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RESUMO

Este ensaio teórico tem por objetivo investigar o processo de internacionalização de empresas com foco

nos alinhamentos estratégicos diante das exigências para atuar no mercado internacional, Sabe-se que

a economia mundial caminha em busca do rompimento de fronteiras geográficas e o processo de

globalização dos mercados mundiais avança rumo ao fim das barreiras comerciais. Esse contexto

evidencia a necessidade das empresas avançarem no processo de internacionalização a fim de

sobreviverem num mundo cada vez mais competitivo. Diante desse contexto, o processo de

internacionalização das empresas torna-se uma estratégia relevante, pois contribui para a criação de

uma visão voltada ao planejamento e tomada de decisões estratégicas. A entrada no mercado

internacional é um desafio para todas e quaisquer empresas, sejam elas dos seguimentos industrial,

comercial ou de serviços. Para isso, é necessário que as empresas sejam incentivadas e preparadas

para encarar a realidade do mercado internacional de maneira competitiva. Buscou-se compreender

os percalços que ainda permeiam o processo de internacionalização no Brasil e que ainda fazem com

que grande parte das empresas brasileiras tenha avançado pouco além do mercado doméstico.

Palavras-Chave: Internacionalização, Empresas brasileiras, Estratégias.

ABSTRACT

This theoretical assay is intended to investigate the internationalizat of enterprises with me focus on the

strategical alignments before the demands to act on the international rnarket. It is known that world
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economics walks in the search for the breakage of geographical frontiers and the golabilization process

of world markets advances towards the end of the commercial barriers. This context stands out the

need for the enterpríses to advance in the internationalization in order to survive in aworld more and

more compeíitive. Before that context, the internationalization of enterprises becomes a relevam

strategy since it contributes to the creaíion of a view turned to the planning and making of strategical

decisions. The entrance into the international market is a challenge to a!l and any enterprises, whether

of the industrial, commercial whether service-rendering segmenís. For that, it is necessary for the

enterprises to be incentived and prepared to face the reality of a international market in a competetive

manner. It was sought to understand the perquisites which still pcrmeate the internationaüzation

process in Brazil and that still caus the majority of Brazilian enterprises to have advanced a little beyond

home market.

Key words: Internationalization, Brazilian enterprises, Stratcgies,

l INTRODUÇÃO

Diante do crescente processo de abertura dos mercados,

impulsionados pela globalização, a temática da internacionalização de

empresas tem sido abundante na literatura de Negócios Internacionais

(International Business). A importância da internacionalização das

empresas tem aumentado desde o início dos anos 1990. O tema tem

sido alvo de um crescente número de pesquisas científicas nos últimos

anos. Isso se verifica mediante o aumento expressivo de publicações

sobre o tema em anais de congressos e periódicos da área de

administração. Seguramente, tal fenômeno reflete um crescente

envolvimento das organizações em mercados internacionais

(MACHADO-DA-SILVA; SEIFERT JR, 2004; CANCELLIER; S. NETO,

2006),

Esse fenômeno se acentua porque o processo de

globalização dos mercados pressupõe a livre circulação de bens,

pessoas e capitais, assim como a formação de mega blocos econômicos

e o acirramento da competição por melhores preços e qualidade

elevada. Neste contexto, o processo de internacionalização tem sido

apontado por pesquisadores como um instrumento fundamental para

o fortalecimento das empresas e aumento da competitividade dos

países, em um ambiente de acirrada concorrência internacional.

Assim, a internacionalização de empresas é vista como urna alternativa

para que as empresas se mantenham competitivas (ALEM;

CAVALCANTI, 2005).

No Brasil, a intensificação da concorrência entre empresas a

partir da década de 1990 com a abertura do mercado nacional que

ensejou a globalização, tem demandado grandes esforços das

empresas que pretendem manter, de forma sustentável, a sua

participação no mercado. Seja por meio de investimentos internos ou

mediante uma maior atenção aos aspectos externos, as empresas,

particularmente aquelas mais expostas à concorrência internacional,

têm investido no desenvolvimento de competências que sustentem e

viabilizem a gestão de produtos e serviços (SILVA, 2002, p. 14).

Na última década, as empresas brasileiras, juntamente com

os demais países denominados BRJCS (Brasil, Rússia, índia, China e

África do Sul), vêm experimentando um processo crescente de

internacionalização. A conquista de mercados internacionais é

considerada uma alternativa atraente para as empresas brasileiras.

Esse fenômeno envolve alinhamentos estratégicos, tais como a

estruturação de novos modelos de gestão, a instalação de unidades

produtivas e mesmo de Pesquisa e Desenvolvimento (P£D) no exterior

(FLEURY;FLEURY,2006).

A internacionalização para as empresas é um processo

estratégico especialmente delicado e composto de muitas barreiras,

contudo é uma decisão importante para a solidificação das corporações

que desejam sobreviver ao mercado cada dia mais sem fronteiras

(ANSOFF, 1991). Entretanto, a maior parte das empresas brasileiras

não possui tradição de investimentos em negócios no exterior, Esta

falta de experiência leva ao desconhecimento de instrumentos,

procedimentos e estratégias comumente utilizados nos processos de

internacionalização (LOUREIRO; SANTOS, 1991).

Coloca-se como objetivo central deste ensaio teórico,

investigar o processo de internacionalização de empresas com foco nos

alinhamentos estratégicos diante das exigências para atuar no mercado

internacional.

A investigação dessa temática justifica-se mediante as

prementes necessidades de novos estudos concernentes à

internacionalização de empresas, mormente, no Brasil. Rezende

(2002) corrobora com essa idéia, ao afirmar que os processos de

internacionalização de empresas têm atraído a atenção de

pesquisadores, tornando-se alvo de debates acadêmicos nos últimos

anos. Os estudos nesta área têm avançado, significativamente, em

outros países. Entretanto, diante da complexidade do tema e da

recenticidade nos estudos, no Brasil, ainda existe um amplo espectro a

ser descortinado.

Pretende-se com este estudo contribuir para uma melhor

compreensão das necessidades d* alinhamento de estratégias às

demandas e exigências dos mercados internacionais. Busca-se

também, contribuir significativamente para que este importante tema
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continue no centro das discussões acadêmicas e no meio empresarial.

Nesse sentido Sacramento etal (2002) mencionam que é preciso que

as empresas aumentem a sua participação no mercado internacional a

partir da aquisição de novos conhecimentos, estratégias de controle e

de exposição a risco.

2 A S P E C T O S T E Ó R I C O S E C O N C E I T U A I S DA

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS

Existe uma significativa variedade de definições atinentes ao

processo de internacionalização de empresas. O conceito de

internacionalização de empresa pode ser descrito como a participação

da empresa no mercado internacional. l)e acordo com Silva e Seifert jr.

(2004), a internacionalização de empresas é um conjunto de respostas

estratégicas que promove o envolvimento em negócios internacionais.

A internacionalização também pode ser entendida como o

processo por meio do qual a empresa deixa de operar nos limites do

mercado nacional de origem e passa a explorar mercados estrangeiros.

Esse processo pode envolver desde a simples exportação indireta e

direta até operações estrangeiras mais complexas e com maior

comprometimento de recursos como a instalação de subsidiárias

próprias (BRlTTO et al, 2006).

O interesse pela temática da internacionalização das

empresas iniciou-se há várias décadas. Entretanto, apenas a partir da

década de 1990, mediante a acentuação do processo de globalização,

os estudos tem atribuído uma crescente importância a esse fenômeno

(ALEM; CAVALCANTI, 2005). Lemaire et. ai. (1997) dá suporte a essa

idéia ao afirmar que, entre os fatores desencadeantes da inserção de

empresas no mercado internacional destacam-se o inevitável processo

de abertura internacional e a tendência globalizante das economias e

mercados, que se firmou depois de uma década, dentro de um cenário

em que as trocas de bens, serviços e capitais tornaram-se mais

complexas.

Diante do processo de abertura dos mercados, os países

passam a depender cada vez mais uns dos outros, resultando em um

aumento de suas relações comerciais, buscando estabelecer

parâmetros de convivência para evitar guerras tarifárias e reduzir a

presença de entraves à expansão do comércio. Para isso, é preciso que

as empresas sejam incentivadas e preparadas para ingressar no

mercado internacional de maneira competitiva. O processo de

internacionalização das empresas torna-se uma estratégia relevante no

ambiente da globalização, cria-se uma visão voltada ao planejamento e

tomada de decisão estratégica, para que a empresa não corra risco

desnecessário (BREITENBAUCH; TEODORO, 2006).

O aumento da produtividade, a busca de mercados mais

sólidos e a agregação de valor aos produtos são algumas das

alternativas que possibilitam a inserção junto ao mercado global e

conseqüentemente a sobrevivência frente ao mercado cada vez mais

competitivo. São muitas as vantagens na internacionalização de uma

empresa, entre elas a ampliação da competitividade e a ampliação e

diversificação de mercado (ORSI; GÓES, 2006).

De acordo com Britto et ai (2006) uma empresa pode

desenvolver suas atividades no mercado internacional por meio de

exportação, licenciamento, estabelecimento de subsidiárias,

desenvolvimento de alianças estratégicas, aquisição ou fusão com

empresas locais. As empresas iniciantes, geralmente, utilizam a

exportação porque esta alternativa não demanda investimentos

volumosos, embora demande urna logística adequada. Os autores

enfatizam que o licenciamento, em certos casos, pode ser urna

maneira efetiva de iniciar operações internacionais, especialmente

para as empresas detentoras de tecnologia avançada. Assim, muitas

vezes, as alianças estratégicas têm sido utilizadas em virtude da maior

facilidade em obter experiência em mercados externos, com a

vantagem de menor exposição ao risco da atividade internacional.

Entretanto, a entrada no mercado internacional é um

desafio para as empresas, quaisquer que sejam sua nação de origem,

seu produto e sua atuação no mercado doméstico (BREITENBAUCH;

TEODORO, 2006). Mas muitas vezes é uma condição sine qua non

para a sua sobrevivência. Soares (2004, p. 213) dá suporte a essa idéia

ao afirmar que "a internacionalização é um investimento que garante

no longo prazo que a empresa não será varrida do mercado por

concorrentes mais competitivos, provavelmente procedentes do

exterior, porque lhe permite ganhos de competitividade e de escala

inclusive para concorrer melhor no mercado doméstico".

Ao iniciar um processo de internacionalização, as empresas,

geralmente, tendem a projetar-se primeiro nos mercados mais

conhecidos e mais próximos geograficamente, pois isso significa

menores custos de transporte e comunicação. De modo análogo, as

empresas buscam mercados culturalmente similares, menos

agressivos e de grande potencial de crescimento. Menor distância

cultural significa maior facilidade de negociação. A medida que a

empresa adquire experiência, certamente ela passará a buscar

mercados culturalmente mais distantes (BREITENBAUCH; TEODORO,

2006; FLEURY; FLEURY, 2006).

Segundo a visão de diversos autores, os processos de

internacionalização de empresas são orientados mediante os

pressupostos de duas grandes correntes teóricas, uma com foco

econômico e outra de caráter comportamental. As correntes econômicas

analisam o fenômeno da internacionalização a partir das concepções

teóricas dos custos de transação, internalização, localização e vantagem

monopolista. Por outro lado, as abordagens comportamentais entendem

a internacionalização como um processo evolutivo de etapas

incrementais a partir da aquisição de experiência e acumulação de

conhecimento, fazendo uso de estratégias alinhadoras às demandas e

exigências dos mercados internacionais (ANDERSSON, 2000; ROCHA,

2002; SILVA; SEIFERTJR, 2004; CANCELLIER; S. NETO, 2006).
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2.1 Abordagem econômica da internacionalização de empresas

A primeira abordagem que trata a questão da

internacionalização, parte de uma perspectiva de racionalidade

econômica, buscando o entendimento dos motivadores econômicos e

dás vantagens competitivas associadas. Assim, a aplicação dessa

bordagem deve revelar qual seria a lógica econômica a ser privilegiada

no projeto de modelos de gestão internacional (FLEURY; FLEURY.

2006).

De acordo com Silva e Seiferí Jr (2004) a corrente teórica

econômica de internacionalização de empresas se originou a partir dos

trabalhos de diversos autores. Dentre eles, pode-se mencionar: i) a

teoria da vantagem absoluta de Smith, em 1776; ii) a teoria da

vantagem comparativa de Ricardo, em 1817; iii) a teoria dos fatores de

proporção de Ohlin e Heckscher, em 1950 e; ív) a teoria da similaridade

de demanda de Linder, em 1961.

Ao tratar das origens dessa teoria, Barreto e Rocha (2003)

afirmam que a mesma se encontra fortemente associada aos estudos

de Hymer, publicados em 1976. De acordo com esses estudos existem

três razões principais que motivam as empresas a desenvolver projetos

de internacionalização: i) a neutralização dos concorrentes; ii) a

exploração de vantagens competitivas e; iii) a diversificação de

atividades.

Assim julga-se apropriado mencionar que as idéias de

Hymer (1976) ligam o processo de internacionalização, diretamente,

as questões de estratégias e estruturas, ou seja, de arquiteturas

organizacionais defendidas por Michael Porter, as quais se encontram

consolidadas na literatura de Negócios Internacionais.

As propostas de Porter (1990) quanto ao posicionamento

estratégico das empresas, mesmo tendo diferentes características no

que concerne às estruturas de seus mercados, constituem uma

importante referência para a análise das estratégias de

internacionalização no plano das empresas. De modo complementar,

também faz parte desta abordagem, os trabalhos sobre estruturas de

multinacionais, os quais emergiram a partir de 1962, objetivando

identificar modelos que sejam mais adequados para operadonalízar as

estratégias de internacionalização (FLEURY; FLEURY, 2006).

Ao analisar essa temática, Barreto (2002) afirma que as

mais recentes abordagens econômicas da internacionalização de

empresas são ancoradas nos enunciados da teoria dos custos de

transação proposta por Williamson, em 1975. De acordo com

Cancellier e S. Neto (2006) a teoria dos custos de transação as

empresas organizam as suas atividades com base em duas alternativas

principais: i) os mercados, mediante a contratação externa de

atividades e; i) as hierarquias, com a utilização da própria estrutura da

empresa. Segundo essa teoria, as empresas optam por mercados ou

por hierarquias, quando o custo de transação for favorável a uma ou

outra alternativa.

De acordo com alguns autores, a teoria dos custos de

transação contribuiu, significativamente, para o estudo da

internacionalização de empresas. Isto se deu fundamentalmente, por

que a partir dela se desenvolveu o Paradigma Eclético da Produção

Internacional. Esse paradigma, desenvolvido por Dunning em 1980,

sintetiza e combina as principais abordagens econômicas até então

existentes e afirma que o custo econômico não é o único fator de

influência na internacionalização. (BARRETO, 2002; CANCELLÍER; S.

NETO, 2006).

De acordo com Dunning (1993); Fleury e Fleury (2006), o

Paradigma Eclético da Produção Internacional busca explicar o

movimento das empresas em direção ao exterior pautando-se em três

fatores primordiais:

a) Vantagens específicas de propriedade: Estas dizem respeito às

capacidades próprias desenvolvidas pela organização (tecnologias,

conhecimentos, informações, marcas, patentes, etc.) e que lhe

permitem posicionar-se melhor no mercado externo, relativamente

aos produtores locais ou estrangeiros;

b) Vantagens específicas de localização: Estão relacionadas às

vantagens oferecidas por um país ou região, como infra-estrutura,

custos de mão de obra, carga tributária, entre outras;

c) Vantagens específicas de internalização: Estão relacionadas às

possibilidades abertas pela internacionalização para a transferência de

vantagens de propriedade para o exterior através de uma subsidiária,

substituindo a exportação pela produção no mercado externo, tais

como transferências intra-firma de componentes, matérias-primas,

equipamentos, tecnologia epessoas.

A aplicação desse paradigma deve revelar qual a lógica

econômica a ser privilegiada no projeto de modelos de gestão

internacional. À luz desse paradigma, a empresa somente investe

diretamente em um mercado externo quando esse reunir,

simultaneamente, os três conjuntos distintos de vantagens. Assim,

para a corrente teórica econômica de internacionalização de empresas,

os processos decisórios relativos à internacionalização são

predominantemente racionais e objetivos.

Entretanto, as teorias econômicas apresentam limitações

que dificultam explicar os processos de internacionalização das

empresas, uma vez que estas se concentram na observação do

Investimento Direto no Estrangeiro (IDE). Outra crítica a respeito da

abordagem econômica é o seu caráter estático, não considerando o

efeito da aprendizagem sobre o mercado. Esta abordagem não enfatiza

ainda o poder da cooperação na estratégia de internacionalização

(BRITTOetal,2006).
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2.2 Abordagem comportamental da internacionalização de

empresas

A segunda abordagem considera os aspectos

comportamentais e culturais como os principais determinames do

processo de internacionalização. Em vez de conceituar a

internacionalização como o resultado de um processo racional de

tomada de decisão (selecionando uma forma ótima de controle de suas

operações internacionais por meio de pesquisas de mercado), essa

abordagem ressalta que a internacionalização é um processo

composto de um conjunto de passos seqüenciais fortemente

dependentes do conhecimento adquirido com a experiência (FLEURY;

FLEURY, 2006).

A abordagem comportamental, também conhecida como

Escola Nórdica (por ter sido lançada por pesquisadores da

Universidade de Uppsala, Suécia, na década de 1970) e, ainda como

abordagem processual ou de internacionalização em estágios, é mais

recente que as abordagens econômicas. Essa abordagem surgiu como

uma linha de pesquisa em negócios internacionais separada da

economia (SILVA; SEIFERTJR, 2004; FLEURY; FLEURY, 2006).

Ao tratar das origens históricas da abordagem

comportamental de internacionalização de empresas, Hemais e Hilal

(2002) e Canceliier e S. Neto (2006) afirmam que até meados do século

XX o comércio internacional era estudado, por economistas, de

maneira macroeconômica. Poucos pesquisadores se preocupavam

com o que ocorria dentro da firma. De acordo com os autores, e essa

realidade foi modificada especialmente a partir do desenvolvimento da

teoria do crescimento da firma, elaborada por Penrose, em 1963.

Cancellier e S. Neto (2006, p. 4) destacam que Penrose

(1963) utilizou a firma como unidade de análise, partindo do

pressuposto de que "a função econômica da firma seria adquirir e

organizar recursos, de modo a fornecer ao mercado, de forma

lucrativa, produtos e serviços". Na visão dessa pesquisadora, "a

disponibilidade dos recursos e o conhecimento para organizá-los e

utilizá-los seriam fundamentais para o desenvolvimento da firma". O

seu crescimento estaria relacionado à aquisição de conhecimento,

através de um processo evolutivo baseado na cumulativídade da

experiência coletiva na firma.

Com base na teoria do crescimento da firma elaborada por

Penrose (1963), os pesquisadores da Universidade de Uppsala, na

Suécia (na década de 1970), e posteriormente de outros países

escandinavos, desenvolveram estudos do processo de

internacionalização de empresas, formando um arcabouço teórico que

mais tarde seria chamado de Escola Nórdica do processo de

internacionalização da firma (CANCELLIER; S. NETO, 2006).

Hemais e Hilal (2002) apontam, também, outros trabalhos

que foram importantes como base teórica na construção do processo

de internacionalização da firma pela Escola Nórdica. Dentre eles, pode-

se mencionar os seguintes: i) a teoria comportamental da firma.

proposta por Cyerí e March em 1963 e Aharoni em 1966 e: ii) as

estratégias de enfrentamentos das incertezas dos mercados externos,

desenvolvidas por Carlson, em 1966.

De acordo com Canceliier e S. Neto (2006, p. 4) alguns dos

principais autores pioneiros da Escola Nórdica de negócios

internacionais, foram: Carlson, Hórnell, Johanson, Vahlne e

Wiedershein-Paul. Dentre esses pesquisadores Johanson e

Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne (1977, Í990) se

destacaram, ao criar uma seqüência de estratégias de entrada em

mercados internacionais, bem como uma seqüência na seleção dos

mercados-alvo.

Com relação às estratégias de entrada, Johanson e Vahlne

(1990) defendem que as empresas iniciem a sua internacionalização

com um envolvimento leve, tal como a exportação de seus produtos.

Com o passar do tempo, a empresa irá alcançar um envolvimento mais

aprofundado, representado pelo estabelecimento de subsidiárias em

outro país. Com relação à seleção dos mercados-alvo, os autores

defendem que as empresas escolham, inicialmente, mercados

culturalmente mais próximos, evoluindo, na medida em que forem

adquirindo experiência em operações estrangeiras, para mercados

cada vez mais distantes culturalmente.

Assim, a abordagem comportamental preconiza o

gerenciamento do processo de internacionalização de maneira

gradualista, movendo-se inicialmente em direção a países que sejam

mais próximos, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de

vista cultural. A partir da gestão da aprendizagem organizacional, da

formação de competências e da adequação dos processos

administrativos e estruturais, vão sendo criadas as bases para que a

empresa se lance em novos empreendimentos internacionais

(FLEURY; FLEURY, 2006; CANCELLIER; S. NETO, 2006).

Ao tratar da abordagem comportamental, Machado (2004)

afirma que muitas experiências foram feitas com empresas

americanas, alemãs, japonesas, turcas, australianas, havaianas e de

outras origens, objetivando comprovar a sua eficácia. Após a

internacionalização inicial, essas empresas buscaram expandir em um

ritmo relativamente constante para novos mercados estrangeiros, com

resultados satisfatórios.

Luostarinen (1980) afirma que a teoria comportamental da

empresa envolve, além da aprendizagem organizacional, uma ampla

capacidade de percepção e reação, na tentativa de construir

estratégicas de alinhamento com as exigências do mercado

internacional. Assim, as empresas que almejam internacionalizar-se,

devem buscar uma adaptação do ambiente interno, analisando as suas

forças e fraquezas, realinhando as decisões operacionais e

administrativas, mensurando os recursos disponíveis e mobilizáveis

para tirar proveito das oportunidades que se apresentam.

Seguindo os pressupostos da teoria comportamental,

Luostarinen (1980) e Machado (2005) aconselham as empresas
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iniciantes no processo de internacionalização proceder a uma acurada

análise crítica de seus recursos financeiros, preparo e empenho de

pessoal, marketing, capacidade de produção já instalada (custo do

bilhete de entrada), extensão do compromisso (flexibilidade

estratégica, custos de saída/mudança), grau de risco, velocidade de

acesso ao mercado, infra-estruturas disponíveis, limitações temporais

e espaciais (distànciapsicológica), regulamentações e ou trás restrições

encontradas (estratégia política) e retorno esperado.

Como elemento prostético e complementar à abordagem

comportamental de internacionalização de empresas, estudos mais

recentes deram origem à denominada "teoria das redes". Esta é vista

como evolução da escola de Uppsala dando forte ênfase aos

relacionamentos internos e externos das empresas no exterior. Desta

forma, uma empresa escolheria seu modo de entrada e evolução no

mercado externo de acordo com a atuação da rede na qual está

inserida. Os relacionamentos no exterior determinariam a escolha do

mercado a ser operado e a forma de atuação (HILAL; HEMAIS, 2002;

BRITTOetal,2006).

Um aspecto importante a ser considerado é que a teoria das

redes demonstra como a percepção psíquica pode afetar o processo de

seleção dos mercados, em nível de decisão individual, ou seja, como a

decisão de quem está no comando da operação influencia as decisões

estratégicas de internacionalização. Esse nível de análise mais

individual abriu caminho para as evidências empíricas sobre empresas

que já surgem para servir o mercado internacional (bom globais)

(REZENDE, 2002; OVIATT; MCDOUGALL, 2005; BRITTO et ai, 2006).

Ao contrário das correntes econômicas, a abordagem

comportamental e a teoria das redes atribuem uma grande relevância

tanto ao contexto social, cultural e econômico do país-alvo, quanto aos

processos de gestão e alinhamento estratégico da empresa interessada

em inserir-se no mercado internacional. Rocha e Veiga (2001)

afirmam que a teoria comportamental é mais adequada para explicar a

internaciohaiização de empresas brasileiras.

2.3 Estratégias organizacionais no processo de

internacionalização
Como se sabe, o processo de globalização da economia

contribuiu para emergir novas oportunidades de negócios. Mas

juntamente com essas oportunidades surgiram novos desafios para as

organizações. Estes levaram as empresas a desenvolver esforços na

adoção de estratégias de internacionalização, como forma de

sobrevivência. Para enfrentar esses desafios, os países incentivam a

internacionalização de empresas, assim como se unem formando

blocos comerciais com vistas a aumentar sua participação e

competitividade na economia global (MARTINELLI; VENTURA;

MACHADOJR,2004).

Nesse sentido, Pipkin (2002, p. 15) afirma que

"internacionalização das empresas, por meio da expansão de suas

operações para os mercados externos, tem se tornado uma questão

ligada à própria sobrevivência das organizações em mercados cada vez

mais competitivos".

Variados autores afirmam ser necessário implementar uma

mudança estratégica ao longo de um processo evolutivo de

internacionalização de empresas com a finalidade de alinhar a

estrutura, os objetivos e as ações da organização em consonância com

as exigências do mercado em que irá atuar (KRAUS, 2000; MEDEIROS;

GUEIROS; ARAÚJO, 2001; ROCHA; VEIGA, 2001; CANCELLIER; S. NETO,

2006). Nesse sentido, Soares (2004, p. 244) afirma que o plano de

internacionalização de uma empresa "eleve prever uma etapa de

aquisição e desenvolvimento de competência internacional da

empresa, que lhe dará condições de administrar os negócios

internacionais da forma como se administram os negócios

domésticos".

A mudança estratégica na organização é definida por

Rossetto (1998, p. 67) como uma "tentativa de mudar os modos

correntes de cognição e ação para habilitar a organização a buscar as

oportunidades e lidar com as constantes ameaças do ambiente". Em

outras palavras pode-se afirmar que a estratégia é uma busca

deliberada de um piano de ação que desenvolverá uma vantagem

competitiva para um determinado negócio.

O aproveitamento das oportunidades em novos mercados é

determinado pela adoção de estratégias que permitem agregar

capacidades e partilhar informação que suporte as várias atividades.

Desta forma, as empresas são obrigadas a promover uma rápida

transformação na sua organização, nos seus processos e na forma

como desenvolvem os seus produtos ou fornecem os seus serviços.

Entretanto, a concorrência não envolve mais apenas preços e custos,

mas abrange a conquista de novas cotas de mercados, diversificação

dos modelos, etc. .As empresas precisam manter sua posição no

mercado ao ternpo em que precisam crescer. O caminho do

crescimento requer investimentos cm áreas estratégicas,

reestruturação e reorganização, racionalização da produção,

desenvolvimento de novos produtos, modernização dos

equipamentos. Para as empresas serem competitivas é necessário que

elas desenvolvam a capacidade e as potencialidades que permitam

realizar estas mudanças rapidamente (BREITENBAUCH; TEODORO,

2006).

Esse alinhamento organizacional às necessidades e

exigências dos mercados internacionais se dá por intermédio de uma

análise e reestruturação das organizações. Caldeira (2002) afirma que

para atuar no mercado internacional as empresas precisam adotar

estratégias competitivas adequadas a esse processo, como atitude

competitiva, concentração geográfica, mecanismos de gestão e de

coordenação de atividades, desenvolvimento interno de competências

dinâmicas, absorção e integração de conhecimento, relação com

outras empresas (concorrentes, clientes, fornecedores) c capacidade
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de adaptação e articulação das diferentes condições locais -

especificidades culturais, econômicas, regulamentares e lingüísticas

dos países ou regiões.

De acordo com Porter (1992) uma estratégia, para ser

competitiva precisa considerar as forças e fraquezas da organização,

representados pelos seus recursos e capacidades; o preparo dos

principais responsáveis pela implementação da estratégia escolhida,

suas motivações e suas necessidades; as ameaças e as oportunidades

da organização e as expectativas da sociedade.

A vantagem competitiva decorrente do maior valor gerado

pelos seus recursos e capacidades. A vantagem competitiva é

decorrente de recursos e capacidades raras e difíceis de imitar. Assim,

uma empresa terá uma capacidade de gerar vantagem competitiva

sustentável quando essa capacidade for única da empresa e nenhuma

outra concorrente puder facilmente desenvolver essa capacidade

(BARNEY, 1991).

Prahalad e Hamel (1990) defendem a existência de uma

ligação entre competência empresarial e estratégia como fator

essencial para a subsistência no mercado internacional. De acordo

com os autores, a partir do momento que a capacidade não está

alinhada a estratégia, a competência não existe. As competências

empresariais são o motor da estratégia. Entretanto, com o passar dos

tempos as competências têm que ser reinventadas e alteradas, para

manter o princípio da raridade, não imitabilidade, versatilidade e

geração de valor.

Caso a empresa não altere suas competências, as

competidoras podem desenvolver as mesmas competências, ainda que

de maneira diferente, percorrendo trajetórias divergentes e de modo

mais lento. Assim, é essencial a empresa desenvolver além das

capacidades relacionadas às atividades fim das rotinas administrativas

e produtivas. As empresas precisam desenvolver a capacidade de

reinventar as competências, ou seja, são necessárias capacidades

dinâmicas. Mediante os processos empresariais deve-se transformar e

recriar os recursos, criando rotinas estratégicas e organizacionais

fomentadoras de novas competências (GRANT, 1996; BRUTO et ai,

2006).

Face ao contexto ambiental c econômico atual que altera-se

rapidamente, a formulação e implementação de estratégias

competitivas deve ser dinâmica, contínua e adaptável para que possa

contemplar as mudanças necessárias que surgem ao longo do

processo (MINTZBERG; QUINN, 2001; CORRÊA; LUCE, 2005).

Dickson, Farris e Verbeke (2001) complementam esta idéia afirmando

que no processo de formulação-implementação de estratégias os

gestores devem ser capazes de desenvolver um pensamento estratégico

dinâmico que lhes permita perceber os .efeitos de feedbacks que

dominam a evolução do mercado, seja ele nacional ou internacional.

Day (1994, 1997) complementa esta constatação ao ressaltar a

importância do alinhamento entre estratégias e capacidades

organizacionais com as sinalizações apontadas pelo mercado.

Independente do segmento no qual a organização

competirá, a entrada em um novo país significa inserir em uni

mercado diferente, com hábitos, sistema político ou costumes

distintos daqueles aos quais a empresa está habituada. Assim,

(...) o plano de internacionalização de uma empresa deve
prever uma etapa de aquisição e desenvolvimento de
competência internacional da empresa, que lhe dará
condições de administrar os negócios internacionais da forma
como se administram os negócios domésticos (SOARES, 2004.
p. 244).

Soares (2004, p. 227), afirma ainda que a primeira atitude

de quem começa a internacionalização de uma empresa é "realizar um

diagnóstico empresarial que permite avaliar se a internacionalização

será uma opção estratégica viável diante do ambiente econômico,

doméstico e internacional". O objetivo básico do diagnóstico é verificar

com antecipação os pontos fracos e fortes da empresa, que poderão

afetar as futuras operações internacionais. Desta forma, pode-se

corrigir, minimizar ou encontrar soluções para os problemas e

aumentar o aproveitamento dos pontos fortes, antes que um negócio

internacional esteja comprometido porque um problema ou uma

incapacidade foi descoberto muito tarde.

Ao tratar dessa mesma temática, Cancellier e S. Neto (2006)

afirmam que a preparação para a entrada no mercado internacional é

um caminho que requer uma transformação na organização,

implicando em reestruturação cognitiva/intelectual e em mudanças

materiais na estrutura. Para estes autores o processo de mudança

passa por vários estágios e é de difícil identificação o seu começo ou

fim.

É de fundamental importância realizar um trabalho de

conscientização interna para os funcionários, mostrando a

importância da entrada da empresa no mercado internacional.

Também é necessário ter equipes administrativas preparadas para o

desafio de abrir a empresa a novos mercados, contar com os sistema

de informações necessários ao empreendimento e dispor de estrutura

adequada para o objetivo pretendido. Essas são algumas das soluções

para se criar capacidade de competição, com qualidade, preços, prazos

de entrega e estrutura profissional adequados (BREITENBAUCH;

TEODORO,2006).

De acordo com Britto et ai (2006), geralmente, quanto ,

maior a presença de recursos e capacidades estratégicas para a

internacionalização maior o volume de negócios da empresa frente ao

mercado internacional. Os autores destacam que o crescimento das

operações se mostra fortemente correlacionado com a presença de

recursos e capacidades estratégicas para a internacionalização. Assim,

quanto maior a presença de recursos e capacidades estratégicas para a

internacionalização maior a exploração do valor agregado nas

operações externas.
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Tendo em vista que o processo de internacionalização de

empresas envolve uma mudança estratégica nas organizações, julga-se

apropriado analisar as considerações propostas por Pettigrew (1987)

sobre o tema. O autor faz uma análise contextualista do processo de

mdança estratégica nas organizações, envolvendo questões

relacionadas ao conteúdo, contexto e processo da mudança. Este autor

não vê a mudança estratégica apenas como um processo racional e

analítico de análise do ambiente, recursos e lacunas organizacionais,

mas sim como um processo interativo em que os resultados não

emergem meramente de debates racionais, mas também de interesses

e do comprometimento de indivíduos e grupos, de forças de um

momento burocrático, de mudanças bruscas no ambiente e da

manipulação do contexto estrutural sobre as decisões.

De acordo com Pettigrew (1987) o conteúdo da mudança

estratégica explica "o quê" mudou. Refere-se às áreas específicas da

mudança que está sendo examinada. Nesse sentido, a organização

pode procurar mudar a tecnologia, o controle, os produtos, o

posicionamento geográfico ou a cultura corporativa. O processo da

mudança estratégica evidencia como ela ocorreu. Referem-se as ações,

reações e interações das várias partes interessadas na mudança. Um

processo pode ser definido como um contínuo, uma seqüência

interdependente de ações e eventos que está sendo usada para explicar

as origens, continuidade e resultados de algum fenômeno. Já o

contexto da mudança estratégica demonstra por que ela ocorreu. O

autor explica que o contexto se divide em: a) externo, que se refere ao

ambiente social, econômico, político e competitivo no qual a

organização atua; e b) interno, que diz respeito à estrutura, cultura

organizacional, e contexto político dos caminhos, dentro da empresa,

que as idéias para mudança têm que tomar.

2.4 A internacionalização de empresas brasileiras

A internacionalização das empresas brasileiras é um tema

de relevância para estudos uma vez que o estágio dessa atividade é um

dos indicadores do grau de desenvolvimento de um país. No Brasil, as

pesquisas sobre esse tema vêm ganhando importância entre os

estudiosos brasileiros na última década, devido ao processo de

abertura da economia ao exterior. Tem sido evidente, desde então, a

necessidade de as empresas nacionais tornarem-se competitivas em

nível internacional a fim de manterem os mercados internos e

expandirem os negócios no mercado internacional. O acesso a

mercados maiores fortalece a competitividade das empresas

multinacionais brasileiras pelas economias de escala, efeitos de

especialização e de aprendizado e pelo fornecimento de uma maior

base financeira para reinvestimentos e desenvolvimento tecnológico.

Esses efeitos, em nível empresarial, influenciam, positivamente, a

performance do país como um todo. (RODRIGUES et ai 2006;

RODRIGUES; FLEURY, 2006).

Pacagnan e Guagiiard (2006) reforçam essa idéia ao afirmar

que na última década o Brasil têm experimentado um processo

contínuo de dcsregulamentação e abertura de sua economia. Muitos

setores que até então estavam protegidos por dispositivos legais ou de

reserva, tanto na iniciativa privada quanto na esfera governamental,

foram obrigados a buscar novas formas de gestão que pudessem dar

uma resposta mais eficaz frente a essa nova dinâmica de competição.

Sabe-se que, atualmente, diante da competição intensa dos

produtos de empresas globalizadas (que já possuem maior tradição

em seus negócios com outros países) um dos grandes desafios para as

empresas nacionais é conseguirem se internacionalizar (MURITIBA;

SILVA; MUR1TIBA, 2000).

Até a década de 1970 as empresas brasileiras estiveram

voltadas parao mercado interno. A internacionalização de grande parte

das empresas brasileiras, de forma qualitativa e quantitativa, se deu na

década de 1980. Entretanto, o modelo de internacionalização das

empresas brasileiras baseou-se quase exclusivamente em exportação

de bens em geral via agentes e/ou representantes comerciais externos

(CARON.1998).

A despeito das condições favoráveis, o índice de

internacionalização de empresas de capital nacional ainda é baixo.

Estudos mostram que de um conjunto amplo de exportadores

brasileiros de capital nacional, apenas 20% possuem investimentos

internacionais. As atividades comerciais e de distribuição de produtos

correspondiam a 85% desses investimentos e apenas 12% do total

representavam investimentos produtivos. Desse total, cerca de 40%

das e m p r e s a s j u l g a v a m não te rem necess idade de

internacionalizarem-se, e não tinham intenção, portanto, de investir

no exterior (IGLESIAS; VEIGA, 2005; IEDI, 2003).

Atualmente, além da estabilidade econômica, diversos são

os incentivos para que as empresas brasileiras ingressem no mercado

internacional. Um importante incentivo são as linhas de

financiamento do BNDES objetivando estimular a internacionalização

das empresas brasileiras. Pode-se destacar, por exemplo, a liberação de

financiamentos para empresas brasileiras exportarem produtos e

serviços para países da América Latina (ALEM; CAVALCANTI, 2005).

Uma Pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC,

2002) abrangendo um universo de 1000 grandes empresas revela que

a grande maioria das empresas pesquisadas já atuou, de alguma

forma, no mercado externo. Percebe-se, portanto, que a opção pela

internacionalização é uma tendência cada vez mais acentuada nas

corporações brasileiras. Entretanto, os administradores estão

margeados pelas incertezas quanto à hora dessa importante decisão. A

pesquisa revelou que um aspecto que ajuda a entender esse

retraimento das empresas brasileiras aos investimentos diretos no

exterior é o tamanho do mercado doméstico e também seu potencial

de crescimento em determinados setores,
*

De acordo com a FDC (2002) as dificuldades e obstáculos à

internacionalização das empresas brasileiras podem ser agrupadas em
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três grandes categorias: i) barreiras internas organizacionais que

dizem respeito à adequação das capacidades e dos recursos das

empresas para atuar em mercados internacionais; ii) barreiras

situadas no ambiente competitivo brasileiro, relacionadas à adequação

da infra-estrutura econômica e industrial a oferta de fatores e às

atitudes e características culturais; iii) barreiras situadas no mercado

de destino, também de natureza econômica, político-institucional e

cultural.

Assim, quando se trata de pesquisa em internacionalização

de empresas no Brasil, verifica-se que boa parte delas se concentra na

análise das exportações, em detrimento do processo de

internacionalização como um todo. Freqüentemente também são

utilizados modelos teóricos importados para a análise da

internacionalização de empresas brasileiras. Entretanto, diversos

estudos já revelaram as limitações dos modelos importados na

explicação da realidade brasileira (ERIKSSON et ai., 1997; KRAUS,

2000; ROCHA; VEIGA, 2001).

À semelhança de outros países, pesquisadores brasileiros

apoiados nas teorias de internacionalização vêm procurando

identificar padrões nos processos de internacionalização das

empresas, propondo modelos explicativos desse processo. Até o

momento, no Brasil, o processo de internacionalização de empresas

tende a seguir a teoria mais tradicional, denominada comportamental.

(FGVSÇ2005).

Dentre os diversos modelos de internacionalização de

empresas brasileiras, propostos por pesquisadores, merece destaque o

modelo desenvolvido por Kraus (2000). Esse modelo pauta-se na

abordagem comportamental, a qual foi originalmente proposta por

Johanson e Vahlne (1990). O "modelo de Kraus" foi desenvolvido tendo

com base de dados cinco empresas produtoras exportadoras

localizadas em Santa Catarina, objetivando representar a realidade da

internacionalização das empresas brasileiras.

De acordo com Kraus (2000) o modelo caracteriza quatro

grandes etapas seqüenciais do processo de internacionalização de

empresas brasileiras: i) pré-envolvimento; ii) envolvimento

experimental; i i i ) envolvimento ativo e; iv) envolvimento

comprometido. Essas etapas mostram, de forma incrementai, o

comprometimento da empresa com as operações internacionais.

Conforme pode ser visto na Figura I, o modelo proposto por

Kraus (2000) contempla a existência de diferentes estágios no processo

de internacionalização. A etapa do pré-envolvimento é composta pelos

estágios da empresa não exportadora e pré-exportadora. Na etapa do

envolvimento experimental, surgem os estágios da exportadora

irregular, da exportadora passiva e da subsidiária comercial passiva. Já

a fase do envolvimento ativo apresenta os estágios de exportadora pré-

ativa e exportadora ativa. Finalmente, na etapa do envolvimento

comprometido, aparece o estágio da internacionalização com ou sem

investimentos.

Lima análise acurada da figura indica que o modelo de Kraus

(2000) apresenta uma seqüência de etapas de maneira evolutiva,

numa ordem crescente de comprometimento com as atividades

internacionais, iniciando com um menor comprometimento para um

maior comprometimento. Nota-se também que, segundo o modelo,

nas duas primeiras etapas, a do pré-envolvimento e a do envolvimento

experimental, a empresa apresenta ênfase na produção, enquanto que

nas duas últimas, a do envolvimento ativo e do envolvimento

comprometido, a ênfase é no mercado.

O modelo também busca apresentar os fatores que levam a

empresa a passar de um estágio a outro, sendo que um de seus

pressupostos é que são reduzidas as probabilidades de empresa saltar

estágios ou etapas. O modelo, de forma inovadora, ainda prevê a

possibilidade de retrocesso, contemplando a situação de a empresa

diminuir o seu comprometimento com as operações internacionais

(KRAUS, 2000; CANCEU1ER; S. NETO, 2006).

FIGURA l Modelo Kraus de internacionalização de empresas brasileiras

Fonte: Kraus (2000); Cancellier e S. Neto (2006)

Kraus (2000) explica que os retrocessos ocorrem mais

freqüentemente nas empresas enquadradas nos três estágios iniciais.

O ponto de ruptura, representado no modelo Kraus pela seta

pontilhada entre o estágio da exportadora pré-ativa e o estágio da

exportadora ativa, indica o momento em que a empresa precisa alterar

o seu foco da produção e voltar-se para o mercado. De acordo com o

autor, o ponto de ruptura é um momento delicado para a empresa,

trazendo diversos riscos, como, inclusive, a possibilidade de

retrocessos.

O modelo Kraus prevê alguns dos fatores que levam a

empresa a passar de um estágio a outro. Os fatores que podem levar

uma empresa não exportadora a se tornar pré-exportadora são: a

existência de uma liderança forte; a sucessão no comando de empresa
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familiar, por membro da família ou executivo com orientação

internacional; a contratação de pessoal com vivência ou experiência

internacional; ser descoberta por um agente de compras internacional;

ou ainda, ser procurada por importadores internacionais (KRAUS,

ÍOOO; CANCELL1ER; S. NETO, 2006).

Já os fatores que podem levar uma empresa a evoluir do

estágio de exportadora irregular para o estágio de exportadora passiva,

geralmente estão relacionados, conjunta ou isoladamente, com: uma

liderança organizacional forte; recursos humanos qualificados em

comércio exterior e agentes de compra/importadores interessados em

ampliar os seus negócios com a empresa. Para a empresa evoluir do

estágio de exportadora pré-ativa para o estágio de exportadora ativa, o

principal fator motivador é o sucesso naquele estagio (CANCELLIER; S.

NETO, 2006).

De modo complementar ao modelo de Kraus, julga-se

importante mencionar as pesquisas desenvolvidas por Medeiros,

Gueiros e Araújo (2001). Estes autores analisaram qualitativamente o

processo de internacionalização de cinco empresas pernambucanas,

verificando empiricamente que, na amostra pesquisada: i) não há

relação entre o número de produtos vendidos no exterior e o grau de

envolvimento internacional da empresa; ü) quanto maior o número de

atividades de agregação de valor realizadas no exterior, maior o grau de

envolvimento internacional da empresa; iii) a intensificação do grau de

envolvimento requer novas competências e a realização de novos tipos

de tarefa por parte da empresa e; iv) coordenar e controlar

adequadamente as atividades internacionais desempenhadas fora do

país exige mudanças na estrutura e nos sistemas administrativos da

empresa.

Esses dois últimos resultados corroboram a idéia de Kraus

(2000), que afirma que a empresa necessita modificar-se

internamente quando evolui de um estágio a outro do modelo.

Segundo Kraus (2000, p. 111), se a empresa "evoluir de um estágio

menor para um de maior envolvimento, sem uma preparação, é o

mesmo que forçar uma pessoa sedentária a participar de uma prova

olímpica, sem fazer nenhum treino para tanto". Kraus (2000) entende

que, no processo de internacionalização, a evolução entre estágios

requer mudanças estratégicas da empresa.

Assim, os resultados empíricos da pesquisa de Kraus são

ratificados por Medeiros, Gueiros e Araújo (2001, p. 10). Os autores

também defendem que o aumento do comprometimento com as

atividades internacionais "requer novas competências e a realização de

novos tipos de tarefa de parte da empresa" e que coordenar e controlar

adequadamente as atividades internacionais desempenhadas fora do

país exige mudanças na estrutura e nos sistemas administrativos da

empresa.

Estudos desenvolvidos por Maximiniano et ai (2003)

consideram a decisão de internacionalizar-se como um projeto

estratégico da empresa. Os pesquisadores definem como grande

desafio a ser enfrentado a falta de experiências e habilidades específicas

da gerência de boa parte das empresas atuantes no Brasil para

ingressar em mercados globais. A metodologia sugerida pelos autores é

o projeto PMBOK (ProjectManagementBody Knowledge). Segundo a

metodologia PMBOK, na administração, desenvolvimento e avaliação

do projeto de internacionalização existem algumas etapas que devem

ser seguidas. São elas: i) avaliação preliminar interna; ií) determinação

de mercados-alvo; iii) avaliação dos tratados comerciais; iv) definição

da estratégia de internacionalização (forma de entrada); v) avaliação

de aspectos legais; vi) registro de marca; vii) normas técnicas

internacionais; viu) dimensionamento do mercado versus a

capacidade produtiva; ix) estrutura organizacional da empresa; x)

desenvolvimento de recursos humanos; xí) nomeação dos

intermediários; xii) logística.

Os autores destacam a importância de preparar a empresa

em todos os aspectos no sentido de eliminar as deficiências internas

e/ou externas assim como também se preparar para superar as

barreiras futuras, já que não são muitas as dificuldades enfrentadas

pelas que optam pela estratégia de diversificar seu mercado. Esse é,

porém, requisito fundamental para sobrevivência das empresas

brasileiras nos tempos atuais e futuros.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho objetivou investigar o processo de

internacionalização de empresas com foco nos alinhamentos

estratégicos diante das exigências para atuar no mercado

internacional. Dada a atual conjuntura de globalização do mundo

corpora t ivo , o corre to en tendimento do processo de

internacionalização é indispensável para o sucesso de grandes e

pequenas organizações. Expandir suas atividades para além das

fronteiras nacionais tem sido um grande desafio para empresas que

desejam garantir sua permanência e desenvolvimento em um

mercado globalizado cada vez mais competitivo.

No decurso das discussões, à luz de diversos autores, foi

possível observar que as empresas já perceberam que desenvolver

atividades ligadas ao mercado internacional não é simplesmente uma

escolha, mas um imperativo para o seu crescimento. A tendência para

a crescente globalização da concorrência e dos mercados, o número

cada vez mais vasto de setores e de atividades fazem com que a

internacionalização faça parte integrante das preocupações

estratégicas das empresas. Diante dessa nova realidade, as empresas

são obrigadas a enfrentar esses novos desafios, porque a

internacionalização já não é essencialmente uma questão de conquista

de novos mercados, mas um desafio para a globalização das funções

das organizações.

Entretanto, para atender as demandas e exigências do

mercado internacional são necessárias estratégias globais da empresa
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no longo prazo. Como visto ao longo do trabalho, as estratégias de

internacionalização se encontram ligadas a três fatores importantes: i)

a história internacional da empresa incluindo aí a sua experiência

acumulada no exterior, seus sucessos e fracassos de tentativas de

internacionalização passadas; ii) a cultura de internacionalização,

relacionada com a tradição de abertura internacional, o interesse pelos

mercados além-fronteiras e a expansão geográfica das redes de

contatos e: iii) a personalidade das partes integrantes, ou seja, a maior

ou menor resistência à internacionalização por parte dos gestores,

acionistas, empregados, dentre outros.

Viu-se que nesse processo, dentre outros fatores, faz parte

das estratégias uma gama de ações consideradas essenciais, tais como:

identificação das oportunidades e ameaças internacionais, por meio de

uma análise do ambiente concorrencial internacional; diagnóstico

internacional dos pontos fortes e fracos da empresa, visando avaliar os

recursos e as lacunas da empresa tendo em vista a sua

internacionalização; definição das grandes opções da empresa no

plano internacional, envolvendo os produtos, atividades e objetivos

qualitativos e quantitativos a atingir; seleção das possíveis localizações,

levando em consideração as proximidades geográficas e culturais;

determinação das formas de abordagem adequadas, incluindo o nível

de envolvimento da empresa no exterior, em função dos seus recursos

financeiros, técnicos e humanos; fortalecimento da posição comercial;

criação de diferentes canais de distribuição e sistemas de logística e:

obtenção de sinergias, incluindo aí a criação de parcerias

internacionais.

Analisou-se que a internacionalização das empresas

brasileiras é um dos aspectos fundamentais para a melhoria da

qualidade da inserção externa da economia, tendo em vista que.

atualmente, há uma pequena elite de empresas brasileiras

internacionalizadas. A despeito do desenvolvimento apresentado na

última década, a internacionalização das empresas nacionais é ainda

incipiente. Os investimentos de empresas brasileiras no exterior

correspondem, geralmente, a um desdobramento da atividade

exportadora. O Brasil carece de uma estratégia mais integrada de

internacionalização das empresas.

Em grande parte, esse baixo grau de internacionalização

produtiva decorreu do próprio caminho trilhado pelo país no seu

processo de industrialização "para dentro", através da substituição de

importações. Nesse modelo, que perdurou até os anos 1970 e que

resultou na formação do parque industrial brasileiro, as empresas

nacionais foram incentivadas a ter um envolvimento internacional

maior pela via comercial, isto é, foram incentivadas a exportar.

Posteriormente, já no final dos anos 1980 e ao longo da década de

1990, os investimentos realizados por empresas brasileiras no exterior

começaram a apresentar avanços.

Nos anos 1990, a própria abertura da economia brasileira e

suas conseqüências revelaram a necessidade de as empresas nacionais

se tornarem competitivas interna e externamente como forma de

manter os seus mercados e potencializar os seus negócios, o que

suscitou a busca por alianças com outras empresas, inclusive

estrangeiras, bem como a instalação externa (escritórios de vendas,

assistência técnica, representações comerciais, unidades produtivas).

No Brasil, há várias motivações para a internacionalização

das empresas. A primeira é superar barreiras tarifárias e não-tarifárias

às exportações, mediante a produção in loco, A segunda motivação é de

ordem econômico-financeira. Gerar receitas em dólares se transforma

em uma grande vantagem competitiva, dados o custo das operações de

hedge e as oscilações de demanda no mercado doméstico. A terceira

motivação é mercadológica.

A melhor forma de garantir competitividade no mercado

global é participar efetivamente dele. Isso implica não só exportar, mas

criar frentes de produção e de serviços no exterior, instituir canais de

distribuição e de divulgação de marcas. Assim como o Brasil precisa de

investimento externo para complementar o investimento interno, é

fundamental criar empresas brasileiras de dimensão global. Daí a

importância de elaborar uma clara estratégia para que as empresas

brasileiras possam ampliar seus investimentos no Brasil e no exterior.
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