
Hoje, muitos empreende-
dores, não importa em
que país estejam, cogitam

a expansão internacional desde o
início de suas atividades. Avanços
tecnológicos como a internet e
menores custos no transporte inter-
nacional de produtos, entre outros
fatores, fazem a aventura no exterior
parecer tentadoramente fácil para
as empresas iniciantes.

A tentativa de ganhar o mundo,
entretanto, exige muita capacidade
gerencial e experiência para fazer
as coisas certas. Os empreendedores
e seus gerentes freqüentemente su-
bestimam o custo de uma iniciativa
de expansão em terras estrangeiras
e, pior, carecem de uma estrutura
conceituai clara para a expansão in-
ternacional. O resultado geralmente
é um processo de tomada de deci-
sões desorganizado, a comunicação

intra-empresarial insuficiente e até o
desastre financeiro. Muitos empreen-
dedores, inclusive, comportam-se
reativamente, expandindo para o
exterior em resposta a estímulos e
não em função de uma estratégia
cuidadosamente arquitetada.

Admita-se: é difícil para uma em-
presa desenvolver um plano claro de
expansão internacional quando seu
modelo de negócio e sua organiza-
ção são novos, não-testados e ainda
em evolução. No entanto, existem
alguns tópicos e dimensões com os
quais os empreendedores deveriam
estar familiarizados.

O casamento de
oportunidades e recursos

Antes de tudo, é útil ter em
mente o rumo tomado por uma
empresa empreendedora como um
casamento constante das oportuni-

dades percebidas com os recursos
disponíveis. As oportunidades apa-
recem em diferentes formas: como
demanda por um novo produto ou
serviço, como demanda por um
produto ou serviço existente for-
necido a um custo mais baixo, ou
quando há espaço para surgir um
novo modelo de negócio. Vender
produtos ou serviços existentes em
novos mercados geográficos também
representa uma oportunidade.

Um fator comum às oportuni-
dades é a incerteza sobre seu tama-
nho e natureza. Os consumidores
quase nunca aceitam uma idéia
empreendedora em seu conceito
original. Há sempre um período de
experimentação até que se chegue
à fórmula ideal.

Os recursos são tudo que o em-
preendedor pode arrebanhar para
aproveitar uma oportunidade. A
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maioria dos empreendedores nova-
tos pensa primeiramente no capital
financeiro ao avaliar recursos, mas
existem muitos outros recursos me-
nos óbvios: talento específico e capi-
tal humano, informações específicas
úteis para aproveitar uma oportuni-
dade de negócio e fornecedores de
capital de risco que podem oferecer
mais do que capital financeiro, ou
seja, experiência e aconselhamento
sobre estruturação de negócios.

Também são cruciais para os
empreendedores as redes de relacio-
namentos sociais e profissionais. Fre-
qüentemente, essas redes formam a
base para o sucesso de uma empre-
sa, pois fornecem acesso singular e
oportuno aos recursos mais visíveis
para uma empresa iniciante, como
capital e talento gerencial.

Grande parte dos empreende-
dores primeiro enxerga uma opor-

tunidade e depois pensa na melhor
maneira de acumular os recursos
necessários para aproveitá-la. O
fundamental, entretanto, é dominar
a arte de continuamente casar as
oportunidades com os recursos.

A matriz de expansão
Como os negócios normalmente

se expandem através das fronteiras?
Que padrões são observados entre
as empresas de alto desempenho e
que lições é possível tirar deles?

Para responder a essas questões,
convém pensar na oportunidade
internacional com que uma empresa
depara como um continuum que vai
do puramente local ao mundial. Po-
demos pensar nos recursos também
como um continuum. Se juntarmos os
dois tipos de continuum, criamos uma
matriz de expansão internacional
(veja quadro na página seguinte), que

define as escolhas que as compa-
nhias têm de fazer no início de suas
atividades e durante toda sua vida.

Pode-se usar a matriz não apenas
para avaliar e direcionar um em-
preendimento, mas também como
ferramenta para se comunicar com
investidores e funcionários. Muito
embora as empresas iniciantes sejam
pequenas, nas quais, supostamen-
te, a comunicação interna se dá
de forma direta, dado o alto nível
de incerteza inerente aos novos
empreendimentos, existe uma ne-
cessidade específica de mensagens
claras aos funcionários, investidores
e consumidores.

Para entender a conexão entre a
matriz de expansão internacional e o
desenvolvimento de um empreendi-
mento, vejamos o caminho tomado
pela Softwarecorp (nome fictício),
típica empresa organizada em torno
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seriamente na expansão geográfica.
Como o fundador da Softwarecorp,
muitos começaram com um teste de
baixo custo em países vizinhos, em
vez da expansão para locais distan-
tes. Portanto, uma companhia norte-
americana começaria a vender seus
produtos no Canadá; uma empresa
francesa, expandindo para a Bélgica
ou Espanha.

À medida que as empresas cres-
cem, as opções de recursos também
mudam. O sucesso local inicial
freqüentemente permitirá que uma
companhia atraia fornecedores de
recursos geograficamente distantes,
incluindo grandes investidores indi-
viduais, bancos, mercados de títulos
públicos e consumidores empresa-
riais de maior porte que oferecem
lucrativos contratos nacionais ou até
supranacionais.

Se as coisas continuarem a progre-
dir bem, uma empresa buscará, como
a Softwarecorp, suas oportunidades

Pode-se usar a matriz de expansão internacional não só
para avaliar e direcionar um empreendimento, mas também

para se comunicar com investidores e funcionários

de um projeto de software que o fun-
dador havia exposto em sua tese de
doutorado em engenharia.

O engenheiro inicialmente
dedicou-se ao desenvolvimento.
No entanto, conforme sua idéia
evoluía para uma clara visão comer-
cial, ele buscou capital inicial, que
um financiador local forneceu. Em
um segundo momento, o empreen-
dedor conseguiu atrair fundos
vindos de um capitalista de risco
estrangeiro.

Ele também começou a vender
seu software em países vizinhos e,
mais tarde, em escala mundial.
Desse modo, a expansão ocorre de
maneira balanceada: começa no
canto inferior esquerdo da matriz e
se move para cima e para a direita à

medida que se buscam simultanea-
mente a expansão geográfica das
oportunidades e a mobilização dos
recursos.

Um empreendedor enxerga
uma oportunidade local e acumula
recursos locais com os quais possa
aproveitá-la. Conforme uma empre-
sa empreendedora cresce, tanto as
oportunidades como os recursos mu-
dam. Se, por exemplo, ela alcança
os limites da oportunidade em seu
contexto local, uma forma óbvia de
continuar crescendo é diversificar
para outros produtos e serviços; ou-
tra, expandir-se geograficamente.

Quase todas as empresas estu-
dadas em nossa pesquisa -mais de
50 empreendimentos, de diversos
setores, em 20 países- têm pensado

de negócio além da escala regional
e se expandir mundialmente, recor-
rendo a uma base de provedores de
recursos internacional. Organizações
originalmente empreendedoras
como a Microsoft e a Dell estão
operando nesse nível; companhias
como a Starbucks e a Google estão
direcionando-se para isso.

O caminho da expansão balancea-
da, seguido por muitas empresas,
é um padrão útil para qualquer
empreendimento. Entretanto, são
comuns as estratégias fora da dia-
gonal e, para algumas organizações,
funcionam bem melhor do que o ca-
minho balanceado. Por exemplo, a
transportadora aérea AirbizExpress
(nome também fictício) progrediu
a partir da busca de oportunidades
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Menor ainda é o número das que
começam buscando uma oportunida-
de mundial com recursos mundiais;
é extremamente difícil e complexo
coordenar tal constelação, especial-
mente levando em conta a natureza
tênue da cultura organizacional
incipiente de uma iniciante.

A pesquisa mostra que, com
acentuada freqüência, empresas
empreendedoras que começam
no canto superior direito da matriz
terminam em desastre financeiro e
pessoal. Uma companhia se expan-
diu para três países diferentes antes
de gerar qualquer receita significa-
tiva em casa. Os empreendedores
e seus financiadores tinham uma
visão colorida de como o negócio
deslancharia simultaneamente em
todos os quatro países. A empresa
faliu em menos de dois anos.

Outro exemplo é a Boo.com,
fundada em Londres em 1998. Com
o objetivo de se tornar o primeiro
varejista eletrônico de moda mun-
dial, ela estabeleceu escritórios no
Reino Unido, Estados Unidos, Fran-
ça, Suécia, Holanda e Alemanha,

Com freqüência, empresas empreendedoras que
começam no canto superior direito da matriz terminam

em desastre financeiro e pessoal

locais com recursos locais até a bus-
ca de oportunidades internacionais
com recursos locais e mais tarde a
busca de oportunidades internacio-
nais com recursos internacionais.

Por sua vez, a Promise, com-
panhia empreendedora de muito
sucesso que está entre as quatro
maiores fornecedoras de emprésti-
mos não garantidos a consumidores
no Japão, começou buscando uma
oportunidade local com recursos
locais e depois adicionou os recursos
internacionais antes de finalmente
buscar oportunidades internacio-
nais. Trilhar um caminho fora da

diagonal pode ser a melhor escolha
para uma empresa, mas isso cria ten-
sões que o empreendedor precisa
prever e administrar.

A melhor posição inicial
Nossa pesquisa examinou as

posições iniciais de 27 empresas
em relação a oportunidades e
recursos. Como era de esperar, a
maioria das organizações começa
buscando uma oportunidade local
com recursos locais. Poucas iniciam
a vida buscando uma oportunidade
internacional ou recorrendo a re-
cursos internacionais.

oferecendo serviços em sete línguas
e em 18 países. Também arrecadou
US$ 135 milhões de investidores nos
Estados Unidos, Europa e Oriente
Médio.

Assoberbada pelos desafios da
logística mundial e da administra-
ção de tecnologia internacional, a
Boo.com faliu depois de 18 meses.
Seria aconselhável que tivesse co-
meçado com uma oportunidade
local e recursos locais e mais tarde
refinasse o modelo e se expandisse
a partir daí.

A expansão internacional não
faz sentido para todos os negó-
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cios. Talvez seja óbvio, mas muitos
empreendedores podem ser levados
pelo modismo da globalização. A
expansão para outros mercados
orientada para a oportunidade, em
especial, algumas vezes parece mais
fácil do que realmente é e pode se-
duzir empreendedores que estariam
melhor se permanecessem locais.

Por exemplo, a Cityspace de-
senvolveu um sistema de quiosques
eletrônicos em rede para informar
os turistas londrinos sobre sua
localização e dar-lhes dicas sobre
restaurantes e teatros. A empresa ga-
nhou dinheiro primeiramente por
meio de espaço para anunciantes e
comissões sobre as reservas.

O plano de negócios preliminar
vislumbrava expandir para outras
cidades que atraíam grande núme-
ro de turistas, como Paris e Roma.
Inicialmente, a parte mais difícil
parecia ser o desenvolvimento de
tecnologia, e os empreendedores
acreditavam que, uma vez que
terminassem isso, a expansão inter-
nacional seria relativamente fácil.
Eles logo perceberam, no entanto,

A expansão para mercados internacionais parece
mais fácil do que realmente é e pode seduzir empreendedores

que estariam melhor se permanecessem locais

que grande parte do sucesso de seu
negócio dependia da localização dos
quiosques, de um conhecimento
detalhado do mercado de turistas
local e de suas próprias conexões
a restaurantes locais e operadores
de teatro. "Nosso negócio tem
muitas similaridades com o varejo",
diz um fundador. "Nosso serviço
tem de estar em bons locais, ou os
consumidores potenciais nunca
saberão que existimos." Mudar para
uma grande cidade em outro país
seria, portanto, quase equivalente a
começar do zero. Assim, a empresa
preferiu concentrar-se em Londres e

outras poucas cidades selecionadas
do Reino Unido.

Do outro lado do espectro -que
tem em um de seus extremos os
negócios totalmente locais- há com-
panhias iniciantes cujos próprios
modelos de negócio se baseiam em
alguma forma de transferência inter-
nacional de informações, serviços,
bens ou recursos. Essas empresas
precisam ter uma orientação inter-
nacional desde o início e freqüen-
temente nascem como entidades
transnacionais ou se expandem nos
primeiros meses de existência.

Organizações "que já nascem

mundiais" em geral começam pelo
canto esquerdo da matriz de ex-
pansão internacional (se buscarem
uma oportunidade internacional)
ou pela parte de baixo (se usarem
recursos internacionais).

Um exemplo é a Internet Securi-
ties, de Boston, que começou como
fornecedora de informações de ne-
gócios sobre mercados emergentes.
A maioria de seus clientes iniciais
estava nos Estados Unidos e na Eu-
ropa Ocidental, porém grande parte
das fontes de informações originais
se localizava no Leste Europeu.

A empresa teve de se estabelecer
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não apenas em seus grandes merca-
dos, mas também em todos os países
que cobria. O modelo de negócio
requeria mais de US$ 10 milhões
iniciais, que foram fornecidos por
investidores de risco em Boston.
Portanto, a companhia começou
com recursos locais e uma oportuni-
dade mundial, pelo canto esquerdo
superior da matriz de expansão
internacional.

Mesmo para esse tipo de em-
presa, futuras expansões interna-
cionais envolvem problemas cada
vez maiores. "Nós estávamos perto
das metas de lucros de nosso plano
de negócios original", diz um fun-
dador. "O problema estava no fato
de que nossos custos eram muito
maiores do que esperávamos. Não

da e recrutou inúmeros executivos
sêniores estrangeiros para trabalhar
temporariamente na China.

"O suporte de especialistas técni-
cos estrangeiros foi de enorme valia",
diz um executivo sênior dessa joint
venture. A empresa de joint venture
pôde, portanto, produzir as máqui-
nas localmente -uma oportunidade
centrada na China com acesso a
recursos no mundo inteiro.

O gerenciamento da tensão
Muitas empresas se desviam

consideravelmente de um caminho
de expansão balanceada. Mesmo
aquelas que tomam um caminho re-
lativamente equilibrado raramente
seguem em linha reta, pois seu aces-
so a mais oportunidades e recursos

veis de ser transferidos através das
fronteiras.

A Promise, fornecedora japonesa
de empréstimos a consumidores,
oferece empréstimos em dinheiro
(até US$ 5 mil) em quiosques,
normalmente dentro de 30 minutos
após o recebimento de informa-
ções sobre emprego e situação do
seguro social do candidato. Muitos
elementos do processo de decisão
são idiossincráticos ao Japão, e o
potencial para a fraude é enorme
pelos padrões ocidentais.

A boa estratégia consiste em
saber o que é importante uma
empresa fazer corretamente e que
oportunidades podem ser ignoradas
ou deferidas. Talvez faça sentido, no
entanto, providenciar testes para ver

Organizações que começam pela parte de baixo da matriz
de expansão internacional buscam oportunidades locais,

mas conseguem atrair recursos de fontes distantes

percebemos quanto custa tocar uma
empresa mundial."

Organizações que começam
pela parte de baixo da matriz de
expansão internacional buscam
oportunidades claramente locais,
mas conseguem atrair recursos de
fontes distantes. Em termos gerais,
essa combinação inicial é menos
comum do que a combinação inicial
de uma oportunidade internacional
e recursos locais.

Por exemplo, a empreendedora
ocidental QI-Tech estabeleceu uma
joint venture com uma empresa esta-
tal chinesa de máquinas de precisão
de medição tridimensional, a qual
entrou com o capital e a força de
trabalho. Com sua considerável
experiência na tecnologia por
trás da fabricação das máquinas,
a empreendedora providenciou
para que os engenheiros chineses
recebessem treinamento na Holan-

é freqüentemente desproporcional
e impulsionado por fatores fora de
seu controle.

Eventos macroeconômicos nega-
tivos em outros países, por exemplo,
podem aumentar a possibilidade de
adquirir participação em empresas
locais, mas têm pequeno impacto no
comportamento dos consumidores
locais. E possível haver também
barreiras estruturais, tais como exi-
gências legais para a criação de uma
filial ou leis trabalhistas que limitem
a atuação estrangeira.

Tais desvios da diagonal criam
tensões, muitas vezes extremas, den-
tro da empresa. Os empreendedores
que prevêem essas tensões têm mais
possibilidades de gerenciá-las.

Muitos modelos de negócio são
tão voltados à demanda local que o
custo de adaptá-los a outro mercado
supera de longe os benefícios de
fazê-lo. Outros são quase impossí-

se um modelo de negócio pode ser
expandido geograficamente. Em
geral, é boa idéia manter tais testes
pequenos e limitados. A Promise
testou uma tentativa em Hong Kong
e, por ter mantido uma iniciativa
de alcance modesto, não sofreu
indevidamente com o desempenho
medíocre dessa operação.

Inicialmente, o empreendedor
da Promise, Ryoichi Jinnai, finan-
ciou a empresa com recursos locais
—mais precisamente, do próprio
bolso. Mesmo estando claro desde
o começo que a oportunidade se li-
mitava, de fato, ao Japão, os recursos
eram uma história diferente.

Os principais bancos japoneses,
sob orientação do Ministério das
Finanças do Japão, preferiam em-
prestar dinheiro a conglomerados
industriais -algo irônico, dado que
a Promise, que estava crescendo
rapidamente, tinha um negócio
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claro, ao passo que as finanças de
muitos conglomerados eram pouco
transparentes.

Dessa maneira, a Promise foi for-
çada a procurar bancos estrangeiros
como financiadores. De acordo com
o presidente da empresa, à medida
que o negócio crescia, "ficou mais
fácil para nós captar capital" -em
muitos casos, capital estrangeiro
também-, e eles puderam expandir
significativamente.

Depois de sua oferta pública
inicial de ações no Japão, em 1996, a
companhia também atraiu número
substancial de acionistas estran-
geiros. Atualmente, mais de 20%
de suas ações estão nas mãos de
estrangeiros, na maioria investidores
institucionais.

rios ao reinvestir os lucros e utilizar
contratos de leasing.

Inicialmente, a empresa procura-
va apenas uma oportunidade de ne-
gócio doméstico, mas teve de vencer
numerosas práticas governamentais
corruptas. Buscar uma oportuni-
dade regional, e no final mundial,
fazia sentido não apenas pelo fato
de os concorrentes internacionais
de transporte aéreo expresso terem
desprezado alguns nichos, mas tam-
bém porque a iniciativa protegeria
o negócio do empreendedor e seu
risco pessoal no incerto contexto
doméstico.

A obtenção de recursos transna-
cionais para o aproveitamento de
uma oportunidade transnacional
se mostrou, contudo, impossível. Os

Um dos desafios de todo empreendedor é determinar
quanto capital deve dedicar à busca de uma oportunidade

internacional sem prejudicar o negócio em casa

As tensões foram abundantes
na estratégia de expansão da em-
presa fora da diagonal. Ela tinha
de se comunicar de forma sucinta
e oportuna com os financiadores
estrangeiros e detentores de ações,
tarefa não muito fácil para uma
companhia em que poucos funcio-
nários sêniores falavam inglês ou
tinham experiência em negócios
internacionais.

Se a empresa tivesse expandido
simultaneamente no sentido da
internacionalização, a equipe geren-
cial provavelmente teria sido mais
diversificada e mais bem preparada
para lidar com fornecedores de re-
cursos estrangeiros. Jinnai também
previu que o financiamento oriundo
de fontes estrangeiras poderia secar
rapidamente em decorrência de
eventos locais, passíveis de interpre-
tação negativa.

Essa possibilidade de o capital

de repente se tornar escasso exi-
giu um sistema de contabilidade
gerencial transparente e um plano
de contingência claro de como con-
tinuar se as fontes de financiamento
estrangeiras secassem. Atualmente,
a Promise está posicionada no
canto inferior direito da matriz de
expansão internacional e vai muito
bem, obrigado, mas os analistas do
mercado sugerem que ela pode
também buscar oportunidades in-
ternacionais.

O caminho pelo canto superior
esquerdo cria uma tensão igualmen-
te considerável. A AirbizExpress é
uma fornecedora líder de serviços
aéreos expressos no Paquistão. Foi
criada por um empreendedor que,
com modestos recursos locais for-
necidos por sua família, expandiu
o negócio para um faturamento
anual equivalente a US$ 12 milhões
e aproximadamente 2 mil funcioná-

potenciais investidores estrangeiros
preocupavam-se com a possibilidade
de o capital investido na expansão
internacional da empresa ser traga-
do por seu país de origem.

Assim, o empreendedor não
teve outra escolha senão buscar um
caminho de expansão internacional
gradual financiada pelo fluxo de cai-
xa de seu próprio negócio interno.
Essa expansão lenta gerou extrema
tensão dentro da empresa. O desafio
do empreendedor era determinar
quanto capital ele deveria dedicar à
busca de uma oportunidade interna-
cional sem prejudicar o negócio em
casa. Ele também enfrentou outros
desafios, tais como a exigência de
obter permissões das autoridades
locais para exportar capital e operar
um negócio transnacional em seu
setor. Como já previra a tensão, o
empreendedor conseguiu lidar com
ela de forma bem-sucedida.
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A estruturação do
empreendimento

Todo caminho de expansão
internacional tem suas próprias ten-
sões, mesmo um caminho na zona
da expansão internacional balan-
ceada. Normalmente as tensões são
maiores quanto mais uma empresa
se desvia da zona balanceada. No
entanto, essas tensões podem ser
significativamente atenuadas, e a
possibilidade de sucesso significati-
vamente ampliada, se os empreen-
dedores cuidarem da estrutura de
seus empreendimentos.

A estrutura deve ser tal que a
sofisticação dos fornecedores dos
recursos e o horizonte temporal
para o fornecimento dos recursos
casem com a estratégia do empreen-
dimento. A paciência do investidor
e a compreensão da natureza da
oportunidade se tornam de especial
importância quando as coisas não

esse capital ainda não fosse realmen-
te necessário.

O desenvolvimento da empresa
levou muito mais tempo do que o
planejado, porém o investidor local
não cortou o financiamento -e até
convenceu o investidor internacio-
nal a endossar uma estratégia de
crescimento mais lenta. Esse tipo de
estruturação depende não apenas da
previsão correta da química entre os
investidores, mas também da elabo-
ração do contrato correto.

Uma empresa que planeja buscar
uma oportunidade mundial com
recursos locais geralmente deve
basear-se em fundos gerados inter-
namente, mesmo que isso envolva
crescimento lento. As oportunidades
internacionais freqüentemente são
muito mais dispendiosas do que os
empreendedores prevêem. Os inves-
tidores locais desapontados podem
retirar seu apoio na hora errada.

Qualquer companhia que en-
frente extrema tensão durante
a expansão, principalmente se
utilizar recursos locais para buscar
uma oportunidade mundial, deve
encontrar rapidamente uma fonte
de financiamento alternativa. E
atrair recursos externos para reduzir
a tensão exige um comportamento
proativo.

Os fundadores da Infosys Tech-
nologies, gigante indiana de software,
foram pioneiros em relação à trans-
parência. A Infosys foi a primeira em-
presa da índia a seguir os princípios
contábeis geralmente aceitos dos
EUA e a distribuir relatórios trimes-
trais auditados a seus investidores.
Essas decisões facilitaram para a com-
panhia levantar capital no mercado
acionário norte-americano quando a
direção determinou que a posterior
expansão internacional dependia de
uma base de recursos mais ampla do

As fronteiras nacionais podem funcionar como barreiras
psicológicas na cabeça dos investidores internacionais,

principalmente quando as coisas dão errado

saem conforme o planejado —o que
acontece com freqüência.

Um empreendedor que partici-
pou de nossa pesquisa não conse-
guiu inicialmente levantar capital
local para uma oportunidade local,
mas teve sucesso em levantar capital
de um investidor corporativo inter-
nacional. Ele previu corretamente
que um investidor internacional
poderia desistir rapidamente se as
coisas não saíssem tão bem quanto
o planejado e recusar-se a prover
fundos adicionais.

Para neutralizar esse potencial
problema, assim que obteve certo
sucesso, o empreendedor levantou
capital adicional de um investidor
local que tinha uma compreensão
melhor do mercado local, embora

Uma empresa pode atenuar até
certo ponto a tensão resultante do
financiamento de oportunidades
transnacionais com recursos locais
ao estabelecer uma parceria com
organizações fortes e confiáveis no
país-alvo para obter acesso a outros
recursos importantes, tais como for-
necedores e talento gerencial.

A Starbucks, por exemplo, é
dona de todas suas lojas nos EUA,
mas, desde o início, estabeleceu
parceria com empresas locais na
maioria dos outros países. A estru-
tura dessas joint ventures transnacio-
nais depende muito da escolha do
parceiro local e da elaboração de
contratos que permitam uma rápida
saída a cada parceiro e uma distri-
buição eqüitativa dos retornos.

que a Bolsa de Valores de Bombaim,
onde a empresa era negociada.

Mesmo as organizações que se
expandem num caminho balanceado
não estão imunes a tensões. Por isso,
estas devem ser cuidadosamente mo-
nitoradas e até antecipadas. Embora
seja da natureza dos empreendedo-
res ir "tocando em frente", as implica-
ções de fazer negócios transnacionais
devem ser exploradas com a matriz
de expansão internacional antes de
se iniciar um empreendimento. •
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