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RESUMO 

 
 
 

O objetivo deste trabalho é analisar a geração de conhecimento no processo de 
internacionalização de pequenas e médias empresas de software do Paraná e da 
Comunidad Valenciana. Para isso foram abordadas a experiência de 
internacionalização das empresas, a geração de conhecimento e os tipos de 
conhecimentos adquiridos através da experiência internacional. Para alcançar este 
objetivo, a pesquisa foi conduzida pelo método de estudo de caso com três 
empresas brasileiras e duas espanholas. A análise dos diferentes modelos e teorias 
de internacionalização, juntamente com os resultados obtidos na pesquisa empírica, 
permite constatar que o processo de internacionalização das empresas se deu em 
grande parte por oportunidades emergentes para abordar outros países. Para estas 
empresas, mesmo sendo pequenas, adquirir informações mostrou-se simples devido 
ao uso das tecnologias disponíveis. As principais práticas identificadas para a 
captura do conhecimento foram missões, redes de contato e pesquisas na internet. 
A internacionalização proporciona a aquisição de conhecimentos de cultura, 
administrativo, legal e de mercado. O conhecimento conquistado no mercado 
externo é referenciado como principal resultado na internacionalização das 
empresas de software.  
 

 

Palavras-chave: Internacionalização, conhecimento, software, pequena empresa.  
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this work is to analyze the generation of knowledge in the process of 
internationalization of small and medium software companies of Paraná and 
Comunidad Valenciana. For this, the experience of internationalization of companies, 
the generation of knowledge and the types of knowledge acquired through 
international experience were approached. To reach this goal, the research was 
conducted by the case study method with three Brazilians and two Spanishs firms. 
The analysis of the different models and theories of internationalization, together with 
the results obtained in the empirical research, shows that the process of 
internationalization of companies was in large part due to emerging opportunities to 
approach other countries. For these companies, even though they are small, 
acquiring information has proved to be simple due to the use of available 
technologies. The main practices identified for knowledge acquisition were missions, 
contact networks and internet searches. Internationalization provides the acquisition 
of cultural, administrative, legal and market knowledge. The knowledge gained in the 
foreign market is referred to as the main result in the internationalization of software 
companies. 
 
Key-words: Internationalization, knowledge, software, small enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

O cenário competitivo que enfrentam as empresas e os processos de 

internacionalização são temas pesquisados nos últimos anos, com destaque para 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs), devido a sua importância no 

desenvolvimento econômico e tecnológico (MAIS et al., 2010). As pequenas e 

médias empresas apresentam uma expressiva importância na economia mundial, 

representando uma significativa parcela do Produto Interno Bruto (PIB) nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (SOUZA et al., 2013). 

As PMEs são geradoras de riqueza no comércio, estas empresas respondem 

por 53,4% do PIB, empregam 52% da mão de obra formal e respondem por 40% da 

massa salarial brasileira (SEBRAE, 2016). O mercado brasileiro de Software 

também é liderado pelos pequenos negócios com participação de 94,64% 

respectivamente para Micro e Pequenas empresas. Os empreendimentos de médio 

porte tem representação de 4,33% e os grandes apenas 1,03% (ABES, 2015). 

Na década de 90 as empresas brasileiras passaram a se preparar para uma 

competição em nível global, pois com a abertura da economia não era mais possível 

ser competitivo somente no mercado nacional, uma vez que empresas estrangeiras 

tinham a possibilidade de entrar no mercado local e se tornarem concorrentes 

(CUNHA, 2010; STAL, 2010). A abertura das fronteiras possibilitou a chegada de 

empresas e produtos vindos de vários lugares do mundo (JULIEN, 2010).  

Estas mudanças de mercado provocaram um conjunto de transformações no 

ambiente de negócios, nesse sentido, o comportamento das empresas em seu 

processo de se internacionalizar tem se alterado, de um processo lento e gradual 

para um processo acelerado, nas grandes e também em pequenas e médias 

empresas (RIBEIRO, OLIVEIRA JUNIOR, BORINI, 2012).  

A competição global está se transformando em uma exigência para as 

empresas de várias indústrias, como as de software. Neste setor, empresas 

brasileiras também precisam enfrentar concorrentes globais e a internacionalização 

pode contribuir na estratégia de enfrentamento, dado que a experiência internacional 

tende a melhorar o desempenho no mercado doméstico (SILVA, CHAUVEL, 

BERTRAND, 2010; XIE, SUH, 2014; ZAREI, NASSERI, TAJEDDIN, 2011). 
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A potencialidade da indústria de software, segundo o relatório da Conferência 

de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas (UNCTAD, 2012), pode tornar 

o software uma das indústrias de alta tecnologia mais dispersas, devido ao 

crescimento verificado mundialmente com a intensificação do interesse pelo 

conhecimento. Essas empresas podem atingir um determinado nível 

potencializando-as rumo à internacionalização (RAMOS, ALPERSTEDT, 2010).  

Um dos aspectos inerentes à internacionalização é a aprendizagem. Para se 

internacionalizar as empresas necessitam adquirir conhecimentos, ao mesmo tempo 

aprendem enquanto se internacionalizam com os novos estímulos que recebem. 

Empresas que atuam na arena internacional aprendem  com o fluxo constante de 

novas demandas, oportunidades e desafios que a experiência internacional oferece 

(CORTEZIA, SOUZA, 2007; ZAREI, NASSERI, TAJEDDIN, 2011). Há uma 

vinculação entre internacionalização e o processo experiencial de acúmulo gradual 

de conhecimento pela empresa. Quando a empresa internacionaliza, adquire novos 

conhecimentos advindos de um mercado até então desconhecido (RAMOS, 

ALPERSTEDT, 2010). 

Após a internacionalização, pequenas empresas apontam como principal 

resultado alcançado o conhecimento decorrente da atuação internacional, obtendo 

oportunidades sobre as aprendizagens relacionadas ao marketing, possibilidades 

sobre novos serviços e necessidades dos clientes, além dos contatos obtidos que 

podem ser promissores para futuros negócios (CORTEZIA, SOUZA, 2007). 

Por meio da internacionalização, as empresas de software  podem adquirir 

conhecimentos técnicos de novos tipos de programação, o que as tornaria mais 

competitivas e em vantagem quanto as demais empresas. Esses novos 

conhecimentos permitem que essas empresas atuem no desenvolvimento de 

projetos diversos que envolvem diferentes códigos de programação, o que 

representa um diferencial relacionado as empresas que não se utilizam deste 

processo. Além disso, possibilita conhecer as demandas internacionais concebendo 

maior número de inovações para suprir o mercado, melhor desempenho e melhores 

possibilidades de sobrevivência por meio destes novos conhecimentos (SILVA, 

CHAUVEL, BERTRAND, 2010).  
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1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA   

 

Apesar da globalização propiciar às PMEs possibilidades de internacionalizar, 

há um conjunto de dificuldades com as quais estas empresas convivem. A falta de 

recursos, de conhecimentos, deficiência tecnológica, falta de orientação para o 

mercado e inexistência de controle de custos são alguns dos problemas que 

caracterizam as PMEs para competir em um mercado globalizado com concorrentes 

maiores, mais qualificados e com mais recursos para enfrentar as mudanças do 

ambiente (XIE, SUH, 2014). 

A indústria de software apresenta potencialidade para se tornar uma das 

indústrias mais internacionalizadas (RAMOS, ALPERSTEDT, 2010; UNCTAD, 2012). 

O setor de Tecnologia da Informação (TI) é considerado estratégico para o 

desenvolvimento do país, pela alta concentração de micro e pequenas empresas, 

pelo dinamismo e potencial que este setor apresenta. É estratégico porque a 

indústria de software se encaixa nos modelos de internacionalização acelerada dos 

mercados emergentes que estão sendo estimulados pela indústria de software 

mundial (RIBEIRO, OLIVEIRA JUNIOR, BORINI, 2012). Durante o seminário 

“Governo e o setor de TI – garantia de inovação, produtividade e segurança”, 

realizado em Brasília, a Associação Brasileira das Empresas de Software, (ABES, 

2015) apresentou o ranking ocupado pelas empresas brasileiras de TI as quais 

estão posicionadas em primeiro lugar com relação às empresas de TI da América 

Latina e em sétimo lugar no ranking mundial. O faturamento da indústria de software 

no pais atingiu em 2014, US$ 14 bilhões (ABES, 2015; CBSI, 2015).  

No Brasil, políticas existentes têm incentivado a internacionalização de 

empresas nacionais. A Agência Brasileira de Promoção de Exportação e 

Investimentos (APEX, 2013) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) tem 

concedido incentivos significativos para projetos relacionados a área de TI do país. 

Esse pode ser um dos fatores que nos últimos anos fez com que empresas de base 

tecnológica brasileiras com o incentivo do governo e as entidades promotoras de 

empreendedorismo e internacionalização tenham aumentado, porém cabe salientar 

o número reduzido de empresas de base tecnológica que operam em mercados 

internacionais (RIBEIRO, OLIVEIRA JUNIOR, BORINI, 2012). 
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 No Brasil, o Sudeste foi a região com maior participação total nos 

investimentos de hardware, software e serviços com 60,67%. O Centro-Oeste 

registrou 10,9% de participação, Nordeste 10,1% e o Sul 14,53%. O Norte do País 

foi o que menos investiu no setor, um percentual de 3,7%  (ABES, 2015). Empresas 

de TI do Paraná crescem acima da média nacional (FRANÇA, 2014). 

De acordo com pesquisa da Comunidade Brasileira de Sistemas de 

Informação (CBSI), o Mercado Brasileiro de Software e Serviços é liderado por micro 

e pequenos negócios. Das regiões do pais, o Sudeste foi a região com maior 

participação total nos investimentos em hardware, software e serviços (CBSI, 2015).  

 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

realizou em 2014, uma parceria com a regional paranaense da Associação das 

Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR), um plano 

estratégico para identificar no Estado as áreas com maior potencial para o setor. 

Conforme os dados do projeto, o plano desenvolvido apresenta um mapa de 

oportunidades com os segmentos estratégicos para o crescimento desse setor no 

Paraná, que contava em 2014 com aproximadamente 8,2 mil empresas que 

empregavam mais de 16,3 mil pessoas, das quais,  cerca de 93% são Micro e 

Pequenas empresas (ACIL, 2014). 

 

   

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os desafios para a empresa brasileira entrar e manter-se no mercado 

internacional não são poucos, principalmente para as empresas de pequeno porte 

que apesar de representarem grande parte das empresas que anualmente iniciam a 

atividade exportadora, representam também quase a totalidade das empresas que 

desistem da atividade exportadora no ano seguinte ao da estréia no mercado 

internacional. Este cenário mostra que as empresas de pequeno e médio porte até 

tentam aventurar-se no mercado internacional, mas provavelmente, as dificuldades 

em lidar com todas as variáveis desse mercado, somadas às dificuldades de acesso 

aos financiamentos, às barreiras burocráticas e legais impedem a continuidade  e 

crescimento dessas empresas no mercado internacional (KLOTZLE, THOMÉ, 2006). 
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Pequenas e médias empresas enfrentam desafios particulares no processo 

de internacionalização, grande parte deles decorrentes da limitada disponibilidade 

de recursos, sobretudo capacidades financeiras e de conhecimento. A pequena 

empresa tem dificuldade para obter informações que lhe proporcione suporte para 

produzir e vender em mercados internacionalizados. Normalmente estas empresas 

também possuem recursos limitados para adquirir informações e conhecimentos 

relativos ao mercado externo o que dificulta as possibilidades de internacionalizar 

(CORTEZIA, SOUZA, 2007; SEN, HAQ, 2010). 

Ainda com os avanços ocorridos na área de TI, uma das questões que 

diferencia o processo de internacionalização entre pequenas e grandes empresas, é 

a limitação de recursos, da pequena empresa, recorrentes de seu porte (escassos 

recursos financeiros, falta de mão de obra qualificada e/ou falta de informações que 

permitam explorar oportunidades do novo mercado). No entanto o interesse, a 

motivação para a projeção internacional está associada a oportunidades emergentes 

de maiores rendimentos já que, entre as empresas que estão consolidando uma 

atuação internacional, a previsão é que até 90% de seu faturamento total advenha 

do mercado externo em um prazo de três anos (CORTEZIA, SOUZA, 2007). 

A pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2014), relata que, 92,6% 

dos empreendimentos brasileiros não possuem consumidores no exterior pois a 

orientação do empreendedor brasileiro ainda é voltada para o mercado interno. Os 

resultados da pesquisa indicam que os empreendimentos estabelecidos no Brasil se 

concentram em atividades de baixo conteúdo tecnológico voltados para o mercado 

interno ou ainda para o mercado local e são direcionados para a prestação de 

serviços ao consumidor.  

No estado do Paraná, empresas tiveram  destaque, com crescimento acima 

da média nacional, 82% das empresas de TI expandiram, crescendo a um ritmo de 

15% ao ano nos últimos 10 anos ( COMUNICAÇÃO AINTEC, 2016). A área de 

Tecnologia da Informação brasileira vem ganhando cada vez mais força no mercado. 

Dos mais de 70 projetos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (ApexBrasil), o quinto maior é o de TI. O mercado de Londrina, 

Maringá e região do Estado do Paraná conta com mais de 1200 empresas de 

tecnologia.  
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A economia Valenciana foi protagonista de uma destacada expansão durante 

os primeiros ano do século XXI. No entanto, a crise que o país passou gerou 

carências e debilidades nas instituições públicas e nas empresas privadas. A 

Comunidad Valenciana concentra suas exportações no mercado europeu o que 

representa uma maior dificuldade para sua expansão devido a debilidade da 

demanda européia nos últimos anos. Recentemente as empresas estão se 

esforçando para direcionar suas vendas para mercados mais dinâmicos como 

Estados Unidos, Marrocos, China e Brasil. No entanto a exportação ainda é baixa 

devido as dificuldades de expansão das empresas que resistem ir para mercados 

internacionais (AVE, 2015). 

Na Comunidad Valenciana as empresas apresentam um perfil competitivo 

relativamente baixo que está relacionado com o limitado tamanho e escassa 

especialização  em atividades baseadas no conhecimento. O tamanho médio das 

empresas Valencianas é pequeno, se concentram em pequenas e médias empresas 

o que limita a produtividade, a atração e desenvolvimento de talentos e a expansão 

produtiva e comercial devido as dificuldades advindas da empresa de pequeno porte 

relacionadas a capacidade financeira e de conhecimento.  

As empresas são maioritariamente familiares e a gestão está centralizada. A 

administração se concentra em um único acionista sendo relativamente escassa a 

presença de gestores profissionais com altos níveis de formação. Ainda assim, em 

2015 as exportações de produtos relacionados ao setor de tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) tiveram um incremento de 14% em comparação 

com o ano 2014. A Comunidad Valenciana é a quarta região espanhola exportadora 

desses produtos (INFORME ANUAL DEL SECTOR TIC Y CONTENIDOS EN 

ESPAÑA, 2016). 

Diante do exposto, esta pesquisa propõe estudar o processo de 

internacionalização através de experiências de empresas de software e a geração 

de conhecimento através dessas experiências procurando responder à seguinte 

questão de pesquisa: 

Quais conhecimentos foram gerados em experiências de internacionalização 

em empresas de pequeno e médio porte na área de software no Paraná e na 

Comunidad Valenciana? 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer experiências de internacionalização de pequenas e médias 

empresas de software para identificar a geração de conhecimento oriunda da 

internacionalização na visão dos empreendedores.  

 

1.3.1 Objetivos Específicos 
 

- Descrever experiências de internacionalização de Pequenas e Médias 

empresas de software no Paraná e na Comunidad Valenciana. 

- Identificar a geração de conhecimento oriunda da internacionalização de 

pequenas empresas de software no Paraná e na Comunidad Valenciana.  

- Identificar tipos de conhecimentos gerados por experiências de 

internacionalização.



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Internacionalização também descrita acronimamente como i18n é 

entendida por Mejri, Umemoto, (2010, p.157) como: “adaptação das 

operações da empresa para ambientes internacionais” ou ainda: “processo 

de desenvolvimento de um produto de forma a funcionar com dados em 

diversos idiomas e que possa ser adaptado a diversos mercados sem 

alterações de engenharia” (FIGUEIREDO, CANHADAS e ROJAS, 2004, p. 

02). 

O processo de internacionalização pode ser entendido como processo 

gradual de envolvimento em operações internacionais (CUNHA, 2010; 

JOHANSON, VAHLNE, 1977). “Internacionalização é resultado de 

conhecimento” (MEJRI, UMEMOTO, 2010, p. 161). Para Lemes e Prates 

(2014, p.165) “a internacionalização é um processo genuíno de 

aprendizagem e de desenvolvimento do conhecimento da empresa nos 

mercados estrangeiros”. 

A internacionalização é uma alternativa a qual permite que as 

empresas exponham seus produtos, tecnologias e métodos de gestão a 

padrões internacionais podendo gerar importantes retornos para suas 

operações domésticas pois, ao aumentar seu mercado, adquirem novos 

conhecimentos e tecnologias para sustentar vantagem competitiva (STAL, 

2010). Para Xie e Suh (2014), a internacionalização é uma das principais 

decisões estratégicas para a sobrevivência a longo prazo de muitas PMEs, 

embora algumas possam não ter a necessidade de internacionalizar devido 

ao tamanho do mercado doméstico que atuam. 

As empresas que entram no mercado internacional adquirem 

conhecimento do mercado externo, esse conhecimento desempenha um 

papel importante no fortalecimento e crescimento da empresa (JAVERNICK-

WILL, 2009). Para Mejri e Umemoto (2010), a internacionalização da 

empresa é determinada pelo conhecimento de mercado, conhecimento 
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empírico, conhecimento da rede, conhecimento cultural e empresarial. Estes 

autores relatam que a empresa se insere gradativamente nos novos 

mercados e que a internacionalização dependerá do conhecimento 

acumulado ao longo de sua história que direcionará a busca por novos 

mercados. 

A principal motivação para a busca de novos mercados, para grande 

parte das empresas, é o crescimento advindo da internacionalização, seguido 

da intenção de fortalecer a imagem junto aos clientes, além do preço superior 

possível de ser praticado no exterior (FARIAS, SANTOS, 2006). 

Estudos realizados por Klotze e Thomé (2006) em pequenas e médias 

empresas brasileiras, indicam que empresas que possuem experiências 

internacionais e relativamente longas, apresentam resultados positivos que 

as auxilia a se manterem no mercado nacional. Entre as empresas estudadas,  

63% das que apresentaram alto desempenho exportaram mais de 30% do 

seu faturamento, 100% exportaram anualmente e, portanto, ininterruptamente, 

desde o ano de estréia no mercado internacional. 84% dessas empresas 

possuía um departamento exclusivo para tratar de questões específicas da 

atividade exportadora. Entre as empresas de baixo desempenho, 86% 

exportaram até 10% do faturamento, 45% não exportaram de forma frequente, 

ou seja, não exportaram todos os anos. Isto indica que as empresas que 

valorizam a atividade exportadora apresentam melhor desempenho no 

mercado com um rendimento financeiro maior.  

Uma empresa que opta por sair do mercado doméstico está disposta a 

atravessar fronteiras nacionais e enfrentar os desafios para se adequar as 

questões culturais, legais, tributárias, rede de fornecedores, tecnologias e 

outros elementos (REZENDE, CAMPOS, 2010). 

Javernick-Will (2009) descreve três elementos ou desafios associados 

à internacionalização que a empresa precisará conhecer ao se lançar para o 

mercado externo. A empresa entrante deverá trabalhar sobre leis 

estrangeiras desconhecidas e lidar com diferentes normas sociais e culturais, 

tais como: 
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a) Elementos regulativos: os quais incluem leis e regulamentos, 

leis operacionais, conhecimento de governo e processo de 

aprovação dos projetos. 

b) Elementos normativos: incluem regras, sanções e incentivos, 

em projetos internacionais. O conhecimento normativo inclui 

as práticas de trabalho, normas sociais, expectativas e 

preferências locais, normas de produtividade e conhecimento 

de mercado. 

c) Elementos cognitivo-cultural: estes elementos incluem as 

crenças que são socialmente construídas e que fornecem 

modelos para enquadrar as percepções e decisões individuais. 

Para lidar com esses elementos a empresa necessita de informações 

sobre as leis regentes no pais que está entrando para se posicionar quanto a 

sua atuação no mercado.  

Para Rezende e Campos (2010), uma pequena empresa que não 

opere no mercado externo poderá ter dificuldades para iniciar uma atividade 

de exportação devido ao reduzido conhecimento sobre os mercados. Porém, 

uma vez internacionalizada e com o conhecimento relativo  e necessário 

quanto ao novo mercado, a empresa pode fazer uso dos mesmos recursos 

que lhe conferem vantagem competitiva no mercado original. Ao envolver-se 

em atividades internacionais, a empresa buscará também benefícios 

diferentes ou complementares aqueles encontrados no mercado nacional 

(REZENDE, CAMPOS, 2010). 

 

2.1.1 Envolvimento Internacional das Empresas 
 

Várias teorias e modelos têm sido propostos para explicar o 

envolvimento internacional das empresas: teorias econômicas, modelos 

relacionados com a inovação, a pré-exportação, a teoria das redes, o 

empreendedorismo internacional (MEJRI, UMEMOTO, 2010). 

Tradicionalmente, as teorias clássicas de internacionalização de empresas se 

classificam em: Teoria Econômica e Teoria Comportamental. 
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A teoria econômica foi precursora nos estudos sobre comércio 

internacional. Esta tem explicado a internacionalização de empresas  

multinacionais sob a perspectiva do ciclo de vida do produto e custos de 

transações  (MEJRI, UMEMOTO, 2010). Na abordagem econômica, as ações 

são orientadas pela análise do ambiente econômico. As empresas precisam 

estar preparadas para competir com as empresas já estabelecidas em 

mercados estrangeiros obtendo vantagens suficientes para compensar os 

custos de operar em ambientes novos distantes de suas origens. Esta teoria 

está orientada para decisões que tragam maximização para os lucros 

(LINZEMEYER, SOUZA, JOÃO, 2012).  

Segundo a teoria econômica, para se internacionalizar as empresas 

necessitam possuir certos tipos de vantagens sobre seus competidores que 

justifiquem o investimento direto no exterior. Essas vantagens incluem as 

relacionadas aos ativos tangíveis e intangíveis como marcas, capacitação 

tecnológica, qualificação da mão de obra, que permitem que as firmas 

aproveitem as vantagens de localização oferecidas pelos países como 

recursos naturais, infraestrutura e tamanho do mercado (SOUZA, 

VASCONCELLOS, CORRÊA, 2012). 

Segundo Souza, Vasconcellos e Corrêa (2012), os determinantes para 

uma empresa ir em direção à internacionalização segundo a teoria 

econômica são: a) recursos naturais; b) comercialização; c) acesso a novos 

mercados; e d) ganhos de eficiência. Todos esses determinantes objetivam a 

maximização de retornos financeiros para a empresa.  

A teoria comportamental surgiu na década de 70. Essa teoria 

considera que a internacionalização da empresa pode ser interpretada como 

um processo de aprendizagem gradual, no qual a organização adquire 

informações e conhecimento sobre o mercado externo a partir de estágios 

sucessivos. O conhecimento de mercado é um elemento importante para o 

processo de internacionalização de empresas que se caracteriza por uma 

considerável quantidade de incertezas e falta de conhecimento geral de como 

prosseguir uma operação de negócios em um ambiente não familiar (CUNHA, 

2010; SOUZA, VASCONCELLOS, CORRÊA, 2012). 
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Xie e Suh (2014) abordam dois modelos de internacionalização da 

teoria comportamental: o relacionado com a inovação, que sugere que os 

gestores devem ter uma grande quantidade de informações para reduzir 

riscos, enfatizando a necessidade de aprendizado e o modelo da escola de 

Uppsala. Quanto ao modelo de Uppsala, este surgiu na Universidade de 

Uppsala na Suécia. Esta universidade foi pioneira no desenvolvimento de 

estudos sobre o processo de internacionalização de empresas. Esta escola 

defende que há vinculação entre internacionalização e o processo de 

acúmulo gradual de conhecimento pela empresa e que empresas tendem a 

entrar primeiro em mercados menos distantes psiquicamente, isto é, em 

mercados com cultura e ambientes similares, a fim de diminuir os riscos 

provenientes das incertezas e sentir-se o menos estrangeira possível no novo 

local de atuação (JOHANSON, VAHLNE, 1977; LINZEMEYER, SOUZA, 

JOÃO, 2012; RAMOS, ALPERSTEDT, 2010). 

Johanson e Vahlne (1977) descreveram o processo de 

internacionalização como uma sequência de estágios no qual a empresa 

adquire conhecimento do mercado externo ao longo do tempo, envolvendo-

se gradualmente e expandindo seus negócios para um país estrangeiro de 

cada vez. Um dos pontos principais defendidos pela escola de Uppsala é que 

o aprendizado do processo de internacionalização ocorreria passo a passo, a 

partir do acúmulo de conhecimento adquirido por meio do processo 

experiencial da companhia que poderia ser definido em três passos: 

1) A empresa realizaria exportação por meio de um agente no país 

de destino. 

2) Após adquirir determinado nível de conhecimento, aprofundaria 

suas relações, abrindo uma subsidiária de vendas. 

3) Implantaria uma unidade de produção no novo país. 

Ou seja, seu envolvimento com o mercado de um determinado país 

ocorrerá de maneira gradual e progressiva, o qual poderá iniciar por meio da 

exportação via agentes e com o passar do tempo por meio de subsidiárias de 

vendas ou até mesmo com a fabricação do produto no novo mercado 

(JOHANSON, VAHLNE, 1977). Entretanto, este modelo foi objeto de diversas 

críticas por não considerar aspectos como as redes de cooperação, a 
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inovação de produtos e processos e a internacionalização acelerada (MAIS et 

al., 2010).  

O modelo de Uppsala que postula que as empresas primeiro se 

envolvem nos seus mercados nacionais e, em seguida, através de um 

processo gradual de reconhecimento reduzem os obstáculos relacionados ao 

novo mercado através da aquisição de conhecimentos, é citado em estudos 

empíricos sobre os estágios iniciais de internacionalização de países 

desenvolvidos. Portanto, o modelo de Uppsala é baseado em três condições: 

o maior obstáculo na internacionalização é a falta de conhecimento; o 

conhecimento adquirido pela experiência é considerado o mais importante na 

internacionalização; a empresa se internacionaliza investindo os recursos 

gradativamente. Trata-se portanto, de um processo de aprendizagem. Dessa 

forma, o conhecimento adquirido pela empresa advém da experiência em 

determinado mercado no exterior e é a condição fundamental para o 

processo de internacionalização, assim, a empresa internacionaliza 

investindo recursos de maneira gradual, isso permite a entrada no mercado 

estrangeiro partindo de um envolvimento pequeno e controlado para um 

maior envolvimento de acordo com o grau de confiança e segurança (LEMES, 

PRATES, 2014).  

No entanto, empresas pertencentes a economias em transição, em 

desenvolvimento, evidenciam um modelo de internacionalização que percorre 

um caminho diferente ao previsto nesse modelo (THAI, CHONG, 2013). 

Empresas vietnamitas, por exemplo, convivem com uma economia de 

mudanças a qual impossibilita o modelo gradual de internacionalização. 

Estas empresas detectam oportunidades ou sentem a pressão das indústrias 

grandes e então exploram modos indiretos para buscar soluções para as 

dificuldades de internacionalização (THAI, CHONG, 2013). 

Posteriormente, o modelo primário da escola de Uppsala, que havia 

recebido críticas por não conter em sua proposta as redes de contato, 

introduziu em sua teoria a existência de networks, pessoais e empresariais. A 

rede de network é apontada como facilitadora da internacionalização, 

Johanson e Vahlne (2009), também incrementaram em sua teoria que as 

empresas definem o processo de internacionalização a partir do 
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conhecimento do mercado. O conhecimento do mercado diz respeito à 

identificação de oportunidades e ameaças que são oriundas, a princípio, da 

decisão inicial de internacionalização, bem como a aquisição de informações 

sobre o ambiente – político, econômico, cultural e social do país de destino 

(CORTEZIA, SOUZA, 2007; RAMOS, ALPERSTEDT, 2010).  

Uma das possibilidades de conseguir maior oportunidade em 

mercados internacionais é acessar o novo conhecimento que este mercado 

proporciona da maneira mais rápida possível. Para isso as redes e os 

relacionamentos facilitam o acesso ao conhecimento relacionado ao novo 

mercado proporcionando melhores rendimentos e resultados no mercado 

internacional (VARGAS et. Al., 2016). 

Assim, o trabalho em equipe, as networks (que facilitam o 

desenvolvimento de parcerias), o conhecimento de mercado e o perfil 

empreendedor do gestor influenciam na internacionalização de empresas 

(CORTEZIA, SOUZA, 2011; DAL-SOTO et al., 2014; RAMOS, ALPERSTEDT, 

2010; SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010). 

 

2.1.2 O Papel das Redes e o Papel do Empreendedor. 
 

As redes são teias de relações que geram valor econômico e outros 

benefícios por meio de trocas dinâmicas complexas entre dois ou mais 

indivíduos, grupos ou organizações (JULIEN, 2010; SARACENI, ANDRADE 

JÚNIOR, RESENDE, 2013). As redes são o melhor meio para compartilhar 

informações no interior de uma região e de buscar, selecionar e acumular 

informações vindas do ambiente externo, elas são essencialmente 

disseminadores e amplificadores de informação para as empresas (JULIEN, 

2010). 

Devido ao aumento da competição internacional, rápidas mudanças 

tecnológicas e o crescimento da incerteza, há necessidade de construir 

mecanismos para diminuir a incerteza ao operar no mercado externo um 

desses mecanismos é o ingresso da empresa em redes já consolidadas para 

aproveitar o conhecimento existente dentro dela (LEMES, PRATES, 2014).  



 

27 

A participação em redes, facilita a inserção e expansão em mercados 

internacionais, pois permite obter informações diferenciadas e definir 

melhores estratégias de marketing para esses mercados. Além de facilitar a 

inserção, pode proporcionar uma internacionalização acelerada quando as 

redes desempenham um papel ativo de relacionamento no processo. 

Empresas poderiam expandir para o mercado internacional por meio de 

relações existentes que oferecem contato e ajudam a desenvolver novos 

parceiros em diferentes países (MAIS et al., 2010; RAMOS, ALPERSTED, 

2010; SULLIVAN, MARVEL, 2011; XIE, SHU, 2014; ZAREI, NASSERI, 

TAJEDDIN, 2011).  

Para Zarei, Nasseri e Tajeddin (2011), as redes são a base para o 

aprendizado e responsáveis pela construção da confiança e do 

comprometimento, importantes no processo de internacionalização das 

empresas, assim como responsáveis pela escolha do modo de entrada em 

mercados estrangeiros, causando por sua vez, mudanças no contexto dos 

relacionamentos.  

As redes de cooperação têm sido apresentadas como um meio para 

as PMEs se ajustarem às exigências do mercado e se tornarem competitivas. 

Por meio das redes se pode melhorar a comunicação, relacionamento e laços 

entre empresas e instituições (MELLO, MACHADO, JESUS, 2010; VARGAS 

et. Al., 2016; ZÁRATE, 2013). Estudos realizados na América Latina por 

Vargas et. al., (2016), relatam que nas pequenas e média empresas, a 

competitividade depende, em grande parte das redes nas quais as empresas 

se apoiam, sejam nacionais ou internacionais. Segundo esses autores, as 

redes cumprem dois propósitos: 1) a obtenção de conhecimento para 

resolver as incertezas tecnológicas para adentrar no mercado internacional e 

2) o conhecimento necessário para identificar oportunidades e métodos para 

chegar aos mercados internacionais. 

O pressuposto principal da abordagem das redes de relacionamento é 

que a internacionalização tende a ocorrer devido a fatores ligados aos 

relacionamentos específicos dos tomadores de decisão da empresa mais do 

que ligada a fatores econômicos. A abordagem das redes concentra-se nos 

laços cognitivos e sociais que se formam entre os atores que mantém 
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relacionamentos de negócios (CORTEZIA, SOUZA, 2011; MEJRI, 

UMEMOTO, 2010; RAMOS, ALPERSTED, 2010; SILVA, CHAUVEL, 

BERTRAND, 2010).  Fortalecer o relacionamento profissional através das 

redes é um importante aspecto para compartilhar conhecimento 

(HENRIQUES, ANTUNES, MACKE, 2014). As redes permitem a obtenção de 

conhecimento confiável que é importante para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos (SULLIVAN, MARVEL, 2011). 

As redes podem proporcionar às pequenas e médias empresas 

vantagens a respeito das melhores práticas, proporcionando um impacto no 

processo de internacionalização pois fornecem mecanismos de partilha de 

conhecimento tácito através da interação social, além de criar um ambiente 

para processos sociais de novos conhecimentos e inovações permitindo que 

os profissionais troquem idéias. Além das redes, o papel do empreendedor é 

importante para a internacionalização (SULLIVAN, MARVEL, 2011, VARGAS 

et al., 2016; ZAREI, NASSERI, TAJEDDIN, 2011). 

O comportamento empreendedor é elencado como essencial para a 

inserção da empresa em novos mercados. As características 

empreendedoras dos proprietários, dos tomadores de decisão, constituem 

ações fundamentais no comportamento das jovens empresas exportadoras 

de software (DAL-SOTO et al., 2014; LEMES, PRATES, 2014; MEJRI, 

UMEMOTO, 2010; RAMOS, ALPERSED, 2010; ZÁRATE, 2013). Isto ocorre, 

principalmente em economias menos desenvolvidas, onde a influência do 

empresário/empreendedor é caracterizada como essencial para a inserção 

da empresa em mercados externos (FELÍCIO et al., 2013). 

O perfil do empreendedor, com disposição para aproveitar 

oportunidades e enfrentar desafios, é significativo para a empresa ir ao 

mercado externo, sendo que empreendedores com orientação global, longa 

experiência de conhecimento internacional e maior nível de tolerância ao 

risco, decidem internacionalizar mais cedo do que empreendedores que não 

têm contato com experiências internacionais. Características 

empreendedoras como educação, experiência, recursos e intenções,  

constituem recursos para a internacionalização. O perfil dos empresários 

mostra uma relação positiva entre desenvolvimento das características 
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empreendedoras e internacionalização (ARMARIO, RUIZ, ARMARIO, 2008; 

ENGELMAN, FRACASSO, 2013; RAMOS, ALPERSTED, 2010; RIBEIRO, 

OLIVEIRA JUNIOR, BORINI, 2012).  

Entre as características, destaca-se o conhecimento do mercado 

internacional, de concorrentes e suas condições de concorrer globalmente. A 

figura do tomador de decisões que participa de atividades como feiras, visitas 

a clientes, fornecedores e possui uma ampla rede de interações sociais e 

comerciais com o intuito de aprofundar o conhecimento nos meios e 

processos de como a empresa faz para internacionalizar, pode contribuir com 

o processo ( CORTEZIA, SOUZA, 2007; DIB, ROCHA, SILVA, 2010; 

ZÁRATE, 2013). Sullivan e Marvel (2011), sugerem que as interações sociais 

dos empreendedores os expõem a uma gama maior de pessoas e situações 

que aguçam suas habilidades de adquirir e aplicar conhecimentos para novas 

situações. 

O papel das características empreendedoras pressupõe que os 

tomadores de decisões conhecem a estrutura de mercado em que a empresa 

está posicionada e apresentam capacidades de gestão. Isto nem sempre é 

aplicável às pequenas e médias empresas porque seus gestores, muitas 

vezes, apresentam fraca capacidade de gestão, falta de informações ou 

outras lacunas para completar um processo efetivo de internacionalização 

(THAI, CHONG, 2013).  

Em síntese, verifica-se, uma tendência em relacionar o desempenho 

das empresas quanto a internacionalização ao empreendedor e as 

caraterísticas como pro atividade, inovação e inserção em uma rede de 

relacionamento que lhe proporcione suporte para o processo de 

internacionalização. 

 

2.1.3 Efeitos da Internacionalização 
 

Um dos efeitos da internacionalização é que após o rompimento das 

barreiras iniciais reais ou psicológicas que dificultavam a ida ao mercado 

internacional, as empresas planejam a continuidade do processo para 

sustentar sua competitividade e crescimento no mercado externo adquirindo 
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conhecimentos e estratégias para se manter no mercado internacional. O 

desempenho das PMEs melhora a partir de suas ações no exterior, 

fortalecendo a sua marca e melhorando a qualidade de seus produtos 

(CORTEZIA, SOUZA, 2011; SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010).  

Uma vez internacionalizada, de forma rápida ou gradual, um dos  

resultados alcançados pelas empresas que vão para outros países é a 

aprendizagem decorrente da atuação internacional, a aprendizagem por 

experiência é um dos resultados apresentados por pequenas e médias 

empresas que ingressam em mercados internacionais desconhecidos. 

Empresas apontam o conhecimento obtido no mercado internacional como 

principal aquisição, também destacam os contatos realizados como 

promissores para negócios  futuros (CORTEZIA, SOUZA, 2011). A medida 

que a empresa expande para novos mercados, é capaz de utilizar os 

conhecimentos e as habilidades desenvolvidas nos mercados de origem e 

incorporar as novas experiências obtidas em mercados internacionais, 

incrementando, desta forma, seu conhecimento inicial (JOHANSON, 

VAHLNE, 1977).  

Para Johanson e Vahlne (1977), o aprendizado e o conhecimento 

podem ser adquiridos através de relacionamentos estabelecidos com 

parceiros externos. Além disso, o conhecimento de mercado é possível de 

ser obtido mediante o conhecimento experimental,  interpretado como a 

aprendizagem de fazer por si próprio ou pela observação do que os outros 

tem feito em semelhante situação. 

Oliveira e Cyrino (2002), apontam como principais benefícios do 

processo de internacionalização: a) melhoria do desempenho global da 

empresa, b) maior estabilidade de resultados econômicos e financeiros, c) 

ganhos em termos de economias de escala, d) menor dependência do 

mercado doméstico e local,  ganhos em termos de expertise e de tecnologia 

e, e) reconhecimento e valorização de mercado. 

A exposição a novos mercados e a maior competição estimula e exige 

a maior qualidade de bens e serviços ofertados pela empresa. Portanto, optar 

pela internacionalização é uma decisão estratégica que dependerá da criação 
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de vantagens competitivas baseadas em inovações tecnológicas 

(BLOMSTERMO, ERIKSON, SHARMA, 2004; STAL, 2010). 

Javernik-Will (2009) relata que os conhecimentos adquiridos através 

da experiência internacional em diversos mercados aumenta o desempenho 

da empresa, mas adquirir esses conhecimentos principalmente o 

conhecimento tácito, que é o conhecimento intrínseco as pessoas, não é fácil. 

Há empresas que para se adaptar aos novos significados estrangeiros 

contratam moradores locais para que com a convivência se possa entender e 

adquirir o conhecimento tácito proveniente da nova cultura com a qual está 

ocorrendo o contato. 

Dessa forma, a internacionalização se apresenta como um processo 

contínuo de aprendizagem sobre as formas de competir internacionalmente, 

o resultado de cada ação executada pela empresa aumenta os 

conhecimentos sobre o mercado. A empresa que passa a atuar no mercado 

externo adquirindo novos conhecimentos e transformando os conhecimentos 

adquiridos para responder ao mercado, que preconiza a aprendizagem 

organizacional como pilar fundamental, tem mudanças em seus resultados 

financeiros e de novos produtos (ARMARIO, RUIZ, ARMARIO, 2008).  

 

2.1.4 Internacionalização de Pequenas Empresas de Software 
 

Até os anos 90, a atuação internacional era privilégio de grandes 

companhias multinacionais. Atualmente, também é uma realidade para 

pequenas empresas que, em geral, são caracterizadas pela falta de recursos 

financeiros e pelas dificuldades em obter informações e conhecimento 

relativo ao mercado externo como suporte para produzir e vender em 

mercados internacionalizados. Além disso, estas empresas também podem 

contar com gestores tementes ao enfrentar competidores globais em terrenos 

desconhecidos. O desafio está entre se internacionalizar e competir no 

mercado global, ou se preparar para enfrentar a concorrência internacional. 

Essa é a realidade enfrentada por um grande número de empresas no Brasil, 

principalmente aquelas mais expostas à competição global, como é o caso da 

indústria de software (CORTEZIA, SOUZA, 2011). 
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A indústria de software se caracteriza por ser uma indústria de forte 

crescimento global e estar ligada às mudanças tecnológicas frequentes 

(RIVERO, 2010). A produção de software tem se tornado um diferencial 

quanto aos demais setores em vários países, sejam eles desenvolvidos ou 

emergentes, no Brasil isso não é diferente. O setor de tecnologia é 

caracterizado pela concentração de pequenas empresas. Nos últimos anos a 

produção de software no país teve destaque, contudo a atuação no exterior 

não é tão expressiva (SOUZA, VASCONCELLOS, CORRÊA, 2012). No 

mercado nacional, as pequenas empresas de software estão incrementando 

sua presença com serviços estratégicos (CANTÚ, 2004). 

“Software pode ser classificado como: um conjunto de funções 

entregues em formato digital” (DAVENPORT, PRUSAK, 2001, p. 17). Os 

primeiros softwares surgiram no início da década de 1950, com o 

desenvolvimento de técnicas que permitiam a programação armazenável nos 

computadores. Esta indústria ganhou escala internacional, sendo as 

empresas norte americanas apontadas como os principais destaques no 

mercado. Nos últimos anos, a indústria de software nacional vem crescendo 

no mercado. A internacionalização de empresas do setor ocorre de duas 

formas principais. A primeira é através do desenvolvimento de produtos de 

software para serem vendidos no exterior e a segunda é prestando serviço no 

desenvolvimento de software para a cadeia global. Também existe a 

possibilidade da atuação simultânea com a venda e implementação de 

software (CORTEZIA, SOUZA, 2011). 

No entanto, há obstáculos que podem dificultar a competição global, 

estes são externos e internos. Os internos podem ser funcional e 

relacionados ao marketing, ao passo que os externos podem ser 

governamentais ou ambientais. Além da falta de informação, que é um dos 

principais obstáculos para a exportação. As atitudes gerenciais também 

afetam o processo de internacionalização principalmente quando tomadores 

de decisões não se sentem preparados para internacionalizar (XIE, SUH, 

2014).  

Não apenas no Brasil mas, inclusive no mercado norte-americano, 

apesar de ser o principal player mundial, o processo de internacionalização 
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também aponta dificuldades como a falta de experiência gerencial e 

competência para explorar oportunidades em mercados internacionais, 

dificuldades em obter informações e dificuldades quanto à disponibilidade de 

recursos, se comparados às grandes competidoras globais (CORTEZIA, 

SOUZA, 2011). Dib, Rocha e Silva (2010) apontam que o processo de 

internacionalização para empresas brasileiras de software tem de superar 

barreiras superiores se comparadas por exemplo, com as empresas 

européias.  

Possivelmente, por isso, apesar da tendência de visualizar e se 

preparar para o mercado internacional, ainda há um grande número de 

pequenas empresas que não se atrevem a atravessar as fronteiras nacionais 

para vender seus produtos e serviços. Estas empresas não são capazes de 

aproveitar as oportunidades de negócios globais mesmo nas áreas de 

tecnologia como software (XIE, SUH, 2014). 

Para as pequenas empresas de software, o processo de 

internacionalização é afetado por relacionamentos formais e informais 

desenvolvidos ao longo do tempo. As redes são parte no processo de 

internacionalização das pequenas e médias empresas de software. Redes de 

contato podem propiciar uma internacionalização acelerada, diferente de 

outros setores tradicionais que podem seguir um longo e organizado 

processo de internacionalização (CORTEZIA, SOUZA, 2011; ZÁRATE, 2013). 

Porém, a principal questão que diferencia o processo de internacionalização 

das pequenas empresas é a limitação de recursos decorrente de seu porte.  

A empresa de software tem dificuldade para obter informações que lhe 

dê suporte para produzir e vender em mercados internacionalizados, por isso, 

a importância das redes, participações em feiras, em associativismo e 

desenvolvimento de ações conjuntas para amenizar os obstáculos 

relacionados à internacionalização (CORTEZIA, SOUZA, 2007).   

As redes favorecem um contínuo crescimento e desenvolvimento do 

mercado internacional para as empresas de software de pequeno porte. Uma 

vez que as pequenas e médias empresas, em busca de melhores práticas de 

internacionalização precisam adquirir grande quantidade de conhecimentos 

buscam a rede networking para ajuda-las. O networking se refere as relações 
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que as empresas estabelecem, com fornecedores, clientes, concorrentes e 

instituições, em geral essas relações podem alavancar a entrada em 

mercados internacionais (ZAREI, NASERRI, TAJEDDIN, 2011). 

A participação em feiras e missões internacionais faz parte do 

networking e ameniza a dificuldade em obter conhecimento de outros 

mercados e processos (CORTEZIA, SOUZA, 2011). Estes autores adotam o 

modelo orientado para a análise do processo de internacionalização de 

pequenas e medias empresas de software, que integra a perspectiva da 

aprendizagem experiencial e do planejamento sistemático, caracterizando as 

etapas da internacionalização de pequenas empresas em três fases 

principais: antecedentes, planejamento e execução, explicitadas na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema para a análise da internacionalização de pequenas empresas de software. 
Fonte: Adaptado de Li, Li e Dalgic (2004) 
 

3  MÉTODO 

Para o atendimento do objetivo proposto, analisou-se uma amostra MPEs brasileiras 

da indústria de software. O porte das empresas foi considerado conforme os indicadores do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no critério de 

faturamento, que considera microempresas, aquelas com faturamento anual inferior a R$ 

433.755,14 e pequenas as empresas com faturamento até R$ 2.133.222,00, considerando-se 

padrões de 2006.  

Por questões de acessibilidade, o estudo considerou uma amostra de um dos estados 

brasileiros, o Rio Grande do Sul. Dessa forma, os resultados alcançados não têm o potencial 

para generalizações estatísticas. Contudo, uma vez que o estudo tem um caráter exploratório, 

entende-se que a restrição da amostra a uma região do País, não traz prejuízo aos resultados 

analíticos propostos. 

Para possibilitar a análise em profundidade dos processos de internacionalização, 

foram realizadas duas etapas de coleta de dados. 

 
Figura 1 – Esquema para análise da 
internacionalização de pequenas empresas de 
software. 
Fonte: CORTEZIA, SOUZA, p. 33 (2011). 

 

 A fase denominada antecedentes é composta pela motivação e 

competências organizacionais que levam a internacionalização da empresa. 

A motivação está relacionada com a busca de novos mercados ou busca de 

novas tecnologias ou fontes de vantagem competitiva para a empresa. 
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Competências estão relacionadas como o domínio de uma tecnologia, 

capacidade de inovação, experiência prévia da empresa ou dos gestores. A 

fase planejamento se caracteriza pelo investimento intensivo em pesquisa de 

mercado, em busca de conhecimentos para selecionar a melhor alternativa 

para seu ingresso internacional. A fase execução, se refere a quando a 

empresa efetivamente ingressa no mercado internacional. Esta fase pode ser 

resultado do planejamento que delimita a melhor forma de inserção no novo 

mercado minimizando os possíveis riscos, para empresas de software, a fase 

de execução da internacionalização é feita através de duas modalidade 

básicas: venda de um produto de software ou serviço de software para o 

mercado externo (CORTEZIA, SOUZA, 2011). Antes da internacionalização 

empresas adquirem o máximo de informações sobre o mercado internacional 

para minimizar riscos na entrada ao novo pais (MEJRI, UMEMOTO, 2010). 

A prática do não planejamento sistemático e a falta de conhecimento 

sobre o mercado internacional de software são as principais barreiras para a 

internacionalização, poucas empresas percebem a internacionalização como 

um processo racional, baseado na análise de oportunidades de mercado 

(SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010).   

É característico das empresas de software que internacionalizam 

saltar estágios pelos quais, via de regra, outros segmentos realizam, estas 

empresas nem sempre seguem etapas específicas em seu processo de 

internacionalização. As pequenas empresas intensivas em tecnologia muitas 

vezes precisam internacionalizar suas atividades e especialmente as vendas 

em uma fase muito precoce do seu desenvolvimento, devido à natureza 

limitada e global do nicho de mercado tecnológico criado, resultando em um 

processo mais complexo e menos estruturado (RAMOS, ALPERSTED, 2010; 

ZÁRATE, 2013). 

Empresas intensivas em conhecimento entram nos mercados mais 

importantes nas etapas iniciais do seu ciclo de vida, o que está firmemente 

relacionado com a busca de oportunidades uma vez que as empresas se 

dirigem aos mercados de software importantes nas etapas iniciais do seu 

processo de internacionalização (ZÁRATE, 2013). Rönkkö e Peltonen (2010) 

relatam que se uma empresa de software não entra no mercado internacional 
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em uma idade jovem, é improvável que faça isso mais tarde. Na Finlândia, as 

empresas geram lucros maiores, de três a cinco vezes quando 

internacionalizam e 41% das empresas apresentam inserção rápida no 

mercado internacional, sendo os dispositivos e produtos de software os que 

alcançam o mercado externo com maior frequência. Para estes autores a 

internacionalização é uma etapa natural no ciclo de vida das empresas, 

sendo que, nestas organizações os padrões de internacionalização diferem 

entre as empresas podendo ser gradual como apresentado por algumas 

teorias, mas também podem ocorrer de forma rápida como o caso das 

empresas Born Globals. 

 

2.1.4.1 Born Globals 

 

Há empresas que nascem globais, as chamadas Born Globals, que 

conseguem ter sucesso no exterior mesmo competindo com empresas 

maiores. A característica mais significativa da empresa “nascida global” é a 

gestão que adota um enfoque global desde o início direcionada para uma 

rápida e precoce internacionalização. Estas, geralmente são empresas de 

tecnologia (apesar de também ter empresas de outros setores como indústria 

de calçados), que desde a sua criação procuram explorar mercados 

internacionais (ARMARIO, RUIZ, ARMARIO, 2008). 

Estudos sobre internacionalização acelerada são recentes na literatura. 

A internacionalização acelerada é caracterizada em empresas nascidas 

globais (born global) ou as empresas baseadas em novas tecnologias, start-

ups globais (RIBEIRO, OLIVEIRA, BORINI, 2012). Essas empresas não 

começam seu processo de expansão internacional gradualmente, mas de 

forma rápida e isso é possível pela inovação tecnológica que utilizam, pois 

são pequenas empresas orientadas para a tecnologia que operam com 

negócios internacionais, às vezes sem nenhuma experiência no mercado 

interno (SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010). Não há um consenso entre 

os pesquisadores, mas considera-se born global empresas que 

internacionalizam em até cinco anos após a sua fundação (DIB, ROCHA, 

SILVA, 2010). 
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As empresas de rápida internacionalização, desde sua criação 

procuram obter significativamente vantagem competitiva a partir do uso de 

recursos ou venda de produtos em múltiplos países e quanto mais cedo estas 

empresas internacionalizam, melhor é seu desempenho final (CORTEZIA, 

SOUZA, 2011). Apresentam estratégia de internacionalização proativa e 

compromisso para vender seus produtos ou serviços nos mercados globais, 

mesmo não possuindo unidades no exterior. São empresas que vendem pelo 

menos 25% de seus produtos no mercado externo e que começaram as 

atividades de exportação dentro dos três anos posteriormente ao seu 

nascimento (SOUZA, VASCONCELLOS, CORRÊA, 2012). 

As born globals além de estabelecerem atividades no exterior desde a 

sua fundação ou poucos anos após sua criação, são empresas que podem 

assumir negócios no mercado internacional simultaneamente ao 

estabelecimento de negócios no mercado doméstico (RIBEIRO, OLIVEIRA, 

BORINI, 2012). A literatura sobre empreendedorismo internacional atribui 

importância ao papel do empreendedor no processo de internacionalização 

acelerada. O empreendedor está propenso a tirar proveito das oportunidades, 

aceita riscos, explora possibilidades de mercados estrangeiros e se relaciona 

com outros empresários com características semelhantes (DIB, ROCHA, 

SILVA, 2010).  

Os empreendedores que fundam as born globals geralmente possuem 

experiências internacionais e redes de relacionamento pessoais/profissionais 

consolidadas, as quais auxiliam suas empresas na inserção internacional. 

Este tipo de empresa é muito comum em indústrias de alta tecnologia como 

as de softwares (RIBEIRO, OLIVEIRA, BORINI, 2012). O uso de parcerias e 

trabalho em redes é considerado um elemento significativo para que uma 

empresa de pequeno ou médio porte internacionalize. Além disso, através 

dos relacionamentos se inserem rapidamente no ambiente internacional (DIB, 

ROCHA, SILVA; 2010). 

Dib, Rocha e Silva (2010) relatam que é desnecessário ser cauteloso 

ao assumir que longas operações domésticas consistem um requisito 

fundamental no processo de internacionalização da empresa. Ao contrário, 

quanto mais cedo a empresa internacionalizar mais fácil será se adaptar e 
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crescer em novos ambientes pois empresas de longa vivencia no mercado 

doméstico têm maior dificuldade para mudar seus modelos mentais e se 

lançar a novos mercados. 

 

2.2 CONHECIMENTO 

 

Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. O conhecimento é 

gerado na capacidade de classificar, inferir, deduzir, diferenciar e reflexionar 

para compreender o mundo que rodeia o homem (JIMÉNEZ, 2011). Para 

Basañez (2014) o verbo conhecer significa averiguar por meio das faculdades 

intelectuais, a natureza, qualidades e relações das coisas. Para Davenport e 

Prusak (2001), o conhecimento é a informação combinada com a experiência, 

contexto, interpretação e reflexão. É uma forma de alto valor de informação 

que está pronta a ser aplicada a decisões e ações e se origina e se aplica na 

mente de seus conhecedores. Nas organizações fica armazenado em 

documentos ou bases de dados, além das rotinas, processos e normas 

institucionais. Para Amaral, Ribeiro, Sousa (2007) informação pode ser vista 

como uma versão estendida de dados uma vez que inclui algo sobre o 

contexto que permite retirar algum significado, portanto a informação 

transformada é a base de funcionamento de uma organização é o que lhe 

permite fazer escolhas e gerar o conhecimento. 

Segundo Basañez (2014), o conhecimento é o conjunto completo de 

dados e informações que se utiliza na prática para realizar certas ações e 

para criar nova informação. 

Para Rivero (2010) conhecimento é informação organizada, sintetizada 

para melhorar a compreensão ou entendimento. O conhecimento como um 

bem intangível representa um valor produzido por experiências passadas e 

acontecimentos atuais o qual pode ou não estar sendo aproveitado nas 

empresas. Além de gerar conhecimento, aplica-lo é um importante objetivo 

empresarial diante do crescimento do mercado. Portanto, o conhecimento 

constrói-se também com dados e informações mas é mais complexo e 

fortemente dependente das referências, do contexto específico, dos valores, 
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das concepções de mundo e das visões do futuro do indivíduo em que este 

reside (AMARAL, RIBEIRO, SOUSA, 2007). 

O conhecimento surge quando uma pessoa considera, interpreta e 

utiliza a informação de maneira combinada com sua própria experiência e 

capacidade. O conhecimento deriva da informação assim como a informação 

deriva dos dados, nas organizações, com frequência, o conhecimento além 

de estar incorporado em documentos ou base de dados, também está 

presente nas rotinas, processos, práticas e normas institucionais (CANTÚ, 

2004). O conhecimento representa um nível de entendimento mais profundo 

que reside na mente dos indivíduos, é dependente do contexto e permite a 

um indivíduo agir de forma efetiva (AMARAL, RIBEIRO, SOUSA, 2007). 

Do ponto de vista das organizações, o conhecimento é definido como 

a informação que possui valor, isto é, aquela informação que possibilita a 

geração de ações direcionadas para satisfazer as demandas do mercado, 

sendo, portanto, o ativo que faz a diferença nos resultados organizacionais 

(BASAÑEZ, 2014). Também se associa conhecimento organizacional com o 

que as pessoas que integram a empresa sabem, indicando que o 

conhecimento está nas pessoas. As pessoas possuem o conhecimento que 

interessa às empresas: o conhecimento referente a experiência. Nas grandes 

organizações há incentivo para que as pessoas colaborem para criar 

conhecimento, para compartir e para transferi-lo para a organização.  Cantú 

(2004) e Julien (2010) expressam que o conhecimento é gerado através da 

interação dinâmica entre os indivíduos e o meio o qual estão inseridos.  

Uma empresa é geradora de conhecimento desde que tenha os 

recursos para aprender, ou seja, extrair e converter os saberes explícitos e 

tácitos em ciclos de externalização, combinação, internacionalização e 

socialização utilizando as aprendizagens adquiridas para formular novas 

aprendizagens (AN, 2014; NONAKA, TAKEUCHI, 1997). Os processos de 

aprendizagem contemplam a natureza tácita e codificada do conhecimento. O 

conhecimento tácito está atrelado ao saber fazer determinada atividade, o 

conhecimento tácito é de alto valor para a organização, é dinâmico, 

independente e reside na cabeça das pessoas sendo dificilmente 

comunicado, por isso a importância das redes para auxiliar o 
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compartilhamento desse conhecimento. Já o conhecimento codificado (ou 

conhecimento explícito), é conhecido como o conhecimento transmissível em 

linguagem ou processos formais que pode ser expresso e compartilhado por 

meio de palavras, números ou fórmulas. Ambas as formas de conhecimento 

são importantes para o desenvolvimento local (CAMARA, CAMPOS, SEREIA, 

2013). 

Os conhecimentos servem para mudar produtos e processos, além de 

sustentar o caráter distintivo das empresas e sua competitividade (AN, 2014; 

JULIEN, 2010). A promoção do conhecimento em diferentes contextos na 

empresa e a articulação de recursos baseados em conhecimento poderá 

promover maior desempenho nas organizações (SULIVAN, MARVEL, 2011; 

VARGAS, GONÇALO, 2013). 

A importância dessa temática está associada ao reconhecimento pela 

comunidade científica e empresarial do impacto do conhecimento no 

desempenho de indivíduos, empresas e países. O conhecimento é 

reconhecido como motor de competitividade (BASAÑEZ, 2014; CORREA, 

ZIVIANI, 2015; GUABIANI, MORALES, SELIG, 2013; JULIEN, 2010; XIE, 

SUH, 2014). Não se trata somente de possuir o conhecimento mas, gerenciá-

lo como um dos fatores de produção importante das organizações para 

auxiliar a empresa a se tornar duradoura no mercado globalizado  (CANTÚ, 

2004; MEJRI, UMEMOTO, 2010; OLIVEIRA et al., 2014; SOUZA et al., 2013).  

O conhecimento tem gerado debates nas organizações 

contemporâneas já que, na atual economia, o aumento da produtividade não 

vem apenas do trabalho, mas da capacidade de equipar o trabalhador com 

habilidades baseadas em conhecimentos novos, portanto, o desafio das 

empresas é administrar os ativos de conhecimento explícitos e tácitos para 

criar valor econômico (BASAÑEZ, 2014; MEJRI, UMEMOTO, 2010).  

Johanson e Vahlne (1977) argumentam que o conhecimento de 

mercado de uma empresa determina sua internacionalização, o 

conhecimento de mercado é um elemento básico e que há diferentes tipos de 

conhecimento: o genérico e o conhecimento específico. O conhecimento 

específico é adquirido mediante o funcionamento da empresa no mercado, 

isto é, através da experiência direta já o conhecimento genérico é transferível 



 

41 

de um mercado para outro. Erickson et al (1997), destacam a importância do 

conhecimento experimental (o adquirido na internacionalização) para a 

empresa e diferenciam três componentes: a) institucional, b) de 

internacionalização e c) de negócio. O conhecimento institucional se refere 

ao conhecimento de governo, estrutura, normas e valores de mercado, o 

componente internacionalização se refere ao conhecimento das próprias 

capacidades e recursos da empresa para aceder às operações internacionais 

e; por conhecimento de negócio se referem ao conhecimento sobre o cliente, 

mercados e seus competidores. Estes três aspectos estão relacionados entre 

si e um dos problemas associados ao conhecimento experimental é que se 

trata de conhecimento tácito, intrínseco à pessoa que vivencia  o processo, 

para que os demais membros da organização possam utilizar este 

conhecimento é necessário transformá-lo de conhecimento tácito individual 

para conhecimento explícito organizacional.   

 

2.2.1 Geração de Conhecimento em Empresas 
 

Entende-se por geração do conhecimento as atividades e iniciativas 

específicas empreendidas pelas organizações para aumentar seu ativo de 

conhecimento organizacional e envolve explorar capacidades individuais 

(CANTÚ, 2004; RIVERO, 2010).  

Para Durst e Edvardson (2012) o conhecimento se tornou o fator 

estratégico mais importante nas empresas, uma vez que está associado a 

capacidade de alcançar vantagem competitiva. Na economia atual que é 

baseada no conhecimento, as empresas competem em aspectos intelectuais 

intangíveis e as pessoas representam o principal ativo da empresa (RIVERO, 

2010). A tendência de muitas empresas é investir cada vez mais nos ativos 

intangíveis do que nos ativos físicos. Teóricos argumentam que o 

conhecimento é um recurso diferenciado da organização pois as mudanças 

de mercado são contínuas, aumentando a necessidade de adquirir novos 

conhecimentos (CANTÚ, 2004; NONAKA, TAKEUSCHI, 1997; SULIVAN, 

MARVEL, 2011). Isto porque a competitividade está cada vez mais ligada ao 
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saber fazer, portanto, às capacidades imateriais de cada organização 

(JULIEN, 2010). 

A geração do conhecimento é um processo de desenvolvimento das 

competências e habilidades dos indivíduos que pertencem à organização. É 

um processo onde se propicia o estabelecimento de um ambiente que 

favoreça o surgimento de novas ideias para fomentar e gerar soluções que 

contribuam com a organização (BASAÑEZ, 2014)  

Davenport e Prusak (1998), relatam que o conhecimento é composto 

de experiências, valores e informações que, por sua vez,  proporcionam e 

incorporam novas experiências e informações. Esses elementos são 

originados pelas pessoas, ou seja, estão presentes nos profissionais da 

organização. 

Organizações que aprendem é um adjetivo que qualifica a organização 

que é capaz de implementar mudanças e apresentar desenho e modelo de 

gestão adaptados para a aprendizagem. Cinco dimensões definem as 

organizações que aprendem: a) clareza de propósitos e missão, b) 

comprometimento da liderança e compartilhamento do poder, c) 

experimentação e sistema de recompensa adequado, d) transferência de 

conhecimento, e) grupos de solução de problemas. Assim, organizações que 

aprendem são formadas por pessoas que expandem sua capacidade de criar 

resultados e que agem de forma coletiva aprendendo juntas (BASTOS et al., 

2002).  

As pessoas que integram a organização assim como o conhecimento 

que advém das mesmas, são o principal ativo das empresas do 

conhecimento (BASAÑEZ, 2014; CORREA, ZIVIANI, 2015; SULLIVAN, 

MARVEL, 2011). O avanço sustentável e a permanência no mercado de uma 

firma vem do que ela sabe coletivamente, do acúmulo de conhecimento que 

vai adquirindo ao longo de sua vivência e experiências (DALKIR, 2011). Os 

conhecimentos servem para mudar produtos e processos, além de sustentar 

o caráter distintivo das empresas e sua competitividade (JULIEN, 2010). 

Por conseguinte, uma organização não pode gerar conhecimento por 

si mesma, são os indivíduos e colaboradores que podem melhorar o 

desempenho tecnológico e a competitividade da empresa sendo que, o 
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conhecimento tácito ou explícito pode passar dos grupos para a organização 

através dos processos de relacionamento mútuos (BANCO MUNDIAL, 2008; 

CORREA, ZIVIANI, 2015; CORTEZIA, SOUZA, 2007; NONAKA, TAKEUCHI, 

1997). As pessoas possuem conhecimento tácito. Os sistemas de informação, 

de gestão do conhecimento e as organizações possuem o conhecimento 

explícito (BASAÑEZ, 2014). 

Tornar o conhecimento pessoal disponível para os outros membros da 

organização é uma ação estratégica para o desenvolvimento das atividades 

da empresa. O acesso livre às informações da empresa integra o 

conhecimento entre seus membros e facilita a interpretação, uma vez que as 

pessoas recebem conhecimento, interpretam-no de maneira ativa para 

ajustá-lo a sua própria perspectiva. Os indivíduos acumulam conhecimento 

por meio de experiências práticas e esse conhecimento permanece individual 

até que possa ser articulado e amplificado através de interações sociais com 

a equipe de trabalho por meio de experiências compartilhadas e contínuo 

diálogo entre os membros (DALKIR, 2011; NONAKA, TAKEUCHI, 1997; 

OLIVEIRA et al., 2014).  

A concepção do conhecimento depende de um contexto propício, um 

espaço compartilhado que promova relações emergentes geradoras de 

possibilidades. A capacidade de criar conhecimento significa incentivar, 

compartilhar, organizar e processar as informações através da criação de um 

contexto apropriado para que ocorram processos de trocas. Desta forma, o 

conhecimento gerado poderá permitir a organização o desenvolvimento de 

novas habilidades e capacidades contribuindo para com a criação de novos 

produtos e serviços (CORTEZIA,  SOUZA, 2007; SOUZA et al., 2013).  

O conhecimento gerado na empresa,  pode ser empregado para criar 

e entregar uma oferta melhor do que a dos concorrentes, o que permite a 

empresa desenvolver uma vantagem competitiva específica evidenciando 

que o processo de aprendizagem pode levar as pequenas e médias 

empresas de seus mercados domésticos para o mercado internacional 

(ARMARIO, RUIZ, ARMARIO, 2008). Obter conhecimento sobre as 

mudanças e movimentos do mercado é uma oportunidade para que o 
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empreendedor aumente sua possibilidade de atrair clientes e gerar resultados 

com valor econômico (SULLIVAN, MARVEL, 2011). 

O conhecimento de uma empresa é resultado de interações 

específicas ocorridas entre indivíduos na organização. É, portanto, um ativo 

socialmente construído em conjunto sendo dependente da transferência e 

compartilhamento do conhecimento (DALKIR, 2011; HENRIQUES, 

ANTUNES, MACKE, 2014; OLIVEIRA JUNIOR, FLEURY, CHILD, 2001). 

Com pessoas trabalhando em conjunto é possível que surja uma variedade 

de ideias pois a interação colaborativa facilita a construção de novas ideias. A 

partilha do conhecimento promove o desenvolvimento econômico através de 

novas construções sociais, parcerias que vão além das fronteiras, integração 

de tecnologias, conhecimento da informação e comunicação (AN, et al., 

2014).  

A aquisição de novos conhecimentos pode permitir a criação de 

produtos adaptados a novos mercados. Adquirir conhecimento de mercado 

permite com que os empresários avaliem quais os mercados entrar e como 

resolver os problemas que surgem (SULLIVAN, MARVEL, 2011). 

Thai e Chong (2013) corroboram com a observação que o 

conhecimento é premissa básica para o desenvolvimento de estratégias de 

internacionalização. É significativo para as empresas adquirir conhecimento 

para entrar em mercados internacionais sendo que o conhecimento pode 

melhorar significativamente a estadia da empresa no novo pais de atuação. 

Porém, o desafio de grandes e pequenas empresas é como utilizar o 

conhecimento para se distinguir de seus concorrentes (XIE, SUH, 2014). 

Adquirir conhecimento, portanto, exige que as informações estejam 

disponíveis e que a empresa procure ativamente repassar essas informações 

para seus colaboradores, por isso é clara a necessidade de se desenvolver 

espaços organizacionais para a socialização e disseminação do 

conhecimento (JAVERNIK-WILL, 2009). 

 O esforço volta-se, por conseguinte, para identificar, adquirir e criar 

novos conhecimentos com o objetivo de agregar valor para a organização, 

acarretando novas aplicações para obter resultados como um diferencial, 

destacando o conhecimento como um dos fatores de produção mais 
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importantes da organização (SOUZA, et al., 2013). A geração do 

conhecimento é normalmente associada a atividade inventiva, a capacidade 

de gerar valor para a empresa, sendo este relacionado especialmente com a 

criação de novas tecnologias. Portanto, a rapidez na aprendizagem 

organizacional é uma vantagem em um ambiente dinâmico e de alta 

competitividade (BANCO MUNDIAL, 2008; SOUZA, et al., 2013).  

 

2.2.2 Geração de Conhecimento em Pequenas e Médias Empresas 
 

Conhecimento é classificado como essencial para a compreensão da 

internacionalização de pequenas e médias empresas (MEJRI, UMEMOTO, 

2010; RIVEIRO, 2010;  XIE, SUH, 2014; ZAREI, NASSERI, TAJEDDIN, 2011).  

Como mencionado em tópicos anteriores, conhecimento é um 

importante recurso estratégico nas empresas independente de seu porte ou 

área de atuação. Em vez de competir com ativos tangíveis de capital físico e 

financeiro, a sobrevivência das pequenas e médias empresas pode vir dos 

seus processos e da influência do conhecimento. Para que o processo de 

conhecimento aconteça em pequenas empresas é preciso que o 

empresário/gestor tenha consciência de sua importância para a geração de 

riqueza pois, em grande medida, o sucesso ou fracasso da pequena e média 

empresa deriva do conhecimento, liderança e inovação. Contudo, um 

agravante é que, a grande maioria de pequenas e médias empresas não 

veem a necessidade de ter processos formalizados com relação a aquisição 

de conhecimento (CORTEZIA, SOUZA, 2007; WEE, CHUA, 2013). 

Apesar de alguns empresários não formalizarem, por meio de 

ferramentas como banco de dados, repositórios, relatórios o processo em 

suas empresas, o conhecimento é vital para sua sobrevivência e crescimento 

pois a falta de recursos tangíveis nas empresas de pequeno porte pode ser 

recompensada pelos recursos intangíveis, dentre eles, o conhecimento, que 

é um recurso valioso no ambiente atual que valoriza o saber (MEJRI, 

UMEMOTO, 2010). Um dos desafios das pequenas e médias empresas é 

tornar o conhecimento acessível pois na maioria delas é o proprietário e 
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alguns colaboradores específicos que detém o conhecimento (DURST, 

EDVARDSSON, 2012). 

A organização que gera conhecimento promove a familiaridade e 

aproximação entre seus membros com o intuito de compartilhar experiências 

(WEE, CHUA, 2013). Esta é uma vantagem das pequenas e médias 

empresas que ao serem constituídas por um número menor de pessoas 

tendem a ter uma proximidade maior entre seus colaboradores do que 

empresas de grande porte com muitos funcionários. Devido a isso, uma série 

de aprendizagens ocorrem no âmbito da organização em decorrência das 

redes de relacionamento e do convívio social que permite a troca e geração 

de novas aprendizagens (CORTEZIA, SOUZA, 2011). 

Na pequena empresa que aprende, a criação do conhecimento é 

possível através do desenvolvimento de novas idéias resultantes da interação 

humana de conhecimento explícito e tácito, apoiado pelo gestor ou 

empresário, pois o processo de partilha do conhecimento depende dos 

valores, interesses e motivações dos funcionários e de um ambiente com 

elevada interação social e níveis de confiança que permitem a troca de 

conhecimento. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas apresentam 

vantagem por terem uma estrutura plana. Esta estrutura eleva os níveis de 

confiabilidade e sociabilidade, fatores que incentivam o compartilhamento do 

conhecimento e geração de mudanças (WEE, CHUA, 2013). Além da 

estrutura, Rivero (2010) destaca que as pequenas e médias empresas de 

software se destacam pela expertise em nichos de mercado, a flexibilidade, 

um processo mais simples de tomada de decisão e o espírito empreendedor 

dos gestores. 

Para implementar possíveis mudanças, o conhecimento em pequenas 

e médias empresas é um dos fatores essenciais para o processo. A criação e 

desenvolvimento de produtos pode dar origem a outros novos produtos, 

assim como também os conhecimentos novos podem ser resultado de 

conhecimentos já existentes e de experiências vivenciadas. Empresas de 

pequeno porte, ainda que de maneira tímida, também são geradoras de 

inovações por meio das aprendizagens obtidas nas relações e interações 

entre os indivíduos, bem como pela troca de conhecimento (MELLO, 
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MACHADO, JESUS, 2010; RIVERO, 2010). A capacidade de inovação é 

importante para as empresas que querem crescer e se manter sustentáveis 

no mercado (SOUZA et al, 2013). Uma forma de produzir valor é através da 

capacidade criativa de seus colaboradores o que pode tornar a empresa 

diferenciada das demais (RIVERO, 2010). 

Em geral, apesar das vantagens descritas, as pequenas e médias 

empresas são precárias de conhecimento. Em grande parte, o sucesso 

destas empresas está pautado na liderança e conhecimento do proprietário 

sendo este o responsável por traçar as orientações estratégicas da 

organização, com essa forte dependência do proprietário ou gestor a saída 

deste da organização implicaria em um perda significativa do conhecimento 

adquirido através da experiência e vivência dos gestores (DURST, 

EDVARDSSON, 2012; FARIAS, SANTOS, 2006; WEE,  CHUA, 2013).  

Como as pequenas possuem uma menor quantidade de recursos em 

relação as grandes, a criatividade advinda do conhecimento, na maioria das 

vezes, pode ser utilizada para superação da concorrência e das próprias 

dificuldades internas, para a ampliação dos negócios, para a economia dos 

recursos produtivos e sobrevivência no mercado (MELLO, MACHADO, 

JESUS, 2010). 

Como desvantagem para a pequena e média empresa, além de serem, 

geralmente, regidas por um empresário detentor das idéias, enfrentam a 

dificuldade financeira para investir em desenvolvimento e tecnologia. Estas 

empresas são inovadoras para sobreviverem mas contam com poucos 

recursos para planejar inovações a longo prazo (XIE, SUH, 2014; WEE, 

CHUA, 2013). As pequenas empresas, dificilmente possuem um setor de 

pesquisa e desenvolvimento e, na maioria das vezes vivem cercadas de 

incertezas pelas alterações na política econômica e pelos concorrentes que 

possuem maior vantagem competitiva (MELLO, MACHADO, JESUS, 2010). 

Para Farias e Santos (2006), a carência de conhecimento é um obstáculo 

para a inovação e consequentemente para a internacionalização. 

 No entanto, quando as empresas internacionalizam adquirem 

conhecimento, resultado das adaptações para atender as demandas dos 

novos clientes. Esses conhecimentos adquiridos colaboram com o 
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desenvolvimento econômico para tais empresas que desbravaram outros 

mercados fora do país que está alocada (RAMOS, ALPERSTEDT, 2010; 

REZENDE, CAMPOS, 2010; SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010). 

 

2.2.3 Conhecimento em Empresas de Software 
 

O conhecimento nas empresas de software é um ativo estratégico 

direcionado para o fortalecimento das capacidades organizacionais com o 

intuito de melhorar a competitividade da empresa. Um dos desafios das 

empresas de software é saber fazer a administração do conhecimento. 

Administrar é um processo dinâmico e complexo que se desenvolve em 

várias etapas: adquirir o conhecimento (fontes externas ou internas), 

assimilar, adaptar e gerar novo conhecimento (RIVERO, 2010). 

Empresas de software são intensivas em trabalho intelectual o que 

torna necessário disponibilizar o conhecimento para os membros da 

organização. Estas empresas passam por mudanças rápidas de tecnologia, 

projetos e ferramentas de desenvolvimento, necessitando adaptar-se 

rapidamente. Para isso existem diferentes estratégias apresentadas por 

Rivero (2010), para gerar e compartilhar o conhecimento: a) repositórios e 

livrarias do conhecimento, estes servem para documentar o conhecimento 

tácito, registrar o conhecimento existente; b) ferramentas da comunidade de 

trabalhadores, estes são mecanismos que distribuem as tarefas, 

documentam projetos, etc.; c) cartografia do conhecimento, é uma ferramenta 

para mapear e categorizar o conhecimento reconhecendo as informações 

disponíveis na empresa e d) fluxo do conhecimento, esta ferramenta permite 

a interação das anteriores entre os diferentes tipos de conhecimento. 

A incorporação destas ferramentas no contexto empresarial permite a 

geração de conhecimento de uma forma estruturada e acessível aos 

membros da empresa. 

Para Rivero (2010) a administração do conhecimento nas empresas 

de software impulsiona a aprendizagem organizacional e torna possível a 

difusão de melhores práticas dentro da organização assim como definir e 

estabelecer processos para as áreas. Por meio da administração do 
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conhecimento se estabelecem redes de trabalho internas entre as áreas da 

empresa e se estabelece uma plataforma comum de interação entre as 

pessoas da empresa para que possam intercambiar informações e gerar 

conhecimento na empresa. Sendo o conhecimento o fator de produção chave 

nas pequenas e médias empresas de software, sua administração e 

disponibilidade são elementos essenciais para desenvolver inovações no 

setor.  

A principal fortaleza das empresas de software é a inovação, 

qualidade de seus produtos e processos. A administração do conhecimento 

pode proporcionar o ambiente propício para gerar mais conhecimento e, 

consequentemente, soluções inovadoras (RIVERO, 2010). 

 

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA  

 

2.3.1 Mercado Brasileiro de Software 
 

Desde o início dos anos 90, a indústria brasileira de software procura 

se estabelecer como um provedor mundial, entretanto as dificuldades 

encontradas para exportar tecnologias e serviços da informação não foram 

superadas. O Brasil é marcado por condições específicas desfavoráveis em 

relação a educação, à presença global das empresas brasileiras e ao 

ambiente de negócio (DAL-SOTO et al., 2014). Isso se reflete nas 

importações brasileiras de software que superam em mais de cinco vezes as 

exportações, mostrando que o setor ainda tem que trilhar um longo caminho 

para se tornar competitivo internacionalmente. 

Em função disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia considerou a 

SOFTEX como um programa prioritário em 1994, 1996, 2002 e 2003. A 

SOFTEX, Programa Nacional de Software para Exportação, foi concebido 

com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da indústria brasileira de 

software e serviços com foco na promoção e comercialização do software 

brasileiro para exportação bem como a disponibilidade de recursos humanos 

qualificados tanto em tecnologias como em negócios, ampliar a inovação e a 

competitividade do setor brasileiro de software e serviços de tecnologia da 
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informação promovendo o desenvolvimento do país, isso faz parte da missão 

da SOFTEX. A meta inicial do programa era conquistar 1% do mercado 

internacional de software até o ano 2000, apesar da meta de exportação não 

ter sido alcançada, a importância do programa se reflete na indústria 

brasileira de software (DIÁRIO OFICIAL DA NAÇÃO, 2006). 

Nacionalmente o mercado de software conta com grande volume de 

empresas que atuam no mercado por meio de parcerias com empresas 

multinacionais ligadas aos grupos produtores de software em escala mundial. 

Essas empresas, em sua maioria tem características de pequena ou micro 

empresas com baixas probabilidades de competir no mercado (CAMARA, 

CAMPOS, SEREIA, 2013). 

Mesmo com as dificuldades, o setor de software teve um crescimento 

de 30,2% sobre 2014. O ano de 2015 foi marcado por mudanças no cenário 

econômico brasileiro. Porém, ainda assim, o crescimento dos investimentos 

em Tecnologia da informação no Brasil mostrou um aumento de 9,2% em 

relação a 2014. Se comparado as demais economias mundiais, o país ainda 

se destacou, considerando que a média mundial de crescimento dos 

investimentos em Tecnologia da Informação foi de 5,6%. Com esse resultado 

o brasil permanece na lista dos países que apresentaram maior crescimento 

setorial, mantendo a sétima posição no ranking mundial de investimentos em 

TI (Tecnologia da Informação). O mercado doméstico de Tecnologia da 

Informação que inclui hardware, software e serviços, movimentou 60 bilhões 

de dólares em 2015 representando 3,3% do PIB brasileiro e 2,7% do total de 

investimento de TI no mundo. Foram identificadas cerca de 13.950 empresas 

dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de software e de 

prestação de serviços. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção 

de software, cerca de 94% são classificadas como micro e pequenas 

empresas, quando analisadas pelo critério de número de funcionários (ABES, 

2016).  

Em 2015, o mercado de TIC no Brasil concentrava maior expressão no 

Hardware, seguido por serviços e Software, como consta na Figura 2 (ABES, 

2016). 
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Figura 2:  mercado brasileiro de TIC 
Fonte: ABES, 2016 

 

No Paraná, a atividade de desenvolvimento de software recebe 

atenção de instituições por meio de políticas de apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais (APL’s). O Paraná também possui o mais antigo e um dos 

mais importantes núcleos da SOFTEX (Sociedade Brasileira para a 

Promoção e Exportação de Software) que lançou o programa SOFTEX 2000 

que objetivava fortalecer a indústria nacional de software a partir da 

promoção da comercialização dos produtos e serviços brasileiros no exterior, 

o programa teve grande importância em regiões como Londrina e Maringá. O 

desenvolvimento do segmento de software é considerado estratégico e tem 

recebido recursos públicos e governamentais do estado do Paraná para 

identificar os pontos fortes e as possíveis barreiras para seu 

desenvolvimento. O modelo brasileiro de desenvolvimento de software ocorre 

a partir dos anos 1990 focado principalmente nas possibilidades do mercado 

interno, mas com condições para conquistar o mercado externo (CAMARA, 

CAMPOS, SEREIA, 2013).   

No ano de 2015, 79% das empresas de Tecnologia da Informação (TI) 

do País cresceram.  Nesse cenário, o Paraná teve destaque com crescimento 

acima da media nacional. De acordo com o censo da Federação das 

Associações da América Latina, Espanha, Portugal e Caribe 82% das 
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empresas expandiram. A maioria das empresas locais tem entre dez e vinte 

colaboradores, em media, mas não se configuram como pequenas empresas  

devido ao elevado faturamento. Em 2007 surgiram os Arranjos Produtivos  

Locais (APLs), as APLs permitem discutir o mercado, erros e acertos das 

empresas locais. Atualmente a cidade de Maringá localizada ao Sul do Pais, 

contém o Arranjo Produtivo Local de software que reúne cerca de 200 

empresas associadas, gerando mais de 1,5 mil empregos diretos e 

aproximadamente 3000 indiretos, compreende a região Noroeste do estado 

alcançando os municípios de Maringá, Sarandi, Campo Mourão, Cianorte, 

Umuarama e Paranavaí. O APL de Londrina e região abrange empresas de 

tecnologia da informação e comunicação de nove municípios da região norte 

do Paraná próximos a Londrina: Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, 

Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Uraí e Cornélio Procópio. Atualmente 

aproximadamente 220 empresas compõem esse APL, das quais 18% 

exportam ou já exportaram seus produtos para América Latina e Europa 

(COMUNICAÇÃO AINTEC, 2016). 

O SEBRAE (2014), mapeou oportunidade em TI chamando a atenção 

dos empresários para se prepararem para competir globalmente para isso 

alerta sobre a necessidade de ter diferenças competitivas. O mercado 

brasileiro de TI para o agronegócio movimentou em 2014 vinte bilhões, sendo 

que 12% das empresas estão no Paraná. O varejo também foi apontado 

como um mercado promissor para os empresários de TI, visto o “boom” do 

comércio online que cresce a um ritmo de  30% ao ano (GAZETA DO POVO, 

2014). 

A conclusão da ABES (2017) é que mesmo com um ritmo menor, o 

mercado de TIC no Brasil continuará ocupando a posição entre os Top 10 e 

os provedores tecnológicos que conseguirem transitar nos vários idiomas do 

cliente terão mais sucesso. Na Figura 3, é possível identificar que o mercado 

brasileiro de TI possui uma concentração maior na região sudeste com 

60,67%. A região Sul, que engloba o estado do Paraná, aparece em segundo 

lugar com 13,95%  seguida pela região Centro-Oeste com 10,64% da 

distribuição regional do mercado brasileiro de TI.  
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Figura 3: Distribuição Regional do Mercado Brasileiro de TI 
Fonte: ABES (2016) 

 

A capital do Paraná, Curitiba conta com uma forte infraestrutura  de 

ensino e tecnologia. Dentre as aglomerações de empresas de 

desenvolvimento de software no Paraná. Certamente, Curitiba é o local que 

apresenta a maior diversificação o que vem validar esse aglomerado como 

um dos mais avançados. 

Na região de Londrina, que se localiza no norte do Paraná, a 

aglomeração de software é representativa levando em conta as atividades 

desenvolvidas, a diversidade e o potencial inovador das empresas e agentes 

locais (CAMARA, CAMPOS, SEREIA, 2013). 

Já em Maringá as origens do setor de software estão ligadas 

provavelmente à implantação do curso técnico de Nível Superior em 

Processamento de Dados na UEM – Universidade Estadual de Maringá em 

1974. Desde então a representatividade das empresas de software vem 

crescendo e a região de Maringá é outro polo referenciado na área de 

software com empresas administradas por jovens empreendedores com 

potencialidade pela expressiva concentração de pequenas empresas e ampla 

capacidade técnica além de projetos de expansão em várias empresas.  
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A atividade de software no Sudeste do Paraná (municípios de Pato 

Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos) encontra-se em um estágio mais 

embrionário, porém, com potencial de desenvolvimento (CAMARA, CAMPOS, 

SEREIA, 2013).   

 

2.3.2 Mercado Espanhol de Software 
 

No ano 2015 a recuperação econômica iniciada em 2013 na Espanha 

proporcionou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O crescimento 

para a economia espanhola em 2016 se situou em 2,9%. O aumento das 

empresas no setor de TIC liderado pelas atividades de informática é um dos 

grandes responsáveis pelo crescimento do PIB. Este setor engloba 

aproximadamente 32.000 empresas que empregam mais de 237.266 

trabalhadores com um faturamento aproximado de 90.000 milhões de Euros 

o que representa 52,3% do total dos empregos do setor de TIC. Em 2016, 

gerou 23.550 empregos a mais que em 2015. 

O setor de TIC emprega na Espanha 330.930 pessoas. A maior parte 

das vagas de trabalho são direcionadas para as atividades de informática que 

supõe 65% do trabalho (AVE, 2015).  

Em 2016 continua a evolução positiva do setor. A cifra dos negócios 

do setor passou por um crescimento médio anual até Julho de 2016 de 4,8%. 

As atividades de informática se destacam nos serviços de TIC alcançando 

32.655 milhões de Euros, uma cifra 14,7% superior alcançada em 2014 

gerando 354.480 empregos. Madrid e Catalunha possuem 55% do total das 

empresas do setor de TIC. A comunidade de Madrid com 32% do setor 

seguida por Catalunha com 23%. Andaluzia e Valencia representam 9% do 

setor, as demais comunidades representam um percentual menor na atuação 

no setor (Informe anual del Sector TIC y Contenidos, 2016). 

Ainda assim, o setor de TIC espanhol comparado com o mesmo setor 

da União Européia representa apenas 1,4% das exportações.   
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SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN SU CONJUNTO 
 

Sector de las TIC y de los Contenidos 2016  13 

 

Gráfico 1. Empresas del sector TIC y Contenidos (Número de 
empresas)  

Fuente: Seguridad Social 

Aunque en capítulos posteriores de este informe se realiza una descripción 
exhaustiva de la evolución de los indicadores del sector TIC y los 
Contenidos en las distintas Comunidades Autónomas, a continuación se 
realiza una breve descripción de la distribución empresarial por 
autonomías. La Comunidad de Madrid continúa liderando la concentración 
de empresas seguida de Cataluña. El 33 % de las empresas del Sector TIC 
y de los Contenidos se encuentra en la Comunidad de Madrid y el 23% en 
Cataluña En tercer lugar se sitúa Andalucía (9%), seguida de la 
Comunidad Valenciana (8%), País Vasco (5%) y Galicia (4%). 

Gráfico 2. Distribución de las empresas del sector TIC y los 
Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2015 (%/total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ONTSI, a partir de Registro Mercantil. 
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56%  
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Sector TIC y Contenidos 

 
Figura 4. Distribuição das empresas do setor TIC na Espanha 
Fonte: Informe anual del sector de TIC, 2016 

 

No mapa é possível observar a região de Madrid com um amplo 

desenvolvimento no setor de TIC seguido pelas comunidades de Catalunha,  

Andaluzia e Valencia. O principal núcleo tecnológico na Comunidad 

Valenciana é o Parque Tecnológico de Paterna surgiu nos anos oitenta com o 

objetivo de angariar industrias de alta tecnologia, centros de investigação, de 

formação e desenvolvimento. Os principais objetivos deste parque é 

potencializar a diversificação industrial, fomentar a incorporação de novas 

tecnologias e o apoio as iniciativas de desenvolvimento e inovação (ECURED, 

2017). 

O aumento das empresas no setor de TIC está liderado pelas 

atividades de informática. O período compreendido entre 2010 e 2015 teve 

resultado positivo  na criação de empregos no setor (INFORME ANUAL DEL 

SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA, 2016).  
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3 METODOLOGIA 
 

 

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo e qualitativo. 

Descritivo, uma vez que a aplicação deste método visa descrever um 

fenômeno (YIN, 2015). Qualitativo, tem passos singulares para a análise dos 

dados e se vale de diferentes estratégias de investigação. Neste tipo de 

pesquisa, o intuito é entender como os fenômenos ocorrem através de sua 

descrição e interpretação. A pesquisa qualitativa ocorre no ambiente natural, 

os pesquisadores tendem a coletar dados no campo e local que os 

participantes vivenciam a questão que está sendo estudada, assim pode 

observar detalhes sobre o entrevistado e o local a ser interpretado 

(CRESWELL, 2010; FREITAS, JABBOUR, 2011; VERDÚ, PÉREZ, 2006). 

Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa consiste da coleta, análise e 

interpretação de dados oriundos da fala e das ações das pessoas.   

O estudo de caso é utilizado na pesquisa para chegar a um 

conhecimento mais profundo sobre o assunto. Para Creswell (2010), o estudo 

de caso refere-se a uma estratégia de coleta de informações pela qual o 

pesquisador explora detalhadamente um evento, um processo, um programa, 

um ou mais indivíduos ou uma atividade. 

O método se caracteriza pelo estudo de caso que representa uma 

estratégia quando se coloca questões do tipo: como e porque e quando o 

pesquisador tem foco em fenômenos contemporâneos inseridos no contexto 

da vida real com o intuito de reunir informações detalhadas e sistemáticas 

sobre um fenômeno. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa 

abrangente indicado para conhecer em profundidade as nuances de um 

determinado fenômeno organizacional, estes podem ser únicos ou múltiplos 

FREITAS, JABBOUR, 2011; YIN, 2001).  Esta pesquisa utiliza a estratégia de 

investigação de estudos de casos múltiplos dada a abordagem de cinco 

diferentes empresas.  

Para Yin (2015), a evidência dos casos múltiplos, muitas vezes é 

considerada mais vigorosa e o estudo visto como mais robusto. Este mesmo 

autor acrescenta que cada estudo é um caso completo no qual se deve 
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procurar evidências convergentes entre os fatos e as conclusões. Esta 

pesquisa se propôs a estudar a geração de conhecimento no processo de 

internacionalização de pequenas e médias empresas de software no Paraná 

e na Comunida Valenciana.  

 

 

3.1 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Optou-se pela pesquisa qualitativa, combinando o uso da revisão 

bibliográfica e análise documental com trabalho de campo fazendo uso de um 

protocolo o qual foi utilizado na coleta de dados.  

Para o estudo de caso elaborou-se um protocolo que foi utilizado em 

cada uma das empresas, o qual contém os procedimentos e as regras gerais 

a serem seguidas. Segundo Yin (2015), o essencial de um protocolo de 

estudo de caso é um conjunto de questões substantivas que permite analisar 

a questão central do estudo, sendo na essência, lembretes que devem guiar 

a coleta de dados e informações. O protocolo é uma das táticas principais 

para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a 

orientar o pesquisador ao conduzir um estudo de caso, ele é recomendado 

principalmente em estudos de casos múltiplos (Yin, 2015). 

O protocolo também serve de check list para o pesquisador, é um 

roteiro para ser seguido a fim de levantar todos os aspectos propostos na 

pesquisa. O protocolo oferece condição prática para se testar a confiabilidade 

do estudo, isto é, obterem-se resultados semelhantes em aplicações 

sucessivas a um mesmo caso (FREITAS, JABBOUR; 2011). O protocolo 

utilizado nesta pesquisa pode ser visualizado no quadro 1: 

 

Quadro 1: protocolo de pesquisa 

 
 

Protocolo de Pesquisa 
 

Objetivo Compreender a geração de conhecimento a partir de experiências de 
internacionalização em pequenas e médias empresas de software no 
Paraná e na Comunidad Valenciana. 

Título Geração de conhecimento no processo de internacionalização de pequenas 
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e médias empresas de software no Paraná e na Comunidad Valenciana. 
Objetivos do 
estudo 
 

a) Descrever o processo de internacionalização de Pequenas e 
Médias empresas de software no Paraná e Comunidad Valenciana. 
b) Analisar a geração de conhecimento oriunda da internacionalização  
c) Identificar tipos de conhecimentos gerados pelas experiências de 
internacionalização. 

 
Perguntas de pesquisa 

 
 
 
 
a) Descrever a 
experiência de 
internacionalização 
de empresas de 
software no Paraná 
e Comunidade 
Valencia 

 - Comente brevemente a história de sua empresa desde o surgimento até a 
primeira experiência internacional (tipos de produtos e/ou serviços 
ofertados; linguagens utilizadas; diferenciais competitivos relacionados as 
outras empresas). 
- Descreva quando começou o processo de internacionalização. 
 - Como ocorreu o processo de internacionalização de sua empresa?  
- O que motivou a realização das operações no exterior? 
- Como ocorreu a escolha do modo de entrada em mercados 
internacionais? 
- Como aconteceu a primeira exportação? 
- Como foram as exportações subsequentes? 
- Quais fatores dificultaram o ingresso no mercado internacional? 
- Quais fatores facilitaram o ingresso no mercado internacional? 

 
 
 
 
b) Identificar a 
geração de 
conhecimento 
oriunda da 
internacionalização 

 
- Foi utilizada alguma forma de planejamento para a inserção internacional? 
- Como prospectou o mercado? 
- Como foi a adaptação ao novo mercado? 
- Quais informações  foram importantes para atuar no novo mercado e 
como as obteve? 
- Quais foram as mudanças na empresa após a internacionalização? 
- A empresa contava com rede de contato no mercado externo? 
- Quais dificuldades enfrentou para a atuação  internacional? 

 
 
c) Identificar tipos 
de conhecimentos 
gerados pelas 
experiências de 
internacionalização 

- Quais conhecimentos a empresa precisou adquirir para atuar no mercado 
exterior? 
- Como a empresa fez ou está fazendo para adquirir esses conhecimento? 
- Quais experiências a empresa obteve com a internacionalização? 

 
 
Setor alvo 

Empresas da área de software de pequeno e médio porte com experiência 
internacional 

Empresa M: Paraná Empresa C1 e C2: Paraná 
Empresa V1 e V2: Comunidad 
Valenciana 

 

 
Fontes de dados 

Entrevistas com proprietários e diretores ou gerentes de área que 
participaram ativamente do processo de internacionalização. Registros. 
Página Web. Observação. 

 
 
 
Perfil da empresa 

Software comercializado: __________________________ 
Tempo internacionalizada:  _________________________ 
Pais/países de atuação: ___________________________ 
Número de sócios: ________________________________ 
Cargo ocupado pelo entrevistado: ____________________ 
Classificação da empresa P ou M:_____________________ 
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3.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CASOS 

 

Os critérios que norteiam a escolha das empresas em foco nesta 

pesquisa concentram-se em: 1) empresas de pequeno ou médio porte, 2)  o 

tempo em atividades no exterior ter sido superior a dois anos e, 3) o 

faturamento total deve enquadrar a empresa em pequena ou média, 

independentemente do modo de acesso aos mercados internacionais.  

A definição de Pequena e Média empresa nesta pesquisa, seguirá a 

legislação adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) que define Pequena Empresa a que tem faturamento anual 

menor ou igual a R$ 16 milhões. Médias Empresas possuem faturamento 

anual superior a 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões. Com as 

empresas espanholas a definição seguirá a legislação adotada pelo banco da 

Espanha publicada no boletim oficial que recomenda a definição de 

pequenas e medianas empresas. É considerada pequena empresa a que 

possui um faturamento máximo de 10 milhões de Euros e a média empresa a 

que fatura até 50 milhões de Euros ao ano. 

A pesquisa foi realizada em cinco empresas da área de software, três 

delas atuam ou atuaram internacionalmente e estão localizadas no Estado do 

Paraná nas cidades de Curitiba, e Maringá. Estas cidades foram escolhidas 

por serem referência na área de software e apontarem raízes da atividade de 

software desde os anos 1970, com o surgimento de atividades de tecnologia 

de informação e comunicação nestas cidades (CAMARA, CAMPOS, SEREIA, 

2013). A cidade de Londrina, referência na área por conter uma das maiores 

APLs de Informática do Estado, estava contemplada neste estudo, porém em 

contato com a APL de Informática da cidade de Londrina, soube-se que 

atualmente não tem nenhuma empresa em processo de internacionalização e 

a APL desconhece alguma empresa que internacionalizou anos anteriores. 

Em contato com alguns empreendedores da área de Tecnologia por telefone 

a informação obtida foi a mesma, o desconhecimento de empresas 

londrinenses que internacionalizaram.  

As outras duas empresas estão localizadas na Comunidade 

Valenciana na Espanha, esta cidade foi escolhida por se caracterizar também 
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um pólo em informática com aproximadamente 2218 empresas de TIC. 

Segundo dados do Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, em 

2015 Valencia exportou produtos relacionados com o setor de TI por um valor 

próximo aos 275 milhões de Euros com um crescimento de 14% com relação 

ao ano de 2014. A Comunidad Valenciana com 2000 anos de história 

também é referência em startups e conta com um significativo Parque 

Tecnológico (IVACE, 2016). 

A amostragem nos estudos de caso não segue escolhas 

probabilísticas como nos estudos quantitativos uma vez que a amostra não é 

necessariamente feita para atingir objetivos de ser estatisticamente 

representativa da população (YIN, 2015). Assim, as empresas foram 

escolhidas por conveniência porque foram selecionadas aquelas as quais se 

internacionalizaram, como o caso da empresa de Maringá. As de Curitiba 

foram por indicação de pessoas ligadas a área de informática que conhecem 

empresas com as características procuradas na pesquisa: empresa de 

software de pequeno ou médio porte que tenham tido a experiência de 

internacionalizar e que tenham uma atuação de pelo menos dois anos no 

mercado externo. As empresas da Comunidade Valenciana foram por 

indicação de pessoas próximas a área de informática naquela região. É 

importante salientar que o interesse pelas empresas que fizeram parte da 

pesquisa não foi apenas por comercializar seus produtos em mercados 

internacionais, mas por possuírem características relacionadas ao que se 

pretendia investigar como a atuação em diferentes mercados, uma focada 

inicialmente no Japão, uma born global atuante no mercado americano com 

abrangência em vários países da Europa, Ásia, uma atuante na Índia e duas 

Europeias atuantes na América Latina e alguns países da Europa.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

O método de coleta de dados foi a entrevista, “uma das mais 

importantes fontes de informações para um estudo de caso” (YIN 2001, p. 

112). “Nas ciências sociais, empíricas a entrevista qualitativa é uma 

metodologia de coleta de dados amplamente empregada” (BAUER, 

GASKELL, 2002, p. 64). A entrevista é um procedimento de coleta de 
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informações sobre determinado tema científico destinada a fornecer 

informações pertinentes a um objeto de pesquisa (FREITAS, JABBOURT, 

2011). As entrevistas foram semiestruturadas com perguntas que 

possibilitaram que as análises das respostas contribuíssem para a 

compreensão do fenômeno estudado. O pesquisador coletou pessoalmente 

os dados no local de trabalho dos entrevistados, dos empreendedores 

principais de cada empresa através de entrevistas, perguntando sobre os 

fatos de forma espontânea. Essa técnica permite a indagação com perguntas 

chave assim como o pedido de uma opinião sobre determinados eventos 

(BAUER, GASKELL, 2002; CRESWELL, 2010; FREITAS, JABBOUR, 2011; 

VERDÚ, PÉREZ, 2006; YIN, 2001). Foram realizadas nove entrevistas 

totalizando 116 páginas transcritas. Algumas entrevistas foram realizadas por 

Skype já que os sócios ou entrevistados se encontravam em outro país e 

outras pessoalmente como especificado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Entrevistados e tempo de internacionalização 

  

 
Localização 

 
Entrevistados 

Tempo 
internacio
-nalizada 

Duração da 
entrevista 

Paraná  

M 

CEO (pessoalmente) M,E1 9 anos 

(2008) 

1h 20 (ME1) 

Diretor de inovação 

(pessoalmente) M,E2 

1h 18 (ME2) 

Paraná  

C1 

CEO (pessoalmente) C1 3 anos 

(2014) 

1h 05 (C1) 

Paraná  

C2 

CEO (pessoalmente) C2E1 18 anos 

(1999) 

1h 40 (C2E1) 

Sócio (Skype Singapura) C2E2 1h 50 (C2E2) 

Comunidad 

Valenciana – 

V1 

CEO (pessoalmente) V1E1 5 anos 

(2012) 

50’(V1E1) 

40’(V1E2) 

Diretor ( por Skype Índia) V1E2 

Comunidad 

Valenciana – 

CEO (pessoalmente) V2E1 16 anos 

(2001) 

1h10’ (V2E1) 
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V2 Diretor (por Skype Espanha). 

V2E2 

40’ (V2E2) 

 

A entrevista focal, segundo Verdú e Pérez (2006) e Yin (2001), é 

caracterizada pelo respondente que é entrevistado durante um período de 

tempo. A entrevista assume um caráter de conversa informal, porém, seguido 

de perguntas que se originam do protocolo de estudo. Para cada estudo de 

caso foi realizado um contato prévio com a alta direção da PME. A fim de 

averiguar o atendimento aos critérios de seleção da pesquisa e apresentar os 

objetivos do trabalho, foi entregue um termo de consentimento para que o 

entrevistado assinasse, conforme modelo no Apêndice A. 

A fim de viabilizar a triangulação dos dados  obtidos, foi realizada 

entrevista direta com um dos empreendedores da PME de software e outra 

entrevista pessoalmente ou por Skype com outro envolvido no processo de 

internacionalização da empresa. As entrevistas foram gravadas, transcritas e 

analisadas e foram registrados dados de documentos e do website da 

empresa. Segundo Yin (2015) o uso de múltiplas fontes de evidência na 

pesquisa de estudo de caso permite que o pesquisador aborde uma variação 

maior de aspectos históricos e comportamentais, a triangulação dos dados 

reforça a validade do constructo do estudo de caso. 

Os encontros foram pautados pelo preparo do pesquisador levando 

em conta a importância em fazer as perguntas, ser ouvinte, ser imparcial em 

relação as noções preconcebidas (YIN, 2001). Esta coleta foi em loco por 

meio de conversa direta com as pessoas implicadas no estudo de caso e da 

observação de como elas se comportam e agem dentro do seu contexto. A 

entrevista foi individual, com o intuito de conseguir detalhes a respeito de 

experiências pessoais com profundidade através da descrição da sequência 

das ações do empreendedor (BAUER, GASKELL, 2002). 

As entrevistas foram gravadas mediante a autorização dos 

respondentes. Segundo Yin (2001), as gravações fornecem possibilidades 

mais acuradas para realizar a análise posteriormente à entrevista realizada.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 



 

63 

 

Os dados foram tratados por meio da análise de conteúdo. A análise 

do conteúdo é uma categoria de procedimento explícito de análise textual 

para fins de pesquisa social, é uma técnica utilizada para fazer inferência 

através da identificação objetiva e sistemática de características específicas 

da mensagem focada na fonte do emissor da mensagem.  Bardin (1977), 

define três etapas da análise do conteúdo: 1) pré-análise que procura 

sistematizar as idéias iniciais, essa etapa envolve a escolha dos documentos 

que serão submetidos à analise, 2) análise do material, codificação do 

material. Para Creswell (2010), a codificação é um processo de organização 

do material em blocos ou segmentos de textos antes de atribuir significado às 

informações com o objetivo de organizar e sumarizar os dados de forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto pela 

investigação e a interpretação. Ainda para estes autores, um referencial de 

codificação é um modo sistemático de comparação. Para Bardin (1977, p. 

103) codificação é “um processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades”. 3) tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação, nesta etapa os dados brutos são 

tratados para se tornarem significativos e válidos. A análise do conteúdo 

significa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que usa 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (BARDIN, 1977). 

As entrevistas foram inicialmente analisadas na íntegra (análise global) 

e depois passaram por um processo de categorização. As categorias 

utilizadas para análise foram codificadas através de nós por meio do 

programa NVivo, versão 11 que é um software que suporta métodos 

qualitativos de pesquisa. Ele é projetado para ajudar na organização, análise 

e para encontrar informações em dados gerados de entrevistas. O quadro 5 

apresenta as principais categorias utilizadas para a codificação e análise dos 

dados. 
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Quadro 3 Categorias  utilizadas no programa NVivo 

A. Experiência de Internacionalização 
Histórico da empresa 
Impulsionador para internacionalizar 
Processo de internacionalização 
Primeira exportação 
Escolha do País de atuação 
Facilitadores de ingresso no mercado internacional 
Planejamento para inserção internacional 
Dificuldades encontradas na atuação internacional 

B. Geração de conhecimento 
Prospecção de mercado internacional 
Informações importantes para atuar no novo mercado 
Mudanças na empresa após a internacionalização 
Rede de contato 
Transferência de conhecimento para a equipe 

C. Tipos de conhecimentos gerados 
Conhecimentos adquiridos 
Acesso ao conhecimento da especificidade do mercado 
Experiências obtidas com a internacionalização 

 

Em seguida, nova codificação foi realizada para depois elaborar o 

texto final e a análise do conteúdo comparando as informações fornecidas 

pelos entrevistados com a respectiva revisão da literatura. 

Por questões éticas os participantes e os nomes das empresas serão 

protegidos quanto a sua identificação “quando os pesquisadores preveem a 

coleta dos dados, precisam respeitar os participantes e os locais da 

pesquisa” (CRESWELL, 2010, p.118) por isso, a adesão foi voluntária, os 

participantes receberam o Termo de Consentimento para assinarem antes de 

se engajarem na pesquisa. Esse formulário reconhece que os direitos dos 

participantes seriam protegidos durante e depois da coleta dos dados.  
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4 INTERNACIONALIZAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
 

 

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

M: A empresa pesquisada denominada M é uma sociedade limitada de 

capital privado no estado do Paraná. A empresa é especializada no 

desenvolvimento de soluções de software, tem 22 anos e atualmente atende 

20 das maiores empresas do país. Está no nível 3 da CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) que é uma abordagem de melhoria de processos 

que fornece às organizações elementos essenciais de processos eficazes. 

Trabalha com tecnologias Microsoft, Oracle e Progress. Internacionalizou, 

inicialmente para a Índia. Em 2008 fez a primeira exportação. A causa da 

primeira internacionalização foi a busca de mão de obra com melhores 

condições financeiras oferecida por outro país. 

C1: Empresa do Paraná, Startup voltada para pequenas e médias 

empresas. Trabalha com soluções da plataforma que são baseadas no 

conceito Business Process Management System (BPM) ou sistema de 

gerenciamento de processos de negócios para que as empresas sejam mais 

organizadas e produtivas. A empresa tem 3 anos e iniciou focada no mercado 

externo, atua em 140 países. É uma born global que foi projetada do Brasil 

para os Estados Unidos desde o momento da sua criação.  

C2 Empresa do Paraná, fundada em 1993. Iniciou seus contatos com 

o Japão em 1999 e em 2000 fez o primeiro contrato de comercialização. 

Vendia software de gestão para lojas de pequeno porte que foi adaptado para 

a língua japonesa e também para a língua portuguesa com as 

especificidades do mercado local porque o foco eram decasséguis que 

trabalhavam no Japão e alguns não falavam a língua japonesa. 

V1: Empresa da Comunidad Valenciana, atua com software de gestão 

na área hospitalar. Atuante na Europa e América Latina, a primeira filial foi 

criada no Chile, país com o qual teve sua primeira experiência de 

internacionalização. Atualmente está presente nos Estados Unidos e Arábia 

Saudita através de representantes. A empresa tem 6 anos.  
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V2: Empresa da Comunidad Valencia que desenvolve sistemas de 

gestão da informação para a área de saúde. Atua em várias cidades da 

Espanha e na América Latina (Argentina, Chile e México). A primeira 

internacionalização ocorreu em 2001. O desenvolvimento do produto é feito 

na Espanha e a implantação é realizada pela equipe espanhola. 

 
4.2 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 

O primeiro objetivo deste estudo foi descrever experiências de 

internacionalização de pequenas e médias empresas de software do Paraná 

e da Comunidade Valenciana. Para isso foi abordado o histórico da empresa 

para conhecer sua evolução, os impulsionadores, ou seja, os motivadores 

que a levaram a internacionalizar, entender como foi o processo de 

internacionalização, o motivo da escolha do país selecionado para fazer as 

operações, como ocorreu a primeira exportação, se houve um planejamento 

para a inserção internacional e quais foram os facilitadores para ingressar no 

mercado internacional. 

 

4.2.1 Impulsionadores 
 

Mudanças no mercado, como a competição global está direcionando 

as empresas de software para a internacionalização (XIE, SUH, 2014). A 

abertura de fronteiras possibilitou a entrada de empresas e produtos vindos 

de vários lugares do mundo (JULIEN, 2010). Essa abertura levou o 

empresário a repensar sua atuação e tomar decisões relacionadas com a 

internacionalização de sua empresa.  

Dal-Soto et al. (2014); Lemes, Prates (2014); Mejri, Umemoto (2010), 

associam o comportamento empreendedor com disposição para enfrentar 

desafios como essencial para a inserção da empresa em novos mercados. 

As características empreendedoras dos tomadores de decisão constituem 

ações fundamentais no comportamento das jovens empresas exportadoras 

de software. A literatura sobre empreendedorismo internacional atribui 

importância ao papel do empreendedor no processo de internacionalização 
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(DIB, ROCHA, SILVA, 2010). O comportamento empreendedor é elencado 

como essencial para a inserção da empresa em novos mercados (DAL-

SOTO et al., 2014; MEJRI, UMEMOTO, 2010; ZÁRATE, 2013). 

Nas empresas pesquisadas é recorrente a visão, por parte do 

empreendedor, da necessidade de sair do país para concorrer globalmente 

pois as competidoras globais chegam ao mercado brasileiro: 

 
... você acha que está em um ambiente seguro, só que a 
competição global, ela acontece de forma muito rápida, quando o 
cara sente que está pronto, na verdade já tem alguém em algum 
outro lugar que fez e cresceu, o mercado americano e o mercado 
europeu dominou e no máximo vai comprar essa operação 
brasileira aqui... as coisas vão tender cada vez mais a se 
globalizarem... se você está olhando para sua empresa nos 
próximos dez, quinze anos, o risco é justamente você não fazer 
porque o competidor internacional vai vir e você vai competir com o 
de fora e vai ser tarde demais” (C1).  

 

 Buscar mercados internacionais para suprir a demanda de mão de 

obra nacional é um impulsionador que se transforma em meta para se 

relacionar com outras possibilidades de mercado e procurar por uma mão de 

obra diferenciada, viável financeiramente e especializada, oferecida por 

outros países:  

 
“A gente não estava conseguindo contratar mão de obra no volume 
que a gente estava crescendo, então era uma alternativa de 
crescimento e também fortaleceria nosso processo de 
internacionalização (...) vem da nossa meta de buscar o mercado 
internacional (...) queria ser efetivamente um competidor global. A 
idéia sempre foi: prestar serviços só no Brasil tem que ser uma 
opção e não uma limitação, essa foi a visão básica, a gente poderia 
ir efetivamente onde tivesse oportunidade, o processo de 
internacionalização da xx começou por ai. Se você ficar aqui ficará 
limitado”. (ME1). 
 
“ ... é realmente ter uma oportunidade em outro país de tentar 
oferecer o nosso produto (...) havia uma necessidade de mão de 
obra (...) a gente percebeu que os norte americanos estavam 
contratando indianos e se estavam contratando era porque tinha 
algum motivo e a vantagem de ter mão de obra indiana é que você 
trabalha 24 horas por dia então eu passava uma atividade as seis 
horas da tarde e ia dormir e eles começavam a trabalhar (...) então 
a empresa estava trabalhando 24 horas por dia (...) vem da nossa 
meta buscar o mercado internacional, se você ficar aqui ficará 
limitado (ME2). 
 

 A empresa visualiza a necessidade de buscar novos mercados para 

ampliar sua área de atuação uma vez que está consolidada no mercado 
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nacional, para isso se utiliza da estratégia de similitude ou proximidade 

psíquica como descrita por Johansen e Valhne (1977) escolhendo um país 

que acredita ser parecido culturalmente e com a mesma língua que o 

mercado espanhol. Depois da primeira internacionalização a empresa se 

lança para mercados mais distantes psiquicamente como os Estados Unidos.  

 
“Nossa empresa está crescendo muito na Espanha e precisávamos 
novos mercados, então focamos no mercado da América Latina. 
Um mercado culturalmente mais simples pelas semelhanças. Chile 
foi escolhido porque é um pouco europeizado, um mercado com 
bastante segurança jurídica, culturalmente era mais simples do que 
abordar um mercado como Brasil que tem mais problemas (...) 
conseguimos abrir uma filial lá e quatro clientes para ir implantando 
a solução (...) e agora sim começamos a fazer contato nos Estados 
Unidos” (V1E1).  

 
 Nem todas as empresas abordadas nesta pesquisa tiveram como 

impulsionador inicial ou meta a busca por novos mercados para a 

internacionalização. Essas empresas (C2 e V2), antes da internacionalização  

estavam focadas no mercado nacional, no fortalecimento doméstico. Tiveram 

uma oportunidade através de uma situação não planejada que fomentou a 

comercialização de seus produtos e a possibilidade de expandir para outros 

países:  

 
“... e eu jamais tinha pensado até 99 em vender software para o 
Japão, mal estava conseguindo vender no Brasil e vou vender no 
Japão, para o Japão, não tem o menor sentido, mas o que 
aconteceu? (...) Em 1999, veio uma comitiva do Japão conversar 
com o governador do Estado fazer um intercâmbio (...) e um amigo 
passou no escritório uma sexta a tarde e falou: vamos lá! Era como 
hoje não tinha feito a barba estava de camiseta e tênis e ele falou 
vamos lá no palácio do governo lá tem uma comitiva de japoneses, 
isso foi em Agosto e em Novembro eu estava no Japão (C2E1). 
Então, toda essa experiência nossa foi a partir da oportunidade 
através da prefeitura”(C2E2)  

 
Outro caso foi o da empresa V2 que atuando para a consolidação dos 

seus produtos com foco no mercado nacional foi contatada através da página 

Web por uma empresa mexicana que procurava uma solução para um 

sistema que era desenvolvido pela empresa o qual era comercializado em 

várias regiões da Espanha: 

 
“Nos contatou uma empresa do México através da internet, que 
estava buscando uma solução para gestão(...) e então fomos para 
lá no ano 2001. Trabalhamos nesse projeto e conseguimos quinze 
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instalações e trabalhamos nesse projeto até final de 2008 (...) não 
tínhamos a visão de ir para outro país porque inclusive na Espanha 
tampouco tínhamos todo o mercado, não estávamos em todos os 
lugares, ou seja não havíamos explorado todo o mercado da 
Espanha”(V2E1).  

 
Uma vez internacionalizados, esses mesmos empresários que não 

tinham em seus planos ir para outros países, após conhecerem outros 

mercados, outras culturas, apresentam motivadores para abrir novos 

negócios globais em locais diferentes do país no qual ocorreu a primeira 

internacionalização. Os empresários relatam as possíveis oportunidades de 

mercado:  

 
“... uma certa visão de futuro que nós tivemos. No Paraná diziam, 
devem dizer ainda hoje, para você crescer, você tem que sair. A 
área de software já nasce global, ou você faz soluções globais ou 
você já está em um nicho muito pequeno... eu vi um mercado 
gigantesco para nós lá no Japão. Eu vi um mercado gigantesco 
para nós brasileiros lá, na época eram 300 mil brasileiros 
decasséguis que saíram daqui e foram para lá (...) então eles 
precisavam de uma ferramenta de software que atendesse a 
legislação japonesa (C2E1).  
 
“Então a internacionalização no inicio ela foi totalmente dependente 
de criar a própria infraestrutura (...) então com essa experiência nós 
resolvemos abrir um escritório em Barcelona e atuar no mercado 
europeu”(C2E2) 

 
“Isso nos abriu a visão que o mercado espanhol é um mercado 
pequeno no setor de saúde, ou seja tem quinze regiões, cada 
região compra de forma independente (...) pois isso nos abria a 
possibilidade de muito mais, vimos na América Latina um mercado 
que tem com a língua espanhola mais de vinte países (...) eles tem 
a representação de todo o sul da América Latina, queremos nos 
associar a eles e depois se funcionar bem ampliar para mais 
regiões”(V2E1).  
 
Vimos que nosso mercado não era somente o mercado espanhol 
mas que podíamos ir para Espanha e América Latina(V2E2). 

 

 Cabe destacar, através destes relatos, a nova visão desenvolvida 

pelos empreendedores que tiveram suas experiências no mercado 

internacional. Mesmo as empresas que não tinham em suas metas ou planos 

internacionalizar, foram influenciadas e modificaram o planejamento inicial 

após o processo de internacionalização relatando como impulsionador a 

possibilidade de conquistar novos mercados.  

 Embora a motivação inicial de duas entre as cinco empresas 

pesquisadas não fosse clara quanto a internacionalização, atualmente essas 
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empresas vislumbram a internacionalização como uma possibilidade para 

seu crescimento e expansão de mercado. A busca de novos mercados, a 

inserção de seus produtos em diferentes países passou a ser um dos 

objetivos dessas empresas. 

 

4.2.2 Processo de Internacionalização, Planejamento para Inserção 
Internacional e Escolha do País de Atuação 

 

 Parte da literatura, principalmente o modelo de Uppsala argumenta 

que existe a tendência das empresas optarem para internacionalizar nos 

países mais próximos fisicamente ou psiquicamente (JOHANSEN, VAHLNE, 

1977). Outra parte da literatura observa que empresas pertencentes a 

economias de transição, em desenvolvimento, evidenciam um modelo de 

internacionalização diferente ao previsto no modelo de Uppsala (THAI, 

CHONG, 2013). 

 As empresas de software que internacionalizam, geralmente saltam  

estágios pelos quais, usualmente, outros segmentos os realizam. Estas 

empresas nem sempre seguem etapas específicas em seu processo de 

internacionalização (RAMOS, ALPERSTED, 2010; ZÁRATE, 2013). A prática 

do não planejamento sistemático e a falta de conhecimento sobre o mercado 

internacional de software são as principais barreiras para a 

internacionalização. A fase do planejamento seria o investimento em 

pesquisa de mercado e a busca pelo conhecimento necessário que 

possibilitaria a seleção da melhor alternativa para o ingresso internacional 

(CORTEZIA, SOUZA, 2011; SILVA, CHAUVEL, BERTRAND, 2010). 

Entre os casos estudados nesta pesquisa, há um exemplo de born-

global que são apontadas pela literatura como empresas que nascem globais, 

que se internacionalizam de forma acelerada, as vezes sem nenhuma 

experiência no mercado interno (RIBEIRO, OLIVEIRA, BORINI, 2012). Essa 

empresa apresentou um processo de internacionalização focado no mercado 

Norte Americano devido aos seus objetivos e necessidades:  

 
“... então fiquei com aquilo na cabeça, pensei, vou empreender 
global desde o início, desde o primeiro dia foi assim, a gente teve 
aquela coisa ah cresceu e a gente viu que tinha oportunidade 
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externa?, não a gente nasceu já focado no mercado externo, a 
gente até hoje não tem material de apoio em português (...) a gente 
entrou em uma comunidade no Vale do Silício (...) a gente focou no 
mercado americano, hoje é nosso mercado mais forte, não é maior 
em termos de usuário mas do ponto de vista de receita é nosso 
cliente mais lucrativo até hoje (...) tecnicamente é uma empresa 
americana, nossa matriz é lá a gente tem vendas lá e nosso centro 
de desenvolvimento operacional é aqui” (C1) 

 

A escolha do mercado para esta empresa foi pelo local, por ser uma 

região com grandes competidores globais que se instalaram no país pois um 

dos objetivos deste empresário é que sua empresa seja referenciada 

mundialmente como uma empresa norte americana para conseguir 

credibilidade perante os demais mercados: 

 
“São Francisco é o grande celeiro tecnológico do mundo, todas as 
empresas, todos os grandes players estão alocado lá, então fui 
para lá por causa disso (...) a gente teve que montar a matriz lá por 
questões de investimentos (...) eu tenho fontes e referencias que 
são as empresas americanas que são muito boas eu já traço os 
caminhos que quero traçar no mercado americano” (C1)  
 

 Ao ser uma empresa que nasceu global, o planejamento, escolha de 

mercado e processo de internacionalização faziam parte desde o nascimento 

da empresa que já tinha escolhido o mercado alvo devido aos investidores e 

pelo fato de ser um local considerado referência mundial já que seus 

produtos tem abrangência mundial e todos os clientes faturam para os EUA. 

A experiência relatada deste entrevistado mostra a dificuldade para a 

empresa brasileira se posicionar no mercado global. Dib, Rocha e Silva 

(2010) descrevem que o processo de internacionalização para as pequenas e 

médias empresas tem de superar barreiras superiores se comparadas, por 

exemplo, com as empresas européias: 

 
“... é complicado falar isso mas é verdade, existe um pré-conceito e 
hoje a gente oculta o fato de ser brasileiro...” (C1) 

  
Para a empresa C2, a inserção no mercado internacional foi rápida e 

com apoio de entidades do Estado do Paraná através dos órgãos e projetos 

de fomento à internacionalização: prefeitura, SOFTEX, Assespro, incubadora 

e Secretaria de Ciência e Tecnologia. A escolha do país para 

internacionalizar foi sugerida pela SOFTEX e não pela empresa 

desenvolvedora de software. Havia uma necessidade pontual no Japão que 
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tentavam suprir com produtos, especificamente softwares advindos do 

mercado nacional para ser utilizado pelos colaboradores brasileiros que 

emigraram para o Japão. Para isso se organizou um projeto, através da 

prefeitura e Estado do Paraná em parceria com o Japão que incluía missões: 

 
“... vou fazer uma missão para o Japão e você vai para o Japão 
daqui a sessenta dias, você vai levar seu produto para lá e vai 
conhecer (...) eu fui para o Japão morrendo de vergonha (...) o 
secretário de ciência e tecnologia da época me disse, eu tenho 
certeza, já conversei com os caras, tem demanda, dai veio uma 
ajuda do governo, por isso tiro o chapéu para o secretário XX, 
porque eles nos ajudaram a traduzir todo o material para o japonês, 
todo o descritivo do nosso software” (C2E1). 

 
 O processo de internacionalização para a empresa foi tramitado pelo 

governo do Estado diferentemente das demais empresas estudadas. Esta 

empresa teve os contatos no Japão agendados e recebeu uma ajuda 

financeira para adaptar o produto às necessidades dos japoneses antes e 

durante a internacionalização: 

 
“... foi uma vez que a gente recebeu seiscentos mil reais que nos 
permitiu manter e a gente tinha ali conosco duas pessoas que 
falavam e escreviam japonês a gente pode contratar uma 
equipezinha, tínhamos lugar cedido pelo governo XX e pudemos 
contratar algumas pessoas e quando precisava fazer uma 
documentação juramentada tínhamos que contratar um escritório 
de advocacia”(C2E1). 
 
Nossa saída foi aproveitar de cara essa oportunidade que surgiu 
para conhecer o Japão (...) acho que talvez, esse tenha sido para 
nós o fator principal, houve a oportunidade e tinha o respaldo que 
era a incubadora internacional”(C2E2). 

 
 Para esta empresa não houve escolha pelo país de atuação ou um 

planejamento próprio para o processo de internacionalização. O país e os 

clientes abordados foram listados através de um projeto entre um acordo 

assinado por dois países. Este foi um modo de internacionalização 

diferenciado dos modos referenciados na literatura. 

 A terceira empresa, assim como a descrita anteriormente, participou 

de uma missão para a Índia utilizando-se de um órgão do Estado para 

facilitar sua ida ao pais. Anteriormente à missão, estava em seus planos a 

meta de internacionalizar e o mercado de escolha foi a Índia porque 

angariava contratar mão de obra financeiramente mais acessível que a 

ofertada pelo Brasil. Sua estratégia foi se associar a uma entidade que fazia 
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missões para a Índia, então se utilizou dessa possibilidade para facilitar a ida 

a esse país e adquirir conhecimentos sobre o país e possibilidades de 

internacionalização: 

 
“Na época a eleita foi realmente a Índia em função de alguns 
estudos. A gente percebeu que os EUA estavam sempre 
contratando mão de obra indiana e se estavam contratando era 
porque tinha algum motivo, alguma vantagem ter mão de obra 
indiana” (ME2). 
 
Começamos a participar mais forte do processo de capacitação e 
internacionalização providos pela XX e em um desses processos 
fui convidado para ir em um evento na Índia chamado Índia Soft, eu 
tinha dois objetivos, um era eventualmente terceirizar e importar 
serviços e outro era entender como a Índia vendia lá fora (...) com o 
evento consegui visitar várias empresas lá, entender o modelo de 
vendas deles” (ME1). 

 
 Expandir para outros mercados que pudessem absorver os produtos 

desenvolvidos foi uma necessidade identificada que fazia parte do 

planejamento estratégico da empresa para comercializar seu software:  

 
“... nós criamos todos os anos produtos novos, então esse produto 
ele precisa de mercado, então quando pensamos em produtos 
globais é para possibilitar mais mercado” (ME2).  

  
 A empresa espanhola V1 teve um processo planejado para a inserção 

internacional. Primeiro se consolidou no mercado nacional abordando todas 

as regiões do país atuando nos maiores hospitais para depois explorar o 

mercado internacional: 

 
“Conseguimos nos consolidar no mercado nacional para depois 
abordar o mercado internacional (...) focamos no mercado nacional 
e o abrangemos bastante bem” (V1E2) 

 
 O mercado eleito foi o Chile, o qual visitou várias vezes para obter 

informações antes de internacionalizar. Após análise, por ser considerado um 

país semelhante e seguro juridicamente, foi escolhido como piloto para 

internacionalização e a partir dele, após se consolidar nesse mercado, se 

lançaram para outros países. Este processo é semelhante ao descrito por 

Johansen e Vahlne (1977) quando relatam o processo de internacionalização 

como uma sequência de estágios, um passo a passo no qual a empresa 

adquire conhecimento do mercado externo envolvendo-se gradualmente 

nesse mercado: 
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“ Pois Chile por dois motivos, um motivo era porque queríamos 
fazer uma experiência na América Latina e outra porque é um 
mercado bastante similar e seguro, juridicamente. (...) o que vamos 
fazendo, vamos fazendo por fases, primeiro conhecer o setor, 
como funcionam os hospitais, a tipologia, como funciona o setor 
privado e o setor público, as tecnologias operantes. Visitei vários 
possíveis clientes antes de decidir, vi que havia muito investimento 
nos hospitais e que a tecnologia era possível e que sim havia boas 
possibilidades no mercado no Chile” (V1E1). 

 

 Seguir os passos do planejamento para a internacionalização faz parte 

do seu processo de expansão para minimizar riscos. Esta empresa se 

envolve gradualmente e expande para um pais estrangeiro de cada vez: 

 
“ Tem que ir passo a passo, é a recomendação que faço para 
outros, se vamos para muitos países ficamos loucos, então o 
melhor é sempre ir passo a passo porque se não te dedicas a seus 
partners o risco é grande” (V1E1). 

 

 Nem todas as empresas pesquisadas planejaram a 

internacionalização, a empresa V2 teve uma internacionalização inesperada. 

Através de um contato via e-mail (indicação de outra empresa de tecnologia), 

fez seu primeiro contato com um possível cliente em outro país, até então 

não havia projetado ou planejado internacionalizar: 
“Nos contatou através de internet uma empresa do México (...) 
estivemos lá quinze dias com eles analisando as mudanças que 
teríamos que fazer” (V2E1). 

 

A empresa queria primeiro se fortalecer no mercado espanhol para 

depois ir para novos mercados. Esta internacionalização ocorreu 

principalmente pela necessidade de um produto que abrangesse as 

características necessárias para o cliente mexicano e a empresa espanhola 

tinha o produto que já era comercializado no mercado espanhol: 

 
“... ou seja, não tínhamos explorado todo o mercado da Espanha, 
então, primeiro pensávamos nos fortalecer na Espanha e  depois 
começar a nos movimentarmos para fora  da Espanha (...). Uma 
empresa de software mexicana mas que não era do setor de saúde 
conhecia a pessoa que precisava do software. Ou seja, a empresa 
mexicana encarregou este software, ele disse me encontre um 
software que cumpra com essas características, então eles 
começaram a buscar e nos encontraram pela internet. Primeiro 
fizemos uma demonstração e então eles falaram que cumpria as 
expectativas e que fossemos para lá, ou seja, acertamos uma 
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viagem, ficamos lá quinze dias vendo as mudanças necessárias” 
(V1E1). 

 

 A empresa V1 relatou planejar e seguir o passo a passo para conhecer 

e desbravar novos mercados evitando correr riscos ou ter surpresas. Montou 

um projeto piloto no Chile para testar, ajustar e posteriormente migrar com a 

experiência e aprendizados adquiridos para outros países. As demais 

empresas deixaram de relatar um processo sistemático de planejamento. As 

internacionalizações ocorreram por oportunidades relacionadas aos órgãos 

de fomento de internacionalização ou ao contato feito através do site por um 

cliente fora do país que necessitava o sistema já desenvolvido para suprir 

sua necessidade interna com o software. 

 A empresa M se associou a uma entidade do governo e utilizou a 

expertise desta entidade participando de uma missão para facilitar sua 

entrada no país e obter informações referentes ao primeiro país alvo. Seu 

primeiro contato com empresários foi através da missão com a agenda 

programada, porém iniciou seu processo pela busca de conhecimento de 

forma autônoma visitando lugares, empresas e conversando com 

empresários sobre os costumes e práticas aplicadas na Índia que poderiam 

facilitar ou dificultar sua entrada no país. 

 

4.2.3 Primeira Exportação e Facilitadores de Ingresso no Mercado 
Internacional 

 

 Na literatura são apontados alguns facilitadores na internacionalização 

de empresas tais como as redes de contato que geram benefícios por meio 

de trocas dinâmicas (JULIEN, 2010; SARACENI, JÚNIOR, RESENDE, 2013). 

O papel do empreendedor também tem destaque como um facilitador pois as 

caraterísticas empreendedoras podem proporcionar um processo efetivo de 

internacionalização (THAI, CHONG, 2013). A área de software apresenta alta 

potencialidade para se tornar uma das áreas mais internacionalizadas 

(UNCTAD, 2012). Então, o fato de se trabalhar com software pode-se dizer 

que é um facilitador para internacionalizar. 
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A indústria de software se caracteriza por ser uma indústria de forte 

crescimento global, apresenta potencialidade para se tornar uma das mais 

internacionalizadas (RAMOS, ALPERSTEDT, 2010; RIVEIRO, 2010). A 

internacionalização de empresas do setor ocorre de duas formas principais, a 

primeira é através do desenvolvimento de produtos de software para serem 

vendidos no exterior e a segunda é prestando serviços de desenvolvimento 

de software para a cadeia global (CORTEZIA, SOUZA 2011). 

 No Brasil a APEX e BNDES tem concedido incentivos para as 

empresas da área de TI que almejam internacionalizar, esse é um dos fatores 

que pode ter aumentado a internacionalização das empresas nos últimos 

anos, porém o número de empresas de base tecnológica que opera no 

exterior é reduzido (RIBEIRO, OLIBEIRA, BORINI, 2012). Apesar dos 

incentivos disponíveis, a necessidade  de ter um produto competitivo para 

concorrer mundialmente se faz presente sendo um dos facilitadores relatados 

pelos entrevistados: 

 
“se você tem um produto bom, tem viabilidade de brigar global. Ter 
um produto competitivo para ser mais bem sucedido do que o 
concorrente e a língua são facilitadores para entrar no mercado 
internacional”(C1). 

 

 Para a empresa C2 o que facilitou seu ingresso no mercado 

internacional foi o apoio governamental e o incentivo através das práticas 

adotadas pelo Estado para impulsionar as empresas para o novo mercado: 

 
“... essa incubadora tinha como objetivo preparar as empresas para 
a internacionalização, então a ideia era brilhante logo no começo a 
gente se filiou, a incubadora era para ajudar a empresa a se 
internacionalizar. (...) As missões foram extremamente importantes 
na nossa internacionalização. Nossa saída foi aproveitar de cara 
essa oportunidade que surgiu de conhecer o Japão e o fato de 
existir a incubadora de empresas de internacionalização, acho que 
talvez esse tenha sido para nós o fator principal” (C2E2). 
 
 

 A empresa M menciona que um dos facilitadores para internacionalizar 

é ter os produtos traduzidos na língua inglesa que é a língua universal além 

de receber ajuda governamental através de informações, treinamentos e ter 

contatos ou fazer parcerias que possam auxiliar na entrada aos novos 

mercados: 



 

77 

 
“Acho que teve a mão do governo brasileiro que sem ele, talvez as 
coisas não tivessem acontecido e a outra foi através desses 
programas contato com os consultores e depois a gente teve 
oportunidade de alinhar algumas estratégias e algumas trocas 
pontuais (...) teve um indiano que prestava serviços no Vale do 
Silício e toda vez que ele vinha para o Brasil eu pegava o avião 
para Campinas e ia falar com ele para trocar experiências (...) o 
que facilitou bastante foram esses contatos estabelecidos”(ME1). 

 

 Para a empresa espanhola V1 um dos facilitadores é contar com  

representantes, pessoas locais que residem no país e conhecem a cultura e 

os hábitos praticados pela população do país. Expandir para países similares 

na língua e cultura também é um facilitador além da ambição empreendedora, 

relacionada a visão do empreendedor em comercializar seus produtos em 

outros países e capital para investimento no novo negócio que possa 

assegurar seu funcionamento: 

 
“culturalmente era mais simples talvez do que abordar mercados 
como o Brasil que apresentam mais problemas (V1E2).  
 
“Usar canais em América Latina potentes para nos inserir no 
mercado (...) uma pessoa que se expatriou, se casou com uma 
chilena e esta foi a oportunidade para montar uma empresa lá (...) 
tem que ter ambição e sim outra coisa importante é ter capital 
porque se não tem dinheiro você gasta mais rápido do que espera 
e está fora” (V1E1). 

 

 Outro facilitador destacado para entrar em novos mercado é o 

marketing feito através dos casos de sucesso que a empresa tem com 

diversos clientes no país, mostrar o software implantado e funcionando em 

outras organizações facilita a negociação com compradores nacionais ou 

internacionais pois aumenta a credibilidade da qualidade do serviço ofertado 

para os clientes:  

 
“... fomentamos que as empresas venham aqui, então as levamos 
para conhecer hospitais na Espanha, os acompanhamos para que 
vejam clientes nossos para que vejam como trabalham, de fato 
temos visitas a cada dois ou três meses recebemos visitas de 
alguns clientes que vem conhecer hospitais que temos em Madrid. 
Valencia e Barcelona” (V2E1). 
 

 Os facilitadores se relacionam ao incentivo fornecido pelo governo 

para internacionalização das empresas através de missões que fornece 

informações sobre o país ao qual levará os participantes. As redes de contato 
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através de representantes nos locais, empreendedores ou profissionais que 

tem uma expertise no mercado que a empresa pretende prospectar fazem 

parte dos facilitadores relatados pelos empresários. Ter um produto 

competitivo é associado ao êxito da internacionalização possibilitando a 

empresa abordar novos mercados para se consolidar nestes mercados. A 

característica empreendedora está associada como um facilitador para 

ingressar no mercado internacional porque motiva o empresário a expandir 

sua empresa para novos mercados que absorvam seus produtos. 

 

4.2.4 Dificuldades Encontradas na Atuação Internacional 
 

 Um dos desafios da internacionalização de pequenas e médias 

empresas é a concorrência global, falta de recursos financeiros e dificuldades 

em obter informações além da falta de planejamento. Poucas empresas 

percebem a internacionalização como um processo de oportunidade de 

mercado que pode gerar melhorias em seus produtos e resultados. Até pouco 

tempo a internacionalização era privilégio de grandes companhias, 

atualmente é uma realidade para as pequenas que, em geral, são 

caracterizadas pela falta de recursos financeiros e pelas dificuldades em 

obter informações e conhecimento relativo ao mercado externo (CORTEZIA, 

SOUZA, 2011).  

 Nas empresas pesquisadas houve associação entre a falta de recurso 

financeiro com a dificuldade para internacionalizar, distância física, a forte 

competição global e principalmente, a barreira da língua, a dificuldade em 

falar fluentemente. A necessidade de utilizar a língua inglesa é apontada 

como obstáculo para atuar em outros países. A empresa C1 relata que as 

dificuldades relacionadas ao negócio são muito maiores no Brasil do que nos 

Estados Unidos quanto as questões jurídicas de legislação, mas o 

inconveniente com a fluência do inglês é difícil de superar devido a falta de 

profissionais da área que tenham conhecimento técnico e que falem 

fluentemente inglês para manter contato com os demais países, relembrando 

que esta empresa prefere se identificar como empresa norte americana para 

evitar o preconceito que pode advir das empresas não brasileiras: 
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“ ... o mercado americano é bem específico, a parte de impostos 
na operação mas assim não é nada que, as dificuldades de 
negócio que o empreendedor tem aqui no Brasil também são 
infinitamente maiores do que isso, tipo isso não pode ser um 
impedimento para a empresa internacionalizar. O que é mais 
difícil é a competitividade, quando você começa a competir global, 
você está atuando global, então você está competindo, 
disputando aquele cliente com centenas de fornecedores né? 
Então a competição é bem mais severa. O maior problema hoje 
da internacionalização é a barreira com a língua e basicamente o 
inglês, se você faz tudo em inglês você basicamente está apto a 
trabalhar com dezenas ou centenas de países porque todo 
mundo fala inglês...” (C1). 

 

 A língua estrangeira constitui uma forte barreira principalmente quando 

a empresa desenvolve software para a língua local do país. A língua 

japonesa, por exemplo, se caracteriza por um complexo sistema de 

construções com grande número de analogias. Desenvolver softwares nesta 

língua implica em diversas dificuldades na tradução. Variações do dólar 

também podem contribuir ou prejudicar uma empresa que está 

comercializando no exterior. Também é referido por C2 as dificuldades de 

alguns órgãos de fomento a pequena e média empresa que não estão 

preparados para  orientar e conduzir as empresas para a internacionalização: 

 
“ Em 1999 veio a crise dos tigres asiáticos e essa empresa saiu do 
mercado (...) o dólar explodiu e a gente passou a ter um custo 
dobrado (...) Eu acho que a gente tem um problema no Paraná que 
é a forte influência do SEBRAE nesses processos, nessas 
empresas ou empresas que querem internacionalizar, o SEBRAE 
não está preparado para isso (...) tudo foi traduzido, eu fiz vários 
idiomas a partir do momento que fui fazer para o japonês, quando 
vou traduzir para o inglês ou espanhol eu estou usando letras, 
então posso usar a tabela. Para os ideogramas japoneses, 
chineses não dá, eles tem quatro mil e poucos ideogramas, não é 
fonético é um desenho (...) Aqui agora acabam de por espanhol 
nas escolas públicas, não adianta espanhol, tem que ser inglês a 
língua do planeta” (C2E1).  
 
“Na nossa equipe todos começaram a estudar japonês, tínhamos 
uma interprete que nos auxiliava”(C2E2). 

 

Para a empresa M, a língua também é apontada como uma dificuldade 

para internacionalizar porém mais do que a língua, este empresário faz 

referência a cultura, as diferenças culturais que impactou na gestão da 

equipe na Índia, hábitos diferentes dos adotados pelos colaboradores no 

Brasil que dificultaram a gestão. A alta do dólar é referenciada também como 



 

80 

uma dificuldade e a distância física que prejudica o acompanhamento das 

atividades e a detecção de problemas prontamente: 

 
“ ... eu imaginava mais barreiras de língua mas tinha todo um outro 
conjunto de coisas para serem resolvidas (...) autonomia é algo que 
eu não consegui resolver lá, lá eu tinha que ser o mais específico 
possível, então tinha mais funções descritas em termos de 
atividades e não de resultados, a gente falava mais de função: você 
tem que fazer isso. É diferente aqui e lá, aqui é resultado, lá é 
comando (...) Fazia entrevistas durante a semana e ninguém ia, 
eles iam nas entrevistas de sábado e domingo porque durante a 
semana eles estavam trabalhando. A dona Dilma também 
complicou com o dólar quase a 4” (ME1). 
 
 “ A cultura deles é: me peça o que você quer para eu poder fazer, 
especificamente, não são de criar ou ter autonomia, tinha que ser 
uma ação bem específica”(ME2). 

 

 As empresas analisadas na Espanha descrevem dificuldade 

semelhantes as relatadas nas empresas brasileiras. A empresa V1 narra 

dificuldades financeiras para uma pequena empresa enviar colaboradores 

para outros países, também dificuldades de adaptação com a língua e o fuso 

horário que exige uma flexibilidade da equipe para atuar com as diferenças 

de horarios de cada país: 

 
“ A distância, a mudança de horário é complicado para uma startup 
pequena como a nossa, locomover pessoas é muito caro, manter a 
relação ao estar longe, muito ir e vir é complicado. E claro, depois 
tem as características que você tem de se adaptar como o material 
de marketing, o inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra são 
diferentes, o espanhol da Espanha e o de Chile é diferente e o do 
México é diferente ao da Colômbia (...) Chile são cinco horas de 
diferença mas com Califórnia é pior, chegas a ter nove horas, as 
vezes tenho que ficar até tarde para falar com eles” (V1E1).  

 

 Para V2 a dificuldade relacionada ao fuso horário, as formas 

específicas de trabalhar de cada país e a adaptação do software que já 

estava desenvolvido para ser utilizado no mercado espanhol para as 

especificidades do mercado Mexicano foram as maiores barreiras a superar 

na atuação internacional. Outra dificuldade, devido as notícias de violência 

que os jornais da Espanha reproduzem, foi encontrar pessoal disposto a ir 

para o México e permanecer no país por um longo período, até dois meses 

durante a implantação do software nos hospitais: 
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“ Pois a dificuldade maior foi adaptar o software primeiro aos 
requerimentos que este país em México chamam de tropicalização 
que é revisar conceitos, palavras que não são iguais, por exemplo 
uma coisa tão simples que é colocar o endereço de uma pessoa ou 
de uma empresa em cada país é completamente diferente. E a 
maior dificuldade é principalmente se adaptar a forma de trabalhar 
do país (...) tivemos de estabelecer um horário de tarde, algumas 
vezes tenho que assumir eu mesmo como empresário (...) é uma 
dificuldade encontrar gente que queira digamos se arriscar a ir para 
esse lugar”. (V2E1).  
 
“ Não temos estrutura comercial ou seja isso quem faz sou eu (...) 
somos uma empresa de técnicos, programadores e 
desenvolvedores então no futuro se queremos ampliar o negócio 
com mais mercados, teremos que investir mais recursos nessa 
parte” (V2E2). 

 

 As principais dificuldades encontradas na atuação internacional se 

relacionam com a língua e com especificidades do mercado. A dificuldade em 

obter informação como é observado em parte da literatura não foi pontuada 

por estas empresas analisadas (WEE, CHUA, 2013). As empresas que 

desenvolvem seus softwares somente na língua inglesa narram as 

dificuldades para encontrar profissionais fluentes na língua para interagir com 

o cliente de outros mercados. As empresas que desenvolvem softwares em 

línguas que não tem raízes latinas encontram dificuldades maiores para 

codificar o software e encontrar profissionais fluentes. 

 A dificuldade financeira é explicitada quando a empresa tem 

necessidade de contratar especialistas como comerciais, consultores experts 

ou quando as mudanças de governo alteram o câmbio do dólar, esses fatores 

prejudicam a internacionalização, segundo estes empresários. 

Através dos dados obtidos com esta pesquisa, as empresas de 

software estudadas apresentaram diferentes experiências de 

internacionalização. O impulsionador de uma das cinco empresas foi a 

oportunidade gerada por incentivo do governo do Estado que fez contato e 

proporcionou a possibilidade da internacionalização, fornecendo suporte com 

a indicação de clientes e recursos para possibilitar as atividades fora do país. 

Outra das empresas pesquisadas, obteve a possibilidade de internacionalizar 

através de um contato feito por um cliente estrangeiro que necessitava do 

seu software. Através deste contato e empresário percebeu a possibilidade 
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de operar em outro país como forma de potencializar sua empresa e expandir 

seu mercado de atuação. 

 O impulsionador relatado por três empresários das cinco empresas 

pesquisadas, está relacionado com a visão do empreendedor. Segundo 

Armario, Ruiz e Armario (2008). Empreendedores que percebem a abertura 

de fronteiras como um facilitador para a competição global escolhem 

internacionalizar para se fortalecer e competir no mundo global aproveitando 

oportunidades comerciais para obter mão de obra mais rentável e expandir 

as operações da empresa. 

 Quanto ao processo de internacionalização, três das empresas 

internacionalizadas planejaram a ida para outro país através de pesquisas de 

mercado, rede de contato, contratação de colaboradores locais para 

compreender as diferenças culturais ou facilitar o entrosamento entre a 

equipe. Duas empresas internacionalizaram sem um planejamento prévio 

porque ir para outro país não fazia parte de seus planos, uma delas foi 

através de um convite de um órgão do Estado e a outra foi através de um 

contato via internet.  

No entanto, as empresas que tiveram a primeira experiência 

internacional sem planejamento reconhecem a sua importância e na segunda 

internacionalização se planejam, estudam o mercado e consolidam a ida para 

outro país de maneira consciente levando em conta os erros e as 

aprendizagens obtidas na primeira experiência. 

A rede de contato auxilia na internacionalização, assim como 

características empreendedoras, apoio de entidade e governo e dispor de um 

produto competitivo. Os dificultadores se relacionam com a falta de recursos 

financeiros para investir em consultorias especializadas, a dificuldade de 

conduzir os negócios, equipe fisicamente distante, a competição global que 

exige uma empresa preparada, barreiras com a língua que dificultam a 

atuação com outros países, as variações do dólar que prejudicam o 

investimento estrangeiro e as diferenças culturais existentes ao se envolver 

com outras culturas como explicitado na figura 5. 
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Figura 5: Experiência internacional 

 Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

4.3 GERAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

O segundo objetivo desta dissertação era identificar a geração de 

conhecimento oriunda da internacionalização de pequenas e médias 

empresas de software do Paraná e da Comunidade Valenciana e, para isso, 

foi abordada a maneira de prospectar o mercado internacional, como a 

empresa adquiriu as informações importantes para atuar no novo mercado, 

se houve o aproveitamento de redes de contato no processo, quais foram as 

dificuldades encontradas na atuação internacional, como o gestor transfere 
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os conhecimentos obtidos com a experiência e contato com outra cultura e 

informações e quais as mudanças que ocorreram após a internacionalização 

da empresa. 

A capacidade de gerenciar o conhecimento está se tornando cada vez 

mais crucial na economia. O conhecimento de mercado de uma empresa 

determina sua internacionalização (JOHANSEN, VAHLNE, 1977). O 

conhecimento é construído em um ambiente social, os membros do grupo 

produzem conhecimento por suas interações. A criação e difusão do 

conhecimento tem se tornado cada vez mais importante na competitividade 

global, a gestão do conhecimento requer que uma organização identifique, 

capture e aplique os benefícios do conhecimento que forneçam vantagem 

estratégica para essa organização (DURST, EDVARSON, 2012). 

 A captura do conhecimento tem enfatizado o papel do indivíduo na 

coleta de informações e criação de novos conhecimentos, não basta capturar 

o conhecimento mas é preciso compartilhá-lo para que novos conhecimentos 

sejam gerados, esse compartilhar pode ocorrer através de comunicação 

pessoal ou documentação que podem ser divulgados para os demais 

colaboradores da empresa, as comunidades são bastante eficientes para a 

disseminação do conhecimento. Embora os benefícios da captura e 

disseminação do conhecimento sejam relevantes para a organização, muitas 

vezes as empresas deixam de valorizar esta parte do processo (DALKIR, 

2011). 

 

4.3.1 Conhecimento associado à prospecção de Mercado Internacional 
 

 A principal motivação para a busca de novos mercados é o 

crescimento advindo da internacionalização e o fortalecimento da  imagem 

junto aos clientes. A maioria das empresas investigadas não prospectaram o 

primeiro mercado, elas tiveram uma oportunidade e aproveitaram, porém 

após a primeira internacionalização todas relataram a vontade de expandir, 

de explorar mercados mais distantes mesmo que sejam países com língua 

diferente ou com cultura diferente. Na segunda prospecção estes 

empresários relatam o porque de seus mercados alvo e qual seria a 
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importância para a empresa adentrar no mercado almejado. Para Rezende e 

Campos (2010), uma vez que a empresa internacionaliza e com o 

conhecimento necessário relativo ao novo mercado, esta buscará vantagem 

competitiva no mercado nacional. O empresário vê vantagem na 

internacionalização já que adquire conhecimento do mercado externo, esse 

conhecimento desempenha um papel importante no fortalecimento e 

crescimento da empresa. 

 A empresa C1 é uma born global que nasceu para o mercado global, 

esta empresa tem como meta atingir o máximo de países para explorar seu 

software, sua forma de prospecção é principalmente pelos meios 

tecnológicos, fazem levantamento de informações e contatos online com os 

clientes dos países que almeja abordar: 

 
“ a gente literalmente olha para aquele mercado alvo, porque assim 
a gente sabe quem é nosso mercado alvo (...) agora a gente quer 
trabalhar é, vamos para a Itália, beleza vamos traduzir e vamos 
pegar esse mercado (...) hoje para atingir um mercado alvo, se a 
gente for pensar no que quer é só apertar um botão, vou começar 
anunciar para as pessoas, publico, se está traduzido, está em 
italiano o cara usa” (C1)  

 

 A empresa C2 que teve uma internacionalização inesperada que 

ocorreu através do órgão do Estado o qual fez o contato e deu suporte em 

todo o processo do relacionamento Brasil/Japão, após a primeira ida ao 

mercado internacional percebeu possibilidades globais e começou fazer 

pesquisa e contato com outros países através de pessoas conhecidas para 

fechar negócios internacionais: 

 
“ Em Outubro de 2000 a gente viu sim que havia uma grande 
possibilidade das empresas internacionalizarem eu, logo em 
seguida, dois meses depois voltei para o Japão já para fechar 
nosso primeiro contrato. Então em 2004 com essa experiência nós 
resolvemos abrir um escritório em Barcelona e atuar no mercado 
europeu”(C2E2). 
 
“É interessante isso, eu vi um mercado gigantesco para nós 
brasileiros lá, na época eram trezentos mil decasséguis que saíram 
daqui e voltaram para lá (...) então eram de três a quatro mil 
empresas de brasileiros lá que empregavam brasileiros e 
japoneses (...) eu fiz pesquisa de mercado nos Estados Unidos, 
visitei muitos lugares e é um mercadaço, eu que lido com software 
de gestão e eu não quero empresa grande, quero empresa 
pequenina (...) eu fui visitar muitas empresas, eu tenho cunhada, 
tenho amigos lá “(C2E1).  
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 O caso da empresa M é semelhante, apesar que esta empresa já tinha 

como meta internacionalizar para a Índia, país no qual teve sua primeira 

experiência. A  prospecção do segundo mercado é feita com cautela e 

pesquisa além do acompanhamento de um consultor local do país que a 

empresa almeja prospectar para auxiliar com as informações e ações 

apropriadas para adentrar nesse país: 

 
“Pelo fato de ter procurado mão de obra em outro lugar, surgiu a 
possibilidade de vender em outros países também (...) trouxemos 
um norte americano porque queríamos atingir o mercado norte 
americano”(ME2) 
 

 A consultoria é abordada como um importante requisito para a 

prospecção de mercados internacionais, a empresa V1 conta com uma 

consultoria especializada para localizar mercados com maiores 

possibilidades de inserção para a empresa. Esta empresa de consultoria é 

dos Estados Unidos para onde querem dar continuidade à 

internacionalização e de lá expandir para outros países. Outra forma de 

prospectar mercado com segurança que a empresa encontrou foi 

encontrando um sócio norte americano para acompanhar os negócio nos 

Estados Unidos: 

 
“ É uma espécie de consultora, é mais que uma consultora é uma 
venture capital que ajuda empresas que querem se tornar globais. 
Buscam através de seus canais mercado que possam absorver 
nossos produtos (...) trabalhamos muito com partners para 
prospectar mercado (...) a sorte é que consegui um sócio que está 
nos Estados Unidos, na Califórnia que trabalhou no setor por muito 
tempo o que ajuda na visão porque ir para um país como aquele 
sem nada não tem o que fazer” (V1E2). 

 

A empresa espanhola V2 após o primeiro contato internacional planeja 

prospectar novos mercados e para isso separa anualmente um orçamento 

para visitar feiras e fazer contatos para através de parceiros chegar a novos 

países. Um dos parceiros com os quais trabalha já atua em vários mercados 

da América Latina e contam com ampla experiência de internacionalização, 

através deles, em parceria, almejam implantar o software em conjunto nestes 

países:  
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“Então estivemos com eles e eles visitaram nosso escritório faz três 
anos também, então em 2015 fizemos os primeiros cinco hospitais 
com eles, então como eles também tem a representação na Bolívia, 
Paraguai, Uruguai e toda a América do Sul, queremos atuar com 
eles e depois se funcionar bem ampliar para mais países” (V2E1). 
“ Tem países pequenos  mas Argentina, Perú, Chile, Colombia são 
países de certo tamanho que são muito interessantes para uma 
empresa espanhola”(V2E2).  

 

 Os relatos de possíveis e futuras internacionalizações foram unânimes 

nesta pesquisa demonstrando que após uma primeira experiência, o 

empreendedor percebe as possibilidades e planeja a continuidade do 

processo para expandir para outros mercados mesmo que a primeira 

experiência não tenha sido satisfatória, a aprendizagem proporcionada pela 

internacionalização motiva o empreendedor a se lançar para novos mercados. 

 O conhecimento do mercado internacional e de suas condições de 

concorrer mundialmente, estimula o tomador de decisões participar de feiras, 

visitar clientes, contratar consultorias e fornecedores expandindo sua rede de 

interações sociais e comerciais para aprofundar o conhecimento quanto ao 

processo de internacionalização. 

 

4.3.2 Informações Importantes para Atuar no Novo Mercado 
 

 A informação de mercado diz respeito à identificação de oportunidades 

e ameaças bem como a aquisição de informações sobre o ambiente político, 

econômico, cultural e social. O conhecimento depende da informação, é o 

recurso que permite coordenar e orientar as decisões da organização. Uma 

possibilidade de conseguir maior oportunidade na internacionalização é 

acessar as informações do novo mercado de maneira mais rápida possível 

para amenizar as possíveis ameaças ou imprevistos relacionados  (RAMOS, 

ALPERSTEDT, 2010). Para Davenport e Prusak (2001) a informação é 

constituída por um conjunto de dados organizados que possuem significados 

produzidos e interpretados pela ação humana, e servem de base para a 

criação do conhecimento. 

 As empresas pesquisadas procuraram informações sobre o mercado 

que iriam atuar, algumas por redes de contato, missões, outras através das 

mídias ou dos órgãos estaduais ou federais. C1 teve como estratégia montar 
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uma startup no Vale do Silício para ter acesso a capital financeiro através dos 

investidores e mentoria: 

 
“a gente foi para uma startup para o Vale do Silício e lá a gente 
teve acesso a capital, mentoria, etc. (...) fui conversando, 
perguntando com quem já tinha feito em outros países, batendo 
papo, um processo que não teve nada de especial, foi só sentar e ir 
atrás, tinha contato com aceleradora, eles já estavam informados 
quanto a tributos, receita fiscal, como funciona, nada que não tenha 
na internet sabe? É só pesquisar” (C1). 

 

 Para esta empresa informações são facilmente acessadas através da 

internet, grande parte de suas pesquisas são feitas online e o programa de 

mentoria que recebeu no Vale do Silício é referenciado como uma importante 

fonte de informação sobre o mercado e superação de dificuldades advindas 

da criação da empresa nos Estados Unidos. A empresa C2 se utilizou da 

estratégia de se associar ao órgão do Estado e através deles obter 

informações necessárias além de ter a possibilidade de visitar o país para o 

qual iria internacionalizar seus produtos para conhecer e entender as 

necessidades e possíveis áreas de negócio: 

 
“... o nosso caso era entender como era fazer negócio no exterior, 
começamos a participar de alguns eventos. Me associei a uma 
organização internacional que atuava junto com as confederação 
das indústrias do Paraná e existiam algumas missões para a 
Europa e ai participei de algumas visitas, eles te dão todas as 
informações que você precisar” (C2E2). 

 

 Apesar do fomento à internacionalização através das ações de auxilio 

por parte do governo, nem todas as empresas se utilizam destes serviços, a 

empresa V2 conhece os órgãos existentes que auxiliam na 

internacionalização de empresas mas optou para obter informações sobre o 

mercado global através de redes de contato, de pessoas e empresários que 

já passaram pelo processo e vivenciaram a experiência de ir para outro 

mercado: 

 
“Utilizamos nossos próprios contatos e fomos fazendo. Ou seja, 
uma rede de contato com outras empresas parecidas com a nossa 
que já abriram mercado e já venderam seus produtos em outros 
países (...) ou seja, digamos que é uma relação onde tentamos 
transmitir informações que nos beneficia a todos, um transmite para 
o outro (...) existe mas nós não utilizamos, tem um regional que é o 
IVACE por exemplo que é uma entidade para, que tem escritórios 
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em diferentes países e tem gente para assessorar para entrar 
nesses mercados e depois tem o ICE Instituto de Comercio Exterior, 
mas nós realmente não utilizamos” (V2E1).  

 
 Esta empresa se utiliza de seus próprios contatos e de sua parceria 

com uma empresa já operante na América Latina para obter informações 

relevantes para a internacionalização. A empresa V1 entrou no mercado e 

obteve informações através de um parceiro, um expatriado espanhol já 

conhecido que se casou com uma chilena, este foi o canal principal que 

transmitiu as informações sobre o mercado e as possibilidades para 

comercializar o software no Chile. Posteriormente contrataram uma 

consultora que os auxiliou com as questões jurídicas e de legislação:  

 
“ ... montamos um escritório e a pessoa que estava lá 
representando conhecia as questões jurídicas e também 
contratamos uma consultora, assessores lá, depois contratamos 
um comercial que era do nosso setor muito recomendado e claro 
agora trabalhamos com parceiros, quando se tem vários parceiros 
é muito mais fácil desenvolver um mercado (...) isso é importante 
para nós trabalhar com pessoas que já conhecem mercado e obter 
informações facilmente” (V1E1). 

 

 Outra empresa que iniciou o processo de internacionalização através 

de órgãos do Estado foi a empresa M que fez seu primeiro contato com o 

país foco através de uma missão. Este empresário quando foi para a Índia 

aproveitou para conhecer e se aproximar da cultura do país para conhecer 

sobre os hábitos daquele povo, para ele as informações técnicas para 

internacionalizar são importantes mas o conhecer sobre a cultura é essencial 

e para isso a estratégia foi conviver com a rotina dos indianos extrapolando a 

vivência apenas profissional que a missão proporcionava: 

 
“ Então a viagem que fiz para a Índia não foi só para ir nas 
empresas, eu fazia também alguma coisa fora e fazia contato com 
outros empresários, com outras empresas tentava ver quais outras 
oportunidades a gente tinha, sempre pegava o final de semana e 
tentava conhecer uma região né? E ter mais contato com a cultura 
e com a história deles foi o que me deu alguns insights e a 
percepção do que está acontecendo no dia a dia (...) o grande 
desafio no processo de internacionalização não é uma questão 
somente de conhecimento técnico mas de conhecimento cultural de 
como aquele povo vive, de como aquele povo trabalha (...) busco 
informações através de conversas com o pessoal, leitura, assistir 
vídeos, tem um monte de coisa para saber sobre os países” (ME1). 
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 Uma das principais formas de pesquisar o mercado adotada por estas 

empresas analisadas foi a participação em missões e através de pessoas 

nativas dos países foco para internacionalizar ou através de parcerias com 

outras empresas que já operam no mercado internacional. Esses eventos são 

fontes para que o empresário se aproxime, entenda o funcionamento do 

mercado alvo e principalmente para estabelecer contato com possíveis 

clientes ou parceiros que possam oferecer aproximação com o país para o 

qual desejam fazer negócios. 

 A busca de informações se revelou uma constante no processo de 

internacionalização antes, durante e após a empresa internacionalizar já que, 

este recurso permite orientar as decisões do empreendedor. A participação 

em feiras e missões ameniza a dificuldade relacionada à falta de informação 

facilitando o relacionamento entre pessoas que convergem em direção ao 

mesmo objetivo. Os empresários da pesquisa relatam buscar informações 

durante toda a experiência de internacionalização assim como planejar novas 

possibilidades em outros mercados através de pesquisas e aproximação com 

empresas de outros países.  

 

4.3.3 Mudanças na empresa após o conhecimento obtido na 
Internacionalização 

 

 Para Stal (2010), a internacionalização proporciona melhorias na 

qualidade de bens e serviços ofertados pela empresa devido a competição 

que estimula a melhoria contínua. As ações executadas pela empresa com 

as informações que esta obtém do novo mercado aumentam os 

conhecimentos sobre a entrega de seus resultados fazendo com que a 

empresa transforme os conhecimentos adquiridos e gere mudanças na sua 

forma de atuar até então.  

Javernik-Will (2009) acrescenta que o conhecimento adquirido além de 

proporcionar mudanças na atuação da empresa também aumenta o 

desempenho, mas adquirir esses conhecimentos não é fácil, empresas 

precisam estar atentas e se envolver com o novo mercado, algumas se 

utilizam da estratégia de ter pessoas contratadas no local para adquirir o 
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conhecimento tácito proveniente da nova cultura com a qual está ocorrendo o 

contato.  

 Nesta pesquisa os empresários falaram das mudanças ocorridas em 

suas empresas após a internacionalização. Estas mudanças foram nos 

produtos, no relacionamento com os clientes, na forma de contratação e na 

logística relacionada aos horários de atendimento. A empresa que nasceu 

global identifica que por estar alocada em outro país e sendo este um país de 

referencia a auxilia nos negócios locais: 

 
“... a gente cresceu muito porque ficou relativamente famoso por 
ser uma das poucas empresas globais e com isso a gente trouxe 
muito cliente para o Brasil (...) a gente está olhando para fora, isso 
me preocupa a ponto de, isso é uma coisa que a gente reforça 
muito aqui que é se posicionar no global (C1). 
 

 Para a empresa C2, após a internacionalização, uma das mudanças 

foi na forma de contratação de seus colaboradores uma vez que passou-se a 

priorizar a contratação de pessoas que falavam japonês, pois era mais 

simples ensinar a linguagem de programação para o novo colaborador do 

que ensiná-lo a falar japonês. O relacionamento com o cliente que passou a 

valorizar mais a empresa foi outro aspecto identificado como mudança após a 

internacionalização:  

 
“... uma coisa interessante depois que foi contratar pessoas que 
não era da área de TI mas que falavam japonês. Que é mais fácil, 
na época ensinar o sujeito a programar em Visual Basic ou JAVA 
do que pegar alguém de TI e ensinar um idioma como o japonês 
(...) quando vi que meu software seria um sucesso lá fora, falei pô! 
Perai! Não estamos tão atrás assim, então me animei e também na 
hora que você comenta isso com seu cliente, você passa uma 
imagem que está atualizado, que esta se desenvolvendo que você 
não é um cara que está ali no fundinho de casa e vai morrer daqui 
a pouco” (C2E1). 
 
“Nós contratamos na época descendentes de japoneses, eu fui 
professor da XX e a turma que se formou em 99, acho que se 
formaram 25 e nós contratamos uma meia dúzia, eu contratei todos 
descendentes de japoneses, mesmo que não falassem a língua 
eles se interessavam pela cultura”(C2E2). 

 

 Um dos empresários entrevistados relata a experiência com outro 

mercado como sendo um propulsor de novas idéias para gerar melhorias no 

software. A internacionalização, através do marketing gerado proporcionou 



 

92 

mudanças quanto a visão e valorização por parte do cliente nacional, isso 

contribuiu para aumentar vendas e expandir a área de atuação no território 

nacional através de novos clientes que passaram a valorizar mais sua 

empresa. Após a primeira internacionalização, a empresa passou a 

desenvolver produtos preparados para o mercado global: 

 
“ ... quanto mais coisas a gente fazia para vender lá fora mais a 
gente vendia aqui dentro porque ia aumentando a régua no Brasil 
(...) quanto mais força a gente fazia para ir para fora mais a gente 
aumentava a nossa musculatura aqui no Brasil e mais competitivo 
a gente ficava no Brasil mesmo, então isso favoreceu a gente ter 
mais contratos no Brasil (...) agilidade que a gente foi ganhando de 
coisa que a gente tinha que fazer lá fora e a gente foi trazendo para 
o Brasil fazendo no Brasil e foi fazendo muita diferença, então a 
gente foi melhorando”(ME1).  
 
“Depois da experiência de internacionalização temos como 
objetivos ferramentas globais (...) hoje tudo que se pensa é em 
produtos que podem ser replicados em outros países (...) tudo o 
que escrevemos dentro do sistema é em inglês, assim quando a 
gente quiser passa para um norte americano e ele vai entender o 
que foi desenvolvido a gente pode usar mão de obra de qualquer 
lugar”(ME2). 

 

 A empresa V2 se refere a mudanças de logística quanto ao horário de 

trabalho dos colaboradores. As novas contratações após a 

internacionalização visavam a necessidade da flexibilidade do colaborador 

devido ao fuso horário com outros países. Também relata melhorias em seu 

produto através das aprendizagens adquiridas na internacionalização e no 

relacionamento com o cliente. Sua empresa após comercializar com outros 

países transmite maior credibilidade e facilidade para se adaptar a mudanças 

devido a experiência em outros países transmitindo uma imagem de bem 

preparados para o mercado: 

 
“ Tivemos que estabelecer um horário especial para cobrir a 
manutenção e suporte. Tivemos que ampliar os serviços até o final 
de semana, tive que propor turnos de manutenção, ou seja uma 
pessoa de plantão para esses horários (...) e tivemos de fazer uma 
versão específica para México e depois quando fizemos a versão 
espanhola, aproveitamos essas melhorias e depois o que fizemos 
foi manter uma única versão e com uma espécie de interruptores 
ativamos a solução para cada país (...) ao estar em outros 
mercados, as empresa te olham de maneira diferente ou seja, te 
vêem ou te contatam mais porque acreditam que você está mais 
preparado” (V2E1).  
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 Após a internacionalização, a empresa V1 desenvolveu projetos 

pilotos em outros países fora da América Latina, fez tentativas para entrar no 

mercado da Alemanha e Suíça e se focou no desenvolvimento de um produto 

em escala mais fácil para implantar remotamente em outros países exigindo 

menos a presença de uma equipe de implantação e maior aplicabilidade em 

diferentes contextos. Isso projetou a empresa no mercado internacional 

levando-a receber prêmios nos Estados Unidos, o que a tornou visível nesse 

país: 

 
“ Não se pode tratar da mesma forma seu modelo de negócio 
próximo que quando você vai para longe, então estamos 
trabalhando muito na parte de escala do produto, agora é um 
produto mais fácil de implantar que pode ser feito remotamente a 
manutenção e tecnicamente também nos serviu para que 
revolucionemos o modelo Cloud, outro tipo de solução que se 
chamava e graças a isso também ganhamos o melhor prêmio IT 
nos Estados Unidos (...) fizemos pilotos dentro da União Européia, 
Alemanha e Suíça e tomei decisões a nível técnico para nos 
adaptar melhor” (V1E2).  

 

 As empresas pesquisadas relataram melhorias na tecnologia em razão 

da atuação externa. A experiência internacional alterou o planejamento das 

empresas, a forma de contratação, houve modificações quanto as 

competências para a contratação de novos colaboradores. Antes eram 

contratados profissionais da área de informática e após a internacionalização 

a empresa passou a dar prioridade para profissionais com habilidade na 

língua japonesa ou inglesa, o conhecimento técnico necessário do software, 

de como operá-lo era transmitido para o colaborador dentro da empresa. 

 Vários argumentos das empresas pesquisadas indicam que novos 

conhecimentos foram adquiridos e incorporados nos produtos e rotinas da 

organização gerando melhorias na atuação internacional e no mercado local 

através do produto ou da imagem associada à credibilidade gerada nos 

clientes por operar em mercados externos. Após a internacionalização as 

empresas passaram a se comportar focados no mercado internacional como 

forma de expandir o negócio para outros países. 

 

 

4.3.4 Conhecimento oriundo da  Rede de Contato 
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 Redes são relações que geram valor econômico por meio de trocas. 

As redes se caracterizam como um meio para trocar informações sobre 

mercados (JULIEN, 2010). Redes de cooperação tem sido apresentadas para 

as Pequenas e Médias empresas se ajustarem às exigências do mercado e 

se tornarem competitivas, pois proporcionam conhecimentos para resolver 

incertezas tecnológicas, para adentrar no mercado internacional e o 

conhecimento para identificar oportunidades e métodos para chegar aos 

mercados alvo (RAMOS, ALPERSTED, 2010; VARGAS et al., 2016; ZÁRATE, 

2013). 

 As redes de cooperação tem sido apresentadas como um meio para 

as PMEs se ajustarem às exigências do mercado e se tornarem competitivas 

através dos relacionamentos, comunicação e laços entre empresas e 

instituições (MELLO, MACHADO, JESUS, 2010). A internacionalização tende 

a ocorrer devido a fatores ligados aos relacionamentos específicos dos 

tomadores de decisão da empresa mais do que ligada a fatores econômicos 

(MEJRI, UMEMOTO, 2010). 

 Nas empresas pesquisadas, as redes de contato são justificadas como 

um forte aliado para a internacionalização fornecendo mecanismos de 

partilha de informações e facilitando o ingresso em novos mercados. As 

internacionalizações relatadas são ligadas aos relacionamentos dos 

tomadores de decisões com sua rede de contato, órgãos do governo, 

mentores, amigos ou conhecidos de infância. A empresa C1 teve acesso a 

uma rede de mentoria o que a auxiliou no processo de inserção e prospecção 

no mercado norte americano através de uma comunidade instalada no Vale 

do Silício: 

 
“... a gente teve acesso a capital, metoria, etc eu tinha uns amigos 
de fora que começaram a testar mas para a gente teve toda a 
diferença que a gente entrou em uma comunidade no Vale do 
Silício (...) eu já tinha uma rede por causa da minha última empresa, 
então eu já sabia as pessoas que eram competentes ou não e fui 
chamando para trabalhar”(C1).   

 

 Outra empresa analisada contava com uma ampla rede de contato 

estabelecida através das missões e órgãos fomentadores da 
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internacionalização das empresas de TI do Paraná. Esta empresa foi 

desenvolvendo contatos e se aproximando do mercado para tirar referencias, 

ajustar seus produtos e adentrar em novos mercados através dos 

relacionamentos que a levou a criar uma rede de negócios Brasil/Japão: 

 
“ Nós tínhamos um amigo que nem era da área de TI mas que 
estava trazendo uns equipamentos coreanos para o Brasil. 
Participamos do Centro Internacional de Tecnologia Software que 
envolve o governo e a iniciativa privada. O CITS, tinha uma 
incubadora que era um negócio muito interessante (...) nós criamos 
a rede de negócios Brasil/Japão (...) para montar o escritório em 
Barcelona eu tinha uma amiga que fez Engenharia e tinha mudado 
para a Espanha (...) participei do Getro, órgão japonês, Softex, 
nada foi sozinho” (C2E2). 

 

A empresa M também contou com uma rede de contato inicial 

associada ao Estado. Este empresário demonstra autonomia ao relatar sua 

experiência internacional pois, apesar de estar atrelado inicialmente à 

SOFTEX para fazer a primeira visita à Índia, sua trajetória posterior se volta 

para a busca de informações por si mesmo e por uma visão de possibilidades 

que o impulsionou para outros mercados entendendo que os órgãos de apoio 

dão direção e suporte mas o empreendedor precisa se envolver com o 

processo. Após a primeira internacionalização houve um investimento em 

feiras e eventos cujo público se constitui de participantes globais para 

conhecer profissionais de outros países e buscar possíveis parcerias para 

abordar mercados internacionais: 

 
“Já tinha vontade de internacionalizar e encontrei na SOFTEX um 
caminho, então a gente se associou, fazia treinamentos, ia a 
eventos que tinha, a gente entendeu como um caminho que 
pudesse auxiliar esse processo, a SOFTEX é mais ou menos como 
o SEBRAE tem workshops, tem informações mas são genéricas, 
não chega ao detalhe, o pessoal fala que tem que ter um site em 
inglês mas não fala que o interesse do americano é diferente 
quanto ao conteúdo que interessa aos brasileiros (...) Começamos 
a ter contato com a AIESEC, eles trouxeram uma pessoa da Índia 
para cá (ME1). 
 
“Tem vários eventos, não específicos sobre internacionalização 
mas acaba tendo contato com as pessoas de fora (...) encontrei 
uma pessoa que tem na Alemanha uma empresa e acabamos 
conhecendo como podemos trabalhar juntos nessa parceria, acaba 
acontecendo, tem que ficar esperto com essas oportunidades (...) 
essa solução francesa nós tivemos acesso através de um contato, 
uma multinacional o XX precisa de uma solução e vamos 
desenvolver para ele”(ME2). 
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 Para a empresa V1, a principal rede de contato foi através de 

conhecidos, alguns amigos e outros foram relacionamentos apresentados em 

feiras ou congressos desenvolvidos ao longo dos anos e que acabaram em 

parcerias auxiliando a inserção da empresa no mercado estrangeiro através 

da assessoria destas parcerias. A participação em feiras e congressos tem o 

objetivo de fazer contato com pessoas, conhecer possíveis interessados em 

fechar negócios: 

 
“Uma pessoa que conhecia se expatriou para lá porque se casou 
com uma chilena e essa foi a oportunidade de montar uma 
empresa lá (...) a sorte é que consegui um sócio que está em 
Estados Unidos cheguei até ele por coincidência porque em uma 
viajem para os Estados Unidos o conheci em um evento e 
mantivemos um relacionamento durante vários anos”(V1E1).  
 
“Vamos a feiras no Chile e aqui na Espanha duas ou três vezes ao 
ano e fazemos contatos (...) vamos para nos posicionarmos, mas 
nenhum hospital em uma feira vai te fazer um pedido, então vamos 
para fazer um pouquinho de contato e armar uma agenda de 
contato de visitas aos clientes”(V1E2). 

 

A empresa V2 se utiliza da rede de contato com outra empresa que já 

está inserida no país e a indica para novos clientes, os softwares das duas 

empresas se complementam. Após a primeira internacionalização começou a 

fomentar redes e parcerias com entidades e pessoas para expandir seu 

mercado de atuação através de consultores e parceiros que auxiliam 

angariando novos clientes: 

 
“ Uma rede de contatos com outras empresas parecidas com a 
nossa que já abriram mercado e já venderam produtos em outros 
países, então, como somos complementos e ficaram sabendo que 
tínhamos produtos que poderiam se complementar, eles ficaram 
sabendo que tínhamos um software de farmácia (...) vamos a 
congressos que participam muitos nefrologistas e aproveitamos 
para fazer contato ou conhecer pessoalmente (...) no caso de 
México trabalhamos com o mesmo consultor que nos apoiou um 
dia, ele conhece muita gente do setor” (V2E1). 
 

 Uma das principais formas identificadas de rede, com base nas 

empresas pesquisadas, é a participação de feiras e missões para os países 

que a empresa almeja internacionalizar. Não necessariamente são esses 

eventos que proporcionam informações relevantes sobre a 
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internacionalização, mas proporcionam aproximação entre pessoas com 

interesses comuns gerando parcerias que auxiliam a entrada a novos 

mercados. 

 Esses relacionamentos prosperaram e foram apontados como 

influenciadores do processo de internacionalização fornecendo informações 

sobre o mercado para auxiliar os empresários a montarem suas empresas, 

criar sites ou comercializarem seus produtos entendendo a necessidade de 

seus clientes através da rede de contato que proporcionou informações 

específicas sobre o mercado. As redes sociais e organizacionais 

influenciaram o processo de internacionalização das empresas estudadas 

proporcionando oportunidades para que a tomada de decisão dos 

empresários se foque na inserção e expansão para mercados internacionais. 

 

 

4.3.5 Transferência de Conhecimento para a Equipe 
 

 Tornar o conhecimento disponível para os membros da organização é 

uma ação estratégia para o desenvolvimento das atividades da empresa pois 

os indivíduos acumulam conhecimentos por meio de experiências. A 

capacidade de criar conhecimento significa incentivar, compartilhar, organizar 

e processar as informações através da criação de um contexto apropriado 

para que possa ocorrer as trocas. O conhecimento de uma empresa é um 

ativo socialmente construído em conjunto sendo dependente de transferência 

e compartilhamento (DALKIR, 2011; OLIVEIRA et al, 2014; SOUZA et al, 

2013).  

O conhecimento gerado na organização, pode ser empregado para 

criar e entregar melhores ofertas do que as oferecidas pelos concorrentes, o 

que possibilita a empresa a desenvolver uma vantagem competitiva no 

mercado doméstico e internacional (SULLIVAN, MARVEL, 2011). Para que 

isso ocorra é preciso tornar o conhecimento disponível para os membros da 

organização. O acesso livre às informações da empresa integra o 

conhecimento entre seus membros possibilitando o desenvolvimento de 
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novas habilidades e capacidades para a criação de novos produtos e 

serviços (DALKIR, 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

 Em parte, o sucesso das pequenas e médias empresas está pautado 

na liderança e conhecimento do proprietário sendo este o responsável por 

traçar orientações e estratégias da organização. A organização, por sua vez, 

é dependente do gestor e a saída deste da empresa implicaria em uma perda 

significativa de conhecimento por não estar codificado em documentos ou 

repositórios (DURST, EDVARSSON, 2012; WEE, CHUA, 2013). 

 A troca de conhecimento nas empresas estudadas se dá, em sua 

maioria, de maneira informal não havendo um processo específico de 

transferência de conhecimento para a equipe. Esse processo ocorre segundo 

a necessidade momentânea, no qual o conhecimento é detido pelas pessoas 

envolvidas no processo de internacionalização. Somente uma das empresas, 

após a internacionalização, adotou a prática de gravar as reuniões e 

documentá-las para ter um repositório de informações sobre o processo que 

pode ser acessado quando houver necessidade.  

 A empresa C1 se utiliza de um chat interno o qual usam para suas 

comunicações. O empresário relata que não há uma comunicação formal 

para a troca de experiências ou compartilhamento de conhecimentos entre os 

membros da equipe o que precisam é relatado no chat e nesse momento 

todos contribuem com suas sugestões: 

 
“... a gente tem um chat interno da empresa que mesmo tendo a 
maioria de brasileiros, nos temos funcionários estrangeiros então a 
gente fala para o pessoal, comunicação na empresa tem que ser 
em inglês, tipo se tiver alguém que não fala português a equipe por 
questões de educação tem que falar inglês (...) e ai de passar o 
conhecimento para a equipe, olha a gente não tem um processo 
específico porque é aquilo que eu te falei, aqui a gente é focado no 
mercado externo então todo mundo tem contato e interação com os 
clientes o dia inteiro então não existe um processo de transferência 
de conhecimento”. (C1). 

 

 Algumas das empresas analisadas relataram que ao 

internacionalizarem para países semelhantes não é necessário ter 

repositórios ou processos formais de retenção do conhecimento, as 

informações são transmitidas em forma de conversas quando necessário. A 

empresa C2 não relatou formas de transferência de conhecimento para a 
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equipe, a forma de estimular e de manter os colaboradores engajados nas 

operações exteriores era incentivá-los a participar de eventos para conhecer 

a realidade fora do país e se utilizou de estagiários de outras nacionalidades 

para auxiliar nas traduções e verificações do software: 

 
“ Nos conseguimos uma bolsa para ela no Japão por nove meses, 
foi um bom período para ela e nós tínhamos sempre essa 
participação em eventos e fazíamos com que a equipe fosse, nos 
recebíamos estrangeiros, tivemos um coreanos, em outro período 
um norueguês, uma turca todos da área de TI que trabalharam 
conosco. Até o norueguês é engraçado, ele não fala positivamente 
da experiência de estagio em nossa empresa, ele veio e pedi que 
traduzisse nosso software para o alemão, então não era específico 
de TI”. (C2E2).  

 

 Uma das empresas estudadas, M, procura engajar os colaboradores 

nas práticas internacionais através de workshop, festas típicas e reuniões de 

trocas de conhecimento para promover a familiaridade e aproximação entre 

seus membros com o intuito de compartilhar experiências. Todas as vezes 

que o empresário viajava até o país alvo trazia para a equipe informações 

dos acontecimentos e das peculiaridades vivenciadas em suas experiências 

internacionais através de uma palestra com fotos e curiosidades culturais. O 

processo passou a ser gravado para que a empresa não perdesse as 

informações compartilhadas nas reuniões e que estas pudessem ser 

utilizadas posteriormente pela equipe ou novos colaboradores: 

 
“ O processo de transferência de conhecimento foi um desafio 
enorme. Todo esse gap foi amenizado desde documentações, 
vídeos que a gente mandava, conferências também para explicar, a 
validação de entrega sempre contextualizando muito aonde aquela 
tela seria utilizada, onde seria utilizada pelo cliente final (...) fizemos 
eventos aqui de noite indiana para eles entenderem como é a 
cultura de lá. Quando tinha uma festa por lá, uma data especial 
deles, dos deuses a gente divulgava internamente para ter  contato 
com a cultura (ME1).  
 
 “Os diretores reúnem a equipe e falam das ações que estão 
fazendo e mostra para onde a gente está indo (...) hoje a gente tem 
uma área que grava esses treinamentos”(ME2). 

 

 Para a empresa V1 a transferência de conhecimento para a equipe 

não é uma prática frequente relatada na entrevista. A empresa alega que por 

ser uma pequena organização não desenvolvem protocolos, pois isso requer 

uma estrutura maior e mais desenvolvida. Para este empresário em 
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momentos pontuais há uma intervenção principalmente quando ocorre 

alguma intercorrência inesperada, nesse momento ele transmite à equipe 

suas objeções de forma oral especificando as soluções que almeja para o 

problema. O conhecimento não é retido em fontes, inclusive os erros 

apontados por este entrevistado como “gafes” não se constituem fonte de 

aprendizagem futura pois os colaboradores não tem acesso a esse 

conhecimento: 

 
“ Nós somos uma pequena empresa e podemos colocar os pés 
pelas mãos, eu para a equipe do Chile obviamente repasso dois 
ou três conselhos mas tem que buscar a pessoa local lá para 
controlar um pouco o fluxo das informações mas não somos uma 
multinacional que pode estar fazendo protocolos ou seja, aqui 
vamos um pouquinho ao dia” (V1E1). 
 
Nos contataram do Iran e Arábia Saudita e possivelmente fizemos 
alguma gafe mais de uma vez mas não é algo que se leva em 
sério”(V1E2). 

 

 V2 relata uma proximidade para com a equipe na qual o empresário 

repassa as informações obtidas e nas conversas procura informá-los da 

importância da internacionalização e do trabalho em conjunto, porém também 

não exemplifica uma transmissão de conhecimento documentada ou 

formalizada entre os colaboradores da empresa que possa ser recuperada 

em outras situações sem a presença do empresário.  

 
“Pois fazendo eles verem que a empresa é muito importante 
ampliar o mercado porque isso dá mais solidez, mais amplitude e 
mais possibilidades de ingressos futuros (...) na verdade não tenho 
uma ação concreta para transmitir conhecimento” (V2E1).  

 

 Os dados obtidos através das entrevistas nas empresas participantes 

desta pesquisa indicam que a transferência de conhecimento para a equipe 

se da informalmente. Quando o empresário percebe que há necessidade de 

transmitir algum tipo de conhecimento para seus colaboradores, reúne a 

equipe ou fala individualmente com o colaborador sobre suas experiências e 

melhores práticas. Apenas uma empresa iniciou um processo de retenção do 

conhecimento através de gravações que serão utilizadas futuramente para 

resgatar as aprendizagens adquiridas. 
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 As dificuldades encontradas na internacionalização ocorrem 

principalmente no âmbito dos obstáculos com a língua estrangeira. A cultura 

também é referenciada como uma dificuldade além da falta de recursos 

financeiros. Ser uma empresa brasileira é apontada como uma desvantagem 

para a internacionalização relacionada a imagem do país no mercado global. 

As variações do dólar, principalmente as altas que ocorreram nos últimos 

anos dificulta a internacionalização das empresas pesquisadas. Entretanto a 

rede de contato é apontada como uma importante fonte de geração de 

conhecimento através das missões e órgãos do Estado fomentadores da 

internacionalização, assim como os relacionamentos iniciados nas feiras que 

geram negócios ou sociedade com nativos de outros países que conhecem o 

mercado e auxiliam no processo de expansão. Amigos de infância que se 

tornaram expatriados representam redes de contato que fornecem 

informações gerando conhecimentos para as empresas. 

 Após a internacionalização, as empresas adquirem novos 

conhecimentos através de sua experiência incrementando melhorias nos 

produtos, aprimorando o relacionamento com clientes e fazendo mudanças 

na forma de contratação para suprir as novas demandas relacionadas ao 

fuso horário, a colaboradores fluentes na língua inglesa ou na língua 

praticada no país para o qual irá fazer negócios, assim como o 

desenvolvimento de projetos pilotos para testar a possibilidade de adentrar a 

novos países com maior assertividade e planejamento. 

 As informações relacionadas à internacionalização são obtidas através 

de mentorias, entidades e governo, parceiros, consultorias especializadas e 

pesquisas na internet. Os entrevistados das empresas pesquisadas se 

referem a obtenção de informações como sendo de fácil acesso. As 

empresas desta pesquisa se interessam pelo mercado internacional para 

fortalecer sua imagem junto aos clientes nacionais, obter mão de obra mais 

barata que a nacional, competir globalmente com empresas mundiais para 

isso aproveitam as oportunidades através das entidades do governo, feiras, 

missões e sócios estrangeiros que são chamados para a sociedade para 

ajudar na prospecção de mercado como sinalizado na Figura 6. 
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Figura 6: Geração de Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

4.4 TIPOS DE CONHECIMENTOS GERADOS 

 

O terceiro objetivo deste estudo foi identificar os tipos de conhecimentos 

gerados por experiências de internacionalização. Para isso foi abordado 

quais conhecimentos as empresas precisaram adquirir para competir no 

mercado internacional, como as empresas adquirem esses conhecimentos e 

quais as mudanças após a internacionalização. 

 Obter conhecimento sobre as mudanças e movimentos do mercado é 

uma oportunidade para que o empreendedor aumente sua possibilidade de 

atrair clientes e gerar resultados com valor econômico (SULLIVAN, MARVEL, 

2011). A aquisição de novos tipos de conhecimento pode permitir a criação 

de produtos e é significativo para a estadia da empresa no novo país. O 

esforço volta-se para identificar, adquirir e criar novos conhecimentos com o 

objetivo de agregar valor para a organização destacando o conhecimento 

aprendido como um dos fatores de produção mais importantes da empresa 

(BANCO MUNDIAL, 2008; SOUZA, et al., 2013). 
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4.4.1 Conhecimentos Adquiridos 
 

 O conhecimento é informação organizada, sintetizada para melhorar a 

compreensão (RIVEIRO, 2010). Para Cantú (2004) e Sulivan, Marvel (2011),  

o conhecimento de uma empresa determina sua internacionalização e a 

aquisição de novos conhecimentos pode permitir a criação de produtos ou 

serviços adaptados ao mercado. O conhecimento é um recurso diferenciado 

da organização pois as mudanças de mercado são contínuas estimulando a 

aquisição de novos conhecimentos para se manter competitiva e ampliar sua 

atuação.  

 As empresas entrevistadas relataram que a internacionalização lhes 

proporcionou conhecimentos de mercado, de países e de pessoas, formas de 

se comportar e falar com determinados tipos de perfis, conhecimentos de leis 

e normas associadas aos países de expansão, formas de abordar mercados 

internacionais, maneiras de se relacionar com os clientes desde a logística, 

marketing para atingir o público alvo até a forma de falar e escrever e-mails.  

 A empresa C1 se refere a ter um produto competitivo que é uma 

premissa básica para competir globalmente e que o produto precisa estar 

com um design não só bom mas adaptado ao país foco pois cada país tem 

sua especificidade, não é simplesmente traduzir mas adaptar ao cliente de 

cada país, investir em design é uma aprendizagem que este entrevistado 

obteve na vivência internacional: 

 
“ O que aprendi é assim, produto é o sine qua non é o básico, se 
você tem um bom produto, você tem viabilidade de brigar global, 
assim a principal coisa e as empresas brasileiras não valorizam 
isso, tipo é subvalorizado a qualidade do produto é subvalorizado o 
design, é fundamental o design, até meus amigos de outras 
empresas de tecnologia brasileira falam, tú tem uma preocupação 
tão grande com design, e é isso mesmo o produto tem que ser 
competitivo é o que o mercado demanda” (C1). 
 

 Este empresário relata que a aprendizagem que obteve relacionada a 

necessidade de internacionalizar é eminente para as empresas pois em 

pouco tempo concorrerão com as empresas internacionais no mercado 

nacional, a concorrência internacional é certa, para este empresário a 
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concorrência é real, o movimento já começou e não tem volta por isso 

demonstra uma urgência em estar pronto para competir: 

 
“Cara, eu acho que foi meu grande aprendizado, se você esta 
olhando para sua empresa nos próximos 10, 15 anos, o risco é 
você não fazer porque o competidor internacional vai vir e você vai 
competir com o de fora e ai vai ser tarde demais (...) essa ameaça 
é bem séria, acho que não é nem uma ameaça, o movimento já 
está acontecendo e não tem volta e acho que a gente está 
extremamente despreparado (...) principalmente essas é o 
aprendizado que tive lá” (C1). 

 

A empresa C2 após algumas experiências percebeu que montar 

stands nas feiras não trazia os resultados almejados e que para crescer tinha 

que sair do país para ter vivencia em outros mercados. Também obteve o 

conhecimento das dificuldades da língua japonesa, as complexidades que 

implicava desenvolver nessa língua e a necessidade de se adaptar a forma 

de trabalho dos japoneses quanto a data de entregas e cumprimento dos 

acordos pactuados no fechamento dos contratos, compreendeu questões de 

legislação e obteve conhecimentos técnicos e culturais: 

  
“ Aquela coisa de montar stand esperar que o pessoal passasse na 
frente, isso no Japão não dava resultado (...) a gente teve de 
passar a conhecer e entender a legislação porque nessa questão 
de internacionalização, por exemplo, eu pagava impostos que não 
deveria pagar porque o serviço estava sendo prestado fora (...) foi 
bom porque a gente aprendeu tanto tecnicamente quanto 
culturalmente, eles escrevem no sentido contrário, outra coisa que 
a gente demorou para se tocar, eu cheguei a fazer software em 
japonês e olha como pisei na bola, cheguei lá e eles não tem casa 
decimal na moeda, nunca me passou pela cabeça que o dinheiro 
deles não era 100,00 era 100 ienes e no software nosso não tinha 
vírgula, na cabeça deles isso não tem o menor sentido” (C2E1). 

 

 Diferenças de comportamento nas negociações entre o perfil oriental e 

o perfil ocidental foi um dos aprendizados durante a internacionalização, o 

entrevistado percebeu que o japonês é um negociador que investe um maior 

tempo de reflexão na tomada de decisão do que os negociadores de outros 

países: 

 
“ O japonês demora em decidir são quatro ou cinco visitas, 
reuniões até que ele decide, o americano decide na primeira e diz 
na hora se lhe interessa ou não” (C2E2). 
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 O empresário M relata que os principais conhecimentos adquiridos 

foram com relação ao comando da equipe que liderava na Índia, as 

diferenças existentes entre mercados ao comercializar, a importância de ter 

um produto pronto e maturidade para entender conceitos diferentes na 

gestão da equipe. Os indianos de sua equipe apresentavam um perfil voltado 

para o comando, por isso teve de desenvolver requisitos específicos e ter 

uma pessoa próxima acompanhando todo o processo de desenvolvimento, 

tirando dúvidas e encorajando porque a propensão da equipe para correr 

riscos era mais baixa do que a da equipe brasileira: 
 
“ lá a gente tinha que fornecer muito mais conteúdo do que precisa 
fornecer para um profissional aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu 
preciso, quando peço para um colaborador fazer algo, eu preciso 
dizer para ele que, porque ele tem que fazer isso e posso inclusive 
delegar para ele encontrar uma solução para esse determinado 
problema, lá na Índia tenho que ser mais assertivo no comando. O 
modelo lá é mais baseado no comando/ordem, no processo de 
internacionalização é importante ter contato com a cultura e com as 
histórias deles” (ME1). 

 

 Com a experiência que obteve na Índia relata se sentir mais preparado 

para abordar outros países. Entende as falhas cometidas no processo que 

impossibilitaram o progresso do projeto de internacionalização nesse país e 

relaciona essa experiência ao conhecimento genérico e específico adquirido 

sobre internacionalização : 

 
“Compreendi toda essa diferença de conhecimento que precisa ter 
e vender nos Estados Unidos (...) eu vejo que o principal foi a gente 
não ter se preparado, não tinha maturidade suficiente para 
trabalhar com produto, não só trabalhar com produto mas entender 
alguns conceitos de principalmente coisas que eu aprendi depois 
de um tempo” (ME1). 
 
“Hoje pela minha experiência, pelo que vivi, não precisa muita coisa 
para internacionalizar, você precisa ter processos, é muito fácil 
abrir um CNPJ fora, muito fácil abrir um escritório virtual lá fora, por 
cem dólares você abre uma empresa lá e um escritório virtual, você 
contrata por quinze dólares um telefone nos Estados Unidos, ai 
alguém liga para você lá e você atende aqui” (ME2). 

 

 A empresa da Comunidade Valenciana V1 teve percepções sobre o 

mercado diferentes das que tinha anteriormente a experiência da 

internacionalização. Este empresário se surpreendeu com os conhecimentos 

que adquiriu sobre alguns mercados como o alemão que pensava ser mais 
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maduro quanto a utilização de tecnologias do que encontrou ao ir para o pais. 

Descobriu que o melhor caminho para fazer negócios fora do país é visitas e 

ter contato com novas tecnologias e não somente participação em feiras: 

 
“ É verdade que é muito mais efetivo ter um plano de visitas a 
clientes do que ficar na feira (...) nos levamos uma surpresa muito 
grande com os alemães porque o sistema de informação hospitalar 
lá não estava instalado, na Alemanha que se supões que é um país 
mais avançado, no final você percebe que eles são avançados nas 
tecnologias tradicionais mas eles tem muitas dificuldades para 
adaptar novas tecnologias diferentemente de mercados como 
Espanha ou América Latina” (V1E2).  

 

A empresa V2 que não tinha em seu planejamento estratégico a 

internacionalização da empresa, relata ter tido conhecimento sobre as 

normas aplicadas do México, sobre a necessidade de fazer contratos para 

honrar o combinado e as diferenças comportamentais no relacionamento 

entre espanhóis e mexicanos além da percepção equivocada sobre valores a 

serem pagos por um país da América Latina, o entrevistado acreditava que 

seria um valor abaixo do praticado no mercado espanhol: 

 
“ Vimo que no México o setor público trabalha com licitações e que 
estas duram quatro anos, ou seja depois de quatro anos pode vir 
outro e você perder o lugar. No México existiam normas muito 
precisas e documentadas da informação que requeriam nos 
formulários e tivemos de nos adaptar (...) no final tem que fazer 
contratos, se comprometer por escrito. As vezes tivemos problemas, 
por exemplo, ao mandar um correio eletrônico, nós na Espanha é 
verdade que somos um pouco duros na linguagem e parece para 
eles que somos grosseiros na hora de nos relacionarmos com as 
pessoas (...) sobretudo em algumas regiões do México que as 
pessoas costumam ser carinhosas, tem que conhecer e se adaptar 
a forma de falar de lá (...) íamos com a mentalidade que talvez 
teríamos de ir com um preço menor e nos demos conta de que não, 
que os preços, a forma de trabalhar poderia ser mais ou menos 
parecida” (V2E1).  

  

 O relato das empresas pesquisadas relacionam o conhecimento 

adquirido com a vivencia nos países para os quais internacionalizaram. 

Percebem que o designe do software desenvolvido tem de estar adaptado ao 

estilo do público para o qual está destinado, não é simplesmente traduzir 

como recomenda alguns órgãos que auxiliam na internacionalização mas 

fazer um design e uma tradução adaptada ao mercado específico. Um dos 



 

107 

empresários relata que vale a pena investir em design pois isso alcança o 

cliente com maior assertividade. 

 As aprendizagens relacionadas as diferenças de mercados os 

empresários relatam ter compreendido somente quando estavam no 

processo de internacionalização, alguns argumentam que tem peculiaridades 

que só se aprende vivenciando com a cultura e não através de livros ou 

palestras. Quanto a gestão, é preciso entender e se adaptar as equipes 

levando em conta os hábitos de cada povo, alguns precisam de mais 

comando e outros preferem autonomia na execução de suas atividades. A 

tecnologia não necessariamente está nos países mais avançados 

financeiramente e o preço praticado é um valor mais próximo de uma média 

mundial e não necessariamente corresponde a classificação financeira do 

país. 

 

4.4.2 Acesso ao Conhecimento da Especificidade do Mercado 
Internacional 

 

 Na literatura há referência que o acesso ao conhecimento antes de 

internacionalizar é abordada como um dos fatores que permite a inserção no 

mercado internacional pois possibilita a aquisição de informações 

diferenciadas e a definição de estratégia para o ingresso no mercado (XIE, 

SHU, 2014; ZAREI, NASSERI, TAJEDDIM, 2011). A limitação de recursos 

decorrente do porte da empresa diferencia o processo de internacionalização 

entre uma pequena e uma grande empresa, a dificuldade de acesso ao 

conhecimento que proporcione suporte para produzir e vender em mercados 

internacionais reduz a capacidade de internacionalização (CORTEZIA, 

SOUZA, 2007). 

 As empresas estudadas relataram que a forma de acessar as 

especificidades do país de atuação foram através de pesquisas, 

principalmente via internet, troca de experiências com pessoas nativas, 

contratação de consultorias de apoio, aproximação de órgãos locais. 

Algumas relatam a dificuldade financeira para contratar consultorias 

especializadas mas também relatam a facilidade para obter informações 
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através da tecnologia, a forma recorrente para obter informações é através 

do contato com pessoas locais, seja com colaboradores, com sócios ou com 

parceiros. 

 A empresa C1 relata que obter informações é muito fácil, basta 

acessar os sites específicos e encontrar o que procura lá, o acesso ao 

conhecimento para este empresário é praticamente por internet: 

 
“ Chego aos contatos de forma remota (...) e tem gente que paga 
aquelas empresas de consultoria, não foi o nosso caso (...) para 
eles assim como para mim acessar um cliente na Itália é só apertar 
um botão, para ele acessar no Brasil é só acessar um botão e até 
hoje as coisas independem de logística física” (C1). 

 

 E quando lhe foi questionado como aprendeu as especificidades e 

normas internacionais, mais uma vez relata que foi através de pesquisas 

online: 
 
“ Não teve nada de especial, foi só sentar e ir atrás, tinha contato 
com a aceleradora, eles informavam a respeito de tributos fiscais, 
nada que não tenha na internet sabe. É só pesquisar, operar global 
é bem mais simples do que as pessoas imaginam (...) pesquisar 
hoje qualquer coisa que você precisar, não sei, só se for tipo fazer 
uma bomba atômica ou alguma coisa errada você não acha na 
internet, a gente usa muito a internet para tudo” (C1). 

 

Uma empresa que obteve conhecimento específico do mercado 

através das missões e aproximação com a cultura e órgãos fomentadores da 

internacionalização e estabelecimento de parcerias no Japão e Brasil foi a 

C2: 

 
“Eu fui na época para a Coréia encontrar empresas Coreanas, a 
idéia era criar uma Joint Venture que a gente produziria soluções 
em conjunto (...) começamos a participar de eventos (...) tinha uma 
empresa cedida pelo governo que explicava como tinha que ser as 
coisas, eu me aproximei da comunidade japonesa” (C2E2). 

 
“ Logo no começo a gente se filiou ao CITS era para ajudar as 
empresas a internacionalizarem porque o nosso caso era entender 
como era fazer negócio no exterior (...) participamos de missões, 
eventos e a gente se internacionalizou participando dessas 
oportunidades” (C2E1). 

 

 A empresa M relata que não tinha dinheiro para contratar consultorias 

especializadas então a forma que encontrou foi participar de missões a partir 

daí descobrir as especificidades do mercado por si mesmo através de visitas 
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ao país, contratação de colaboradores locais, se utilizou da estratégia de 

alocar um nativo dentro de sua empresa para que houvesse a compreensão 

das diferenças culturais: 
 
“ Com o evento na Índia eu consegui visitar várias empresas lá, 
entender o modelo de vendas deles, como eles atravessavam o 
mercado e chegavam na Europa e Estados Unidos, eu estudei um 
pouco, coisas que não tem nos livros (...) a gente trouxe um trainee 
que trabalhou com a gente aqui em torno de um ano e meio e ele 
ajudava a gente (...) a gente não contratou nenhuma consultoria 
porque pelo tamanho que a gente estava não tinha caixa para fazer 
um projeto de internacionalização (..) o que tenho que aprender eu 
vou buscar esse resultado é vir galgando degraus em função da 
aprendizagem” (ME1) 
 

 
 Na área jurídica o empresário optou por obter as informações técnicas 

através de uma consultoria especializada para não ter problemas fiscais ou 

correr riscos de cometer ilegalidades no processo de internacionalização: 
 
“contratamos uma consultoria jurídica lá e uma assessoria jurídica 
aqui no Brasil, ai vinham as informações de lá a gente validava 
aqui e avançava, então a gente teve problemas de operação em 
si mas em nenhum momento a gente incorreu em riscos legais, 
tributários que pudessem gerar consequências para a 
gente”(ME1). 

 

  Utilizar agentes locais para conhecer o mercado do país abordado foi 

a estratégica adotada por V1. Na primeira internacionalização atuou com um 

parceiro espanhol que estava morando no país foco e que lhe proporcionou 

informações do mercado, perfil empresarial e características de 

relacionamento. Na parte jurídica quem levantou os conhecimentos foi uma 

consultoria especializada em internacionalização, outra forma de adquirir 

conhecimento é através das informações que extrai da internet: 
 
“ Uma pessoa que eu conhecia, se expatriou e essa foi a 
oportunidade de montar uma empresa lá e a vantagem de ter gente 
ali é que ele conhece e te alerta para não cometer erros, sobretudo 
isso se você tem um parceiro que está no setor, que conhece 
mercado é uma vantagem (...) também contratamos uma 
consultora, assessores (...) agora por sorte consegui um sócio nos 
Estados Unidos (...) normalmente por internet é possível obter 
várias informações e quando em alguns casos específicos contrato 
uma consultoria para que nos façam estudos” (V1E1). 

 

A empresa V2 tem uma forma de atuação voltada para o mercado 

hospitalar, quando recebe uma demanda inicia o contato com o cliente o qual 
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lhe fornece as informações necessárias para determinado software no 

ambiente específico que irá funcionar seguindo as normas especificadas no 

país. A maneira de trabalhar desta empresa é ir até o país e se alocar dentro 

do cliente durante a fase de implantação, o desenvolvimento é feito na 

Espanha:  

 
“ Acordamos uma viagem e ficamos lá quinze dias com eles vendo 
tudo o que teria que ser feito, voltamos para a Espanha e aqui 
fizemos as adaptações, depois de dois meses implantamos em 
quinze hospitais (...) cada país tem suas próprias normas, então 
não são complexas de cumprir porque praticamente tudo se trata 
de normas internacionais, por exemplo de codificação estabelecida 
pela organização mundial de saúde, ou seja tudo é muito 
internacional mas você tem de se adaptar” (V2E1). 

 

4.4.3 Experiências Obtidas com a Internacionalização 
 

As aprendizagens adquiridas através da experiência de 

internacionalização permitem transformar as inferências do ambiente em 

rotinas que guiam o comportamento da organização com ações geradas a 

partir da experiência internacional. A exposição ao mercado internacional 

possibilita mudanças nas práticas de gestão, adaptações e melhorias nos 

produtos, reposicionamento comercial e melhorias na atuação no mercado 

nacional (CORTEZIA, SOUZA, 2007).  

Davenport e Prusak (2001), argumentam que o conhecimento o qual o  

individuo adquire está composto por experiências, valores e informações que, 

por sua vez, proporcionam e incorporam novas experiências e informações 

que auxiliam no processo de internacionalização. As experiências obtidas 

com a internacionalização geram adaptações  para atender as demandas dos 

novos clientes e esses conhecimentos colaboram no desenvolvimento local e 

de outros mercados (RAMOS, ALPERSREDT, 2010; REZENDE, CAMPOS, 

2010). 

 As empresas pesquisadas relataram que mudanças decorrentes das 

experiências obtidas na internacionalização aconteceram em seus produtos, 

na forma de contratação, visão de mercado, o aumento da concorrência 

global, percepção de possibilidades futuras e maturidade para as novas 

internacionalizações levando em conta as particularidades do mercado e a 
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necessidade de um processo formalizado e desenvolvido para a 

internacionalização.  A empresa born global que nasceu fora do mercado 

brasileiro, relata que por sua experiência adquirida em outro país percebe 

que a concorrência mundial é grande e ficará maior através das 

possibilidades que a tecnologia fornece para as empresas. Não faz parte dos 

planos desta empresa, a tradução do software para a língua portuguesa ou 

outra língua que não seja o inglês por entender que não se deve adaptar a 

um país específico mas comercializar os produtos para todos os países: 
 
“Assunção queria na língua local mas a equipe de vendas negociou 
para fazer em inglês (...) porque a gente está olhando para fora, 
isso me preocupa a ponto de, isso é uma coisa que a gente reforça 
bastante aqui que é se posicionar no global, chegou um cara e 
falou, vamos fazer o material em português, falei não, não vamos 
fazer. O cliente brasileiro que se vire, a aplicação está em inglês, o 
material de apoio em inglês e não vamos fazer site, não vamos 
fazer nada em português porque é muito fácil a gente correr o risco 
de entrar na zona de conforto (...) o movimento já está acontecendo 
e não tem volta...”(C1).  
 

 Com a experiência que se obtém fora do país a atenção do 

empreendedor se volta para os competidores globais e para a concorrência 

externa que atinge o mercado nacional e a falta de preparo das empresas 

brasileiras para concorrer com as organizações que adentram no Brasil: 
 
“... eu enxergo que nos próximos dez anos pode ter um fluxo de 
riqueza muito grande do mercado local para o mercado 
internacional (...) pode ver não tem empresa excelente, quer dizer, 
tem algumas mas são  poucas, todo o resto, imagina o impacto que 
isso vai ser (...) A sua atenção já está globalizada e o seu dinheiro 
está escoando cada vez mais para os players globais (...) a nova 
geração o cara tem Facebook na maior parte do dia dele ou ele 
está no Google ou Netflix que não é nada brasileiro, pega o teu 
aplicativo no celular e olhe todos eles, quantos aplicativos você tem 
em brasileiro? Você tem algum aplicativo em brasileiro?” (C1). 

 

 A experiência de internacionalização ajuda na percepção da 

necessidade de estar aberto para outros mercados e para outras 

experiências para empreender além do mercado nacional. Assim como a 

necessidade de fortalecer o mercado local que é atingido pela concorrência 

global. As experiências de internacionalização geram segurança e 

credibilidades para os clientes brasileiros e para os próprios empreendedores 
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que após a saída para outro país, rompem a barreira psicológica e passam a 

ver o processo de internacionalização como possível e animador: 

 
“ Primeiro eu acho que abre a cabeça do empresário e para 
qualquer pessoa, sair da caixa, então rompe uma barreira 
psicológica principalmente do medo de ir para fora, de se aventurar, 
então melhora porque primeiro você sabe se contextualizar no 
planeta, quando eu vi que meu software seria um sucesso lá me 
animei e também na hora que você comentar isso com seus 
clientes e tal, você passa uma imagem que está atualizado, que 
está se desenvolvendo (...) não temos carro, não temos marca de 
celular, então o que acontece? A primeira coisa para a gente 
exportar se não quiser exportar milho, carne, grãos vamos ter que 
desenvolver algum tipo de tecnologia (...) talvez seja o momento do 
brasileiro se colocar em pé de igualdade com outros países...” 
(CE2). 

 

 A experiência que o empreendedor adquire ao ir para um mercado 

externo valida seu desafio ao adentrar em diferentes mercados que lhe 

possibilita visualizar possibilidades futuras. Os conhecimentos adquiridos se 

transformam em novos conhecimento gerando segurança e interesse para os 

próximos processos de internacionalização. A conscientização de trabalhar 

com ferramentas globais que possam atender todo o mercado inclusive o 

mercado nacional é relatado como experiência na internacionalização: 
 
“A gente vai encontrando formas de resolver essas dificuldades, 
temos trainee americano, já tivemos na empresa, agora está vindo 
um do Canadá (...) então são tiros no escuro que a gente entende 
que pode abrir outras oportunidades e se não abrir nenhuma 
oportunidade, só a troca de experiências já é válido (...) mas a 
gente entende que é um passo que vai abrir outras oportunidades, 
não tem matemática envolvida sabe? Tem um sentimento, um 
feeling, uma possibilidade, na verdade uma visão que isso pode 
acontecer então a gente vai e faz” (ME1). 
 
“Depois da experiência de internacionalização, temos como 
objetivo ferramentas globais, o objetivo é criar produtos que 
mantenha a empresa nos próximos anos, hoje tudo que se pensa é 
em produtos que podem ser replicados em outros países, nos 
vimos o que deu errado, percebemos os erros e mesmo assim 
sabemos que tem oportunidade lá fora, é uma forma de expandir, 
isso é fato temos que melhorar o que temos (...) não precisa 
começar no Brasil, acho que pelo contrário a pessoa tem que 
começar por fora com algumas soluções, se começar por fora você 
vai conseguir atingir o público brasileiro de uma forma muito mais 
fácil porque o brasileiro gosta disso, o brasileiro gosta de coisa de 
fora”(ME2). 
 
“... apesar de ser uma empresa de software que deveria ser mais 
fácil para internacionalizar ainda estamos começando esse 
caminho e acredito que vamos bem devagar, passo a passo mas 
vamos para os mercados internacionais. Nós temos a visão de ir 
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para fora (...) isso é questão de tempo porque são produtos que 
tem impacto global e você tem que manter a empresa em 
crescimento e tem que sair...”(VE1). 

 

 Abrir a visão sobre a forma de se trabalhar é um relato recorrente. Os 

entrevistados se sentem mais confiantes ao estarem em outros mercados 

mesmo com as dificuldades e adversidades, mesmo o empresário que teve 

de fechar a empresa para avançar futuramente, relata a experiência de 

internacionalizar como positiva para alavancar os negócios locais: 
 
“Ao estar em mais mercado te da mais confiança, digamos ao estar 
em outros mercados diferentes ao seu, as empresas que te 
procuram te olham de outra maneira (...) ou seja, te chamam mais 
ou te acessam mais (...) para a empresa é muito importante ampliar 
mercado porque isso nos dá mais solidez, mais amplitude e 
maiores possibilidades de lucros futuros (...) Vi que nosso mercado 
não era só espanhol mas podíamos ir para toda a América Latina 
(...) eu mesmo fui e negocie com cada país, com cada mercado, 
sim é verdade que no futuro queremos ampliar e negociar com 
mais mercados” (VE1). 
 
“Ir a mercados novos nos abriu um pouco a visão de que a forma 
como se trabalha na Espanha não é a única forma, há muitas 
maneiras de trabalhar em saúde, pelo menos diferentes (...) depois 
queremos ampliar para mais países “... apesar de ser uma empresa 
de software que deveria ser mais fácil para internacionalizar ainda 
estamos começando esse caminho e acredito que vamos bem 
devagar, passo a passo mas vamos para os mercados 
internacionais. Nós temos a visão de ir para fora (...) isso é questão 
de tempo porque são produtos que tem impacto global e você tem 
que manter a empresa em crescimento e tem que sair...”(V1E2). 

 

Os tipos de conhecimentos adquiridos com o processo de 

internacionalização possibilitam novas formas de trabalhar reforçando a 

necessidade de se fortalecer no mercado mundial porque o mercado local vai 

ficar pequeno estimulando o empresário a perceber possibilidades futuras 

como expansão para outros países de uma forma planejada, diferente da 

primeira internacionalização da qual aprendeu com os erros cometidos. 

 O acesso ao conhecimento específico do mercado para o qual vai 

internacionalizar se dá principalmente através de trocas de experiências com 

os nativos do país alvo, convivendo com eles ou contratando para trabalhar 

na empresa e auxiliar no processo de adaptação e compreensão da cultura. 

A contratação de consultores especializados ocorre quando há possibilidade 

financeira. Para a consultoria na área jurídica é feito um esforço maior para 
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que a empresa se enquadre dentro dos requisitos do país. Já os consultores 

específicos para ajudar a desenvolver e acompanhar o processo de 

internacionalização não são referenciados nesta pesquisa por ser uma mão 

de obra cara para os empreendedores destas empresas. Este 

empreendedores buscam por si mesmos as informações relacionadas a 

mercado, cultura, especificidades do país e outros. 

 Os conhecimento adquiridos pelos empresários auxiliam na tomada de 

decisão para fortalecer a empresa. Estes conhecimentos geram melhorias no 

relacionamento com os clientes, gera novas possibilidade internacionais, 

conhecimento sobre pessoas e seus hábitos, como especificado no quadro 4: 

 
Quadro 4: Tipos de conhecimentos gerados 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
A internacionalização proporcionou diferentes tipos de conhecimentos. 

O conhecimento de mercado que consiste na análise das possibilidades de 

entrar em outros mercados. O conhecimento cultural relativo à forma de se 

relacionar com os clientes e de fazer a gestão da equipe. Conhecimento de 

produto o qual adequa o produto as necessidades do cliente, conhecimento 

administrativo relacionado à maturidade na gestão do negócio, o 

conhecimento legal das normas e leis e o conhecimento sobre 

empreendedorismo relacionado a necessidade de se fortalecer no mercado. 
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 CONCLUSÕES  
 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer experiências de 

internacionalização de pequenas e médias empresas de software no Estado 

do Paraná e da Comunidad Valenciana para identificar a geração de 

conhecimento oriunda da internacionalização. Para isso foi abordada a 

experiência de internacionalização de empresas, identificando a geração de 

conhecimentos e os tipos de conhecimentos adquiridos através da 

experiência ao atuar em outros mercados. 

Os resultados apontaram que o maior impulsionador na prospecção da 

empresa ao buscar mercados fora do país foi a necessidade de expandir os 

negócios porque o mercado nacional não consegue absorver todos os 

serviços oferecidos pela empresa e porque há um movimento global de 

internacionalização de empresas. Outro motivo para prospectar o mercado 

internacional é para fortalecer a imagem perante os clientes nacionais pois 

estes valorizam empresas que atuam fora do país. A maioria das empresas 

de software analisadas apresentaram um processo de internacionalização 

diferente ao descrito pela escola de Uppsala por Johanson e Vahlne (1977), 

que defendem um processo de envolvimento progressivo no qual a empresa 

internacionaliza investindo recursos gradativamente. Algumas destas 

empresas adentraram no mercado com pouco conhecimento e escasso 

planejamento. Com isso, a falta de planejamento foi apontada como uma das 

principais barreiras para internacionalizar. As empresas que não seguiram 

um planejamento prévio à internacionalização, reconhecem a importância 

deste para amenizar possíveis riscos ao abordar mercados internacionais. 

Quanto à geração de conhecimento, as empresas analisadas 

aproveitaram uma oportunidade para ir a outros mercados e procuraram 

adquirir conhecimentos através de redes, missões e feiras para expandir sua 

atuação e se fortalecer no mercado. As redes de contato são apontadas 

como a maior fonte fornecedora de conhecimento e são justificadas como um 

forte aliado para a internacionalização fornecendo mecanismos de partilha de 

informações e facilitando o ingresso em novos mercados. Os conhecimentos 

adquiridos proporcionaram mudanças na empresa relacionadas a melhorias 
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no produto, relacionamento com clientes e melhorias no desempenho geral 

da qualidade de entrega do produto ou serviço. A teoria do 

empreendedorismo internacional (MEJRI, UMEMOTO, 2010; THAI, CHONG, 

2013) que afirma que o papel do empreendedor individual é fundamental no 

processo de internacionalização é evidenciada nesta pesquisa. O papel do 

empreendedor e as redes de contato foram relevantes para a 

internacionalização. 

Diferentemente do descrito por Cortezia e Souza (2011) e por Xiu e 

Shu (2014), que abordam a dificuldade de pequenas e médias empresas 

para obterem conhecimento, nesta pesquisa isso não foi constatado, pois o 

acesso à informação é fácil devido à tecnologia disponível para estas 

empresas. A captura do conhecimento ocorreu por meio de missões, 

parceiros, redes e pesquisas na internet.  

Já a disseminação do conhecimento para os membros da empresa é 

pouco evidenciada. Na maioria das empresas pesquisadas não há referencia 

ao armazenamento e compartilhamento do conhecimento de maneira formal. 

O detentor do conhecimento é o empreendedor ou os colaboradores que 

participaram ativamente no processo de internacionalização; apenas uma das 

empresas grava as informações para acessos posteriores. Em quatro das 

cinco empresas estudadas o conhecimento é acumulado através das 

experiências do empreendedor, não há relatos de memorandos, manuais, 

relatórios ou outros sistemas para compartilhar o conhecimento adquirido. O 

conhecimento é detido apenas pelas pessoas envolvidas diretamente no 

processo de internacionalização.  

As informações não são disseminadas para todos os colaboradores 

nem registradas. Somente o empresário ou participante direto do processo de 

internacionalização retém o conhecimento para si e deixa de proporcionar um 

ambiente que favoreça o surgimento de novas idéias para gerar soluções que 

contribuam com a organização.  

A internacionalização proporcionou diferentes tipos de conhecimentos. 

1) O conhecimento de mercado, que consiste na análise das possibilidade de 

entrar em outros mercados e entender as diferenças referentes a cada país. 

2) O conhecimento de pessoas, relativo à forma de se relacionar com os 
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clientes, de fazer a gestão da equipe e de se correlacionar com a cultura. 3) 

Conhecimento administrativo, relacionado à maturidade na gestão do negócio 

e mais segurança para expandir a empresa para outros países e 4) 0 

conhecimento legal, relacionado às leis e normas específicas do novo 

mercado. Esses conhecimentos geram melhorias nos produtos, aprimora o 

relacionamento com clientes, potencializam a atuação no mercado nacional e 

guiam o comportamento da organização com ações geradas a partir da 

experiência internacional.  

O estudo mostrou que, apesar das empresas pesquisadas 

pertencerem a continentes diferentes e internacionalizarem para diferentes 

países do Ocidente ou Oriente, em diferentes épocas apresentam similitudes 

quanto ao processo de internacionalização: forte acesso a redes, dificuldades 

com a língua estrangeira, complexidade quanto à logística organizada com 

relação ao fuso horário, adaptação as diferentes culturas, desejo de expandir 

para outros mercados após a primeira internacionalização, reconhecimento 

do movimento do mercado global e planos para se inserir em outros países 

mais competitivos. Isso se atribui a todas as empresas pesquisadas inclusive 

as internacionalizadas ha mais de dezesseis anos e as com menos de quatro 

anos de internacionalização.  

Para as empresas que internacionalizaram e superaram os desafios 

de adentrar em um novo país, esta pesquisa contribuiu para mostrar o 

desafio da internacionalização e os possíveis resultados dele decorrentes. 

Para estudos futuros recomendam-se pesquisas com empresas pequenas de 

outros setores, a fim de possibilitar a comparação entre os conhecimentos 

obtidos pelas empresas de software e empresas de outros setores.  
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APÊNDICE A: Perguntas de entrevista 

 

 

 

 

 

 
Preguntas de pesquisa 

 
 
 
 
a) Describir la 
experiencia de 
internacionalización 
de empresas de 
software en Paraná 
y Comunidad 
Valencia 

 - Comente brevemente la historia de su empresa desde su 
surgimiento hasta la primera experiencia internacional. 
(productos y/o servicios ofertados; lenguajes utilizados; 
diferenciales competitivos relacionados as otras empresas) 
- Describe cuando empezó el  proceso de 
internacionalización 
 - Como ocurrió el  proceso de internacionalización de su 
empresa?  
- Que es lo que motivó la realización de las operaciones en 
el exterior? 
- Cómo ocurrió la elección de la manera de entrada en 
mercados internacionales? 
- Como fue la primera exportación? 
- Como fueron las exportaciones subsecuentes? 
- Cuales fueron los factores que dificultaron el ingreso al 
mercado internacional? 
- Cuales fueron los factores que facilitaron el ingreso al 
mercado internacional? 

 
 
 
 
b) Identificar la 
generación de 
conocimiento 
oriunda de la 
internacionalización 

 
- Fue utilizada alguna forma de planeamiento para la 
inserción internacional? 
- Como prospectó el mercado? 
- Como fue la adaptación al nuevo mercado? 
- Cuáles informaciones fueron importantes para actuar en el 
nuevo mercado y como las obtuvo? 
- cuáles fueron los cambios en la empresa después de la 
internacionalización? 
- La empresa tenía una red de contacto en el mercado 
externo? 
- Cuáles dificultades enfrentó para la actuación 
internacional? 

 
 
c) Identificar tipos 
de conocimientos 
generados por las 
experiencias de 
internacionalización 

- Cuáles conocimientos la empresa necesitó adquirir para 
actuar en el mercado exterior? - Como la empresa hizo o 
está haciendo para adquirir esos conocimientos? 
- Cuáles fueron las experiencias que la empresa tuvo con la 
internacionalización? 
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Título do Projeto: Geração de Conhecimento no Processo de 

Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas de Software no Paraná 

e na Comunidad Valenciana. 

Justificativa: Pesquisa para dissertação de mestrado da turma 2 de 

Mestrado em Gestão do Conhecimento da UniCesumar. 

Objetivos: Obter melhor compreensão do processo de geração de 

conhecimento a partir de experiências de internacionalização em pequenas e 

médias empresas de software no Paraná e na Comunidad Valenciana.  

Procedimentos: A pesquisa será realizada através de entrevistas com 

a gestão envolvendo diretores, empresários e/ou funcionários que 

acompanharam o processo de internacionalização das empresas escolhidas 

para o estudo. 

Desconfortos e riscos: O participante poderá sentir desconforto ao 

abordar determinado tema, entretanto, a continuidade da entrevista será de 

total autonomia do participante. Nenhum conteúdo será levado em 

consideração sem que o participante, mesmo após a narrativa, esteja de 

acordo.  

Benefícios esperados: O estudo permitirá descrever o processo de 

internacionalização, Analisar a geração de conhecimento oriunda da 

internacionalização e identificar os tipos de conhecimentos gerados pelas 

experiências de internacionalização das empresas de software. 

Responsável:  

Alessandra Herranz Gazquez 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Orientadora: Profª Dra. Hilka Pelizza Vier Machado  

Qualquer dúvida, no transcorrer do estudo o responsável estará à 

disposição nos telefones indicados. 

A qualquer instante, no decorrer do estudo, os participantes têm 

assegurado o direito de interromper sua participação, bem como solicitar que 

os dados fornecidos não sejam utilizados no projeto ou em publicações dele 

decorrentes. 
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A participação dos indivíduos e das empresas é sigilosa e nenhum 

conteúdo divulgado terá identificação dos mesmos.  

 

 

Eu,___________________________________________, após ter lido 

e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes 

a este estudo com a mestranda Alessandra Herranz Gazquez de Souza, 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em participar do mesmo. 

 

___________________________________________  Data: 

___/___/_______ 

Assinatura do pesquisado 

 

Eu, Alessandra Herranz Gazquez ________________________, 

declaro que forneci todas as informações referentes ao estudo ao participante. 

 

Responsável:  

Mestranda Alessandra Herranz Gazquez 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Orientadora: Profª Dra. Hilka Pelizza Vier Machado  

Qualquer dúvida, no transcorrer do estudo o responsável estará à 

disposição nos telefones indicados. 

 


