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PREFÁCIO

fgfgf

O crescimento da economia brasileira está atrelado em parte ao 
desenvolvimento das empresas no comércio internacional. A inserção das 
empresas brasileiras ao mercado global vem ganhando velocidade frente 
às capacidades organizacionais, às estratégias internacionais de entrada, 
aos recursos, ao escopo geográfico e aos talentos gerenciais de gestores 
com habilidades e conhecimentos do comércio exterior.

A participação do Brasil é extremamente tímida quando comparada 
aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com a participação de 
aproximadamente 1%. Esforços crescentes estão sendo materializados 
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
como o Programa Brasil Mais Produtivo, que visa auxiliar as empresas 
industriais do país a melhorar seus processos produtivos; o Plano Nacional 
da Cultura Exportadora (PNCE), que contribuiu para que 4.735 empresas 
exportassem pela primeira vez em 2016; as missões oficiais em destaque 
aos parceiros comerciais do Brasil, como a China e a Argentina e as 
participações nas reuniões do G-20, BRICS, Mercosul e Aladi.

Além disso, o Portal Único de Comércio Exterior do MDIC é um 
marco no ambiente de negócios para os processos de exportações e de 
importações que estão sendo revisados com o objetivo de desburocratizar, 
reduzir prazos e aumentar a competitividade e a eficiência das empresas.

Percebe-se, ainda, que o Brasil precisa avançar quando se visualizam 
as fortes quedas dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), 
conforme relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento (UNCTAD), devido ao forte período de recessão 
econômica na América Latina e no Caribe.

Ainda, os desafios estratégicos são enormes, precisa-se enfrentá-
los estimulando e ajudando as empresas que ainda não são ou não estão 
internacionalizadas a darem o primeiro passo em busca de uma abordagem 
dinâmica de oportunidades no mercado internacional e de criação de valor.



Os autores que colaboraram com este livro fazem parte deste 
compromisso para o estímulo da internacionalização das empresas e 
de conhecimento gerado em sala de aula acerca das empresas e das 
ações institucionais do governo brasileiro. O livro está estruturado em 
quatro partes. Cada parte é composta de um conjunto de capítulo(s) que 
estabelece(m) uma lógica intrínseca, como segue:

PARTE I – Internacionalização de multinacionais  
e empresas brasileiras

No Capítulo 01, Internacionalização de empresas estrangeiras no 
Brasil: o caso da Azimut Yachts, Gabrielle Damo Rossato e Christiane 
Ferreira Bellucci apresentam o processo de internacionalização no Brasil 
da empresa Azimut Yachts e quais foram as motivações para a entrada 
no país com base no referencial teórico sobre as teorias econômicas e 
comportamentais da internacionalização de empresas. Os resultados 
apresentam que a decisão de construir um polo de fabricação no mercado 
brasileiro foi viabilizada pela rede de negócios e a aliança realizada entre 
o estaleiro Intermarine e a empresa Azimut Yachts por meio de um 
licenciamento. Além disso, fatores como a redução dos custos, benefícios 
esperados, a possibilidade de atingir outros mercados, foram elementos 
determinantes no processo.

No capítulo 02, A exportação da marca e a influência do país 
de origem, as autoras, Bruna Helena C. S. Rochedo e Dinorá Eliete 
Floriani, analisam as vantagens da exportação da marca vinculada à 
imagem do país de origem em empresas brasileiras no exterior. A partir 
de um estudo empírico com os gestores das empresas Dal Costa, Villa 
Germania e Dudalina, verificou-se que a imagem do país apresenta certa 
influência no processo de exportação das marcas brasileiras, podendo 
variar com o produto.

No capítulo 03, Estratégias de marketing internacional: estudo 
de caso da empresa de calçados Alfa de São João Batista – SC, os 
autores, Daniella Piazza, Renata Granemann Bertoldi-Platchek e Werner 
José Bertoldi, apresentam o setor calçadista brasileiro, com foco no 
polo industrial de São João Batista – SC, identificando as estratégias de 
desenvolvimento do composto mercadológico e de entrada em mercados 
estrangeiros utilizadas pela empresa Alfa.

No capítulo 04, O empreendedorismo internacional na gestão 
de uma microempresa, as autoras, Nadieg Neves Soares e Graziela 



Breitenbauch de Moura, analisam o empreendedorismo internacional 
de um gestor para a internacionalização de uma microcervejaria. Este 
capítulo identifica que a orientação empreendedora internacional do gestor 
estimula competências, melhorando, consequentemente, suas estratégias 
para a internacionalização.

PARTE II – Logística Internacional: conceitos  
e dimensões teóricas

No capítulo 05, Avaliação de desempenho na logística 
internacional, de Júlio Cesar Schmitt Neto, Evandro Moritz Luz e Carlos 
Manuel Taboada Rodriguez, os autores apresentam como se tem avaliado 
o desempenho em logística internacional na literatura e verificaram que 
os objetos de estudo se concentram basicamente na análise: da logística 
internacional de países e da logística internacional de empresas. Identificam 
também os elos da logística internacional que compreendem uma operação 
de exportação ou importação.

No capítulo 06, Os integrantes da cadeia logística internacional 
de uma empresa importadora distribuidora brasileira, os autores, 
Júlio Cesar Schmitt Neto, Evandro Moritz Luz e Carlos Manuel Taboada 
Rodriguez, identificam os integrantes da cadeia logística em uma empresa 
importadora distribuidora brasileira com destaque para a elaboração de 
um diagnóstico.

No capítulo 07, Proposta conceitual para a gestão da cadeia de 
suprimentos global, os autores, Júlio Cesar Schmitt Neto, Evandro Moritz 
Luz e Carlos Manuel Taboada Rodriguez, apresentam uma reflexão sobre 
o conceito e a gestão de cadeia de suprimentos e uma proposta conceitual 
para a Gestão da Cadeia de Suprimentos Global (Global Supply Chain 
Management – GSCM).  

PARTE III – Arranjos de Integração 

No capítulo 08, Integração regional econômica: um estudo do 
acordo de parceria transpacífico (Transpacific Partnership - TPP), os 
autores, Silvana Schimanski, Filipi Claudino dos Santos, Lara Loise de 
Oliveira e Michele do Amaral Bastos, trazem uma importante reflexão 
acerca dos conceitos norteadores dos arranjos de integração econômica 
e caracterizam o TPP. O estudo conclui que o mais recente arranjo de 
integração desafia a tradicional classificação sugerida pelas abordagens de 
integração econômica regional.



PARTE IV – Cultura, marketing e viabilidade  
para novos negócios

No capítulo 09, O marketing e a distinção cultural entre Brasil 
e Alemanha, os autores, Vanessa Manuela Poli, Werner José Bertoldi e 
Renata Granemann Bertoldi-Platchek, descrevem as diferenças culturais 
em hábitos de consumo e apontam as estratégicas de marketing abordadas 
no Brasil e na Alemanha.

No capítulo 10, Viabilidade da importação de painel solar para 
o mercado brasileiro, as autoras, Jennifer Batista Adriano e Graziela 
Breitenbauch de Moura, realizaram um estudo da viabilidade de importação 
de painéis solares, expondo um estudo do setor de energia limpa no Brasil e 
mundo e realizaram um levantamento dos principais custos da importação.

Com os textos reunidos na coletânea, espera-se contribuir com a 
academia, estimulando a formulação de novas ações para o desenvolvimento 
do comércio exterior, do ensino e da pesquisa na universidade e de novos 
conhecimentos a partir das empresas estudadas.

Como uma das organizadoras do livro, agradeço aos autores que, 
gentilmente, ajudaram por meio das suas pesquisas a compor esta coletânea 
e as empresas que foram objeto de estudo e análises. Agradeço também à 
Prof.ª Dra. Luciana Merlin Bervian, diretora da Escola de Negócios; ao 
coordenador do Curso de Comércio Exterior, Prof. MSc. Manoel Antonio 
dos Santos e à instituição Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), pelo 
apoio a esta caminhada. Compartilho o agradecimento também à equipe da 
Editora Univali pela competência demonstrada, principalmente à Francine 
Lucatelli, incansável em sua função e à Prof.ª Ana Cláudia Reiser de Melo, 
pela assistência e apoio na supervisão do início ao fim.

Graziela Breitenbauch de Moura, Dra.
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Internacionalização de Empresas Estrangeiras  
no Brasil: o Caso da Azimut Yachts

Gabrielle Damo Rossato1  
Christiane Ferreira Bellucci2

RESUMO

O presente artigo pretende, traçando como objetivo geral do estudo, 
compreender como ocorreu o processo de internacionalização da 
empresa italiana do segmento de produtos de luxo, Azimut Yachts, e 
suas motivações para a entrada no mercado brasileiro sob o prisma das 
teorias econômicas e comportamentais. Utilizou-se como metodologia de 
pesquisa a abordagem qualitativa, por meio do método de estudo de caso. 
Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 
o Chefe Executivo da Empresa Azimut Yachts no Brasil, sendo utilizada a 
análise de narrativa para a interpretação das informações. Como resultado 
da análise de pesquisa, contatou-se que a decisão de construir um polo 
de fabricação no mercado brasileiro foi viabilizada pela rede de negócios 
e a aliança realizada entre o Estaleiro Intermarine e a Empresa Azimut 
Yachts por meio de um licenciamento. Além disso, fatores como a redução 
dos custos, os benefícios esperados e a possibilidade de atingir outros 
mercados foram elementos determinantes no processo. 

Palavras-chave: Azimut Yachts; Internacionalização; Mercado Brasileiro. 

Introdução 

Com a interdependência econômica entre os países e suas organizações, 
o atual cenário mundial, ao mesmo tempo em que cria oportunidades 
no mercado internacional, compromete significativamente o ambiente 
competitivo das empresas (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 
Nesse contexto, a internacionalização tornou-se parte ou consequência da 
estratégia das organizações (HEMAIS; HILAL, 2004).

1 Bacharel em Logística. E-mail: gabriellerossato@gmail.com.

2 Docente dos cursos de Comércio Exterior e Gestão Portuária. E-mail: christiane.
bellucci@univali.br
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Os investimentos estrangeiros diretos e os parceiros comerciais 
internacionais evidenciam o resultado da globalização nas economias 
mundiais (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). As empresas 
multinacionais são a força mais ativa e importante, sendo responsáveis 
pelo desenvolvimento do mercado (JOHANSON; WIEDERSHEIM-P, 
1975). 

Após a abertura comercial e a estabilização macroeconômica da década 
de 90 no Brasil (CINQUETTI, 2008), o país consolidou sua posição como 
importante destino do investimento direto estrangeiro. Nesse âmbito, uma 
das empresas que tomou a decisão e entrou para o mercado brasileiro foi 
a Azimut Yachts, empresa de fabricação de iates italiana. A multinacional 
possui uma fábrica na região de estudo, Itajaí, Santa Catarina. 

Neste contexto, delineou-se a seguinte questão de pesquisa: De que 
forma ocorreu o processo de internacionalização no Brasil e quais foram 
as motivações para a entrada da Azimut Yachts no país? O objetivo 
geral da pesquisa é compreender de que forma ocorreu o processo de 
internacionalização no Brasil e quais foram as motivações para a entrada 
da Azimut Yachts no país. Para isto, definiu-se como objetivos específicos: 
a. desenvolver um referencial teórico sobre as teorias econômicas e 
comportamentais da internacionalização de empresas; b. investigar o 
processo de internacionalização da empresa no Brasil e c. identificar as 
motivações que levaram à tomada de decisão.

Este estudo é fundamentado em uma análise das teorias tradicionais 
de internacionalização, quais sejam: (a) Teoria dos Custos de Transação de 
Williamson (1975); (b) Teoria do Poder de Mercado de Hymer (1960/1976); 
(c) Teoria da Vantagem das Nações de Porter (1990); (d) Teoria da 
Internalização de Buckley e Casson (1976); (d) Paradigma Eclético ou OLI 
de Dunning (1977; 1988); (e) Modelo de internacionalização da escola de 
Uppsala (1975;1977) e (f) Teoria de Networks (1986). De (a) a (d) são 
consideradas abordagens da internacionalização com base em decisões 
econômicas, (e) e (f) consideram a internacionalização como evolução 
comportamental (FLORIANI, 2010). 

Com a presença da multinacional Azimut Yachts na cidade de 
Itajaí, a pesquisa se torna instigante, justificando-se por sua contribuição 
teórica e empírica, visto a inexistência de trabalhos acadêmicos realizados sobre a 
internacionalização da empresa. Espera-se que esse trabalho possa contribuir para 
o processo de entrada de outras corporações estrangeiras e para a política 



13

Coleção Negócios Mundiais

PARTE I – Internacionalização de multinacionais  
e empresas brasileiras

do governo brasileiro, a fim de que seja compreendida a necessidade de 
incluir benefícios e eliminar barreiras no processo de internacionalização, 
motivando, assim, a entrada de multinacionais no mercado brasileiro. 

  Na sequência desta parte introdutória será apresentada a 
fundamentação teórica. Em seguida, a metodologia e na sequência o caso 
da Azimut Yachts no Brasil. Por fim, expõe-se a análise dos resultados e 
as considerações finais.

1 Fundamentação teórica 

1.1 As teoriAs econômicAs dA internAcionAlizAção 

1.1.1 teoriA dos custos de trAnsAção de WilliAmson (1975)

A Teoria dos Custos de Transação de Williamson (1975) apresenta 
os custos que envolvem a empresa no momento de explorar o mercado 
estrangeiro (FLORIANI, 2010). A redução dos custos de transação 
impulsiona a internacionalização das empresas, sendo as decisões estruturais 
consequências da minimização dos custos. Williamson (1975) discerne sobre 
as transações e as diferentes formas de estrutura de governança sob a qual as 
mesmas ocorrem. O autor identifica a externalização e a internacionalização 
como alternativas nesse processo (HOLLENSEN, 2009).

A externalização caracteriza-se por transações externas à empresa, com 
as informações necessárias de governança transmitidas pelos mecanismos 
de preço (HOLLENSEN, 2009). Os custos de internacionalização devem 
ser menores que os custos de transação para que a empresa decida se instalar 
com subsidiárias no mercado (FLORIANI, 2010). Para Williamson (1985), 
o modo mais eficiente de internacionalizar é o modo que reduz a soma das 
produções e os custos de transações (HOLLENSEN, 2009). 

1.1.2 teoriA do poder de mercAdo de Hymer (1960/1976)

A Teoria do Poder de Mercado na visão de Hymer (1960/1976) 
evidencia a concentração do mercado. Para o autor, a empresa melhoraria 
seu desempenho financeiro a partir do aumento de concentração industrial 
e o poder de mercado. Um novo ciclo de crescimento por meio da 
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concentração crescente de poder em mercados estrangeiros se iniciaria 
quando o mercado doméstico se estagnasse. A empresa utilizaria em 
operações externas os lucros obtidos durante o período de alta concentração 
do poder no mercado doméstico (FLORIANI, 2010).

A Teoria do Poder de Mercado procura identificar situações que 
podem ser vantajosas para a internacionalização. Por meio das vantagens 
específicas da empresa, como as vantagens de custo, é possível ter vantagens 
no mercado internacional. Assim, com a possibilidade de se atingir uma 
posição dominante em um mercado estrangeiro, a empresa deve priorizar 
sua posição no exterior (FLORIANI, 2010).

1.1.3 teoriA dA vAntAgem dAs nAções de porter (1990)

A Teoria da Vantagem das Nações de Porter (1990) apresenta a 
competitividade como uma condição de mercado. O autor discorre sobre a 
posição estratégica que a empresa deve apresentar para competir e alcançar 
seus objetivos (PORTER, 1999). Segundo Porter (1999, p.174), “as empresas 
atingem a vantagem competitiva através das iniciativas de inovação”.  

O autor atribui como uma vantagem diferenciada a vantagem de 
localização de um país. Na Teoria da Vantagem das Nações, o autor 
identifica as condições dos fatores, as condições da demanda, o contexto 
da estratégia e da rivalidade, e os setores relacionados e de apoio como 
sendo as quatro peculiaridades que compõem o “Diamante da Vantagem 
Nacional” (PORTER, 1999).

Atuando de forma sincronizada, os determinantes no “diamante” 
proporcionam as forças que desenvolvem melhorias e inovação. A rivalidade 
doméstica e a concentração geográfica transformam o “diamante” em 
um sistema, sendo quanto mais localizada, mais intensa a rivalidade e 
assim melhor para o desenvolvimento das empresas. Como vantagens 
competitivas de uma localidade, a qualidade do ambiente proporciona o 
crescimento da produtividade (PORTER, 1999).   

1.1.4 teoriA dA internAlizAção de Buckley e cAsson (1976)

A Teoria da Internalização, proposta por Buckley e Casson 
(1976), aborda o processo cuja empresa passa da exportação para outros 
modos mais complexos de internacionalização (FLORIANI, 2010). A 
internacionalização é um princípio geral que demonstra as mudanças das 
fronteiras em relação ao ambiente (BUCKLEY; CASSON, 2009). 
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Quando os benefícios esperados excedem os custos esperados, é realizada 
a internacionalização de mercados. A Teoria da Internalização pressupõe 
que as escolhas feitas pelos proprietários, gerentes ou administradores de 
organizações são racionais. Logo, distinguem-se as variáveis endógenas, 
que são os fatores que influenciam a decisão, e as variáveis exógenas, que 
são os resultados da decisão (BUCKLEY; CASSON, 2009). 

1.1.5 pArAdigmA eclético ou oli de dunning (1977, 1980)

O Paradigma Eclético ou OLI de Dunning procura explicar por que 
uma empresa decide produzir no exterior. O Paradigma Eclético concerne 
à extensão e ao padrão das operações das empresas multinacionais em 
mercados estrangeiros, que são feitas por meio do Investimento Estrangeiro 
Direto (IED). O IED tornou-se, ao longo da última década, uma importante 
atividade econômica transfronteiriça, assim como as alianças estratégicas 
entre empresas. Por meio dessas operações, as empresas podem explorar 
os benefícios dos mercados estrangeiros (DUNNING, 2001).

Para internacionalizar por meio de IED, o Paradigma Eclético 
apresenta como base três condições: vantagens específicas da propriedade 
(ownserhip-specific advantages), vantagens de localização específica (location 
specific advantages) e vantagens de internalização (internalization advantages) 
(DUNNING, 2001). 

As vantagens específicas de propriedade fazem referência à 
capacidade que a empresa possui de gerenciar e utilizar seus recursos 
na competição global (FLORIANI, 2010). As vantagens de localização 
específica concernem o macroambiente do país estrangeiro e os fatores 
específicos do cenário no qual a empresa está inserida. As vantagens de 
internalização são as vantagens que a empresa adquire da internalização 
da fabricação no exterior, da distribuição ou de outras etapas da sua cadeia 
de valor (CAVUSGIL, 2010). 

1.2 teoriAs comportAmentAis dA internAcionAlizAção 

1.2.1 modelo de internAcionAlizAção dA escolA  
de uppsAlA (1975, 1977)

Além das vertentes econômicas, a Escola de Uppsala introduz as 
diferenças psíquicas existentes entre o país de origem e os países estrangeiros 
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no processo de internacionalização. Antes da expansão internacional, as 
empresas desenvolvem e adquirem experiência no mercado doméstico. 
Logo, a internacionalização é uma consequência de uma série de decisões 
incrementais, sendo a falta de conhecimento e recursos os obstáculos mais 
cruciais no processo de internacionalização de uma empresa (JOHANSON; 
WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

A distância psíquica é definida por Johanson e Wiedersheim-
Paul (1975) como fatores que interferem no fluxo de informação entre 
a empresa e o mercado estrangeiro, como idioma, fatores culturais, 
sistema político, nível de educação, nível de desenvolvimento industrial, 
entre outros. A distância psíquica está correlacionada com a distância 
geográfica, entretanto a distância psíquica não é constante.  Em relação 
ao modo de entrada, os autores apresentam quatro etapas do processo 
de internacionalização, que ocorre após as empresas estarem bem 
estabelecidas em seu mercado doméstico. As atividades internacionais 
começariam com exportações, depois com representantes locais, avançando 
para investimentos diretos, com abertura de subsidiárias. Por fim, haveria 
o estabelecimento de unidades de produção ou fabricação no mercado 
estrangeiro, o que significaria um compromisso e um investimento ainda 
maior (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975).

1.2.2 teoriA de netWorks (1986)

As redes de relacionamentos (networks) são analisadas como uma 
evolução natural do pensamento da Escola Nórdica, sendo o relacionamento 
entre as empresas e os mercados industriais o centro do desenvolvimento 
da perspectiva das networks industriais (HILAL; HEMAIS, 2003). Por meio 
dessa interação, os relacionamentos passam a ser conectados por networks, 
com laços comuns de confiança, conhecimento e comprometimento entre 
as firmas (HILAL; HEMAIS, 2004). Assim, para que uma empresa alcance 
o sucesso, é necessário que a mesma esteja bem estabelecida em uma ou 
mais redes (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

De acordo com Johanson e Vahlne (2009), o aprendizado e o 
comprometimento das empresas estão muito mais vinculados à rede de 
relacionamentos do que aos aspectos institucionais nacionais. A inserção 
em networks viabiliza o acesso rápido aos novos mercados. O foco é 
identificar oportunidades e se inserir em uma rede de contatos que viabilize 
o processo de internacionalização.
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2 metodologia

A metodologia de pesquisa usada é o estudo de caso qualitativo, 
que segundo Yin (2005, p.21) “contribui, de forma inigualável, para a 
compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sócias e políticos”. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista semiestruturada 
com o Chefe Executivo da Empresa Azimut Yachts no Brasil, que teve 
duração de, aproximadamente, 40 minutos, além de análise documental. 

Os dados coletados foram analisados por meio da análise da narrativa 
que, partindo das suas especificidades, conduz ao entendimento do texto 
por completo (GODOI; BANDEIRA DE MELLO; SILVA, 2006) e análise 
pattern matching de comparação dos dados (TROCHIM, 1989).

3 o caso da azimut Yachts no Brasil 

A entrada da Azimut Yachts no mercado brasileiro foi definida por 
um precedente crucial. A empresa concedeu uma licença de fabricação ao 
Estaleiro Intermarine, localizado no Estado de São Paulo. A realização 
dessa aliança viabilizou a fabricação do modelo global no Brasil. Segundo 
Dunning (2001), as alianças estratégicas permitem que as empresas 
explorem os benefícios dos mercados estrangeiros, o que justifica 
a experiência da empresa no Brasil, que durou cerca de 7 anos e foi o 
elemento fundamental para a criação da força da marca Azimut Yachts 
no país, o que se caracteriza, segundo o Paradigma Eclético de Dunning 
(2001), como uma vantagem específica de propriedade. 

Com o falecimento do proprietário do Estaleiro Intermarine, a 
empresa foi impulsionada a escolher entre adquirir o estaleiro ou seguir 
um caminho individual. Com uma análise prévia e o pressuposto de que 
o mercado já havia sido testado com grande sucesso, a escolha por um 
caminho novo foi tomada e fundamentada no histórico de números de 
vendas no Brasil de uma Azimut sob licença, que, segundo Kotler (2000), 
é uma maneira simples de entrar no mercado estrangeiro sem correr 
grandes riscos. “O licenciador concede a uma empresa estrangeira o uso 
do processo de fabricação, da marca, da patente, dos segredos comerciais 
ou de outros itens relevantes em troca do pagamento de uma taxa ou de 
royalties” (KOTLER, 2000, p. 397). 
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Segundo o Chefe Executivo da Azimut no Brasil, o mercado brasileiro 
induz a empresa, em muitos casos, a traçar um caminho diferente para 
otimizar o que o país proporciona. Fora do Brasil, a multinacional trabalha 
apenas com acordos de distribuição, não havendo uma planta produtiva. 
Portanto, a entrada da empresa no Brasil foi um caminho singular, “um 
ponto fora da curva”. Foi devido às complexidades do mercado brasileiro, 
como questões tributárias e de câmbio, que a decisão de produzir no Brasil 
foi tomada. Ao mesmo tempo em que a empresa possuía conhecimento 
sobre a dificuldade de replicar o modelo global no país, analisava o mercado 
brasileiro como uma grande oportunidade. De acordo com o CEO, o Brasil é 
a ponta para abastecer outros países, podendo, inclusive, chegar ao Caribe. A 
Azimut Yachts analisou as possibilidades de crescimento do país e, também, 
da expansão além das fronteiras brasileiras, que segundo Dunning (2001), 
concerne a capacidade de explorar o potencial de mercado (vantagem de 
localização). Perante a possibilidade de atingir uma posição dominante no 
mercado brasileiro, e consequentemente em outras regiões, a multinacional 
decidiu investir no país, e de acordo com a Teoria do Poder de Mercado 
de Hymer (1960/1976), priorizou sua posição no exterior e entrou para o 
mercado brasileiro. 

Além disso, a necessidade de produzir no país, devido aos grandes 
entraves do mercado brasileiro, foi o driver na escolha da Azimut Yachts. 
Os impostos, o driver logístico, a instabilidade de algumas variáveis, 
como o câmbio, foram fatores fundamentais na tomada de decisão. Entre 
outros pressupostos, a internacionalização da empresa foi impulsionada 
pela redução dos custos de transação, que segundo a Teoria dos 
Custos de Transação de Williamson (1975), é o modo mais eficiente de 
internacionalizar, visto que analisa a soma das produções e os custos de 
transações (HOLLENSEN, 2009). 

A comparação, na época do licenciamento, entre os custos de um barco 
produzido no Brasil e sua importação foi decisiva. Para o CEO, a questão 
custos foi fundamental. Sabia-se, naquela época, que sem uma produção 
local não seria viável a comercialização com o mercado brasileiro, visto 
que a questão de importação de um barco no Brasil em termos tributários 
é muito complexa.

Com a decisão de realizar um investimento direto por meio da 
instalação de um polo de fabricação no país, a definição da região e da 
cidade passou a fazer parte do processo. Como motivações dessa escolha, os 
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benefícios tributários, a história da cultura náutica, facilitações territoriais 
e de logística, foram fatores que definiram o Estado de Santa Catarina e, 
consequentemente, a cidade de Itajaí. 

O Estado de Santa Catarina aderiu em julho de 2009 o Decreto 
nº 2.483, que definiu intenções, como o Incentivo à Indústria Náutica, 
possibilitando, entre outras vantagens, um tratamento tributário 
diferenciado. Agregado a esse programa, a empresa realizou uma avaliação 
na região que teve como resultado um histórico de uma náutica muito 
expressiva no Estado de Santa Catarina e inclusive em Itajaí. 

As motivações definidas no Paradigma Eclético de Dunning, como 
a busca de baixos custos de mão de obra e matéria-prima (vantagens de 
localização), sofrem alguns impasses no caso da internacionalização da 
Azimut Yachts no Brasil. Nesse caso, as forças de trabalho foram uma 
surpresa negativa, esperava-se encontrar uma força de trabalho preparada 
no Brasil. Tinha-se a ideia, principalmente na Região Sul, de uma história 
náutica consolidada e consequentemente com uma mão de obra qualificada 
e pronta para as exigências existentes. Entretanto, a mão de obra não estava 
pronta para as necessidades da empresa, sendo necessária a realização de 
cursos e de treinamentos com profissionais da Itália. Uma parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi realizada como 
um incentivo à região. 

  No que diz respeito à inovação, um esforço constante por parte da 
empresa identifica o nível de sofisticação dos consumidores, dos produtos 
e dos serviços da Azimut Yachts. Percebe-se que quanto maior a exigência 
do mercado consumidor, maior a motivação para inovar, pressuposto que 
vai ao encontro da Teoria de Porter (1999), que apresenta como vantagens 
competitivas de uma localidade a qualidade do ambiente. Segundo o CEO 
da empresa, a multinacional tem um diferencial de tecnologia agregado 
a um luxo singular. O barco produzido no Brasil é exatamente igual ao 
produzido na Itália ou em qualquer lugar do mundo. Em nível global, o 
mercado náutico é muito fechado, havendo poucos estaleiros de produção, 
assim, ao mesmo tempo em que se caracteriza como sendo um mercado 
de modelo de concentração, a ausência da competitividade não diminui a 
exigência dos consumidores. 

Para os autores da Escola de Uppsala, Johanson e Wiedersheim-Paul 
(1975), a distância psíquica é caracterizada por fatores que interferem 
no fluxo de informação entre a empresa e o mercado estrangeiro, como 
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idioma, fatores culturais, sistema político, nível de educação, nível de 
desenvolvimento industrial, entre outros. Segundo o Chefe Executivo da 
Azimut no Brasil, o idioma e o sistema político geram certa complexidade 
no fluxo de informações. Questões de regras, a maneira como o Brasil 
calcula o imposto sobre o tributo, o que é considerado ilegal na Europa, 
dificultam a comunicação e criam impasses entre os países. 

Com base nesses obstáculos, a experiência da empresa foi fundamental, 
o mercado brasileiro, segundo o Chefe Executivo, não é para principiantes, 
é necessário conhecer e desenvolver uma estratégia. Fatores como câmbio 
e inflação tornam complexa a consolidação no mercado brasileiro. É preciso 
ter uma flexibilidade e uma preparação para gerenciar o imprevisto. A 
burocracia do processo logístico impõe a necessidade de um planejamento 
muito forte.

Assim, a estratégia da empresa é totalmente ligada ao histórico 
experiencial. Para chegar ao produto tem-se um histórico de 46 anos. 
Segundo o CEO da Azimut no Brasil, é preciso passar por etapas, o que 
reforça a importância que teve a aliança entre a Intermarine e a empresa 
na conquista do mercado brasileiro. O conhecimento foi sendo adquirido e 
essa rede de negócios abriu as portas para a entrada no mercado brasileiro. 
Verifica-se, assim, que a inserção em networks proporciona o acesso 
rápido aos novos mercados e, consequentemente, à adaptação da empresa 
(JOHANSON; VAHLNE, 2009).

A Azimut Ychats ainda enfrenta grandes obstáculos, a falta de uma 
cadeia de suprimentos qualificada é ainda uma grande dificuldade encarada 
pela empresa. O processo de produção tem uma série de complexidades, visto 
que as importações chegam em alguns modelos a 60%, sendo importados 
a um elevado custo, devido aos impostos brasileiros. Contudo, a empresa 
identifica uma grande possibilidade de expansão com o mercado brasileiro, 
posto que, segundo o CEO da empresa, o mesmo está se desenvolvendo 
muito com o crescimento de uma população brasileira com grande poder 
aquisitivo. Para mais, o mercado aproxima a concretização do objetivo da 
empresa de conquistar a América do Sul e o mercado do Caribe.

O quadro a seguir aponta um resumo das principais características 
identificadas no caso da Empresa Azimut Yachts no Brasil que vão ao 
encontro das teorias estudadas no presente trabalho. 
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Quadro 1. As teorias de internacionalização e o caso da Azimut Yachts 

Abordagem Teórica Teorias

Características identificadas 

no caso da Azimut Yachts no 

Brasil

Teoria dos Custos de 

Transação de Williamson 

(1975).

A possibilidade de redução dos 

custos de transação impulsionou 

a internacionalização da 

Empresa Azimut Yachts no 

Brasil.
Teoria do Poder de Mercado 

de Hymer (1960/1976).

Priorização da posição no 

exterior.

Teoria da Vantagem das 

Nações de Porter (1990).

O Brasil foi identificado como 

um mercado para alcançar 

outros países; a localização da 

cidade de Itajaí e a identificação 

da região como um polo náutico 

foram fatores fundamentais na 

tomada de decisão de fabricar 

no país; a exigência do mercado 

náutico está diretamente ligada 

à busca constante da inovação 

pela Empresa Azimut Yachts. 

Econômica
Teoria da Internalização de 

Buckley e Casson (1976).

Os benefícios esperados com 

a entrada da Azimut Yachts 

no mercado brasileiro foram 

superiores aos custos previstos 

no processo.
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Paradigma Eclético ou OLI 

de Dunning (1977, 1980).

A aliança estratégica da 

Azimut Yachts com a 

Intermarine proporcionou o 

desenvolvimento da marca da 

empresa no Brasil (vantagem 

de propriedade); as dificuldades 

encontradas no mercado 

brasileiro foram analisadas 

como compensatórias em 

relação à viabilidade de 

internacionalizar em uma 

região estratégica (vantagem de 

localização específica); a região 

de Itajaí apresenta um histórico 

náutico muito expressivo, sua 

localização foi identificada 

como meio de conquistar 

outros mercados com eficiência 

(vantagem de internalização).

Modelo de 

Internacionalização da Escola 

de Uppsala (1975,1977).

A distância psíquica interfere 

no fluxo de informações 

entre a empresa e o mercado 

estrangeiro. 

Comportamental Teoria de Networks (1986)

A rede de negócios estabelecida 

entre a Empresa Azimut 

Yachts e o estaleiro brasileiro 

Intermarine proporcionou o 

conhecimento do mercado e 

viabilizou a construção do polo 

de fabricação da multinacional 

no Brasil.

Fonte: Elaboração própria. 

considerações Finais 

Este estudo contextualizou o caso da entrada da Empresa Azimut 
Yachts no mercado brasileiro. O objetivo foi compreender como ocorreu o 
processo de internacionalização e quais foram as motivações na tomada de 
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decisão. Utilizaram-se como fundamentação teórica as teorias tradicionais 
de internacionalização, com abordagem econômica e comportamental.

Com a análise da pesquisa, contatou-se que a entrada da Azimut 
Yachts no mercado brasileiro foi viabilizada pelo licenciamento realizado 
com o Estaleiro Intermarine no Brasil. De acordo com Dunning (2001), as 
alianças permitem que as empresas conheçam e explorem da melhor forma 
o país estrangeiro. O conhecimento do mercado foi adquirido e a rede de 
negócios entre a Intermarine e a Azimut Yachts proporcionou a adaptação 
da empresa italiana, o que influenciou diretamente na escolha de fabricar 
no país.

Segundo Johanson e Vahlne (2009), a inserção em networks proporciona 
o acesso rápido aos novos mercados e, consequentemente, a adaptação da 
empresa, sendo a rede de negócios o começo para a internacionalização. 
Assim, conclui-se que no caso da Azimut Yachts o conhecimento do 
mercado foi proporcionado pela rede de negócios entre a empresa e a 
Intermarine, o que viabilizou a construção do polo de fabricação no Brasil. 

No que concerne à relação do caso de estudo e a aplicação das 
teorias tradicionais da internacionalização, percebe-se que as teorias 
apresentaram conceitos que explicam elementos fundamentais presentes 
na internacionalização da Empresa Azimut Yachts no Brasil. É evidente 
que as teorias descrevem a conjuntura de maneira geral, assim nem todos 
os fatores e conceitos se aplicam ao caso específico.  

Convém salientar que o presente trabalho é um estudo de caso único 
sobre a entrada de uma empresa estrangeira no Brasil. Assim, como em 
todas as pesquisas realizadas, esta também possui limitações. A pesquisa 
se restringe aos dados coletados; a carência de trabalhos acadêmicos sobre 
empresas estrangeiras no Brasil e sobre o caso da Azimut Yachts delimitou 
a presente pesquisa.

Sugere-se, pois, que outros estudos sejam realizados sobre a 
multinacional e, também, sobre outras companhias estrangeiras no Brasil, 
a fim de compreender os motivos que levam as empresas a internacionalizar 
no país, buscando aprofundar o estudo sobre os benefícios e as barreiras 
presentes no mercado internacional e brasileiro.  
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A Exportação da Marca e a Influência  
do País de Origem
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RESUMO: A internacionalização de empresas vem sendo uma estratégia 
cada vez mais aplicada pelas empresas brasileiras que procuram por 
expansão de mercado e competitividade. Porém as empresas não têm 
somente internacionalizado seus produtos ou serviços, mas também suas 
marcas. Com a utilização de marcas globais, as empresas podem sofrer 
com as influências tanto negativas quanto positivas do seu país de origem, 
podendo afetar sua competitividade global. Dessa forma, neste trabalho, 
buscou-se analisar as vantagens da exportação da marca vinculada à 
imagem do país de origem em empresas brasileiras no exterior. Para 
isso, foram identificadas três empresas brasileiras e apresentados seus 
respectivos históricos de internacionalização, as suas relações com a marca 
e o país de origem. Em seguida foi realizada uma análise das empresas 
selecionadas. Por meio uma pesquisa qualitativa, analítico-descritiva, 
obtiveram-se os dados com entrevistas pessoais com os responsáveis pela 
internacionalização das empresas Dal Costa, Villa Germania e Dudalina. 
Ao final do estudo, pôde-se verificar que a imagem do país apresenta certa 
influência no processo de exportação das marcas brasileiras, podendo 
variar dependendo do produto.

Palavras-chave: Marca Global. Internacionalização. Efeito do País de 
Origem.

1 Introdução

A internacionalização de empresas vem sendo uma prática cada vez 
mais aplicada não somente em produtos ou serviços, mas também em 
marcas, que uma vez internacionalizadas passam a ser conhecidas como 

1 Graduada em Comércio Exterior. E-mail: brunasadi@gmail.com

2 Professora do Mestrado e Doutorado em Administração – PPGA/PMPGIL. Doutora 
em Administração – USP. E-mail: dinora@univali.br



28

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

marcas globais. Possuem a mesma personalidade em qualquer local que se 
apresentam, tornando-se reconhecidas nos mercados, levando na marca a 
imagem e a reputação da empresa (AAKER, 1999; HOLLIS, 2008).

É comum se deparar com marcas globais, que são provenientes de 
empresas de capital elevado e conhecidas mundialmente. Porém o desafio 
de se criar uma marca global que seja forte, positiva e valiosa em diversos 
locais é o de superar as barreiras culturais e especificidades de cada país.   

De acordo com um estudo realizado pelo instituto McCann em 2015, 
dentre 30 mil entrevistados em 29 países, 57% das pessoas confiam mais 
em marcas globais do que locais. Dos 30 mil entrevistados, 1.500 eram 
brasileiros, desse número 58% dos brasileiros confiam mais em marcas 
globais, ou seja, 1% acima da média mundial.

Dentre os aspectos cruciais nas estratégias de criação de marca 
global estão o efeito país de origem e a marca país (KOTLER; GERTNER, 
2004). O efeito país de origem pode afetar a percepção do consumidor em 
relação à marca, devido a fatores culturais e relação histórica entre o país 
de origem, a marca e o produto.

Considerando este cenário, o presente trabalho tem como foco 
estudar a internacionalização da marca, identificando a contribuição ou 
não do de país de origem na exportação. 

Justifica-se a importância do estudo considerando que o diferencial do 
produto está no valor agregado, e a marca é uma das estratégias que pode 
diferenciar o produto no mercado externo, bem como o país de origem 
(PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002, CRESCITELLI; GIRALDI, 2009).

O estudo foi desenvolvido por meio de múltiplos casos, tem caráter 
qualitativo e finalidade analítico-descritivo. As três empresas são 
de diferentes portes e fases na exportação. A questão principal nas 
entrevistas realizadas é de que forma utilizam suas marcas para obter 
vantagem competitiva no mercado internacional. 

No primeiro item verificam-se aspectos como objetivos e justificativa 
do estudo. No item 2 o foco é a internacionalização, seus aspectos teóricos 
e estratégias, incluindo estratégias de marca global e o efeito que o país de 
origem possui na marca global. Em seguida, o método é apresentado. O 
item 4 apresenta um estudo multicaso de três empresas exportadoras e a 
relação dessas com as marcas de seus produtos. Por fim, as considerações 
finais são identificadas.



29

Coleção Negócios Mundiais

PARTE I – Internacionalização de multinacionais  
e empresas brasileiras

2 a internacionalização e a marca gloBal

A internacionalização da empresa pode representar um aumento das 
vantagens competitivas, a captação de novas ideias, ampliação da chance de 
sucesso da empresa, maximização dos retornos de investimentos, busca por 
novos mercados, diminuição dos custos de produção e procura por recursos 
(CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, MARIOTTO, 2007). 

Para Mariotto (2007), as incertezas políticas e econômicas do país 
estrangeiro e as diferenças culturais entre os países são alguns dos principais 
desafios. Seguindo essa linha, Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010) 
apresentam quatro riscos da internacionalização: i) O risco intercultural 
está relacionado diretamente com a má interpretação cultural de outros 
países. ii) O risco-país são os riscos que impactam negativamente nas 
operações de uma empresa, devido a questões políticas, legais e econômicas 
de um país. iii) O risco cambial é o prejuízo relacionado às variações 
cambiais que podem ocorrer na relação entre duas ou mais moedas. iv) 
O risco comercial são as consequências de estratégias comerciais que não 
foram bem planejadas ou executadas pelos responsáveis da organização. 

Para uma empresa se internacionalizar, é necessário que ela escolha 
meios de atuação no mercado internacional por meio de estratégias de 
internacionalização. Para Garrido, Larentis e Slongo (2006, p. 2), “As 
estratégias de entrada em um mercado internacional contemplam objetivos, 
metas, recursos e políticas que irão guiar os negócios internacionais de 
uma empresa por um período suficiente para ela atingir crescimento 
sustentável no mercado externo”. Rocha e Almeida (2006) dividem os 
modos de entrada em três grupos, são eles: exportação, acordos contratuais 
e entrada por investimento direto.

Como um plano para obter maior competitividade no mercado 
global, faz-se uso de estratégias globais, que proporcionam a maximização 
da eficiência, aprendizagem e integração em nível mundial (CAVUSGIL; 
KNIGHT; REISENGERGER, 2010). 

Para criar uma estratégia global, a empresa precisa ter marcas e 
produtos orientados para o estilo de vida global e ser aberta culturalmente, 
pois se encontra em um ambiente de rápidas mudanças; dessa forma uma 
empresa global não apenas vende seu produto para o exterior, ela inclui 
pressupostos internacionais na sua estratégia, caso contrário sua estratégia 
global irá falhar (KANTER; DRETLER, 1998, MEYER; TRAN, 2006).
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Para uma estratégia global ser bem-sucedida, ela precisa de um 
máximo investimento em estratégias de marketing global, pois para criação 
de um produto e marca global a empresa precisa contribuir com os fatores 
culturais, imagens e valores do país de origem, dessa forma contribuindo 
para a criação e o fortalecimento de uma marca internacional (WELGACZ 
et al., 2008, KANTER; DRETLER, 1998).

Uma das melhores formas de se potencializar o programa de 
marketing internacional de uma empresa é com o desenvolvimento de 
uma marca global, isso se justifica pois, na atual economia globalizada, 
os gostos dos consumidores ao redor do mundo estão cada vez mais 
similares, e as diferenças físicas entre os produtos estão cada vez menores. 
O desenvolvimento de uma marca global é uma forma de competitividade 
e diferencial no mercado (FERLA, 2009, CAVUSGIL; KNIGHT; 
REISENGER, 2010).  

Uma marca global pode trazer muitos benefícios à organização que a 
utiliza como estratégia global; além do aumento da vantagem competitiva, 
a marca global fideliza o cliente (AAKER, 1999). De acordo com Bloch 
(1993), é necessário compreender que possuir uma marca global não 
significa que todas as questões individuais de cada cultura foram ignoradas, 
pelo contrário, a marca global engloba todos os aspectos importantes do 
mercado internacional. 

No entanto, nem toda a marca pode se tornar global, há alguns 
contextos em que marcas globais não fariam sentido, por causa das diferenças 
fundamentais nos mercados do mundo, quando há percepções diferentes da 
marca por consumidores, e quando a participação da empresa no mercado 
é desigual em diferentes países (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000) 

Para Hollis (2008, p. 4), “A chave para o sucesso da marca global é 
conquistar a nível local compreendendo as vantagens oferecidas pela escala 
global”, encontrando um ponto-chave entre as estratégias de marca global 
e o seu gerenciamento, para assim atender de forma padronizada todos 
os mercados, lidando com a marca em diferentes regiões, entregando os 
mesmos valores aos seus consumidores e levando aspectos positivos dos 
países de origem dos produtos (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000, 
MATTHIESSEN; PHAU 2005). 

A influência do país de origem pode ser utilizada como estratégia 
de marca e como recurso de marketing (CUERVO-CAZAURRA; UN, 
2015). A empresa pode utilizar-se dos efeitos do país de origem na hora de 
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desenvolver uma estratégia de marca, tanto para potencializar o efeito do 
país de origem ou para amenizar os efeitos do país de origem. Para isso, 
as empresas devem identificar o vínculo que o país de origem reflete na 
imagem da marca de seu produto.

O efeito do país de origem pode ser positivo ou negativo em relação à 
marca e ao produto, pois o consumidor baseia-se em dois processos na hora 
da compra: estereótipos culturais e crenças pessoais. Esses dois processos 
influenciam em como o consumidor percebe a marca e a influência do país 
de origem. O efeito negativo do país de origem pode ser neutralizado pela 
imagem positiva da marca no mercado internacional (CATEORA, 1999, 
LIU; JONHSON, 2005). 

Para evitar inferir imagens e associações inapropriadas ou irrelevantes, 
enfraquecendo a imagem do país no mercado internacional, é necessário 
que a marca país, seja gerenciada como ativo e pensada cuidadosamente 
(PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002, CRESCITELLI; GIRALDI, 2009). 

Para Anholt (2002), as dificuldades de gerenciamento de marca país 
estão diretamente ligadas com a sua correta administração e avaliação, 
ou seja, como gerenciar a marca país em filmes e documentários, como 
controlar fatores variáveis de comunicação (atletas e celebridades), como 
administrar a influência das exportações no turismo, e como gerenciar 
o efeito dos eventos críticos (desastres naturais e guerras). Diante da 
complexidade de sua administração, o autor afirma que não deve ser feito 
um reposicionamento radical da marca país como se fosse um produto, mas 
sim uma boa gestão. 

3 metodologia 

Para coleta de dados foram utilizadas fontes primárias e secundárias. 
Os dados primários foram obtidos a partir de entrevistas realizadas com 
empresas objeto de análise. Foram entrevistas semiestruturadas realizadas 
pessoalmente, por meio de um protocolo de entrevistas baseado nos 
aspectos teóricos já apresentados. As empresas selecionadas foram: Dal 
Costa, Villa Germania e Dudalina. Justifica-se a escolha das empresas pela 
relação do produto com o país de origem e pelo acesso aos entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas com Miriam Nagy, responsável 
pelo Departamento de Marketing e Exportação da Empresa Dal Costa; 
Marcondes Moser, sócio responsável pelas exportações da Villa Germania 
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e Thiago Guilherme Raitez, atual gerente de negócios internacionais da 
Dudalina e do Grupo Restok durante os meses de agosto de 2016. 

Toda a informação e dados coletados estão expostos na forma de 
textos descritivos, que são definidos por Ferrari (1982, p. 98) como 
aquele que, “[...] descrevem certos aspectos de emprego consagrado 
de um termo. Estas definições podem estar implícitas nas definições 
nominais e reais, ou então possuir dentro de si tais definições.”. 

Já no que se refere aos dados secundários, estes foram obtidos a partir 
do uso de livros, artigos, teses, dissertações, publicações, sites especializados 
e materiais das empresas entrevistadas. Os dados secundários, a base 
teórica e os dados primários compuseram a triangulação metodológica 
deste trabalho.

4 apresentação dos casos e análise dos dados

Neste item apresentam-se os casos de exportação de marca e 
internacionalização das empresas: Dal Costa, Villa Germania e Dudalina. 
A apresentação das empresas se dará apresentando o histórico, seus 
processos de internacionalização e a relação das exportações e suas marcas, 
bem como o efeito do país de origem. 

4.1 empresA dAl costA

Fundada em 1987, no município de Ilhota no Estado de Santa 
Catarina, a Dal Costa foi uma das primeiras empresas de biquínis a se 
instalar em Ilhota, influenciando a cidade a se tornar um polo catarinense 
da moda íntima e da moda praia. Em 2016, a Dal Costa contava com mais 
de 50 colaboradores diretos.  

A Empresa Dal Costa iniciou seu processo de internacionalização 
há mais de 10 anos, porém ainda se encontra nos primeiros estágios, ou 
seja, exportadora iniciante. Em 2016, por meio da exportação direta, envia 
seus produtos para parte da América Latina, América do Norte e alguns 
países da Europa, como Espanha, Portugal, Itália e Alemanha; porém as 
exportações ainda representam somente cerca de 3% da produção, e são 
realizadas via aérea por representar pequenas quantidades.

Segundo Miriam Nagy, responsável pelas exportações da Dal Costa, 
“...a empresa ainda possui uma forte estratégia focada no mercado nacional, esse 
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fator é justificado por um mercado doméstico aquecido juntamente com a falta de 
uma oportunidade certa para maior investimento no mercado internacional”

A empresa compreende o potencial do produto no exterior. O 
mercado de biquínis brasileiros é reconhecido mundialmente por seu 
estilo mais ousado, por sua qualidade, pela criatividade nas estampas, 
modelos e algumas características típicas, como as cores, a sensualidade, a 
feminilidade, tornando-se assim um grande competidor internacional no 
segmento (STREHLAU et al., 2009). 

Porém, a empresa não possui estratégia de exportação e os produtos 
são comprados pelos clientes no exterior que percebem uma oportunidade 
de mercado, principalmente brasileiros que moram no exterior.

Por anos a Dal Costa exportou para uma empresa de representações 
de moda praia no exterior, a mesma vendia os produtos Dal Costa para o 
Havaí e Indonésia. A Dal Costa também teve clientes na Alemanha, que 
compraram uma boa quantidade para comercialização via e-commerce, e 
clientes nos Estados Unidos que compravam Dal Costa para revender em 
clínicas de estética. 

Para a empresa, sua maior dificuldade e entrave para a 
internacionalização é o preço, o produto possui alta carga tributária 
brasileira, acabando por deixar seu preço menos competitivo no exterior.

A empresa entende que a demanda existe, dessa forma no ano de 
2016 a empresa fechou um contrato com uma empresa brasileira de 
representações nos Estados Unidos. A parceria tem como objetivo 
auxiliar a Dal Costa a desenvolver uma estratégia de internacionalização e 
disseminar os produtos e a marca no exterior. 

O efeito de país de origem se mostra um fator importante no 
segmento de moda praia. Para Anholt (2002), possuir um produto que é 
positivamente relacionado com o país de origem é um fator que contribui 
positivamente no processo de decisão do consumidor, possibilitando assim 
a geração de vantagem competitiva sob os demais concorrentes.  

Para a Dal Costa, a moda praia brasileira é mais valorizada no exterior 
que no próprio Brasil, na sua coleção verão 2015/2016 “Surf Califórnia”, o 
foco foram lugares como Califórnia e Malibu e a cultura norte-americana. 
Atualmente seus produtos não possuem nenhuma referência ao Brasil, 
pois de acordo com a empresa, o consumidor brasileiro não é atraído pela 
própria brasilidade. 



34

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

A falta de relação com o Brasil fez muita falta durante uma feira 
nos Estados Unidos. A empresa estava apresentando sua coleção Surf 
Califórnia, e durante o evento percebeu que faltava a brasilidade em sua 
coleção, durante a feira o material publicitário foi maquiado, adicionando 
tons verde e amarelo para remeter ao Brasil. 

Em relação ao tratamento da sua marca, todas as exportações da 
empresa são realizadas com sua marca própria, ou seja, tanto os produtos 
nacionais quanto importados fazem uso padronizado do mix de marketing 
da empresa, diretamente relacionado com a padronização de Keegan (2005).

4.2 empresA villA germAniA 

A Villa Germania Alimentos S.A. foi fundada em 1996 em Indaial, 
Santa Catarina, e hoje é a empresa líder nacional de aves especiais, 
sendo considerada a maior unidade de produção e exportação de pato da 
América Latina. 

Com capacidade produtora de vinte e cinco mil aves por dia, a empresa 
conta com aproximadamente 260 colaboradores e está presente em todas 
as regiões do Brasil, Ásia (Japão e Hong Kong) e Oriente Médio, onde é 
líder de mercado. 

Começou seu processo de internacionalização em 2004. Durante a 
participação de uma feira no exterior, a Villa Germania se conectou com a 
antiga empresa Sadia. A Sadia ofereceu uma proposta de parceria, na qual 
a Villa Germania produzia de acordo com os padrões dos mercados e a 
Sadia exportava os produtos com a sua marca. Com a aliança estratégica 
(DUNNING, 1988), a empresa começou suas exportações. O contrato de 
representação com a Sadia se rompeu após dois anos.

Após o fim da parceria, a empresa buscou uma nova estratégia, o 
primeiro passo foi a escolha de mercado-alvo para suas exportações, a 
escolha por fim se deu por facilitação burocrática. A empresa investiu 
em países com os quais o Brasil possui acordos fitossanitários ou que o 
processo para habilitação da exportação de aves não seja tão moroso. 

A empresa iniciou as exportações pelo Japão, em seguida entrou no 
Oriente Médio e Ásia. Hoje no Oriente Médio é líder de mercado, sendo 
responsável por 70% dos patos consumidos. Durante a entrevista, ficou 
claro que dentre as dificuldades que a Villa Germania possui no processo 
de internacionalização, a principal estaria no excesso de burocracia, tanto 
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internas quanto externas, para obter a certificação necessária para exportar 
para certos países. Até hoje a empresa procura entrar no mercado europeu, 
mas os entraves burocráticos são muitos, e o processo acaba se tornando 
tão custoso que não é vantajoso para a empresa. 

Todo o processo de internacionalização necessita de planejamento 
estratégico, e a Villa Germania compreendeu essa questão em 2011, quando 
por um erro na produção precisou escolher entre suprir o mercado interno 
ou continuar com suas exportações para o Oriente Médio, a decisão foi 
suprir o mercado interno. 

Quando a empresa se reestruturou e optou por voltar com as 
exportações para o Oriente Médio, a Europa já supria o mercado. Para 
reconquistar o mercado do Oriente Médio foram quase quatro anos de 
renegociação. Para o futuro, a Villa Germania possui planos de expansão 
da sua marca para países da América do Sul, como Argentina e Uruguai.

 Desde a sua criação o logo da Villa Germania não passou por nenhuma 
alteração e foi aceita em todos os países em que entrou. Houve, no entanto, 
por parte da empresa, uma preocupação para exportar sua marca com 
características alemãs para o Japão, devido a históricos culturais. Para Aaker 
(1999), uma marca global pode sofrer com associações de aspectos culturais 
que não foram levados em consideração na hora de sua criação, porém a 
empresa nunca sofreu com nenhuma reclamação referente a esse aspecto.

A segunda marca com que a empresa trabalha foi criada recentemente 
e leva o nome de Gran Duke. Essa marca foi criada para não haver conflitos 
entre distribuidores diferentes na Arábia Saudita. A marca Gran Duke 
também é comercializada no mercado nacional. 

Todavia, nem todas as exportações da Villa Germania são com marcas 
próprias, de acordo com a empresa, esporadicamente, são exportados 
produtos com a marca do cliente. Para Aaker (1999), a empresa, para 
possuir uma marca forte no exterior, deve sempre exportar com sua marca, 
caso contrário esse aspecto pode enfraquecer sua posição no exterior. A 
Villa Germania não possui nenhuma equipe de gerenciamento de marca 
global, mas entende a importância desse aspecto nas suas exportações. 

O efeito de país de origem afeta positivamente o produto da Villa 
Germania, pois o Brasil é conhecido como exportador de proteína animal, 
de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (2015), 
e o Brasil é líder do ranking mundial de exportação de aves há 10 anos. Por 
esse motivo, utiliza em seu material publicitário a relação com o Brasil.
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Para a empresa, essa posição influencia na venda de seu produto, 
porém não afeta o consumidor final, mas sim o distribuidor, ou seja, para o 
cliente final não influencia o produto ser brasileiro, mas para o distribuidor 
que compra diretamente da empresa e aloca o produto nos pontos de venda, 
o fato do pato da Villa Germania ser brasileiro possui influências positivas.

A empresa possui referências ao Brasil no seu material de 
marketing, porém na embalagem do produto que chega ao consumidor 
final a única referência ao Brasil é o selo obrigatório de origem exigido 
pelos órgãos reguladores. 

O entrevistado acredita que uma maior vinculação do país à marca 
do produto pode influenciar na decisão do comprador, porém “por 10 ou 20 
centavos ele nos trocaria”, ou seja, para Villa Germania é importante ser uma 
empresa brasileira, porém a influência do Brasil perante a marca não é tão 
forte a ponto do seu comprador ignorar as diferenças de preço. 

4.3 empresA dudAlinA

A empresa têxtil Dudalina iniciou suas atividades no ano de 1953 no 
interior do Estado de Santa Catarina, na cidade de Luís Alves.  Atuante 
do segmento têxtil, a empresa possui quatro marcas fortes capazes de 
atender diferentes segmentos de mercado: Dudalina, Dudalina Feminina, 
Individual e Base. 

A entrada da Dudalina no varejo é recente, foi iniciada em 2006 com 
o lançamento de sua loja conceito que reunia as marcas Base, Individual e 
Dudalina. Porém sua marca de maior sucesso foi criada apenas em 2010, 
a Dudalina Feminina, com foco em mulheres do mercado de trabalho. As 
camisas da Dudalina tiveram alta aceitação e impulsionaram o crescimento 
da empresa. 

Desde 2010, a Dudalina já exportou para mais de 10 países: Paraguai, 
Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, Suíça, Angola, 
Zimbábue e Tunísia. No final do ano de 2013 foi anunciada a venda da 
Dudalina para “private equity”, Advent International e Warburg Pincus, 
uma empresa de fundos de investimento americana. A aquisição da 
Dudalina permite que a empresa invista em marketing e expansão nacional 
e internacional (EXAME, 2016).

A ambição de internacionalização da Dudalina foi determinada, 
principalmente, para obter um melhor posicionamento de marca. A 
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intenção da Dudalina estava de acordo com a abordagem de Cavusgil, 
Knight e Reisengerger (2010), que uma marca exportada transmite mais 
confiança para o consumidor.

Em 2016, a empresa exportou para mais de 10 países: Paraguai, 
Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, Suíça, Angola, 
Zimbábue e Tunísia. As exportações da marca e representam 5% do 
faturamento total da empresa.

O fator mais importante da internacionalização da Dudalina ocorreu 
em novembro de 2012, com a inauguração de um showroom na cidade de 
Milão, sendo seu primeiro ponto de venda fora do Brasil. As escolhas pelo 
país pela cidade e pela forma de entrada não foram por acaso.

A Dudalina possuía uma forte rede de relacionamento, principalmente 
com seu parceiro italiano e fornecedor de gravatas Gianni Maria Asnaghi, 
que já atua em mais de 50 países. Gianni tem um grande conhecimento 
do mercado europeu, além de um relacionamento de anos com a empresa. 
Foi por meio do parceiro que surgiu a oportunidade de estar presente no 
mais importante mercado de moda do mundo, o showroom de Milão está 
localizado no centro da cidade perto das marcas de moda mais conhecidas 
no mundo. Milão é a capital da moda mundial e a camisaria italiana é sinônimo 
de qualidade e design. A entrada de uma marca brasileira nesse polo é a forma 
mais correta de entender o mercado e de buscar posicionamento no mercado 
mundial. (DUDALINA, 2016).

A partir da abertura do showroom em Milão, a empresa abriu sua 
primeira loja internacional na Cidade do Panamá, com o objetivo de 
consolidar a marca no exterior. A Dudalina utilizou como modo de entrada 
em suas lojas no exterior a estratégia de franquia, que contou com a utilização 
de um parceiro local ligado à rede de relacionamento do mentor italiano. Em 
seguida foram inauguradas duas lojas no Equador, uma na Suécia, uma nova 
loja no Panamá e duas lojas na Bolívia (DUDALINA, 2016).

Para a Dudalina, escolher o parceiro correto é a parte mais 
importante de toda a operação, para a empresa é necessário ter um bom 
parceiro, pois é ele quem dissemina a marca da empresa no exterior, sendo 
a confiança um fator importante no uso de networks ao longo do processo 
de internacionalização (LEVY, 2010). 

Em relação a sua estratégia de marca, a Dudalina adota a mesma 
estratégia de distribuição das marcas de luxo, a empresa agrega valor ao 
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seu modelo de negócio, seus produtos e utiliza isto como apelo de marketing 
no mercado nacional e internacional.

A empresa, desde sua fundação, utiliza a mesma marca, sendo 
assim, a empresa não precisou adaptar sua marca para se inserir no 
mercado estrangeiro. Quanto ao efeito de país de origem, o Brasil não 
exerce influência nem tradição no mercado de luxo internacional (LUTZ; 
TESFOM, 2006), dessa forma a Dudalina buscou neutralizar esse efeito 
com uma estratégia de marketing sólida, essa política de marketing adotada 
pela empresa consolida a imagem da marca da Dudalina, não apenas no 
Brasil, como no mercado internacional.

Em declaração, Raitez menciona: “Nosso objetivo no momento é a 
consolidação da marca no exterior, tendo em vista grandes oportunidades 
que vem surgindo.”.

A Dudalina faz referências pontuais ao Brasil nas suas camisas, na 
copa do mundo no Brasil em 2014, a Dudalina lançou uma coleção com 
referências brasileiras. Ainda reforça sua presença internacional com as 
chamadas flagship stores, ou lojas conceito, são lojas próprias com o objetivo 
de consolidar a imagem da marca no país. Para Reitz, “a ótima colocação 
da marca Dudalina no exterior, fez a empresa se destacar muito perante aos 
concorrentes nacionais”.

A Dudalina é a empresa com maior gerenciamento e cuidado com sua 
marca no exterior, isso se deve ao fato de a empresa possuir uma marca que 
remete a produtos voltados ao mercado de luxo, exigindo uma estratégia 
de marketing consolidada, o que é fundamental para o sucesso da empresa, 
porém pouca relação com o país é realizada pela empresa.

5 considerações Finais 

No aspecto de Marca Global, as três empresas atuam com suas 
marcas no exterior sem nenhuma adaptação para o mercado estrangeiro, 
estando de acordo com Anholt (2002). Todas as empresas objetos de estudo 
confirmaram que uma marca globalizada oferece maior competitividade 
no mercado nacional e internacional.

Dentre a influência de origem na marca das empresas estudadas, a 
Dal Costa possui o efeito de país de origem mais positivo, justificado pelo 
produto estar diretamente relacionado com a imagem que o país transmite 
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(STREHLAU, 2007). No entanto, nenhuma das empresas estudadas sofre 
com um efeito negativo oriundo do Brasil.

Em relação à utilização da marca Brasil, nenhuma das empresas faz a 
utilização das marcas criadas para promover o Brasil no exterior, indo ao 
encontro de Kahuaja (2009), que afirma que a marca Brasil é fraca quando 
é utilizada para promoção de negócios no exterior. Outro fator importante 
da pesquisa é observar que apenas uma empresa utilizou ajuda do governo 
durante seu processo de internacionalização, que foi a Dudalina. 

Por intermédio de pesquisa, verificou-se a importância de a empresa 
possuir uma marca global como estratégia competitiva. A marca global 
potencializa o programa de marketing da empresa, agregando valor ao 
produto, adicionando valor para os consumidores. Para as empresas com 
marcas internacionalizadas é importante verificar o quanto o seu país de 
origem é percebido na marca, positivamente ou negativamente. De acordo 
com Liu e Johnson (2005), o consumidor utiliza as informações de origem 
no seu processo de decisão. 

Devido à influência do país de origem em produtos exportados, 
é importante que os países mantenham boas percepções no mercado 
externo. Esse processo é viabilizado com a criação de uma marca país, que 
permite o país realizar a manutenção de sua imagem no exterior, atrair 
investimentos e turismo. 

A empresa Dal Costa ainda se encontra nos primeiros estágios de 
internacionalização, apesar de o biquíni ter potencial no exterior pelo 
efeito de país de origem, ou seja, por causar um efeito positivo na marca, 
a empresa não utiliza desse potencial para alavancar as exportações e o 
diferencial competitivo no exterior, visto o foco no mercado interno. Já 
na Villa Germania, verifica-se a importância de possuir planejamento 
estratégico no processo de internacionalização e como a utilização da 
marca global possibilita expandir seus negócios. 

A Dudalina possui uma marca forte e enraizada na mente dos 
consumidores nacionais e busca esse mesmo efeito no exterior, com uma 
estratégia de marketing sólida, mesmo tendo o país de origem como neutro 
nos seus produtos.

Ainda, as empresas entrevistadas não utilizam o efeito país para 
enfatizar seus produtos no exterior, preferem ficar neutros ou pela 
estratégia do produto, do mercado ou da empresa.  Cabe ressaltar que, 
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caso a marca Brasil fosse mais bem trabalhada pelo governo brasileiro, as 
empresas poderiam fortalecer suas estratégias vinculando o país de origem 
em seus produtos. 

Portanto, finaliza-se este estudo sugerindo que outros estudos sejam 
realizados no que tange à marca Brasil, podendo inclusive ser realizado 
por meio de estudos quantitativos em empresas catarinenses exportadoras. 
Outra sugestão de novos estudos é uma pesquisa com consumidores 
nacionais e estrangeiros quanto à relação da marca Brasil nos produtos, 
como foco da compreensão se é positiva ou negativa. 

Entende-se que todo trabalho tem sua limitação, e este não é diferente. 
Não é possível, por meio de 3 estudos de caso, generalizar a relação da 
marca país com a competitividade da empresa, mas foi possível identificar 
que há certa importância em se relacionar o produto ao país. 
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Resumo: O presente artigo aborda a aplicação do marketing internacional 
em uma indústria de calçados em Santa Catarina, discorrendo sobre o 
composto mercadológico da empresa no âmbito internacional, aliado ao 
planejamento estratégico envolvido na internacionalização. Os objetivos 
baseiam-se em apresentar o setor calçadista brasileiro, com foco no polo 
industrial de São João Batista – SC, bem como identificar as estratégias 
de desenvolvimento do composto mercadológico e efetivas estratégias de 
entrada em mercados estrangeiros utilizadas pela empresa do estudo de 
caso. A pesquisa se caracteriza como exploratória, descritiva e também 
documental e justifica-se, entre outros aspectos, pela necessidade das 
empresas em obter maior compreensão da importância das ferramentas do 
marketing internacional. Por fim, o estudo de caso sobre a empresa do ramo 
calçadista expõe suas estratégias utilizadas, demonstrando os resultados 
e pontuando também as características do polo industrial calçadista da 
região de São João Batista – SC, destacando sua posição no contexto 
econômico brasileiro. 

Palavras-chave: Marketing internacional. Composto mercadológico. Setor 
calçadista.

introdução

Diante do atual cenário econômico brasileiro, a internacionalização 
tem tido cada vez mais impacto e mais espaço nas discussões estratégicas 
das empresas. Os mercados globais estão mais próximos e representam 
oportunidades que geram uma conjuntura que possibilita alto crescimento 
e em tempos de crise, um escape para as empresas brasileiras.
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Os objetivos do presente artigo baseiam-se em apresentar o setor 
calçadista brasileiro, com foco no polo industrial de São João Batista – 
SC, bem como identificar as estratégias de desenvolvimento do composto 
mercadológico e efetivas estratégias de entrada em mercados estrangeiros 
utilizadas pela empresa do estudo de caso.

O marketing internacional remete à globalização por via do comércio 
internacional, utilizando-se de estratégias inovadoras, desde a adaptação 
do mix de marketing em determinado mercado de atuação, até firmação 
de acordos de cooperação econômica e estrutural como as joint-ventures. 
A análise cultural também é um ponto determinante e um elemento 
diferenciador e fundamental, pois, a partir do estudo e da compreensão da 
cultura, pode-se entender o cliente para atendê-lo de forma mais adequada. 

Cateora, Gilly e Graham (2013, p. 10) conceituam o marketing 
internacional como “a execução de atividades de negócios concebidas para 
planejar, precificar, promover e direcionar o fluxo dos produtos e dos 
serviços de uma empresa para consumidores ou usuários em mais de uma 
nação, em prol da lucratividade.”. Partindo da premissa que o objetivo 
da empresa é gerar lucro e que esta atua ou pretende atuar no mercado 
externo, o marketing internacional orienta as ações por meio de princípios 
e orientações estratégicas bem definidas. 

Apesar de o contexto ser bem desenvolvido, a cultura de comércio 
internacional no Brasil ainda é pouco difundida, principalmente devido ao 
retardo que houve com relação à liberalização do comércio. Dessa forma, 
o marketing internacional torna-se um aliado das empresas no processo de 
internacionalização.

composto mercadológico gloBal

Com a globalização, a internacionalização de empresas tem sido 
tendência em todo o mundo, e o estudo das ações de marketing torna-
se fundamental para a obtenção de sucesso e para a ampliação do 
reconhecimento da empresa no cenário internacional. A partir desse 
direcionamento do marketing, é possível identificar, por exemplo, os pontos 
fortes e fracos da empresa em determinado mercado, os concorrentes e as 
oportunidades, entre outros indicadores expressivos.

O composto mercadológico de marketing, também chamado de mix de 
marketing ou 4P’s do marketing, é definido por Kotler (1998, p. 97) como “o 
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conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de 
marketing no mercado-alvo”, sendo eles: produto, praça, promoção e preço. 

No contexto do marketing internacional, a abrangência destes 
quatro elementos do composto mercadológico é ponto de partida para as 
definições estratégicas de inserção em mercados externos. Isso porque, em 
ações de marketing internacional, é necessária, muitas vezes, a adaptação 
destes fatores, a fim de garantir o bom desempenho comercial em cada 
mercado-alvo. 

Dessa forma, Cateora (1996) destaca três estratégias baseadas na 
variável produto, sendo elas: extensão do mercado doméstico, estratégia 
de mercado multidoméstico e estratégia de mercado global.

A estratégia de extensão do mercado doméstico visa vender para 
outros mercados o mesmo produto que é vendido no mercado doméstico, 
enquanto na estratégia de mercado multidoméstico adaptam-se os 
produtos existentes aos gostos e às necessidades específicas em cada novo 
mercado. Por fim, na estratégia de mercado global, é preciso desenvolver 
um produto padronizado para todos os mercados.

A variável praça está relacionada com a distribuição ou a forma como 
os produtos chegam ao consumidor final. Nesse ponto, deve-se definir 
que tipo de sistema de comercialização será empregado para o comércio 
exterior da empresa. 

A opção pela estratégia de ingresso varia de acordo com os recursos 
e capacidades de que a empresa dispõe. É necessário que a empresa 
avalie sua capacidade de produção, qualidade de produto, nível de 
dependência tecnológica, flexibilidade para adaptação, entre outros 
itens importantes. (PIPKIN, 2005, p. 126). 

A forma mais simples de inserção no mercado internacional e com 
menores riscos envolvidos é a exportação, podendo ela ser indireta, por 
meio de trading companies, por exemplo, ou direta, quando a empresa faz 
suas próprias exportações, sem a utilização de intermediários. 

Outras estratégias de inserção são o licenciamento e o franchising. 
O primeiro consiste em um acordo contratual entre o licenciador e o 
licenciado para a utilização de tecnologias, uso de um processo de produção, 
marcas, entre outros, mediante o pagamento de royalties. Já no segundo, o 
franqueador fornece um pacote-padrão de produtos e o franqueado fornece 
conhecimento de mercado e envolvimento pessoal no gerenciamento. 
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Franchising é a forma mais rápida de entrar no mercado internacional, 
porém é mais utilizada por grandes varejos (PIPKIN, 2005).

Já as Alianças Estratégicas Internacionais, definidas por Pipkin 
(2005, p. 76) como “o relacionamento entre duas ou mais empresas para 
uma mútua cooperação e divisão dos riscos para o alcance de um objetivo 
comum”, exigem um maior grau de envolvimento e riscos, e sua forma 
mais comum é por meio de joint-ventures, em que parceiros de duas ou mais 
empresas se unem para formarem uma nova empresa. Nesse contexto, 
destacam-se vantagens como economias de escala, complementação 
técnica e comercial e neutralização da concorrência.

A estratégia com maior grau de envolvimento da empresa e, 
consequentemente, maiores riscos envolvidos, é o Investimento Externo 
Direto (IED), quando uma empresa passa, por exemplo, a fabricar em 
outro país. Como vantagens, Pipkin (2005) cita a possibilidade de baixos 
custos de mão de obra, baixas taxas de importação e redução de custos de 
transporte para o mercado onde foi instalada a filial.

Com relação às estratégias de preço, Pipkin (2005) aborda três fatores 
que devem influenciar a tomada de decisão, e estes se dividem em fatores 
internos da empresa, fatores de mercado e fatores referentes à natureza do 
produto. O primeiro faz análise da política de preços como uma variável 
altamente controlável pela organização, relacionada com os custos de 
desenvolvimento e produção. O segundo considera as necessidades e as 
características dos consumidores, levando em conta os níveis de renda e 
controles de importação, como o antidumping. Além disso, incluem-se os 
concorrentes como fatores de mercado. Já o terceiro discorre sobre o grau 
de diferenciação do produto, se é um produto commoditie, sofisticado, bem 
de consumo ou bem industrial. 

A venda do produto ou do serviço depende, muitas vezes, do poder 
de convencimento que a empresa detém sobre o cliente. Para isso, é 
importante desenvolver o mix de comunicações de marketing direcionado 
para o público que se atende, levando em consideração os desejos e as 
necessidades ansiados por este público, objetivando o sucesso da venda. 

Kotler e Armstrong (2007) destacam que o mix de promoção de uma 
empresa consiste na combinação específica de propaganda, promoção de 
vendas, relações públicas, venda pessoal e marketing direto - estes utilizados 
para se comunicar de maneira persuasiva com o cliente, a fim de construir 
relacionamentos com ele. 
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De acordo com Cateora e Graham (2009), de todos os elementos do mix de 
marketing, as decisões que a propaganda envolve são as que costumam ser mais 
afetadas pelas diferenças culturais entre os mercados. Isso porque é função da 
propaganda interpretar e explicitar as necessidades e os desejos do consumidor, 
por meio de apelos emocionais e abordagens persuasivas, por exemplo.

setor de calçados no Brasil

No contexto do setor calçadista brasileiro, destaca-se que o 
desenvolvimento da indústria calçadista remonta a 1824, com a chegada de 
imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul. Estes imigrantes instalaram-se no 
Vale do Rio dos Sinos e cultivavam a cultura do artesanato, principalmente 
nos artigos de couro. No entanto, foi a partir de 1864 que a produção ganhou 
mais força, surgindo então alguns curtumes e a fabricação de algumas 
máquinas, industrializando a produção (SEBRAE, 2015).

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de calçados do mundo, 
respondendo por 5% da produção mundial de calçados, sendo que China e 
Índia são os principais players do setor, responsáveis por aproximadamente 
70% da produção mundial de calçados (ABICALÇADOS, 2016).

Apesar do destaque no ranking de produtores, a participação do 
Brasil nas exportações mundiais de calçados é apenas 1%, ficando em 14º 
no ranking de maiores exportadores mundiais de calçados, tendo a China 
liderança absoluta, com 71,3% (ABICALÇADOS, 2016).

Os destinos das exportações brasileiras de calçados são 157 países, 
dos quais os principais são Estados Unidos, Argentina, França e Paraguai. 
No cenário de exportações mundiais, os Estados Unidos continuam 
sendo o principal destino (23,4%), porém seguido da Alemanha (6,4%). 
(ABICALÇADOS, 2016).

A balança comercial desse segmento é atualmente superavitária, visto 
que o Brasil aplica, desde 2006, o direito antidumping sobre as importações 
de calçados da China, como forma de proteger os produtores nacionais. 
No ano de 2016 foi prorrogada a aplicação do direito antidumping por mais 
cinco anos (ABICALÇADOS, 2016).

metodologia

A pesquisa tem característica exploratória, descritiva e documental. 
No caso da pesquisa exploratória, Gil (2002) destaca o aprimoramento de 
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ideias como principal objetivo. O planejamento da pesquisa exploratória se 
torna, portanto, bastante flexível, possibilitando a consideração de variados 
aspectos relativos ao fato estudado. Já a pesquisa descritiva, segundo 
Prodanov e Freitas (2013), demanda técnicas padronizadas de coleta de 
dados, pois expõe as características de uma determinada população.

A pesquisa documental, de acordo com Gil (2002, p.45), “assemelha-
se muito à pesquisa bibliográfica”, sendo que “a diferença essencial entre 
ambas está na natureza das fontes”, pois a pesquisa bibliográfica se baseia 
em contribuições de diversos autores, enquanto a pesquisa documental 
“vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou 
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.”.

O estudo de caso é uma das formas que a pesquisa descritiva pode 
assumir e, de acordo com Roesch (2015), deve ser utilizado a uma ou 
a poucas unidades, como uma pessoa, uma empresa, um órgão público, 
uma comunidade e mesmo um país, e que tem caráter de profundidade e 
detalhamento, podendo ou não ser realizado a campo.

A abordagem da pesquisa se dá por via qualitativa, já que se usa 
de informações coletadas de empresas, bem como a interpretação desses 
dados. Roesch (2015, p. 125) discorre sobre as distinções dos dois tipos de 
pesquisa e relata que “enquanto na pesquisa quantitativa o pesquisador 
parte de conceitos a priori sobre a realidade, o pesquisador qualitativo 
sai a campo não estruturado, justamente para captar as perspectivas e 
interpretações das pessoas.”. 

estudo de caso: empresa de calçados alFa

Em Santa Catarina, o surgimento do Polo Calçadista do Vale do 
Rio Tijucas aconteceu em 1926, com a instalação das primeiras sapatarias 
no município de São João Batista. Estas empresas foram fundadas por 
grupos familiares, alguns provindos da região calçadista do Rio Grande 
do Sul, sendo que este caráter de empresas familiares se mantém até hoje 
(SEBRAE, 2015).

A empresa estudada foi fundada em 1995, na cidade de São João 
Batista, em Santa Catarina. Na época, tinha uma capacidade produtiva de 
300 pares por dia; hoje, produz em média 20.000 pares de calçados por dia, 
e divide esta produção entre os estados de Santa Catarina e Bahia.
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Atualmente, é bem consolidada no mercado interno; conta com 
mais de trinta representantes comerciais em todas as regiões do Brasil, 
atendendo as maiores redes varejistas do país. As operações de exportação 
da empresa acontecem desde 1996, sendo que a primeira delas foi feita 
para o Panamá. No entanto, somente a partir do ano de 2011 foi criado 
um departamento de exportação na empresa, o que permitiu um maior 
aprofundamento nessas operações e, consequentemente, o crescimento no 
mercado internacional.

No período de 1996 a 2011 as exportações ocorriam principalmente 
para países da América do Sul e Central, tais como Panamá, Peru e 
Equador. A empresa contava apenas com dois representantes comerciais 
que atendiam unicamente esta região. Hoje, conta com diversos vendedores 
internacionais, que cobrem as regiões Europa, Oriente Médio, América do 
Sul e América Central. 

A fim de garantir o sucesso nas operações no mercado internacional, 
fazem-se necessárias a análise e a aplicação das estratégias de marketing 
internacional. 

Com relação à análise de produto proposta por Cateora (1996), a 
empresa atua tanto com as estratégias de extensão do mercado doméstico 
quanto de mercado multidoméstico. Isso porque alguns clientes solicitam 
adaptações ao produto, criando um produto exclusivo – caracterizando 
a estratégia de mercado multidoméstico – no entanto, esse tipo de 
operação somente é possível para grandes volumes, devido aos custos de 
desenvolvimento do produto.

As práticas de promoção da empresa ocorrem conforme observado 
nos modos abordados pela análise de Kotler e Armstrong (2007).

No caso da propaganda, Cateora e Graham (2009) destacam que 
esta é a estratégia mais afetada pelas diferenças culturais entre mercados, 
dessa forma, a empresa não desenvolve uma comunicação via propaganda 
específica para cada mercado, mas estuda e pontua de que forma a campanha 
e as imagens da coleção podem ser usadas em determinados mercados, sem 
que haja possíveis desconfortos culturais. No entanto, com essa opção fica 
limitado o uso da propaganda no mercado internacional. 

Já no âmbito de promoção de vendas (KOTLER; ARMSTRONG, 
2007), são realizados sorteios via redes sociais, porém estes atingem 
majoritariamente o mercado interno. No caso do mercado externo, a 



50

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

empresa atua com distribuição de material para exibição em pontos de 
venda para seus principais clientes que compram com a marca da empresa.

As atividades de relações públicas (KOTLER; ARMSTRONG, 
2007) da empresa se concentram hoje em publicidade digital, por meio de 
contatos com blogueiras. Novamente, esta estratégia atinge principalmente 
o mercado interno.

Com relação à estratégia de venda pessoal (KOTLER; ARMSTRONG, 
2007), apesar desta não acontecer com o consumidor final, pois a empresa 
opera no modo business-to-business, é possível assegurar feedback dos 
clientes e adaptar a venda individualmente. Já no que diz respeito à 
marketing direto (KOTLER; ARMSTRONG, 2007), a empresa utiliza-
se de mailing, sendo que este contém informações relativas ao cliente, ao 
país, ao telefone, ao e-mail e à pessoa responsável pela compra. Por via 
deste mailing, são enviadas newsletters relativas a participações em feiras 
internacionais, convidando os clientes a visitarem a empresa no evento.

Destaca-se que a empresa, desde o ano de 2014, vem investindo em 
feiras internacionais, sendo esta, hoje, a principal estratégia de marketing 
internacional da empresa. As feiras internacionais possibilitaram a 
diversificação dos mercados para a empresa fora do eixo América do Sul-
Central, prospectando clientes principalmente da Europa e do Oriente 
Médio e consolidando a empresa nos principais eventos mundiais 
do segmento, que acontecem duas vezes por ano cada, permitindo a 
apresentação das coleções de inverno e verão.

Os resultados destas feiras, juntamente com as demais estratégias 
de marketing internacional, podem ser observados nas Figuras 1, 2 e 3, 
pontuando a diversificação dos mercados e o volume de vendas destinadas 
à exportação.

O número de mercados atendidos pela empresa cresceu cerca de 47% 
no período de 2010 a 2016, e este crescimento foi marcado também pela 
diversificação, ou seja, a consolidação da empresa no mercado internacional 
fora do eixo América do Sul-Central, conforme já citado, e posicionando-se 
em mercados importantes, tais como Europa, Oriente Médio e Ásia. 

Apesar da diversificação de mercados alcançada pela empresa, os 
principais compradores se concentram no eixo América do Sul-Central, 
destacando-se os mercados de Panamá, Porto Rico e Peru, conforme 
Tabela 1.
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Figura 1: Número de países importadores

Fonte: Dados primários da pesquisa (2017).

Figura 2: Regiões para as quais a empresa exporta

Fonte: Dados primários da pesquisa (2017).

Tabela 1: Principais mercados em números de pares

Ano Número de países importadores
Principal mercado – em 

número de pares vendidos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10
15
18
18
16 
18 
21

Panamá

Porto Rico
Peru
Peru

Porto Rico
Porto Rico

Porto Rico

Fonte: Dados primários da pesquisa (2017).
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O crescimento das exportações da empresa no período estudado (2010 
a 2016) é bastante significativo, conforme se pode observar na Figura 3.

Figura 3: Volume de exportações em pares

Fonte: Dados primários da pesquisa (2017).

Observando-se a Tabela 2, o total de pares produzidos destinados à 
exportação cresceu mais de cinco vezes (ou aproximadamente 560%).

Tabela 2: Crescimento do volume de exportações em pares

Ano Pares
Crescimento 

(%)

2010201120122013201420152016

75.271 
115.694 
240.486 
265.201 
273.408 
213.384 
427.212

54%
108%
10%
3%

-22%
100%

Fonte: Dados primários da pesquisa (2017).

Com relação à distribuição da empresa nas operações de comércio 
exterior, esta se dá unicamente pelo modo de exportação, tanto direta quanto 
indireta. Não são observadas atividades de franchising, licenciamento, joint-
ventures ou investimento externo direto. 

As operações de exportação são de frequência semanal, de forma que 
se tornaram rotineiras para todos os envolvidos no processo – desde a 
venda até a produção e o embarque dos pedidos. 
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Desde o início de suas operações internacionais, a empresa já exportou 
para 28 países, sendo eles: Panamá, Costa Rica, Uruguai, Peru, República 
Dominicana, Equador, França, Bolívia, Paraguai, Tailândia, Filipinas, 
Colômbia, Portugal, Cuba, Nicarágua, Guatemala, Kuwait, Rússia, Chile, 
El Salvador, Estados Unidos, África do Sul, Israel, Inglaterra, Argentina, 
Romênia, Grécia e Emirados Árabes Unidos.

Na análise feita relacionada ao preço, a empresa atua tendo a política 
de preços como uma variável altamente controlável, relacionada aos custos 
de desenvolvimento e produção, caracterizando as estratégias baseadas em 
fatores internos da empresa, proposta por Pipkin (2005).

Destaca-se que as vendas de exportação da empresa são feitas sobre 
a modalidade FOB – Free on Board, em que o exportador tem como 
responsabilidade a entrega da carga no porto ou no aeroporto, sendo que 
os custos de frete internacional são por conta do importador. Dessa forma, 
na tabela de preço de exportação são considerados custos de frete interno, 
matéria-prima, mão de obra, comissão, despacho aduaneiro, marketing, 
impostos, além da margem de lucro da empresa. 

considerações Finais

Sabendo que a essência da formulação de uma estratégia competitiva 
é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente, para as empresas da 
região estudada que já estão inseridas no mercado internacional, tal como 
a empresa do estudo de caso, mostrou-se relevante analisar as formas de 
como se diferenciar regionalmente e globalmente. Para o polo econômico 
em questão, a especialização e a experiência internacional das empresas 
agregam em termos de inovação tecnológica e eficiência produtiva, de 
forma a se garantir competitividade para atuar no mercado global e, 
consequentemente, destacar-se no mercado nacional.

Observou-se também que, com o desenvolvimento do composto 
mercadológico no âmbito do marketing internacional, é possível transformar 
a estratégia de marketing em valor real para os clientes, utilizando-se de 
ferramentas que possibilitam atingir os objetivos nos mercados-alvo. 
Pode-se perceber que a empresa estudada trabalha com os conceitos de 
flexibilidade e de adaptabilidade nos produtos, porém buscando equilíbrio 
entre a padronização e a adaptação, sendo estas características importantes 
em planos estratégicos internacionais. Ressalta-se que, na concorrência 
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global, destacam-se os players que oferecem melhores benefícios, aliando-
se design e qualidade com uma comunicação de marketing que crie valor. 

Relativamente às estratégias de preço utilizadas pela empresa, sugere-
se o aprimoramento de práticas promocionais para penetração em mercados 
e aumento de market share, ou participação de mercado, de forma que se use o 
preço como uma arma competitiva. Ressalta-se a importância de monitorar 
os preços praticados no mercado, bem como acompanhar sempre as taxas 
de câmbio, a fim de evitar grandes disparidades nas tabelas de preço já 
estabelecidas. Aliado a isso, aprimorar as ações de promoção, em termos 
de propaganda, folders e outdoors direcionadas para mercados específicos; 
envio de material de exibição em pontos de vendas, escopo internacional de 
profissionais de relações públicas, mailing e newsletters com novidades para 
os clientes, além de manter a participação em feiras internacionais e no caso 
da venda direta, prospectar vendedores em mais mercados. 

No que diz respeito à estratégia de entrada da empresa, destaca-se 
que a exportação tem sido uma escolha de sucesso, visto o aumento no 
volume geral das vendas, além da possibilidade de utilização do regime 
especial de drawback na importação, aumento da participação de mercado, 
boas margens de lucro e diminuição da dependência do mercado doméstico; 
lado a lado com os recursos investidos dentro da capacidade da empresa. 

As possibilidades para a empresa, no entanto, não se limitam à 
exportação. Pode-se ainda explorar as possibilidades de investir em 
franquias para venda direta ao consumidor final, bem como utilizar-se de 
investimento externo direto, em alguma região em que seja interessante 
em termos de custos e distribuição. 

O estudo das ações de marketing se faz, portanto, de suma importância 
para que as empresas aprendam a se destacar com relação à competição 
internacional, trabalhando sempre com respeito às demais culturas e 
com o objetivo de criação de valor para o cliente. A análise cultural é, 
ademais, um ponto chave a se estudar, da mesma forma que os níveis de 
receptividade e desenvolvimento de cada mercado-alvo.
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O EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL  
NA GESTÃO DE UMA MICROEMPRESA

Nadieg Neves Soares1 
Graziela Breitenbauch de Moura2

RESUMO: Gestores que possuem empreendedorismo internacional 
possuem uma tendência para explorar novas oportunidades no 
exterior. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar o 
empreendedorismo internacional de um gestor para a internacionalização 
de uma microcervejaria. A abordagem do empreendedorismo internacional 
compôs a base conceitual da pesquisa. Um estudo de caso qualitativo 
foi realizado com a cervejaria artesanal Unika, que foi selecionada pelo 
critério de conveniência entre 11 empresas. A análise dos dados contou 
com a teoria do empreendedorismo internacional para o processo de 
internacionalização da cervejaria Unika e foram coletados por pesquisa 
documental e de campo, sendo aplicada entrevista semiestruturada, com 
a análise de conteúdo por meio da ligação dos elementos identificados 
nos processos da cervejaria com os elementos que caracterizam o 
empreendedorismo internacional. Os resultados obtidos identificaram a 
presença do empreendedorismo internacional na percepção do gestor da 
Unika. Foi verificado que a orientação empreendedora internacional faz 
com que a empresa desenvolva competências internacionais, melhorando 
consequentemente suas estratégias para a internacionalização.

Palavras-chave: Empreendedorismo internacional. Cerveja. 
Internacionalização.

1 introdução

O atual cenário no mundo dos negócios é caracterizado pela alta 
competitividade, pela globalização econômica, por intensas formações 

1 Bacharel em Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI. E-mail: nadi.
soares@hotmail.com

2 Doutora em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI. Professora do curso 
de Comércio Exterior da UNIVALI-SC. E-mail: grazi1@univali.br
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tecnológicas e pela integração dos mercados em nível mundial 
(TONIAL, 2014).

A internacionalização de empresas cervejeiras artesanais no Brasil se 
deve ao fato de que o mercado nacional não possui uma competitividade 
entre as empresas do ramo cervejeiro, pois as grandes marcas dominam 
o mercado brasileiro, afetando diretamente as cervejarias artesanais que 
muitas vezes não possuem um poder econômico à altura destas grandes 
marcas (MOREIRA et al., 2013). 

É importante para as empresas nacionais a busca por novos mercados 
internacionais para a manutenção e a expansão das suas marcas, assim 
ganhando espaço internacional e tornando-se mais competitivas em seu 
novo mercado de atuação. 

A presente pesquisa buscou analisar o empreendedorismo 
internacional, apresentando a contextualização do tema de acordo com 
a literatura científica. Além disso, o trabalho identificou as dimensões do 
empreendedorismo que a caracterizam para a internacionalização. Após 
estas definições, foi analisado o empreendedorismo internacional em uma 
microempresa produtora de cervejas artesanais localizada no estado de 
Santa Catarina. 

2 reFerencial teórico

2.1 o empreendedorismo internAcionAl

Para Dornelas (2001), os empreendedores estão constantemente 
eliminando barreiras comerciais e culturais entre os países, encurtam 
distâncias entre povos, globalizando e renovando os conceitos econômicos 
existentes, criando-se assim novas relações de trabalho e áreas de 
empregos, deixando para trás paradigmas da sociedade e gerando riquezas 
para nações.

Para Oviatt e McDougall (1994), o empreendedorismo internacional 
surge como uma organização com finalidade comercial que obtém 
significantes vantagens competitivas no uso de seus recursos e com a venda 
de seus produtos finais em diversos países. Wright e Ricks (1994) afirmam 
que o empreendedorismo internacional representa um novo impulso para 
buscas por negócios internacionais com o foco na capacidade das pequenas 
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empresas em se tornarem competitivas em nível internacional, ou seja, um 
processo derivado da relação entre a empresa e o ambiente em que esta opera. 

McDougall e Oviatt (1996, 2000) definem o empreendedorismo 
internacional como uma combinação de diversos fatores, tais como a 
inovação, a proatividade e a assunção ao risco, comportamentos estes 
que superam as fronteiras nacionais e que são destinados a agregar valor 
para a organização. A ênfase está focada no comportamento da empresa 
na criação de valor, em transpassar as fronteiras nacionais e assim abrir 
caminho para a internacionalização, momento este que são aplicados os 
conhecimentos empreendedores da organização.

Zahra e George (2002) definem empreendedorismo internacional 
como um processo criativo, com a finalidade de descobrir e explorar 
as oportunidades de negócios para a organização fora de seu mercado 
interno, na busca de vantagens competitivas frente aos seus concorrentes, 
cujo objetivo está em destinar seu produto ou serviço ao exterior e que 
este processo englobe a criatividade, a inovação e a oportunidade de 
crescimento para a empresa.

Em todas as definições são identificadas a necessidade da atuação 
fora do mercado doméstico e a atividade empresarial destinada ao exterior 
como foco principal para uma atitude empreendedora internacional e, 
assim, implicitamente, o empreendedorismo internacional torna-se uma 
extensão para o crescimento internacional (ZAHRA; GEORGE, 2002).

Em processos de empreendedorismo internacional, as redes de 
comunicações são fornecedoras de oportunidades para a internacionalização, 
pois criam demandas de mercados e funcionam como um auxílio para o 
desenvolvimento de novos processos, gerando informações relevantes 
para o negócio (COVIELLO; MUNRO, 1997).

As redes de comunicações tornam possível o acesso às diversas 
informações, em particular, a inteligência de mercado (BELL, 1995), e 
essas facilitações de alguma forma tornam as empresas mais preparadas 
para agir oportunamente, ou seja, descobrir novos negócios ou demandas 
de negócios (SPENCE, 2003). O conceito para as redes de comunicação 
está associado à evolução. Em estudos da internacionalização e do 
empreendedorismo, afirma-se que as redes de comunicação sejam um 
importante elemento estratégico de crescimento e desenvolvimento 
internacional de pequenas e médias empresas e também com as jovens 
organizações (JOHANSON; VAHLNE, 2003).
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O empreendedorismo internacional se refere à inovação, à assunção 
ao risco e à proatividade no comportamento das empresas em negócios 
internacionais. O empreendedorismo internacional está relacionado com 
o processo de internacionalização e está presente em todas as atividades 
da organização em mercados internacionais. O processo pode variar de 
organização para organização, pois o empreendedorismo internacional 
possui diversas características que podem ser aplicadas integralmente ou 
parcialmente nas organizações (MCDOUGALL; OVIATT, 2000).

O “empreendedorismo internacional” nasce como um conceito e um 
campo de estudo que vem sendo desenvolvido há algumas décadas e é 
definido como o desenvolvimento de novos negócios internacionais ou 
start-up que identifica as operações dominantes no exterior para o estágio 
inicial da operação da empresa (MCDOUGALL, 1989).

Em meados de 1990, a dimensão internacional do empreendedorismo 
internacional atraiu muitas atenções quando foi identificado como uma 
ligação para buscas por negócios internacionais emergentes (WRIGHT; 
RICKS, 1994). Assim, a criação de valores nas atividades passou a ser a 
unidade base da análise e Wright e Ricks observaram que é o nível da 
atividade empresarial que determina a fronteira nacional, enquanto se 
concentra na relação entre negócios e seu mercado internacional. Assim, 
semelhantes afirmações promoveram clareza bem como a ampliação das 
definições de empreendedorismo internacional. A definição de McDougall 
e Oviatt (1996, 2000) demonstra o empreendedorismo internacional como 
“o envolvimento em novas e inovadoras atividades que tem o objetivo 
de criar valor e crescimento em organizações empresariais através das 
fronteiras nacionais”.

Para Kelley, Bosma e Amarós (2010), o empreendedorismo 
é fundamental para o desenvolvimento da sociedade em geral. O 
empreendedorismo gera postos de trabalhos. O empreendedorismo conduz 
e desenvolve a inovação, acelerando mudanças estruturais na economia. 
O espírito empreendedor é um catalisador para o crescimento econômico 
e para competitividade nacional, definindo assim as características do 
empreendedorismo tradicional.

O empreendedorismo internacional se diferencia do empreendedorismo 
tradicional, pois o empreendedorismo tradicional está associado à criação 
de um novo negócio por parte do empreendedor (LEITE; MORAIS, 
2012). Entretanto, no empreendedorismo internacional a questão não está 



61

Coleção Negócios Mundiais

PARTE I – Internacionalização de multinacionais  
e empresas brasileiras

apenas na criação de negócios, pois o aspecto central consiste na forma 
em que ocorre o processo de internacionalização. O empreendedorismo 
internacional está presente nas organizações que se internacionalizam 
por meio de ações empreendedoras que podem ou não ser utilizadas pelo 
proprietário (DIMITRATOS; PLAKOYIANNAKI, 2003).

Com a crescente inserção das PMEs no comércio internacional, 
obtive-se um interesse maior pelo empreendedorismo internacional. 
Isso se deve ao avanço dos sistemas de comunicação e informática, de 
novas tecnologias de transporte, da internet, da diminuição das barreiras 
protecionistas governamentais e da desregulamentação de alguns nichos 
de mercado, permitindo o acesso das empresas ao mercado internacional, 
abrindo caminho para as PMEs se internacionalizarem e competirem em 
nível global. É por meio do comportamento empreendedor que as PMEs 
superam suas limitações de recursos e passam a competir no cenário 
internacional (MCDOUGALL; OVIATT, 2003).

Existe uma ligação entre empreendedorismo internacional e 
internacionalização de empresas, por meio de uma importante função 
do empreendedor internacional, que é determinar as estratégias de 
internacionalização quando o enfoque está nos negócios internacionais. O 
empreendedorismo em si pode ser definido como as ações individuais que 
aproveitam as oportunidades para criar valor e correr riscos, desencadeando 
assim um comportamento fortemente associado à inovação, definida 
como o processo de reconhecer uma oportunidade e buscar o crescimento 
(STYLES; SEYMOUR, 2006).

Para McDougall e Oviatt (1996, 2000), o empreendedorismo 
internacional é definido como a combinação de um comportamento 
inovador, proativo e que assuma riscos calculados, ultrapassando as 
barreiras nacionais e buscando criar valor para a organização. 

Shane e Venkatraman (2000) afirmam que o empreendedorismo 
internacional enfatiza duas características principais: (1) as oportunidades 
e (2) os indivíduos que se esforçam para aproveitá-las, assim reconhecendo 
que ela está diretamente ligada à preparação antecipada da organização 
perante o mercado internacional.

Zahra e Garvis (2000) afirmam que as empresas empreendedoras 
são caracterizadas pelas ações que praticam e não pelo tipo de recursos 
que dispõem ou controlam. Assim, são estas ações que determinam e 
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direcionam as habilidades empreendedoras e a forma como a empresa lida 
com seus intangíveis (cultura organizacional, relacionamentos, habilidades 
de inovação, etc.).

3 procedimentos metodológicos

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa representa o estudo 
dos fenômenos que envolvem a sociedade em geral e suas complexas 
relações sociais, que são estabelecidas em diversos embientes que 
necessitam de algumas características básicas para a sua identificação. É 
necessário compreender em qual contexto o fenômeno ocorre e “captar” 
o objeto de estudo na perspectiva dos envolvidos, considerando todos os 
pontos de vista relevantes. Assim, são coletados vários dados e analisados 
posteriormente para possibilitar o entendimento da dinâmica do fenômeno. 
A abordagem qualitativa pode seguir diversos caminhos para que se 
obtenham os resultados pretendidos. 

Neste trabalho, realizou-se um estudo de caso que possibilitou uma 
visão prática do objeto de estudo. Optou-se neste caso pelo estudo de caso 
com propósito descritivo-exploratório da pesquisa (GODOY, 1995a). 
Assim, o estudo de caso permitiu verificar a percepção de um gestor sobre 
o objeto de estudo do empreendedorismo internacional da cervejaria 
artesanal Unika, possibilitando assim a dimensificação dos conceitos 
estudados e a sua real aplicação nos processos da organização.

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados como 
base os conceitos do empreendedorismo internacional de McDougall e 
Oviatt (1996, 2000) nas dimensões da inovatividade, da proatividade e da 
assunção ao risco para a confecção do protocolo de coleta de dados, que foi 
selecionado pelo critério de conveniência. 

O protocolo se constitui em um conjunto de códigos, menções e 
procedimentos suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em 
outro caso que mantém características semelhantes ao estudo de 
caso original. O protocolo oferece a condição prática para se testar a 
confiabilidade do estudo, isto é, obterem-se resultados assemelhados 
em aplicações sucessivas a um mesmo caso. (MARTINS, 2008, p, 10).

Primeiramente foi encaminhado um e-mail da pesquisa para 12 
empresas cervejeiras artesanais exportadoras que foram selecionadas a 
partir do site BRAZIL4EXPORT. Após não ter nenhum retorno, foi feito 
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o contato via telefone para 9 empresas, fazendo o convite para participar 
da pesquisa. Nenhuma empresa se prontificou a participar. Após a consulta 
em um blog especializado em cerveja artesanal, verificou-se a existência da 
empresa Unika. Entrou-se em contato via telefone e a mesma se interessou 
em participar. Foram trocadas várias mensagens via WhatsApp até ser 
marcada a data da realização da entrevista.

A empresa desta pesquisa foi selecionada pelo critério de conveniência, 
devido ao acesso às informações (MERRIAM, 1998). Por ser uma pesquisa 
qualitativa e pela natureza do segmento, diferentes técnicas de coletas 
de dados foram utilizadas, entre elas, a entrevista semiestruturada e a 
análise de documentos (PATTON, 2001). A entrevista semiestruturada 
permite que o pesquisador redirecione as perguntas conforme a evolução 
da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A entrevista contou com a participação de um dos sócios proprietários 
da cervejaria artesanal Unika, do Estado de Santa Catarina, que foi 
gravada e posteriormente transcrita, com duração de 56 minutos no total, 
acontecendo em um momento oportuno para ambas as partes.

Após a coleta de dados, as informações foram análisadas de modo 
exploratório, assim se identificando que eram consistentes e satisfatórias 
para o prosseguimento do estudo de caso. 

Realizou-se também um estudo sobre a Cervejaria Unika, localizada 
em Rancho Queimado – SC, identificando-se aspectos introdutórios sobre 
a empresa e sua história. Assim, adotou-se a análise de conteúdo (BARDIN, 
2011), levando em consideração os aspectos contextuais, para identificar 
conexões, códigos e categorias existentes na transcrição do entrevistado. 
Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, a análise dos dados 
contemplou dois passos: descrição e interpretação. Durante a análise 
dos dados, buscou-se relacionar as dimensões do empreendedorismo 
internacional com as práticas adotadas pela Unika. 

4 análise dos resultados

A cervejaria Unika iniciou suas atividades no mercado nacional em 
fevereiro de 2016 e está localizada em Rancho Queimado, Santa Catarina. 
É composta por quatro sócios proprietários, e apenas três participam 
efetivamente do dia a dia da empresa. 



64

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

Ronaldo Dutra, um dos sócios proprietários da Unika, é cervejeiro 
caseiro há seis anos, sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja/ABS 
e Técnico cervejeiro pelo Senai/Vassouras/Joinville. Ronaldo também 
é sócio na empresa Armada, na qual inicialmente era apenas um grupo 
de estudo sobre cervejas artesanais e em janeiro de 2016 se transformou 
em uma iniciativa empresarial devido ao grande sucesso das cervejas 
fabricadas pelo grupo, auxiliando Ronaldo nas conquistas em que obteve 
participando de concursos nacionais e internacionais.

Na primeira edição do Concurso Cervejeiro Caseiro Bierland para 
o estilo Belgian Blond Ale, Ronaldo foi o grande vitorioso com a cerveja 
artesanal Bruxa, que permitiu o lançamento da sua receita pela Bierland 
e tornou a marca uma referência no estilo. Esse concurso ainda trouxe 
a Ronaldo visibilidade e renome no segmento de cervejas artesanais 
nacionais. A marca Bruxa fez tanto sucesso com o público que acabou 
entrando nas linhas produzidas pela Bierland e atualmente compõe o 
portfólio permanente da empresa.

No Concurso Estadual de Cervejas Caseiras da Acerva/SC, Ronaldo 
conquistou dois prêmios com receitas produzidas especialmente para 
o concurso. Na categoria Ales Belgas, Francesas e Sours, Ronaldo 
conquistou o terceiro lugar com a cerveja Flanders Brown Ale/Oud 
Bruin. Na categoria Frutas, Especiarias, Defumadas e Madeira, Ronaldo 
conquistou também o terceiro lugar com a cerveja Wood-Aged-Beer.

De três (3) a seis (6) de novembro de 2016, aconteceu em Bruxelas, 
na Bélgica, o Concurso Brussels Beer Challenge 2016, que contou com a 
participação dos melhores cervejeiros do mundo. No concurso, cerca de 75 
especialistas em cervejas experimentaram 1100 cervejas de todo o mundo. 
As cervejas participantes são divididas em categorias, de acordo com a 
sua origem, tipicidades e estilos para serem avaliadas. No final do terceiro 
dia de degustação, a melhor cerveja de cada categoria ganhou medalha de 
ouro, seguida pelo segundo lugar com a medalha de prata e para o terceiro 
lugar, a de bronze. Este concurso é uma oportunidade única para todos 
os cervejeiros exporem as suas cervejas e disputarem com os melhores do 
mundo. A Unika participou do concurso e teve a Bruxa como a sua cerveja 
escolhida para a disputa na categoria Pale&Amber Ale. A cervejaria Unika 
realizou o envio de sua amostra para o concurso na Bélgica por meio do 
serviço Exporta Fácil dos correios.

A cervejaria Unika produz em seu parque fabril duas marcas de 
cerveja artesanal, a Bruxa, que nasceu no misticismo de Florianópolis 
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inspirada em cervejas das escolas belga, e a Unika que busca conceitos 
das escolas alemãs e americanas. Cada uma das marcas teve quatro estilos 
diferentes de cerveja artesanal em seu portifólio. A empresa ainda lançou 
uma terceira marca que será chamada de Madre, em homenagem ao Rio da 
Madre na Guarda do Embaú e mais dois estilos para a marca Bruxa, com a 
Bruxa Trippel e a Bruxa Farmhouse e a marca Unika com a Unika Session 
Ipa e a Unika Barley Wine.

Na cervejaria Unika são produzidos quatro estilos de cervejas artesanais 
diferentes, que são: German Lager, American Lager, West Coast Ipa e a 
Black Ipa. A cerveja Unika German Lager é uma releitura moderna de um 
clássico alemão, sendo utilizado em sua fabricação um novo lúpulo (Halertan: 
Mandarina Bavaria, Blanc e Hull Mellon), que confere personalidade e 
refrescância à cerveja. A Unika American Lager é uma cerveja clara, leve 
e com muito sabor. Ela é uma resposta às “Pilsen” industriais que estão 
presentes no mercado nacional e não conferem as características de uma 
Pilsen verdadeira. É produzida com lúpulos americanos que conferem a essa 
cerveja muito aroma e um notável amargor. Unika West Coast Ipa é uma 
cerveja moderna e com leitura atual norte-americana das lupuladas cervejas 
inglesas, nas versões da costa oeste-americana, são claras, com aroma e 
sabor de frutas tropicais. É amarga e saborosa. A Unika Black Ipa é uma 
cerveja escura do estilo India Pale Ale – Ipa. Possui frescor com leves notas 
tostadas, que remetem ao café e ao cacau.

Na marca Bruxa são produzidos outros quatro estilos de cervejas 
artesanais diferentes, que são: Belgian Blond, Belgian Ipa, Belgian Saison 
e Belgian Dark Saison. A Bruxa Belgian Blond é uma cerveja clara e de 
aroma frutado, com leve dulçor equilibrado pelo lúpulo. Esta cerveja agrada 
aquelas pessoas que estão iniciando no mundo das cervejas artesanais. 
Bruxa Belgian Ipa é uma cerveja clara, de aroma frutado e com uma carga 
de lúpulo que convida ao próximo gole. É moderna e equilibrada e foi criada 
como uma resposta da escola belga às Ipas americanas e inglesas. A bruxa 
Belgian Saison é uma cerveja clara e turva por força da utilização de malte 
de trigo. É uma cerveja criada por fazendeiros belga para acompanhar 
os dias quentes do verão europeu. Bruxa Belgian Dark Saison é a versão 
da empresa mais escura da Saison. Possui o mesmo aroma frutado com 
nuances tostados. É uma cerveja perfeita para os amantes da gastronomia.

As cervejas artesanais serão engarrafadas em garrafas long neck de 
355 ml, devido ao fato de ser um modelo muito bem aceito no mercado 
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nacional e para o mercado internacional são necessárias apenas alterações 
na rotulagem do produto exportado. A empresa possui atualmente em seu 
quadro de funcionários três pessoas contratadas diretamente e cinco a seis 
indiretamente (terceirizados). Contudo, a Unika projeta para um período 
de doze meses contarem com um quadro de funcionários compostos por 
dez a doze pessoas. 

A cervejaria Unika conta com consumidores fiéis ao conceito 
transmitido pela empresa e busca levar ao consumidor final um produto 
com gosto e aroma único, o que se caracteriza como um diferencial 
competitivo para a empresa. Os clientes têm respondido positivamente às 
cervejas artesanais produzidas pela Unika e a fatia de mercado da empresa 
vem crescendo consideravelmente.

Conforme destacado na revisão teórica, McDougall e Oviatt (1996, 
2000) definem o empreendedorismo internacional como uma combinação 
de diversos fatores, tais como a inovação, a proatividade e a assunção ao 
risco, comportamentos estes que superam as fronteiras nacionais e que são 
destinados a agregar valor para a organização.

Na dimensão da proatividade pode-se destacar:

Eu cursei meu ensino médio em uma escola no Canadá, período 
em que fiquei quatro anos no país. Após este período, retornei ao 
Brasil e fui prestar vestibular para direito na UFSC, fui aprovado. 
Este tempo fora do país me permitiu abrir minha mente em 
relação a todos os aspectos culturais que um país pode ter, pois o 
Canadá é um país com diversas culturas misturadas, convivendo 
diariamente. Acredito que isso contribuiu muito com minha visão 
sobre os aspectos de cada tipo de consumidor que a Unika possui. 
(ENTREVISTADO).

Verifica-se a capacidade do gestor em relacionar-se com aspectos de 
culturas diferentes, o que faz com que tenha uma visão multicultural e a 
incorpore para a empresa nos diversos tipos de cervejas produzidas com 
foco ao consumidor da Unika.

Para a dimensão inovatividade, observou-se a visão do gestor em 
relação ao mestre cervejeiro da empresa:

O nosso mestre cervejeiro possui uma ampla experiência prática 
com cervejarias estrangeiras e eu com as cervejarias artesanais do 
Brasil. Isso nos permite analisar detalhadamente o nosso processo 
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como um todo, desde a produção até a distribuição na gôndola, 
permitindo a implantação do que é de melhor das demais cervejarias 
que conhecemos e corrigindo os erros que identificamos nelas. 
Isso é um grande diferencial competitivo neste início do processo 
de exportação do produto, pois permite que nós utilizemos nossa 
fabricação com zero de erros e desperdícios. 

Também nós temos um concurso que é nacional em todo mês de 
março e aí também tem um calendário de concursos pelo mundo, 
onde tem o concurso sul-americano, na América do Sul temos 
dois concursos renomados, nos EUA tem um que acontece de dois 
em dois anos, na Europa tem quatro concursos que acontecem 
anualmente. (ENTREVISTADO).

A empresa utiliza a inovatividade no processo de produção artesanal 
das cervejas, com vantagem competitiva sustentável. Foca no processo 
criativo, explorando as oportunidades de negócios com a experiência 
dos gestores na produção de cervejas nacionais e estrangeiras visando às 
oportunidades de crescimento para a empresa.

Em processos de empreendedorismo internacional, as redes de 
comunicações são fornecedoras de oportunidades para a internacionalização, 
pois criam demandas de mercados e funcionam como um auxílio para o 
desenvolvimento de novos processos, gerando informações relevantes 
para o negócio (COVIELLO; MUNRO, 1997).

Estamos constantemente em contato pelas redes sociais, como 
por exemplo, o Whats App com as demais cervejarias artesanais. 
Possuímos um forte parceiro nos EUA, na Alemanha e agora 
na Bélgica e nossa comunicação normalmente se faz através do 
aplicativo ou e-mail. Outro meio de identificarmos informações e 
tendências de mercado são as revistas e sites especializados nos países 
que objetivamos exportar nosso produto. (ENTREVISTADO).

Quanto à assunção ao risco, percebe-se do gestor da Unika:

Como toda atividade industrial, existem estes riscos inerentes como o 
dólar, mas estamos bem tranquilos e o nosso endividamento é zero. A 
empresa é própria, o terreno é próprio, a estrutura é própria então nós 
já fizemos isso para diminuir um pouco, no ponto de vista econômico. 

O produto ele não pode mudar radicalmente, mas ele está sempre 
mudando. Isso é inevitável, pois você está lidando com um ser vivo 
que é a levedura e talvez tenha alguns momentos em que você tenha 
que realizar mudanças, seja de temperatura, seja de composição, 
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mas assim a ideia é que o espírito do negócio seja sempre o mesmo 
então de hoje para daqui uns dois anos você notaria diferença. 

O empreendedorismo é definido pela ação comportamental forte 
do gestor, que aproveita as oportunidades de inovação para criar valor 
à marca, reconhecendo as oportunidades em busca do crescimento e da 
valoração da empresa frente aos clientes.

Conforme descrição das práticas da cervejaria Unika pelo entrevistado, 
são notáveis as características do empreendedorismo internacional 
presente na organização. Assim, é possível afirmar que a empresa adota 
postura empreendedora em nível internacional com a sua participação nos 
concursos internacionais.

5 considerações Finais

O empreendedorismo em si pode ser definido como as ações 
individuais que aproveitam as oportunidades para criar valor e correr 
riscos, desencadeando assim um comportamento fortemente associado à 
inovação, definida como o processo de reconhecer uma oportunidade e 
buscar o crescimento (STYLES; SEYMOUR, 2006).

As ações praticadas pelos sócios da cervejaria Unika foram 
identificadas como empreendedoras. Isso se deve ao fato de que a empresa 
está colhendo atualmente os resultados da sua constante tentativa de 
inserção no comércio internacional, como a experiência internacional 
dos membros da empresa e a participação em concursos internacionais, 
oportunidades que a cervejaria Unika aproveita e reconhece como essenciais 
para a sua segmentação e para o desenvolvimento de novas competências 
internacionais de seus gestores.

O trabalho trouxe contribuições para a literatura do empreendedorismo 
internacional e insights para os estudiosos do tema. Para futuras pesquisas, 
sugere-se a aplicação deste trabalho em outras microcervejarias artesanais, 
ajudando na evolução para o entendimento da influência das dimensões do 
empreendedorismo internacional nas microempresas.
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Resumo: A expansão da globalização fez com que as cadeias logísticas 
se tornassem cada vez mais internacionalizadas e, consequentemente, 
mais complexas e de difícil gestão. Nesse contexto, mostra-se evidente a 
importância da avaliação de desempenho na logística internacional, a fim de 
se buscar a medição e a gestão do desempenho das operações realizadas com 
outros países. Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar 
como se tem avaliado o desempenho em logística internacional e verificar 
quais são os objetos de estudo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa teórica 
descritiva, bibliométrica, de caráter qualitativo. Apresentaram-se as principais 
pesquisas encontradas no recorte da literatura pesquisado, podendo-se 
constatar que tais investigações se concentram basicamente na análise de 
dois objetos: a logística internacional de países e a logística internacional de 
empresas. Propõe-se ainda a identificação dos elos que compreendem uma 
operação de exportação ou importação, para então apontar os pontos-chave 
que poderiam ser submetidos à avaliação de desempenho. Pode-se concluir 
que há oportunidades de pesquisa na área, especialmente sob o aspecto da 
avaliação da logística internacional de empresas.   

Palavras-chave: avaliação de desempenho; logística internacional.

1. introdução

A globalização dos mercados é um fenômeno relativamente recente, 
desencadeado principalmente pela expansão do desenvolvimento 
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2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – evmoritz@gmail.com.

3 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – tabcarlos@gmail.com.



72

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

econômico pós-segunda guerra mundial. Embora o comércio internacional, 
assim como a logística necessária para o seu desenvolvimento, tenha 
aumentado significativamente na segunda metade do século passado, há 
milênios as nações o praticam.

Na economia mundial, sistemas logísticos eficientes formam bases para 
o desenvolvimento do comércio e a manutenção de um alto padrão de vida nos 
países desenvolvidos, sendo que um sistema logístico eficiente permite que 
uma região geográfica explore suas vantagens inerentes pela especialização 
de seus esforços produtivos naqueles produtos que ela tem vantagens, e pela 
exploração desses produtos a outras regiões (BALLOU, 2012).

De acordo com David e Stewart (2010), a crescente aceitação por 
parte dos consumidores globais de produtos estrangeiros permite que um 
número cada vez maior de empresas aumente suas vendas para além das 
fronteiras domésticas, utilizando-se da logística internacional não somente 
pela movimentação de bens, mas também para os aspectos táticos da cadeia 
de suprimentos globalizada, envolvendo documentos, infraestrutura e 
legislação envolvida entre os países.

A rápida evolução dos processos de compra e venda internacional 
mudou significativamente a gestão da cadeia de suprimentos globalizada e 
a logística internacional, exigindo gestão e operações mais eficientes, nas 
quais produtos e serviços estão cada vez mais negociados e encomendados 
por meios eletrônicos, não somente nas operações B2B, mas também nas 
operações B2C, aumentando consideravelmente a demanda por logística 
internacional (BATISTA, 2012).

Considerando que a logística internacional se torna um fator crítico 
na criação e na vantagem competitiva das organizações no comércio 
internacional, avaliar e controlar o desempenho são duas tarefas estratégicas 
para destinar e monitorar recursos, pois a diferença entre operações 
rentáveis e não rentáveis torna-se cada vez menor (BOWERSOX; CLOSS, 
2011). O desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação de 
desempenho é fundamental para o gerenciamento das atividades da logística 
internacional, tornando-se ainda mais importante no atual cenário em que 
as atividades relacionadas à logística vêm sendo reconhecidas mundialmente 
como de elevada importância para geração de valor para o cliente.

Seguindo a definição de Chow et al. (1994), que afirmam que pesquisa em 
logística é a busca sistemática e objetiva, e análise, de informação relevante 
para identificação e solução de qualquer problema logístico, este artigo tem 
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por objetivo apresentar uma pesquisa teórica feita sobre a Avaliação de 
Desempenho Logístico (ADL) na logística internacional. Objetiva-se, com 
essa pesquisa, demonstrar como se tem avaliado o desempenho em logística 
internacional e verificar quais são os objetos de estudo. 

2. metodologia

Optou-se por realizar uma pesquisa teórica, com reflexões acerca da 
avaliação do desempenho na logística internacional. Realizou-se ainda uma 
pesquisa bibliométrica, de caráter qualitativo, com o intuito de verificar o 
estado da arte na pesquisa científica sobre ADL na logística internacional. 
O trabalho foi descritivo pois, conforme defende Cervo e Bervian (1996), 
observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou variáveis sem manipulá-los. 
A pesquisa bibliométrica foi realizada com base nas orientações de Okubo 
(1997), que explica que a bibliometria tem por objetivo medir o resultado da 
investigação científica e tecnológica por meio de dados derivados. 

No que se refere à operacionalização da pesquisa, lançou-se mão de 
cinco bases de dados, utilizando-se palavras-chave que possibilitassem 
procurar os artigos científicos sobre os temas desejados de maneira 
objetiva, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Quantidade de artigos por base de dados

PALAVRAS-CHAVE EBS SCI SCO ILOS

Logística 
Internacional e

Avaliação do desempenho 0 0 0 0
Gestão do desempenho 0 0 0 0
Mensuração do desempenho 0 0 0 0
Desempenho 0 0 0 0

International 
Logistic e

Performance Assessment 3 0 0 1
Performance Management 3 0 11 0
Performance Measurement 4 0 5 0
Performance 162 5 200 1

TOTAL: 172 5 216 2
SELECIONADOS: 0 0 0 0
Legenda: EBS: Ebsco / SCI: Scielo / SCO: Scopus / ILOS: Instituto de Logística e 

Suply Chain

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Dos 395 artigos encontrados, analisaram-se os títulos e os resumos, 
eliminaram-se as duplicações, chegando-se a uma seleção de 7 artigos 
ao final. Selecionados os artigos, os mesmos foram analisados com o 
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intuito de se classificar as pesquisas já feitas na área de ADL na logística 
internacional. Os resultados desta pesquisa são apresentados no item 5 
deste artigo.

Antes de abordar o principal assunto deste artigo, que é a ADL na 
Logística Internacional, entende-se adequado trazer à discussão dois temas 
que podem auxiliar a sustentar teoricamente os resultados da pesquisa: 
os sistemas de avaliação de desempenho e a logística internacional, 
apresentados nos itens 3 e 4, respectivamente.

3. sistemas de avaliação de desempenho

Antes de abordar diretamente os sistemas de avaliação, cabe refletir 
sobre o conceito de desempenho. Muitas vezes relacionado exclusivamente 
ao desempenho financeiro, Chow et al. (1994) explicam que a definição 
de desempenho é um desafio para os pesquisadores em qualquer área da 
gestão, porque as organizações possuem distintos e por vezes conflitantes 
objetivos. Alguns definem desempenho em termos de lucro, outros 
podem priorizar o atendimento ao cliente ou à maximização das vendas. 
Desempenho, portanto, é algo muito relacionado com os objetivos da 
organização e é por isso, também, que a medição do desempenho é algo tão 
desafiador. Pires (2004) define desempenho como a informação quantificada 
do resultado de processos, que pode ser comparada com metas, padrões, 
resultados passados e outros processos.

O histórico da criação e o uso de sistemas de avaliação de desempenho 
têm início mesmo antes da revolução industrial, havendo registros de sua 
utilização por parte de artesões. No século XIX utilizava-se a análise do 
custo por hora da transformação da matéria-prima em produto acabado 
e esta era a forma de estabelecer comparações e medir a eficiência dos 
processos. Também neste século foi criado o índice operacional, que 
correlacionava as despesas operacionais com as receitas, possibilitando 
medir a eficiência dos processos e da lucratividade dos negócios (TEZZA 
et al., 2010).

O século XX iniciou com a adoção de sistemas de avaliação de 
desempenho de caráter financeiro, como é o caso do indicador de retorno 
sobre investimento (ROI) e, a partir da década de 1960, com o aumento 
da preocupação por parte das empresas sobre a qualidade, iniciou-se 
lentamente a adoção de indicadores não financeiros, fenômeno que se 
intensificou a partir da década de 1980, com a comunidade acadêmica 
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publicando trabalhos teóricos com intensidade. A década de 1990 foi 
marcada pela criação de modelos de sistemas de avaliação de desempenho 
bastante densos, contemplando aspectos até então relevados, como a cadeia 
de suprimentos, os serviços e o indivíduo. A partir da década de 2000 os 
estudos sobre sistemas de avaliação de desempenho passaram a ser, na sua 
maioria, testes empíricos e adaptações dos modelos teóricos propostos nas 
décadas anteriores (TEZZA et al., 2010).

No que se refere aos sistemas de avaliação de desempenho para a 
área de logística, as propostas começam a aparecer na década de 1990, 
podendo-se destacar como precursores os trabalhos de Christopher 
(1992), que utiliza uma abordagem com base em duas perspectivas (custos 
e benchmarking); Stewart (1995) analisando a cadeia de suprimentos; e 
Stainer (1997) sobre produtividade (TEZZA et al., 2010). Segundo Sheffi 
(1995), em logística um sistema de medição de desempenho bem elaborado 
é capaz de proporcionar ao gestor uma fotografia do processo logístico.

A partir da década de 2000 as pesquisas em avaliação do desempenho 
logístico se intensificam, contemplando áreas como a logística do armazém, 
de operadores logísticos, do varejo e da cadeia de suprimentos, dentre outras.

Uma das importantes áreas da logística é a internacional, 
especialmente com o incremento constante das operações internacionais 
em nível mundial nos últimos 50 anos e a consequente interdependência 
entre países proporcionada por tal fenômeno. Nesse contexto, esse é o 
assunto abordado no próximo item.

4. a logística internacional 

Na medida em que as nações buscam melhorar seu padrão de vida por 
intermédio do comércio internacional, o esforço logístico internacional é 
cada vez maior, desta forma o conceito de logística internacional deve 
incorporar esta dinâmica e suas mais diversas variáveis nos processos 
envolvidos.

É nesse contexto que a logística internacional está inserida e o seu 
conceito pode ser definido como o processo de planejar, implementar e 
controlar o fluxo e a armazenagem de mercadorias, serviços e informações, 
do ponto de origem ao ponto de consumo em outro país (DAVID; 
STEWART, 2010). Silva (2011) complementa quando afirma que a 
logística internacional está também nos prazos acertados e cumpridos em 
uma cadeia de suprimentos. 
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Ballou (2012) considera que a logística internacional utiliza estruturas 
de transportes diferentes das utilizadas no transporte interno do país, com 
uma multiplicidade de serviços e esquemas tarifários adicionais de acordo 
com cada país envolvido. Lambert e Stock (1992) complementam quando 
afirmam que, em comparação com a logística doméstica, a internacional é 
muito mais complexa. 

Já para Bowersox e Closs (2011), a logística internacional exige uma 
consciência global, com visão e filosofia operacional em nível internacional, 
assim como estratégias operacionais, com expectativas de desempenho, as 
avaliações do desempenho e as alternativas para o processo decisório. 

Medina et al. (2014) abordam mais as questões operacionais quando 
explicam que a importância da logística está na capacidade de solucionar 
eficientemente os problemas de transporte, armazenagem e embalagem, 
incrementando a competitividade das empresas e do país. Segundo Batista 
(2012), a logística internacional está diretamente relacionada à capacidade 
de transportar mercadorias por meio das fronteiras, transformando o 
papel das nações nas cadeias de fornecimento globais.

As diversas variáveis apresentadas na criação de um processo 
logístico internacional eficiente e eficaz, nos seus prazos, qualidade e custos 
podem representar uma vantagem logística e melhorar a competitividade 
empresarial no comércio internacional.

Com base na Figura 1, a logística internacional pode ser definida 
como a capacidade de integrar com segurança a empresa no país “A” 
com a empresa no país “B”, com os fluxos bidirecionais de informação, 
movimentação de bens e/ou serviços e financeiro, de forma eficiente. 

Pode-se verificar ainda na Figura 1 algumas as variáveis que 
influenciam na eficácia do resultado da logística internacional, que são: 
a) modais de transporte: a capacidade de integrar a multimodalidade, os 
diferentes modais a serem utilizados desde o produtor até o consumidor final; 
b) armazenagem: todos os processos envolvidos para armazenar a matéria-
prima, produtos semiacabados e produtos acabados, e seus custos, que fazem 
parte dos processos logísticos internacionais das organizações envolvidas, 
e dos órgãos governamentais; c) embalagem: item importante que deve 
prover segurança e facilidades no transporte, manuseio e armazenagem 
em todos os processos, sem relegar a necessidade eminente de restrição 
de peso e volume, além dos custos; d) infraestrutura logística nos países: 
todos os elementos disponíveis para possibilitar a execução com eficiência 
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os processos logísticos internacionais, como transporte, logística portuária, 
meios de comunicação, legislação e serviços públicos e privados; e) ambiente 
interno das organizações: o conjunto ordenado de funcionamento dos seus 
processos e da estrutura organizacional, com as estratégias visando ao 
mercado exterior; f) serviços aduaneiros: a disponibilidade e a legislação dos 
trâmites legais das aduanas dos países para o ingresso e a saída de produtos, 
bem como os serviços prestados por empresas com o intuito que se cumpra 
devidamente e com agilidade todas as exigências.

Figura 1 – Logística Internacional

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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Desta forma, a logística internacional tem o objetivo de realizar a 
integração de cadeias de suprimentos globalizadas, buscando interligar 
diversos agentes econômicos, com custos adequados, proporcionando 
a melhora no comércio internacional, no desenvolvimento das nações e, 
consequentemente, na satisfação dos consumidores globais.

5. avaliação de desempenho logístico  
na logística internacional

Conforme explicado no item 2 deste artigo, foi realizada uma pesquisa 
bibliométrica com o intuito de levantar a produção científica no tema de 
ADL na Logística Internacional.

Quadro 1 – Artigos de Logística Internacional selecionados na pesquisa bibliométrica

AUTOR/ANO TÍTULO FOCO QUALIS

Faria et al. 
(2015)

Evaluation 
of Logistic 

Performance 
Indexes of Brazil in 

the International 
Trade

Estudo quantitativo, elaborado 
a partir de dados secundários 

(relatórios do Banco Mundial e do 
governo brasileiro), que compara a 
performance da logística brasileira 
com a de 39 países, estes entre os 

principais players globais.

B1

Stank e Crum 

(1997)

Just-In-Time 
Management and 
Transportation 

Service Performance 
in a Cross-Border 

Setting

Estudo quantitativo, com base em 
dados primários, com o intuito 
de comparar a performance do 
transporte internacional em 

empresas que adotam o JIT em 
comparação com aquelas que não 
adotam no comércio entre México 

e EUA.

0,46

impacto

Medina et al.

(2014)

Índice de 
Desempeño 
Logístico: 

Exportaciones 
Europeas

Estudo quantitativo, com base 
em dados do Banco Mundial, 
comparando a evolução do 

desempenho logístico da U.E. nas 
suas exportações entre o ano de 

2005 e o ano de 2010.

0,30

impacto

Bowersox e 

Closs

(1997)

Brazilian Logistics: 
a Time For 
Transition

Artigo teórico, de caráter 
qualitativo, que aborda um modelo 

teórico de boas práticas globais 
e aponta os desafios da logística 

brasileira em 1997.

-
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Argueta et al. 

(2013)

Un Enfoque 
Multicriterio para el 
diseño de uma red 
para el transporte 

de embarques 
internacionales

Estudo de caso simples, de caráter 
quantitativo, tendo como objeto 
uma montadora de automóveis 

mexicana que importa de 
fornecedores norte-americanos, com 

objetivo de estabelecer uma rede 
e definir as melhores alternativas 
para o transporte internacional.

B5

(eng)

B1

(adm)

Batista (2012)

Translating trade 
and transport 

facilitation into 
strategic operations 

performance 
objectives. 

Estudo de caso com aplicação da 
metodologia Delphi, com caráter 

quantitativo, como uma estrutura de 
apoio na avaliação de desempenho e 
facilidades da logística internacional 

por intermédio de um importante 
porto internacional.

A1

Behar, Manners 

e Nelson (2013)

Exports and 
international 

logistics

A Aplicação por Behart, Manners 
e Nelson utiliza o LPI como 

base, aplicado a um modelo de 
gravitacional considerando os 

aspectos de heterogeneidade da 
empresa exportadora (custos) 
e a sua resistência multilateral 

(condições de preços). Com 
variáveis qualitativas 

e indicadores quantitativos.

B1

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Após a análise dos artigos selecionados, foi possível fazer uma classificação 
de tais pesquisas, contemplando autor, título, metodologia empregada e foco 
do estudo, bem como a avaliação do periódico quando foi publicado cada 
artigo. Tal classificação está apresentada no Quadro 1. 

Se se classificar os artigos encontrados por objeto de estudo, percebe-
se que 3 deles abordam a ADL na logística internacional de países, enquanto 
os outros 4 abordam a ADL na logística internacional de empresas.

No que se refere aos estudos sobre países, percebe-se a importância 
dos dados secundários gerados pelo Banco Mundial. Ramirez (2013) 
ressalta a importância dos dados levantados e organizados por instituições 
como o Banco Mundial, mas Batista (2012) traz uma importante questão 
para reflexão quando explica que até a presente data a maioria dos 
estudos, e consequentes publicações, na área do comércio e facilidades da 
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logística internacional, em particular, foi desenvolvida por instituições 
não acadêmicas, tais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Fórum 
Econômico Mundial. Embora estas organizações sejam insituições 
respeitáveis, cujos estudos são geralmente conduzidos e/ou acompanhados 
por especialistas e acadêmicos, devido à natureza e à finalidade das suas 
publicações, não há discussão e análise da metodologia aplicada para 
desenvolver o desempenho e os indicadores propostos.

Para avaliar o desempenho da logística internacional de países, 
o Banco Mundial criou em 2007 o LPI - Logistic Performance Indicator. 
Este método utiliza uma escala de 1 a 5 para medir 6 indicadores com 
base em mais de 5.000 avaliações de profissionais de logística por país. 
Os 6 indicadores e os seus respectivos pesos para a análise total estão 
demonstrados no Quadro 2:

Quadro 2 - Indicadores LPI

Componente Peso no LPI
A eficiência dos processos alfandegários e outros 
serviços de fronteira.

0,18

Facilidade de acesso aos embarques internacionais 0,20
Possibilidade de controlar e rastrear embarques 0,16
Pontualidade nas entregas 0,15
Infraestrutura das indústrias, tecnologias aplicadas 
nos processos e dos transportes.

0,15

Competência da logística local 0,16
TOTAL 1,0

Fonte: Adaptado de Behart, Manners e Nelson (2013).

Ainda no que se refere ao estudo da ADL na logística internacional de 
países, Batista (2012) defende que uma das principais deficiências na medida 
de desempenho da logística internacional é a falta de uma uniformidade e 
de estruturas padrão para medir os aspectos de desempenho e facilidades do 
transporte internacional, e quando existem costumam considerar política, 
aspectos econômicos, entre outros juntamente com os aspectos operacionais 
de forma agregada, tornando difícil para que um país tome iniciativas de 
melhorar seu desempenho, bem como das empresas envolvidas.

No que se refere aos estudos sobre a ADL na logística internacional 
de empresas, verificou-se que os quatro estudos encontrados possuem 
diferentes abordagens. Argueta et al. (2013) criaram um modelo de uma 
rede de transportes internacionais para uma montadora de veículos 
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mexicana, com medição de desempenho de cada canal disponível e, com 
isso, possibilitando a seleção com base em todo o desempenho e não só no 
custo, como é feito por boa parte das empresas. 

Stank e Crum (1997) estabeleceram uma comparação entre empresas 
mexicanas que adotam a política do Just-In-Time (JIT) e as que não adotam, 
no que se refere ao desempenho do transporte internacional.

Batista (2012) propõe a Delphi como metodologia para avaliação 
de desempenho na logística internacional, utilizando um porto marítimo 
internacional como ponto principal na medição e na validação desta metodologia.

Já Behar et al. (2013) usam como objeto, em sua pesquisa, a empresa 
exportadora, propondo um modelo gravitacional, com base no LPI, que 
considera aspectos da heterogeneidade da empresa e sua resistência multilateral.

Com base nas pesquisas realizadas na área de ADL na logística 
internacional, identificadas e apresentadas neste artigo, propõe-se a 
identificação dos elos que compreendem uma operação de exportação 
ou importação, para então apontar os pontos-chave que poderiam ser 
submetidos à avaliação de desempenho, para que se tivesse uma avaliação 
de desempenho global, compreendendo toda a cadeia.

Figura 2 – Elos da logística internacional
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6. considerações Finais

É inegável a importância dos sistemas de avaliação do desempenho 
logístico para que se tenham processos logísticos eficientes e, 
consequentemente, para que se contribua para o desempenho geral das 
organizações. Inegável também é a importância e o incremento, nas 
últimas décadas, das operações internacionais para as empresas e países.

Contudo, enquanto se tem extensa e densa pesquisa científica sobre 
avaliação de desempenho logístico em geral, pouca é a pesquisa em nível 
mundial sobre ADL na logística internacional. Como resultado de pesquisa 
bibliométrica realizada, pode-se encontrar pesquisas pontuais tendo como 
objeto o desempenho da logística internacional de países e pouquíssimas 
pesquisas sobre a ADL na logística internacional de empresas. 

Para além de identificar o que se realizou de pesquisa na área, este 
artigo ainda apresentou os principais elos da cadeia logística internacional, 
buscando identificar os pontos em que a ADL poderia, potencialmente, 
ser aplicada. Parece evidente a necessidade de se desenvolver mais 
pesquisa científica na área, de se criar e testar modelos de avaliação que 
possam contribuir para operações mais eficientes no cenário cada dia mais 
competitivo que se tem nas operações globais.

Cabe ressaltar que esta pesquisa possui um caráter exploratório e não 
é exaustiva, ao contrário. O que se buscou foi, a partir do que já se pesquisou 
na área, realizar um trabalho preliminar de identificação de pontos-chave na 
cadeia logística internacional que mereceria ser objeto de estudos futuros no 
sentido de se desenvolver sistemas de avaliação de desempenho que possam 
contribuir para o processo logístico como um todo.
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Os Integrantes da Cadeia Logística Internacional 
de uma Empresa Importadora  

Distribuidora Brasileira

Júlio Cesar Schmitt Neto1 
Evandro Moritz Luz2 

Carlos Manuel Taboada Rodriguez3

Resumo: A logística internacional é uma área recente da logística, mas que 
tem ganhado evidência em razão do aumento das operações internacionais, 
especialmente nos últimos 30 anos, e também em função da sua importância 
para o desempenho das empresas. Para se elaborar um sistema de avaliação 
de desempenho da logística internacional de uma empresa, se faz necessário, 
preliminarmente, identificar os integrantes da cadeia logística na qual ela 
está inserida. Nesse sentido, buscou-se nesta pesquisa fazer tal identificação 
para uma empresa importadora distribuidora brasileira. Para tanto, realizou-
se uma pesquisa teórico-empírica, de caráter exploratório, por meio de um 
estudo de caso simples, utilizando-se de dados primários e secundários. 
Elaborou-se um diagnóstico da logística internacional da empresa e 
identificaram-se os integrantes de sua cadeia logística de importação, sendo 
eles: a) exportador; b) operador logístico; c) agente de cargas; d) armador; e) 
porto de destino; f) porto seco; g) despachante aduaneiro; h) Receita Federal; 
i) Ministério da Agricultura; j) transportadora rodoviária; e k) empresa 
importadora. A sugestão para pesquisa futura se concentra na elaboração do 
sistema de avaliação de desempenho, construindo indicadores e identificando 
ferramentas para cada item avaliado. 

introdução

A logística, como área de pesquisa científica, tem suas primeiras 
aplicações a partir da década de 1950. Com a evolução dos mercados, ao 

1 Curso de Comércio Exterior – UNIVALI – profjulio@univali.br.

2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – evmoritz@gmail.com.

3 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – tabcarlos@gmail.com.
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longo do tempo, a logística também evoluiu, mudando sua abrangência, 
sua importância e incorporando novas subáreas. 

Quanto à abrangência, enquanto no princípio se dedicava basicamente 
às operações de transporte, atualmente contempla todo o fluxo físico (bens) 
e de informações, desde a origem até o ponto final de consumo, prevendo 
ainda a possibilidade do fluxo reverso. 

Quanto à importância, vem ganhando destaque em razão da alta 
competitividade dos mercados combinada com a disponibilidade global de 
tecnologias e processos produtivos, que faz com que as empresas busquem 
a diferenciação em aspectos relacionados à gestão da operação, já que em 
termos de produto é cada vez mais difícil. 

Nesse contexto, algumas subáreas da logística vêm surgindo 
(logística lean, logística reversa, interoperabilidade logística, dentre 
outras) com o intuito de tornar o conhecimento mais específico e gerar 
melhores resultados. Uma das subáreas da logística que ganhou destaque 
nas últimas décadas é a logística internacional.

O aumento constante das operações de compra e venda internacionais, 
bem como o incremento do processo de internacionalização de muitas 
empresas, fez com que passasse a se demandar pesquisas específicas sobre 
essas operações, no que se refere à logística empregada. Considerando que 
a logística internacional se torna cada vez mais um fator crítico na criação 
e na vantagem competitiva das organizações no comércio internacional, 
avaliar e controlar o desempenho são duas tarefas estratégicas para 
destinar e monitorar recursos, pois a diferença entre operações rentáveis 
e não rentáveis torna-se cada vez menor (BOWERSOX; CLOSS, 2011). 

O desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação 
de desempenho é fundamental para o gerenciamento das atividades da 
logística internacional, tornando-se ainda mais importante no atual cenário 
em que as atividades relacionadas à logística vêm sendo reconhecidas 
mundialmente como de elevada importância para geração de valor para 
o cliente. Contudo, foi constatado em pesquisa bibliométrica realizada 
(SCHMITT NETO; TABOADA; LUZ, 2016) que há pouca pesquisa 
científica sobre avaliação de desempenho em logística internacional. 

Nesse sentido, e seguindo a definição de Chow et al. (1994), que 
afirmam que pesquisa em logística é a busca sistemática e objetiva, 
além da análise, de informação relevante para identificação e solução de 
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qualquer problema logístico, este artigo tem por objetivo identificar os 
integrantes da cadeia logística internacional de uma empresa importadora 
distribuidora situada no sul do Brasil, com vistas à identificação de pontos 
para avaliação de seu desempenho logístico nas operações de importação. 

metodologia 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa (MERRIAM, 1998; 
SCHWANDT, 2000), de caráter exploratório, por meio de um estudo de 
caso simples (STAKE, 2000; YIN, 2001). Coletaram-se informações a partir 
de dados secundários, como relatórios e documentos da empresa estudada, 
bem como dados primários, com entrevistas junto aos envolvidos na 
operação de importação, interna e externamente à empresa, e observação 
direta sobre as atividades cotidianas da mesma. 

As entrevistas e a observação direta ocorreram no período 
compreendido entre Fevereiro e Abril de 2016. Na sede da empresa, 
foram entrevistados o Diretor Comercial, o Gerente Comercial, a 
Gerente de Importação e a Analista de Importação. Ainda foi realizada 
uma entrevista com o Despachante Aduaneiro que presta serviços à 
empresa na cidade de Itajaí. 

Quanto à observação direta sobre as atividades cotidianas da empresa, 
um dos pesquisadores passou 6 semanas, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h com intervalo de 2 horas para almoço, acompanhando as atividades 
das pessoas envolvidas nas importações e o andamento dos processos. Foi 
possível acompanhar vários processos de importação em andamento, em 
diferentes fases de evolução (formulação do pedido de compra; envio do 
pedido de compra; acompanhamento da prontidão da carga; negociação e 
contratação do frete internacional; consolidação e embarque de mercadorias 
no exterior; conferência de documentos; acompanhamento da chegada da 
carga no Brasil; procedimentos de despacho aduaneiro; recepção da carga 
no centro de distribuição da empresa; prestação de contas da importação). 

logística empresarial 

A logística empresarial tem suas origens na logística militar e, 
embora a gestão da logística empresarial seja uma prática relativamente 
recente (muitos autores entendem que a partir de 1950 é que começa a ser 
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empregada com propriedade), a ideia da gestão logística pode ser encontrada 
em 1844, com os ensinamentos de Jules Dupuit, um engenheiro francês, 
com a ideia de intercambiar um custo por outro (custos de transporte por 
custos de armazenamento, por exemplo) (BALLOU, 2007).

Möller (1996), em sua tese de doutorado, apresenta a evolução do 
conceito de logística do ponto de vista de paradigmas. O paradigma 
clássico, segundo o autor, se fez presente no período compreendido 
entre a década de 1950 e meados de 1960, e compreendia uma abordagem 
analítica da logística, levando em consideração o conceito de custo total, 
com utilização de modelos matemáticos e pesquisa operacional para 
solução de problemas.

O paradigma genérico foi dominante entre meados da década de 
1960 até o final de década de 1970 e caracterizava-se pelo foco na visão de 
sistema e uso de ferramentas táticas, com funções bem delimitadas, mas 
sem muita integração. Começa a se dar muita importância à informação 
para a logística. 

O paradigma conceitual elevou a logística ao nível estratégico, 
influenciado pela ideia das vantagens competitivas de Porter. Destaca-se 
aqui a importância dada ao relacionamento com clientes e fornecedores, 
com a difusão da ideia de cadeias de suprimento. Este foi o paradigma 
presente entre a década de 1980 e meados da década de 1990.

O último paradigma proposto por Möller (1996) é o integrado, que 
seria o predominante a partir de meados da década de 1990 e que deve 
seguir como moldura do contexto da logística para o futuro próximo. Neste 
paradigma a logística passa a ser proativa na estratégia das empresas, 
analisando o fluxo material e da informação como uma entidade única, 
desde a matéria-prima até o cliente final. Neste paradigma o desempenho 
logístico passa a ser crucial para o desempenho geral das empresas.

Fica claro que a evolução da logística empresarial, desde o seu 
nascimento, esteve e continua estando fortemente relacionada com o 
contexto, com as evoluções do mercado e da sociedade e as pressões por 
eles impostas.

Na concepção de Bowersox e Closs (2011) e Ballou (2006), a logística 
empresarial passa a ser uma gestão da cadeia física dos bens e uma gestão 
da cadeia virtual de informações e do financeiro, incluindo também a gestão 
dos serviços necessários desde o ponto de aquisição até o ponto de consumo 
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final, com os propósitos de oferecer níveis de serviços e custos adequados. 
Estes conceitos deliberam uma nova ordem de gestão e reconhecimento 
da logística como estratégica para o mundo empresarial, reforçando sua 
importância. Taboada (2002) e Novaes (2004) consideram que a moderna 
logística empresarial deve contemplar a necessidade de integração efetiva 
e sistêmica entre todos os membros participantes, de forma estratégica, 
obtendo a satisfação plena do cliente.

Nesse sentido, pode-se conceituar a logística empresarial como sendo 
a estratégia de gerenciamento de recursos empresariais limitados, com 
prioridade nas alocações, para atender ao fluxo de bens e serviços do ponto 
de origem ao ponto de consumo, com gestão coordenada de informações, 
flexibilidade e integração interna e externa (junto às redes de fornecedores 
e clientes), visando atender às necessidades dos clientes e criar valor de 
forma sustentável com a operação.

Não obstante, com o aumento das operações de exportação e 
importação experimentado nas últimas décadas, percebe-se imprescindível 
relacionar a logística empresarial com a internacional.

logística internacional

Na medida em que as nações buscam melhorar seu padrão de vida por 
intermédio do comércio internacional, o esforço logístico internacional é cada 
vez maior, desta forma o conceito de logística internacional deve incorporar 
esta dinâmica e suas mais diversas variáveis nos processos envolvidos.

É nesse contexto que a logística internacional está inserida e o seu 
conceito pode ser definido como o processo de planejar, implementar e 
controlar o fluxo e a armazenagem de mercadorias, serviços e informações, 
do ponto de origem ao ponto de consumo em outro país (DAVID; 
STEWART, 2010). Silva (2011) complementa quando afirma que a 
logística internacional está também nos prazos acertados e cumpridos em 
uma cadeia de suprimentos. 

Ballou (2012) considera que a logística internacional utiliza estruturas 
de transporte diferentes das utilizadas no transporte interno do país, com 
uma multiplicidade de serviços e esquemas tarifários adicionais de acordo 
com cada país envolvido. Lambert e Stock (1992) complementam quando 
afirmam que, em comparação com a logística doméstica, a internacional é 
muito mais complexa. 



90

Coleção Negócios Mundiais

Internacionalização, Logística, Arranjos de Integração e Cultura

Medina et al. (2014) abordam mais as questões operacionais quando 
explicam que a importância da logística está na capacidade de solucionar 
eficientemente os problemas de transporte, armazenagem e embalagem, 
incrementando a competitividade das empresas e do país. Segundo Batista 
(2012), a logística internacional está diretamente relacionada à capacidade 
de transportar mercadorias através das fronteiras, transformando o papel 
das nações nas cadeias de fornecimento globais.

A logística internacional exige uma consciência global, com visão e 
filosofia em nível internacional, assim como estratégias operacionais com 
expectativas de desempenho, avaliações do desempenho e alternativas 
para o processo decisório (BOWERSOX; CLOSS, 2011).

diagnóstico da logística internacional  
na empresa importadora

A empresa estudada, instalada no Estado de Santa Catarina, sul do 
Brasil, fundada em 2008, atua com importação de produtos para distribuição 
em 17 estados brasileiros, tendo como canais de comercialização 
aproximadamente 400 revendedores varejistas que são atendidos por uma 
equipe comercial composta por 42 vendedores diretos. 

Contudo, o foco desta pesquisa se dá na logística internacional de 
suprimento (fluxo físico e de informações desde as indústrias fornecedoras 
estrangeiras até o centro de distribuição da empresa em Santa Catarina) e 
não sobre as vendas da empresa no Brasil. 

Constatou-se que a empresa possui 28 fornecedores internacionais, 
em 6 países diferentes, sendo 2 na América Latina e 4 na Europa. Com 
todos os fornecedores há um acordo de exclusividade para distribuição dos 
produtos no Brasil e com todos o INCOTERM acordado é o EXW, que 
dá à importadora brasileira total controle sobre a logística internacional 
de suas importações, já que fica ela responsável por toda a operação desde 
a retirada das mercadorias nos estabelecimentos dos fornecedores no 
exterior até a entrada das mesmas em seu depósito em Santa Catarina.  

Como os produtos importados são sensíveis a temperaturas extremas, 
todas as importações procedentes da Europa são realizadas em contêineres 
refrigerados, ligados à temperatura de 15ºC. Quando as importações são 
procedentes da América Latina, contrata-se frete em contêiner refrigerado 
somente em épocas do ano com temperatura mais elevada, normalmente 
entre os meses de novembro e abril.  
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As mercadorias importadas são embaladas em caixas de papelão, 
e como as mesmas caixas enviadas pelo exportador são utilizadas pela 
empresa importadora para a logística interna, dentro do Brasil a unitização 
dos contêineres sempre é feita com pallets, pelo exportador, com o intuito de 
proteger as caixas. Os pallets utilizados são padrão europallets, de madeira, 
cabendo 10 pallets em contêineres de 20´ e 20 pallets em contêineres de 
40´. Em cada pallet são acondicionadas, em média, 100 caixas de papelão, 
variando um pouco para mais ou para menos dependendo do exportador. 

Outra constatação importante na logística internacional da empresa 
é que a maioria esmagadora dos embarques marítimos é consolidada (LCL 
- Less than a Container Load). Ou seja, quase sempre se unitiza o contêiner 
com mercadorias de mais de um exportador. Isso se deve pelo fato de que 
a necessidade de compra da empresa importadora normalmente não é tão 
grande que justifique importar ao menos 10 pallets de cada fornecedor, em 
cada pedido. Dos 28 fornecedores da empresa, somente de um deles, de 
Portugal, que a importadora normalmente importa contêineres fechados 
(FCL – Full Container Load), em função de uma linha mais ampla de 
produtos oferecida por esse fornecedor e de um nível de vendas maior 
desses produtos no Brasil, em comparação com outros. 

Constatou-se ainda que não há na empresa um departamento 
responsável pela logística, seja internacional ou nacional, e as tarefas relativas 
à logística internacional são de responsabilidade do Diretor Comercial da 
empresa, apoiado por um gerente e uma analista de importação.

5.1 integrAntes dA cAdeiA logísticA internAcionAl dA empresA

Quanto aos integrantes da cadeia logística internacional das 
importações da empresa, pode-se identificar: a) exportador; b) operador 
logístico; c) agente de cargas; d) armador; e) porto de destino; f) porto seco; 
g) despachante aduaneiro; h) Receita Federal; i) Ministério da Agricultura; 
j) transportadora rodoviária; e k) empresa importadora. 

O Exportador: Os exportadores fornecedores da empresa, que 
também são os fabricantes das mercadorias, possuem papel importante 
dentro da cadeia logística. A partir do recebimento do pedido de compra, 
cabe a eles produzir as mercadorias, que envolve compra de insumos, e 
prepará-las para exportação, deixando-as prontas a serem coletadas, nas 
fábricas, pelo agente de carga contratado pela importadora. Cabe a eles, 
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ainda, no que se refere ao fluxo de informações, emitir toda a documentação 
necessária ao desembaraço da mercadoria junto aos órgãos governamentais 
no país de origem e, posteriormente, no país de destino. Tais exportadores 
pedem em média 30 dias para preparar as mercadorias e documentos, 
deixando tudo pronto para coleta, contados a partir da data do pedido 
de compra enviado pela analista de importação da importadora no Brasil, 
por e-mail. Alguns exportadores (7) são mais ágeis e frequentemente 
informam sobre a prontidão da carga antes dos 30 dias, muitas vezes por 
volta de 20 ou 23 dias. Outros (15) normalmente informam a prontidão 
da carga muito perto da data prevista, de 30 dias do pedido. Os demais 
(6) costumam atrasar a prontidão das cargas, chegando próximo dos 40 
ou 45 dias com alguma frequência. Há de se destacar que, como a maioria 
dos contêineres são LCL (receberão cargas de diferentes exportadores, 
em média 3 por contêiner), é frequente a situação de um dos exportadores 
informar a prontidão da carga em determinado dia e outros somente 
alguns dias depois, fazendo com que todos tenham que esperar até o último 
informar. Quanto ao fluxo de informações, especialmente no que se refere 
à documentação para a importação, a maioria dos exportadores é ágil em 
providenciá-las e, normalmente, o faz sem erros que possam comprometer 
a agilidade do fluxo ou aumentar os custos da importação.

O Agente de Cargas (Freight Forwarder): a empresa importadora 
contrata os fretes internacionais sempre com agentes de cargas, que se 
caracterizam como empresas que vendem o serviço de fretes internacionais 
de mercadorias, sem possuírem os veículos e demais infraestruturas 
necessários à logística. Rocha (2014) explica que os agentes de cargas, 
além de frete internacional, oferecem serviços logísticos complementares 
como fretes nacionais (internos), consolidação de carga, unitização de 
contêineres, armazenagem e controle de embarques. Os armadores, 
que detêm a operação dos navios cargueiros, normalmente não prestam 
serviços no país de origem que são necessários para quem compra no 
INCOTERM EXW, como é o caso da importadora objeto deste estudo. 
Como os exportadores disponibilizam as mercadorias nas suas fábricas, 
embaladas e prontas a serem coletadas, é necessário que se ofereça à 
importadora brasileira, por parte do agente de cargas, serviços a serem 
executados no país de procedência como: a) coleta das mercadorias nas 
fábricas; b) armazenamento em operador logístico para unitização dos 
contêineres consolidados (LCL); c) transporte do contêiner até o porto de 
embarque; e d) desembaraço alfandegário junto aos órgãos governamentais 
intervenientes no país exportador.
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O Operador Logístico: o operador logístico no país de origem 
atua no armazenamento das mercadorias, coletadas na fábrica de cada 
fornecedor, e sua consolidação e unitização do contêiner até que o mesmo 
seja encaminhado ao porto de embarque. Além disso, o serviço de frete 
interno entre o armazém do operador logístico e o porto de embarque 
normalmente é prestado pelo próprio operador logístico. Contudo, a 
contratação, o contato e o monitoramento das atividades do operador 
logístico são de inteira responsabilidade do agente de cargas contratado 
pela empresa importadora.

O Porto de Origem: no porto de origem acontece o armazenamento 
do contêiner, conectado à energia elétrica se for refrigerado, até o seu 
desembaraço pelos órgãos alfandegários e posterior carregamento no 
navio. O porto de embarque também é contratado pelo agente de cargas, 
bem como é esta empresa que realiza o monitoramento das atividades por 
ele prestadas.

O Armador: O armador é a empresa que providencia o provimento 
do navio e o explora comercialmente (LUDOVICO, 2010). A empresa 
importadora não contrata o frete, tampouco entra em contato 
diretamente com os armadores. Os agentes de carga possuem acordos 
com os armadores para o transporte marítimo das mercadorias, de forma 
que todo o contato relativo ao frete internacional é feito pelo importador 
com os agentes de carga.       

O Porto de Destino: Todos os navios oriundos do exterior somente 
podem atracar, no Brasil, em portos alfandegados. As importações da 
empresa são destinadas a um recinto alfandegado de zona secundária, 
um porto seco, por isso elas ficam no porto de destino somente até a 
transferência para o porto seco. Os trâmites para transferência, já que 
deve ser previamente autorizada pela receita Federal do Brasil, e a própria 
transferência são providenciados pelo setor administrativo do próprio 
porto seco.

O Porto Seco: O porto seco com o qual a empresa importadora 
mantém acordo comercial para armazenamento alfandegado de todas 
as suas importações, e com isso goza de uma tabela de preços mais 
competitiva, possui infraestrutura para desunitizar os contêineres e 
armazenar as mercadorias em boas condições; enquanto o Despachante 
Aduaneiro toma as providências necessárias à liberação junto à Receita 
Federal do Brasil e ao Ministério da Agricultura. O porto seco atua: a) 
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na solicitação à Receita Federal para transferência do contêiner de um 
recinto alfandegado (porto de destino) a outro (porto seco), mediante 
Trânsito Aduaneiro; b) na transferência física do contêiner de um 
recinto a outro; c) na desunitização do contêiner e sua devolução vazio 
e limpo no terminal de contêineres do armador; d) no armazenamento 
das mercadorias; e e) na autorização para carregamento das mercadorias 
após liberação dos órgãos governamentais.   

O Despachante Aduaneiro: O despachante aduaneiro contratado 
pela empresa importadora é o responsável por conduzir todos os trâmites 
necessários à liberação das mercadorias importadas junto aos órgãos 
governamentais intervenientes. O despachante aduaneiro atua: a) na 
liberação do conhecimento de embarque internacional junto ao agente de 
cargas; b) confecção do Licenciamento de Importação (LI); c) solicitação de 
deferimento do LI junto ao Ministério da Agricultura; d) acompanhamento 
do Fiscal do Ministério da Agricultura na coleta de amostras da mercadoria 
para análise laboratorial; formulação da Declaração de Importação (DI) 
junto à Receita Federal, com o pagamento de todos os tributos devidos; 
e) acompanhamento do Fiscal da Receita Federal na conferência física da 
mercadoria caso se faça necessária tal conferência. 

A Receita Federal do Brasil: A Receita Federal do Brasil é o órgão 
responsável pelo controle da entrada e da saída de mercadorias do país, 
bem como da fiscalização da tributação incidente sobre tais operações. 
Todos os contatos e procedimentos junto à Receita Federal são realizados 
pelo Despachante Aduaneiro, que trabalha como procurador da empresa 
importadora. A Receita Federal atua: a) na concessão da habilitação à 
empresa importadora; b) na conferência documental de cada processo de 
importação (quando necessário); e c) na conferência física das mercadorias 
importadas (quando necessário).   

O Ministério da Agricultura do Brasil: O Ministério da 
Agricultura do Brasil possui a função, dentre outras, de controlar a 
entrada de determinados tipos de mercadorias no Brasil, especialmente 
produtos de origem vegetal destinados ao consumo humano, que é o caso 
dos produtos importados pela empresa objeto desta pesquisa. O Ministério 
da Agricultura atua: a) na concessão de Registro de Importador à empresa 
importadora; b) na vistoria física das mercadorias para verificação da 
sua regularidade e coleta de amostras para análise laboratorial; c) no 
deferimento do Licenciamento de Importação formulado pelo despachante 
aduaneiro em nome da empresa importadora.
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A Transportadora Rodoviária: A transportadora rodoviária é 
contratada pela empresa importadora para transportar as mercadorias 
importadas desde o porto seco até o armazém da empresa importadora.

A Empresa Importadora: A empresa importadora, objeto de estudo 
desta pesquisa, é quem detém a responsabilidade por toda a logística 
internacional de seus processos de importação, já que todas as suas 
importações são negociadas no INCOTERM EXW. O início de um processo 
de importação na empresa se dá a partir da identificação da necessidade de 
compra de produtos. Essa necessidade é controlada pelo diretor comercial 
da empresa, com apoio do sistema operacional que é programado para 
alertar quando um item entra em determinado nível de estoque. Contudo, 
a geração de pedidos de compra não é automática, porque se faz necessário 
um estudo para a composição do pedido. Isso porque a empresa importa 
204 itens diferentes, dos 28 fornecedores que possui, perfazendo uma média 
de 7,29 itens por fornecedor. Do fornecedor que a empresa importa menos 
itens são 2 e do que importa mais são 16 itens. Acontece que normalmente 
não é viável, em termos de custos, pedir somente os itens apontados pelo 
sistema, pois os custos fixos de uma importação são muito impactantes 
quando calculados sobre quantidades relativamente pequenas de produtos. 
Dessa maneira, cada vez que o sistema da empresa acusa a necessidade 
de fazer pedido de determinado item, o diretor comercial precisa compor 
um pedido ao fornecedor contemplando também itens que em tese ainda 
não seriam necessários, sob pena de ter os custos dos produtos majorados 
significativamente. Essa análise do diretor se dá com base nos históricos 
de vendas gerados pelo sistema e nas perspectivas percebidas do mercado 
(o gerente nacional de vendas e a equipe de vendedores estão subordinados 
ao diretor comercial).   

Tendo apresentado os envolvidos e resumida a atuação de cada 
um na logística de importação da empresa importadora, apresenta-se, a 
seguir, na Figura 1, uma linha do tempo de tal processo, em dias, com os 
acontecimentos em legenda. Trata-se de um tempo médio, levando em 
conta como origem um fornecedor da Europa. Dependendo do país da 
América Latina como origem, como a Argentina, por exemplo, ter-se-ia 
um transit time menor. 

Na Figura 2 é possível visualizar o fluxo físico dos processos de 
importação da empresa. Além disso, identificaram-se os pontos-chave 
que mereceriam posterior avaliação de desempenho logístico, que serão 
abordados a seguir. 
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Figura 1 - Linha do Tempo de um Processo de Importação

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Figura 2 – Fluxo Material, Envolvidos e Pontos-Chave

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

No que se refere à justificativa para a eleição de cada ponto-chave, 
destaca-se que:

O exportador pode ser um ponto-chave na medida em que se 
percebeu uma performance muito diferente entre os 28 fornecedores da 
empresa exportadora no que se refere ao tempo necessário para prontidão 
da carga e dos documentos. Alguns atendem em aproximadamente 20 
dias e outros em 40, o que pode gerar um impacto importante no lead 
time. Além disso, como na maior parte das vezes alguns exportadores 
precisam esperar, com sua carga pronta, pela prontidão de outros, essa 
situação acaba gerando desgastes desnecessários com os fornecedores 
mais ágeis. 

O agente de carga, contratado pela empresa importadora no Brasil, 
tem atuação em muitas etapas do processo de importação, de maneira que 
pode gerar impactos importantes no lead time e nos custos da operação.
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O porto de destino atua somente no recebimento do contêiner e 
armazenamento até a transferência ao porto seco, porém, por vezes alguns 
atrasos ali acontecem, retardando a saída ao porto seco.

O despachante aduaneiro tem destacada importância, pois dele 
dependerão o contato e as providências junto aos órgãos governamentais 
no Brasil para a liberação das mercadorias importadas. Falhas na sua 
atuação podem gerar atrasos e custos adicionais.

O transportador rodoviário tem atuação limitada a um 
momento específico, porém se perceberam casos de atrasos na coleta e 
consequentemente na entrega na empresa importadora.

O importador é o último ponto-chave sugerido, mas possivelmente 
está entre os mais importantes. Percebeu-se que as decisões tomadas 
internamente levam um importante tempo para serem concluídas e que isso 
pode estar afetando os resultados da logística internacional da empresa.

considerações Finais

Para possibilitar a avaliação de desempenho da logística internacional 
da empresa estudada, entendeu-se necessário o reconhecimento dos 
envolvidos na operação, bem como a descrição do fluxo material e a 
identificação dos pontos-chave que mereceriam medição de avaliação de 
desempenho.

A próxima fase da pesquisa seria construir os instrumentos de 
medição de desempenho para cada ponto-chave, definindo os indicadores 
para cada um e a ferramenta quantitativa mais adequada para a medição e 
avaliação do desempenho da logística internacional da empresa estudada. 
A justificativa para essa próxima fase da pesquisa é importante, pois se 
constataram com o estudo realizado alguns aspectos destacados sobre as 
operações da empresa que, especialmente se considerados em conjunto, 
evidenciam a importância da avaliação do desempenho logístico de suas 
operações. São eles, principalmente: a) o lead time médio é de 112 dias, 
considerando a partir da geração da necessidade de compra; b) dos 204 
itens do portfólio, o percentual médio de ruptura de estoque é de 8,9%; c) 
o custo do estoque é de aproximadamente 7 vezes o valor do faturamento 
médio mensal; d) o prazo de pagamento a fornecedores é, em média, de 
92 dias a partir do embarque das mercadorias no exterior; e) o prazo de 
recebimento pelas vendas feitas é de 57 dias, em média; f) o custo financeiro 
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e a restrita disponibilidade de financiamento das operações da empresa são 
fatores que têm dificultado a gestão e o crescimento do negócio. 

Desta forma, fica claro, com base no cenário apresentado, que a 
avaliação do desempenho logístico nesta empresa pode contribuir para as 
tomadas de decisão no sentido de se melhorarem os indicadores, tendo 
operações mais rápidas e com menor custo, contribuindo para o desempenho 
geral da empresa. Fica, evidentemente, como sugestão para uma futura 
pesquisa, o desenvolvimento de indicadores e identificação de ferramentas 
para a avaliação do desempenho de cada ponto-chave identificado.

Além disso, como contribuição acadêmica, acredita-se que se 
pode contribuir gerando insights para pesquisas na área de avaliação de 
desempenho da logística internacional. 
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Resumo: O incremento da internacionalização das empresas impôs 
às cadeias de suprimento uma ampliação de escopo, tornando comum a 
existência da cadeia de suprimentos global. Contudo, com esta mudança, 
torna-se mais difícil e complexa a gestão desta cadeia de suprimentos. 
Nesse sentido, e com o intuito de contribuir para a construção do 
conhecimento, objetiva-se neste trabalho apresentar uma reflexão sobre 
o conceito de cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos 
e, ao final, apresentar uma proposta conceitual para a Gestão da Cadeia 
de Suprimentos Global, ou Global Supply Chain Management (GSCM). 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa teórica, descritiva e bibliográfica, 
de caráter qualitativo. Foi possível, então, com o trabalho, apresentar 
o conceito de cadeia de suprimentos, contextualizar o surgimento do 
conceito de gestão da cadeia de suprimentos, inclusive relacionando este 
conceito com o da logística empresarial e, por fim, propor um conceito 
para a gestão da cadeia de suprimentos global. 

introdução

Empresas por todo o mundo estão se esforçando para adotar 
estratégias para sobreviver na era da competição extrema imposta pela 
globalização dos mercados, e uma das estratégias é a gestão da cadeia de 
suprimentos global (BALLAN et al., 2006). A globalização faz exigências 
às organizações em várias dimensões, como: econômicas, sociais, políticas, 

1 Curso de Comércio Exterior – UNIVALI – profjulio@univali.br.

2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – evmoritz@gmail.com.

3 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC – tabcarlos@gmail.com.
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ecológicas, financeiras, sanitárias, religiosas, tecnológicas e técnico-
organizacionais (estabilidade, confiabilidade, capacidade de reação, 
flexibilidade, dinâmica de rendimento). Desta forma, as organizações 
precisam ser gerenciadas de forma integrada com os mais diversos 
agentes participantes de acordo com o ritmo das mudanças provocadas 
pelo ambiente.

Na economia mundial, sistemas logísticos eficientes formam bases para 
o desenvolvimento do comércio e a manutenção de um alto padrão de vida nos 
países desenvolvidos, sendo que um sistema logístico eficiente permite que 
uma região geográfica explore suas vantagens inerentes pela especialização 
de seus esforços produtivos naqueles produtos que ela tem vantagens, e pela 
exploração desses produtos a outras regiões (BALLOU, 2012).

A concorrência global obriga as empresas de todo o mundo a 
repensar sua abordagem a um mercado cada vez mais caracterizado por 
uma rede de cadeias de suprimentos globais concorrentes. A tendência 
da globalização intensificou a concorrência entre os países e resultou em 
diminuição das margens de lucro em muitas indústrias, levando a natureza 
da concorrência a evoluir para pares e redes das empresas aliadas  (OMAR 
et al., 2012).

As operações internacionais aumentam a incerteza e diminuem a 
capacidade de controle. A incerteza decorre de distâncias maiores, de 
ciclos mais longos e de menor conhecimento do mercado. Estes desafios 
complicam o desenvolvimento de sistemas eficientes e eficazes e, não 
obstante, a globalização não pode ser evitada no mundo atual, portanto 
o gerenciamento da cadeia de suprimentos globalizada deve enfrentar e 
resolver os desafios e as complexidades (BOWERSOX; CLOSS, 2001).

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva apresentar os principais 
aspectos da gestão da cadeia de suprimentos global, fazendo uma proposta 
conceitual. Para tanto se faz necessário tecer considerações sobre a cadeia 
de suprimentos, posteriormente sobre a gestão desta cadeia, até chegar, 
por fim, à conceituação da gestão da cadeia de suprimentos global. 

2. metodologia

Esta pesquisa configura-se como um ensaio teórico, de caráter 
qualitativo e bibliográfico, tendo seguido as orientações de Okubo (1997) 
para a sua elaboração. O trabalho ainda foi descritivo, pois como defende 
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Cervo e Bervian (1996), observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
variáveis sem manipulá-los. Utilizou-se das bases de dados: Scopus, Ebsco, 
Scielo e Coppead para buscar artigos científicos publicados em periódicos 
acadêmicos que pudessem contribuir com a construção dos conceitos de 
cadeia de suprimentos, gestão da cadeia de suprimentos e gestão da cadeia 
de suprimentos global.  

3. a cadeia de suprimentos

São vários os autores e também as revisões teóricas e práticas acerca 
da conceituação da cadeia de suprimentos. Para tanto, se faz necessário 
separar as palavras Cadeia + Suprimentos. Segundo Aurélio (2016), o 
significado de Cadeia é o encadeamento, a continuidade de uma série 
de coisas que vem umas das outras. E de acordo com Aurélio (2016), 
Suprimentos é o ato ou efeito de suprir algo, uma necessidade e também 
como sinônimo de abastecimento, fornecimento, seja de um item físico 
ou não. 

Integrando apenas os conceitos básicos, sem o contexto da logística, 
pode-se formar que cadeia de suprimentos é o encadeamento de suprimentos 
com a necessidade abastecer algo.

No Quadro 1 se apresentam alguns conceitos de Cadeia de 
Suprimentos identificados na pesquisa realizada.

Na Figura 1, Bowersox et al. (2014) definem a estrutura da cadeia 
de suprimentos como o arranjo lógico e logístico, de uma empresa e sua 
rede de fornecedores e distribuidores, com o propósito de criação de valor 
aos seus clientes, dentro de estruturas de fluxos e restrições de recursos 
essenciais necessários.

No posicionamento, segundo os autores, fica clara a interligação 
de redes por meio dos fluxos de recursos, das restrições também de 
utilização dos recursos, que são escassos, e a gestão de relacionamentos, 
com o propósito de atendimento aos consumidores finais. A estrutura 
apresentada tem como foco central uma empresa integradora, que 
por intermédio dela é montada a cadeia de suprimentos. O conceito 
e a aplicação de redes ficam notáveis na ilustração como um bloco de 
empresas ou econômico realçando a natureza e os relacionamentos entre 
os envolvidos.
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Quadro 1 – Conceitos de cadeia de suprimentos

CONCEITO AUTOR
A cadeia de suprimentos abrange todas 

as atividades relacionadas com o fluxo 

e a transformação de mercadorias 

desde o estágio da matéria-prima 

(extração) até o usuário final, bem como 

os respectivos fluxos de informação. 

Materiais e informações fluem tanto 

para baixo quanto para cima na cadeia de 

suprimentos.

BALLOU (2006).

Cadeia de suprimentos é uma rede 

composta por clientes, varejistas, 

atacadistas, fabricantes, fornecedores e 

prestadores de serviços, com o principal 

objetivo de maximizar o valor total 

gerado.

CHITHAMBARANATHAN; 

SUBRAMANIAN; 

PALANIAPPAN (2015).

SC é definido como um conjunto de 

abordagens utilizadas para integrar 

eficientemente fornecedores, fabricantes, 

armazéns e varejistas, de modo que a 

mercadoria é produzida e distribuída nas 

quantidades certas, nos locais certos, e 

ao momento certo, a fim de minimizar os 

custos do sistema, enquanto os requisitos 

de nível de serviço sejam satisfatórios.

MEHRJERDI (2009).

Cadeia de suprimentos pode ser definida 

como uma rede física que começa 

com o fornecedor e termina com o 

cliente. Como tal, a cadeia exige tanto 

a integração funcional interna e a 

integração externa a fim de melhorar o 

desempenho de todo o canal.

DAUGHERTY; ELLINGER; 

GUSTIN (1996). 

A cadeia de suprimentos é focada no 

movimento físico de mercadorias, ou 

seja, o fluxo total de materiais dos 

fornecedores aos clientes.   

BRAZIOTS et al. (2013).

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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Figura 1 – Estrutura da cadeia de suprimentos

Fonte: Bowersox et al. (2014).

Tendo sido apresentados os conceitos e os aspectos destacados 
de cadeia de suprimentos, passa-se a abordar a Gestão da Cadeia de 
Suprimentos.

4. a gestão da cadeia de suprimentos

O Supply Chain Management (SCM), ou Gestão da Cadeia de 
Suprimentos, é um tema relativamente recente. Para explicar o surgimento 
do conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos, faz-se necessário 
contextualizar, explicando o surgimento e a evolução do conceito de 
logística empresarial.

 Servera-Francés (2011) desenvolveu interessante pesquisa teórica 
sobre a evolução histórica da função logística, dividindo-a em cinco fases. 
De 1900 à década de 1950, uma primeira fase de aproximações ao estudo da 
logística empresarial, com suas origens na logística militar. Nas décadas de 
1960 e 1970, o desenvolvimento da logística integrada e orientada ao cliente. 
Nas décadas de 1980 e 1990 a função logística como variável de diferenciação 
competitiva. De meados da década de 1990 até meados da década de 2000, a 
função logística como uma variável geradora de valor e, finalmente, na quinta 
e última fase, em vigência, a Gestão da Cadeia de Suprimentos. 
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Para compreender melhor a evolução em termos conceituais, para a 
logística empresarial e a SCM, pode-se citar a criação do National Council 
of Physical Distribution Management. Este instituto, situado nos Estados 
Unidos e reconhecido como dos mais importantes do mundo para a logística 
empresarial, teve ao longo do tempo seu nome alterado por duas vezes, 
passando a se chamar Council of Logistical Management (CLM) e, finalmente, 
em 2005, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). 

O primeiro conceito formal dado pelo Conselho para a logística 
empresarial foi em 1962 e revela o foco da logística à época, como se 
pode perceber no Quadro 2, que estava centrado na distribuição física de 
mercadorias. Com a evolução do contexto (mercado/economia), a logística 
naturalmente acompanha tal evolução e, a partir da década de 1970, passa-
se a buscar mais integração com a logística empresarial. No conceito dado 
pelo Conselho em 1986, como pode ser visto no Quadro 2, a logística passa 
a incluir a produção e a contemplar as atividades de planejar, implementar 
e controlar. Já no ano de 2006, o conceito evolui de forma importante por 
parte do Conselho, passando a logística empresarial a fazer parte de algo 
maior, que foi chamado de Gestão da Cadeia de Suprimentos, como pode 
ser constatado no Quadro 2.

Quadro 2 – Conceitos de logística empresarial

ANO Event AUTOR Significance CONCEITO

1962

National Council 

of Physical 

Distribution 

Management

A ampla gama de atividades relativas à eficiente 

movimentação de produtos acabados do final da linha de 

produção até o consumidor, e em alguns casos incluindo 

o movimento de matérias-primas do fornecedor 

até o início da linha de produção. Essas atividades 

incluem transporte, armazenagem, movimentação, 

embalagem, controle de estoque, local de produção e 

armazenamento, processamento dos pedidos, previsão 

de demanda e atendimento ao cliente.
OBS  A produção estava fora da logística. 

1986

The Council 

of Logistical 

Management - CLM

O processo de planejar, implementar e controlar o 

eficiente fluxo e a armazenagem de matérias-primas, 

materiais em processo e produtos acabados, e a 

informação relativa, do ponto de origem ao ponto e 

consumo com o propósito de atender às necessidades do 

cliente.
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OBS  Planejar, implementar e controlar

2006

Council of Supply 

Chain Management 

Professionals 

-CSCMP

Logística empresarial é a parte da Gestão da Cadeia 

de Suprimentos que planeja, implementa e controla o 

fluxo eficiente, para frente e reverso, e a armazenagem 

de mercadorias, serviços e a informação relativa entre o 

ponto de origem e o ponto de consumo com a finalidade 

de atender às necessidades do consumidor.
OBS  A logística como parte da Gestão da Cadeia de Suprimentos

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

A própria evolução do nome do hoje Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP) auxilia na compreensão da evolução 
da logística empresarial e do surgimento do conceito de SCM.

Em artigo publicado em 1997, Cooper, Lambert e Pagh explicam que o 
termo SCM apareceu pela primeira vez na literatura em 1982 e que, por vezes, 
entende-se que a SCM seria a logística empregada por meio das fronteiras 
inter-organizacionais. Contudo os autores defendem que seria mais do que 
isso e se apoiam no conceito dado pelo The International Center for Competitive 
Excellence em 1994: “SCM é a integração de processos de negócios de usuário 
final através de fornecedores originais que fornecem produtos, serviços e 
informações que agregam valor para clientes” (COOPER et al., 1997, p.2). 
Para estes autores, uma nova conceitualização de SCM incluiria os processos 
empresariais, os componentes gerenciais e a estrutura da cadeia. 

Em artigo publicado em Dezembro de 2001, Uhia apresenta e 
defende um conceito de SCM desenvolvido pelo The Global Supply Chain 
Forum em 1998: “SCM é a integração dos processos chave de negócio 
desde os usuários finais até os fornecedores primários que fornecem 
produtos serviços e informação que agrega valor para os clientes e outros 
envolvidos”. Este autor ainda advoga que a confusão existente entre os 
termos logística e SCM possa se dever em razão de que logística, assim 
como marketing, é um departamento dentro das empresas e, ao mesmo 
tempo, possui um conceito mais amplo que se refere à gestão do fluxo 
material e de informação ao longo da cadeia de suprimentos. Ainda, de 
maneira semelhante à Cooper et al. (1997), Uhia (2001) defende que a SCM 
compreende 3 aspectos importantes: a estrutura da cadeia, os processos 
empresariais e os componentes gerenciais. 

Já Lummus, Krumwiede e Vokurka, em artigo publicado em 2001, 
explicam que a SCM iniciou com um estudo feito na cadeia de suprimentos 
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da indústria têxtil americana, que identificou que a cadeia consumia 66 
semanas, sendo 40 delas em armazéns ou em trânsito, e que isso trazia 
perdas à indústria e à eficiência logística. Explicam ainda que, a partir 
desse estudo, foram desenvolvidas ações como a estratégia Quick Response 
(QR) e Electronic Data Interchange (EDI). Dentre os conceitos que Lummus 
et al. (2001) apresentam para SCM, destaca-se o dado por Ellram e Cooper 
(1993): “SCM é uma filosofia integradora para gerenciamento do fluxo 
total de um canal de distribuição do fornecedor ao último consumidor”.

Para Christopher (2011, p.3), o conceito de SCM é “a gestão de 
relações a montante e a jusante com fornecedores e clientes, a fim de 
entregar ao cliente valor superior ao menor custo para toda a cadeira de 
suprimentos.”. O autor defende que o conceito de SCM é mais amplo do 
que o de logística, já que se concentraria na coordenação entre os processos 
de outras entidades e a organização em si. Assim, segundo o autor, o foco 
da SCM está na gestão de relações.

Segundo Braziots (2013), o surgimento do conceito de SCM teve 
sua abordagem na década de 80 com os primeiros estudos focados nos 
fluxos físicos dos materiais, percorrendo dos fornecedores até os clientes. 
Na década de 90 surgem os primeiros conceitos desenvolvidos pela 
comunidade acadêmica e empresarial mais voltados à formação em cadeia 
de negócio voltada para o atendimento do cliente final, abrangendo a 
missão da logística, para entregar os produtos certos, no lugar certo, na 
hora certa, na quantidade certa, na qualidade e condição acertada para os 
clientes com o menor custo possível (ARIFFIN, 2015). 

Em 2013, o Council of Supply Chain Management Professionals publicou 
novo conceito, definindo SCM como algo “englobando o planejamento 
e gerenciamento de todas as atividades envolvidas no fornecimento e 
aquisição, conversão e todas as atividades de gestão de logística. Também 
inclui a coordenação e colaboração com parceiros do canal, que podem 
ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços e clientes.”. 
(POUNDER et al., 2013, p. 47). O mesmo autor comenta sobre o 
surgimento de pesquisas, na década de 2000, sobre o Supply Chain Risk 
Management (SCRM), que seria “a habilidade de uma organização em 
entender e gerenciar os riscos econômicos, ambientais e sociais na cadeia 
de suprimentos.”. (POUNDER et al., 2013, p. 47)

Já para Bowersox et al. (2014, p. 4), SCM “consiste na colaboração 
entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar 



109

Coleção Negócios Mundiais

PARTE II – Logística Internacional: conceitos  
e dimensões teóricas

a eficiência operacional.”. Os autores comentam que se vive, atualmente, 
a revolução da cadeia de suprimentos e o consequente renascimento 
logístico. Para Bowersox et al. (2014, p. 4), logística “é a função necessária 
para transportar e posicionar geograficamente o estoque” e que por isso 
se trataria de um subconjunto de atividades que ocorre dentro da cadeia.

Já Novaes (2015, p. 62) se apoia na definição do Fórum de SCM 
realizado na Ohio State University para conceituar SCM: “é a integração 
dos processos industriais e comerciais, partindo do consumidor final e 
indo até os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e informações 
que agregam valor para o cliente.”. Para o autor, a SCM surgiu na quarta 
e última fase da logística, na qual, além da integração, já existente na fase 
anterior, há uma atuação em conjunto e de forma estratégica por parte dos 
envolvidos na cadeia. 

No Quadro 3 apresentam-se os conceitos de SCM encontrados na 
pesquisa, em ordem cronológica, com algumas observações dos autores 
sobre cada um. 

5. A gestão dA cAdeiA de suprimentos gloBAl 

O avanço da globalização, experimentado principalmente a partir 
do início da década de 1990, fez com que os volumes de exportações e 
importações entre países só fizesse aumentar. Esse ritmo, até 2015, foi 
maior inclusive do que o aumento do PIB mundial (MDIC, 2017). Além do 
aumento do comércio de bens, presenciou-se também, a partir da década 
de 1990, uma ampliação de outras estratégias de internacionalização, como 
o Investimento Direto Estrangeiro (IDE), por meio do qual empresas 
instalam unidades, fabris ou comerciais, em outros países, seja por iniciativa 
individual (greenfield venture) ou por modelos que envolvem outras empresas 
(joint ventures, franquias, fusões e aquisições). (AMATUCCI, 2009). 

Os governos, acompanhando a dinâmica do mercado global, passaram 
a dar incentivos fiscais para a importação de componentes e matérias-
primas, os quais são posteriormente utilizados na confecção de produtos 
destinados à exportação, como é o caso do Drawback. 

Esses movimentos fizeram com que, naturalmente, cada vez mais 
empresas em quase todo o mundo passassem a participar de cadeias 
de suprimentos globais. A necessidade por fornecedores melhores, a 
competição internacional e a busca por competências específicas forçaram 
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as empresas a melhorar sua habilidade em lidar com fornecedores e clientes 
localizados em diferentes países (CAGLIANO et al., 2009). Mesmo que 
uma empresa não seja global, muito provavelmente ele tem fornecedores, 
clientes ou concorrentes que o são (CONNOLLY et al., 2005).

Quadro 3 – Conceitos de gestão de cadeia de suprimentos

ANO Event AUTOR Significance CONCEITO

1993 Ellram e Cooper
SCM é uma filosofia integradora para gerenciamento 

do fluxo total de um canal de distribuição do 
fornecedor ao último consumidor.

OBS SCM como filosofia

1994

The 
International 

Center for 
Competitive 
Excellence

SCM é a integração de processos de negócios de 
usuário final através de fornecedores originais que 

fornecem produtos, serviços e informações que 
agregam valor para clientes.

OBS
 Aparecem os produtos, os serviços e as informações e a agregação de 

valor 

1998
The Global 

Supply Chain 
Forum

SCM é a integração dos processos chave de negócio 
desde os usuários finais até os fornecedores primários 

que fornecem produtos, serviços e informação, 
agregando valor para os clientes e outros envolvidos.

OBS
 Processos chave como destaque e geração de valor para outros 

envolvidos, não só para clientes

2011 Christopher

SCM é a gestão de relações à montante e à jusante com 
fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente 
valor superior ao menor custo para toda a cadeia de 

suprimentos.
OBS  SCM como gestão de relações. Destaque ainda para o menor custo

2013

Council of 
Supply Chain 
Management 
Professionals

SCM engloba o planejamento e o gerenciamento 
de todas as atividades envolvidas no fornecimento 
e na aquisição, conversão e todas as atividades de 

gestão de logística. Também inclui a coordenação e 
a colaboração com parceiros do canal, que podem ser 

fornecedores, intermediários, prestadores de serviços e 
clientes.

OBS
 Não aparecem a geração de valor, diferenciação competitiva ou busca 

pelo menor custo
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2014 Bowersox et al.
SCM consiste na colaboração entre empresas para 

impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar a 
eficiência operacional.

OBS  Conceituação um tanto genérica, não abordando a cadeia

2015 Novaes

SCM é a integração dos processos industriais e 
comerciais, partindo do consumidor final e indo até 

os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e 
informações que agregam valor para o cliente.

OBS
 Não aparecem a coordenação entre empresas e a busca pelo menor 

custo

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O desafio da gestão da cadeia de suprimentos, quando ela se torna 
global, é por óbvio maior. Até mesmo o conhecimento e a identificação dos 
participantes da cadeia, à montante ou à jusante, por vezes é tarefa árdua. 
As empresas se esforçam para gerir os riscos quando desenvolvem cadeias 
de suprimentos globais para que sejam capazes de operar com eficiência e 
confiabilidade em qualquer parte do mundo (WANKE; CORREA, 2012).

Meixell e Gargeya (2005) revelam que a identificação e o modelo de 
uma cadeia de suprimentos globalizada permeiam sobre os mais diversos 
fatores que ocasionam problemas de gestão e de eficiência. Um dos desafios 
para as empresas que adotam o conceito continua a ser o desenvolvimento 
de competências (na gestão de processos globais) difíceis de gerenciamento 
e, quando possível, se torna complexo para os concorrentes imitarem 
(CHIN et al., 2006 ).

Segundo Guan e Fan, (2010), a globalização da cadeia exerce influência 
na concepção do produto/serviço, influenciando na gestão da produção, 
na gestão da logística, no sistema de informação da cadeia e na oferta ao 
mercado consumidor, desta forma infere ainda mais importância ao conceito.

Com base em todos os conceitos e considerações levantados, as suas 
evoluções ao longo do tempo e o atual cenário imposto pelo mercado, 
propõe-se um conceito para a Gestão da Cadeia de Suprimentos Global 
(GSCM):

GSCM é o planejamento e o gerenciamento dos processos chave 
de negócio, desde os usuários finais até os fornecedores primários de 
uma cadeia de suprimentos internacional, com integração e gestão do 
relacionamento entre os elos da cadeia, a fim de gerar valor com o menor 
custo para toda a cadeia.
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6. considerações Finais

Com a conclusão da pesquisa, percebe-se que em um ambiente tão 
competitivo e globalizado como o que se vive hoje, em que não há mais 
restrições de acesso a tecnologias produtivas e a fontes de suprimentos, 
em nível global, as vantagens competitivas ficam cada vez mais difíceis 
de serem obtidas em termos de produtos. Nesse sentido, o investimento 
no desempenho logístico entra como uma estratégia a ser adotada por 
organizações no sentido de agregar valor e ganhar vantagem competitiva. 
Contudo, com a pesquisa realizada sobre a SCM, foi possível constatar que 
não parece mais suficiente o investimento em logística empresarial para 
geração de diferencial competitivo, e sim o investimento no desempenho de 
toda a cadeia de suprimentos, já que a competição e, consequentemente, os 
diferenciais estão ocorrendo entre cadeias e não mais entre organizações. 

Quanto à origem do conceito de SCM na logística empresarial, 
conforme apresentado no item 4 deste artigo, parece que ambos, logística 
empresarial e SCM, trabalham para que a mesma coisa aconteça, em 
resumo: controle do fluxo de mercadorias e informações desde o primeiro 
elo da cadeia (fornecedor primário) até o último (consumidor final). 
Contudo, parece claro que não se trata de sinônimos. O que diferencia um 
do outro, salvo melhor juízo, é que a SCM tem um olhar maior para fora 
da organização, na relação dela com os outros envolvidos daquela cadeia 
de suprimentos, no sentido de coordenar ações conjuntas que possibilitem 
maior geração de valor a um custo menor, em toda a cadeia, e não somente 
na própria empresa, que seria a atenção da logística. 

Ficou evidente ainda que as cadeias de suprimentos estão cada dia mais 
globais e que, por mais que uma empresa não tenha atuação internacional 
(importando ou exportando mercadorias), algum(s) de seus fornecedores 
(nos seus vários níveis) e clientes (idem) potencialmente têm, fazendo 
com que a cadeia de suprimentos da qual a empresa participa seja global. 
Assim, cabe destacar os maiores desafios que são postos aos participantes, 
em termos de gestão, quando a cadeia é global. 
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RESUMO: O Acordo de Parceria Transpacífico (Transpacific Partnership 
- TPP) é um dos mais recentes arranjos de integração econômica, cujas 
negociações foram concluídas em outubro de 2015. Inicialmente, o TPP 
contou com doze Estados Parte (Estados Unidos, Japão, Malásia, Vietnã, 
Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México, Chile e 
Peru) e foi cercado por inúmeras polêmicas. Entre elas: as negociações 
secretas, a inclusão de temas inovadores nas negociações comerciais e a 
saída - após a assinatura do Acordo - dos Estados Unidos, seu principal 
articulador. O tema merece destaque, pois a aproximação entre um 
grupo de Estados, visando facilitar seus negócios, pretende criar fortes 
laços de interdependência entre os atores envolvidos. Pode auxiliar no 
desenvolvimento econômico, financeiro e humano dos parceiros. Ao 
mesmo tempo, oferece também desafios que costumam ser considerados 
nas diversas formas de cooperação comercial existentes. Pode ir além, 
impactando os fluxos de negócios, mesmo daqueles atores que não fazem 
parte do acordo. Assim, na primeira parte do trabalho, são apresentados 
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os conceitos norteadores dos arranjos de integração econômica. Na 
sequência, caracteriza-se o TPP segundo tais conceitos. O estudo aborda 
qualitativamente as informações levantadas, coletadas por meio de dados 
de dados bibliográficos e documentais. A finalidade do estudo é analítico-
descritiva e leva a concluir que o mais recente arranjo de integração 
desafia a tradicional classificação sugerida pelas abordagens de integração 
econômica regional. 

Palavras-chave: Comércio Internacional. Integração Regional Econômica. 
Acordo de Parceria Transpacífico. 

introdução

O objetivo do presente trabalho é apresentar o Acordo de Parceria 
Transpacífico (“Transpacific Partnership” - TPP) à luz da abordagem 
teórica de integração regional econômica. O TPP é um dos mais recentes 
arranjos de integração econômica, que visa à facilitação de negócios entre 
onze países da Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul (Japão, 
Malásia, Vietnã, Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, 
México, Chile e Peru). 

Suas negociações foram impulsionadas em 2008, pelos Estados 
Unidos, e finalizadas em outubro de 2015. Havia a expectativa de que o 
instrumento fosse ratificado pelas partes em até dois anos depois da sua 
assinatura, que ocorreu em 4 de fevereiro de 2016 (NEW ZEALAND 
FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, 2017)5. Entretanto, em 23 de janeiro 
de 2017, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos (Donald Trump) 
assinou uma ordem executiva para retirar o país do TPP. Atualmente, os 
demais 11 países que permanecem discutem ajustes no texto que trata da 
sua implementação6. 

A conclusão do Acordo chamou a atenção do mundo, tanto por 
sua abrangência geográfica quanto por seu escopo temático. Juntos, os 
Estados do TPP detêm aproximadamente 40% do fluxo econômico global. 
Ademais, o arranjo envolve temas inovadores, eliminando uma ampla 
gama de barreiras e harmonizando regras, algumas das quais têm sido 

5 O Governo da Nova Zelândia é o Depositário dos textos do TPP e seus documentos estão 
disponíveis em: <https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaties/trans-pacific-
partnership-agreement-tpp/text-of-the-trans-pacific-partnership/>. 

6 O TPP pode entrar em vigor, desde que seja feito um ajuste em sua cláusula 30.5 (ASIAN 
TRADE CENTER, 2017).
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intocáveis em acordos anteriores (CARNEIRO, 2014, SCHOTT, 2016, 
VEIGA; RIOS, 2016).

Não é de hoje que os acordos regionais de integração econômica são 
considerados importantes plataformas para o aumento da competitividade 
dos seus parceiros. Seus efeitos são os mais diversos e estão relacionados 
com a profundidade da integração alcançada entre os atores. Ademais, tais 
arranjos podem também gerar efeitos em países que não fazem parte do 
arranjo, em virtude de possíveis desvios de comércio. 

Nesse sentido, a primeira parte do tabalho se propõe a apresentar 
conceitos norteadores da discussão. Na sequência, apresenta-se o TPP, 
buscando caracterizá-lo de acordo com os pressupostos apresentados. 
Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, baseado em fontes 
primárias e secundárias e tem finalidade analítico-descritiva. 

integração regional econÔmica 

O cenário internacional contemporâneo apresenta duas tendências 
paralelas no que tange às negociações comerciais: por um lado, a 
regionalista, que tende à formação de blocos econômicos e, por outro, 
a multilateralista, que leva a cabo negociações em âmbito mais amplo e 
se expressa, sobretudo, no foro da Organização Mundial do Comércio 
(ALMEIDA, 2013). Ambas as tendências despontam como resultado das 
condições prevalecentes no mundo a partir de meados do século XX, de 
natureza política, econômica, tecnológica, entre outras (BALASSA, 1961, 
MANSFIELD; MILNER, 2012). 

Basicamente, duas correntes discutem esses processos e seus 
desdobramentos: aquela que entende os processos de integração regional 
para o alcance de maior liberalização comercial e aquela que compreende 
tais arranjos como um instrumento protecionista. A primeira considera-os 
complementares, no sentido de que, em última instância, a liberalização 
do comércio na esfera regional contribui para a diminuição das barreiras 
comerciais no mundo (WTO, 2011). A outra argumenta que os acordos 
regionais são medidas protecionistas que tornam mais difícil realizar 
negócios no mundo (STIGLITZ; HERSH, 2015).

Entende-se que a integração regional econômica “[...] consiste em 
uma aliança de dois ou mais países que concordam em eliminar tarifas 
e outras restrições ao fluxo internacional de bens, serviços, capital e em 
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alguns casos, mão de obra” (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 
2010, p. 166). O fato é que são muitos os fatores que contribuem para 
que Estados recorram às alternativas de integração regional econômica, 
buscando aprofundar a interdependência com parceiros comerciais, 
considerando as oportunidades e os desafios envolvidos em tais processos. 

A literatura sugere que, a depender dos objetivos que os Estados 
possuem, buscarão envolver-se nesse processo em diferentes fases. Almeida 
(2013) classifica em acordos de integração superficial (Área de preferência 
tarifária, Área de livre comércio) e a integração profunda (União aduaneira, 
Mercado Comum ou Mercado Único e a União Econômica e Monetária)7. 

Determinar o grau ou o nível de integração é a principal preocupação 
política quando são considerados processos de integração regional. Os 
diferentes níveis determinam os efeitos e as implicações que o bloco vai 
gerar, tanto entre as partes envolvidas, quanto para terceiros países 
(BALASSA, 1961, SCHUFF; WINTERS, 2003, BAUMANN; CANUTO; 
GONÇALVES, 2004). 

De uma forma geral, os diferentes níveis de integração não 
necessitam ser seguidos gradativamente pelos Estados, já que os mesmos 
podem concordar em começar a partir de qualquer uma das fases. 
Destaque-se, entretanto, que a uniformização de legislação não é algo tão 
fácil de ser alcançado e é pressuposto para as fases de integração mais 
profunda. Por isso, muitos dos arranjos internacionais avançam de forma 
gradual (CAPARROZ, 2012, ALMEIDA, 2013, CAVUSGIL; KNIGHT; 
RIESENBERGER, 2010).

Na Área de Preferência Tarifária - estágio inicial da aproximação 
comercial - é previsto que ocorra a redução de tarifas entre os países, para 
determinada lista de produtos (mas não todos). Neste caso, as partes do 
arranjo de integração concedem vantagens recíprocas entre si, deixando-
os mais competitivos em relação a terceiros8. Esse tipo de acordo não 
envolve regras de política comercial, permitindo que o Estado conserve 
inteira liberdade nesse aspecto (BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 
2004, ALMEIDA, 2013). 

7  Alguns autores mencionam também a União Política como uma etapa de integração regional 
(CAPARROZ, 2012). Essa fase não será discutida no presente trabalho. 

8 Reduções tarifárias podem ser estabelecidas a um determinado indicador fixo ou, 
gradativamente, com a utilização de um cronograma de redução tarifária, almejando a isenção 
total das tarifas alfandegárias. Após cumprir esta etapa fiscal e eliminar completamente 
os direitos alfandegários, o bloco estará preparado para avançar mais um passo em seu 
movimento integrativo (KEEDI, 2014).
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Na sequência das etapas dos processos de integração regional 
econômica, há a Área de Livre Comércio. Esta fase caracteriza-se por 
arranjos nos quais, gradativamente, bens e mercadorias circulam entre as 
partes, com exclusão de barreiras tarifárias. Ou seja, o comércio deve ser 
tão livre quanto um só país compreendendo a maior parte (ou a totalidade) 
da pauta comercial entre os países envolvidos (BAUMANN; CANUTO; 
GONÇALVES, 2004). 

Entretanto, a gestão da política comercial com economias fora do 
bloco é resguardada a cada Estado para seu uso independente. Nesse estágio, 
cada país dirige sua política comercial sem fixar uma tarifa externa comum 
aplicável aos países que estão fora do bloco, sendo comum negociarem 
regras específicas a determinadas origens – requisitos de conteúdo 
regional, regras de origem9 - com o intuito de evitarem triangulações de 
comércio (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010).

Com base nas características e nos moldes deste segundo estágio de 
integração, Baumann, Canuto e Gonçalves (2004, p. 107) ensinam que, 
“Quando uma ALC conta, além dessas condições, com barreiras externas 
comuns em relação a países não membros (tarifa externa comum), atinge-
se uma União Aduaneira (UA)”. Uma UA se diferencia de uma ALC pelo 
fato de que os Estados participantes do arranjo de integração harmonizam 
suas relações comerciais com relação aos Estados não participantes. 

Além disso, os membros de uma UA adotam tarifas e barreiras 
não tarifárias em comum sobre as importações de países não membros 
(BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004, CAVUSGIL; KNIGHT; 
RIESENBERGER, 2010). Assim, nesta fase de integração, além da livre 
circulação de mercadorias, os países que compõem o arranjo adotam uma 
política comercial comum, definindo também a adoção de Tarifa Externa 
Comum (TEC). 

Na prática, isso significa que toda mercadoria que ingresse por 
qualquer dos países do bloco receberá o mesmo tratamento alfandegário 
e deverá atender a barreiras não tarifárias padronizadas. Um considerável 
desafio político para que essa fase seja alcançada é concordar com o nível 
de taxação – o qual pode interferir na arrecadação fiscal de alguns Estados 

9 “Os governos podem impor requisitos de conteúdo local, segundo os quais os produtores 
localizados nos países membros provêm determinada proporção de bens e suprimentos 
necessários à manufatura local. Se o requisito de conteúdo não for atendido, o produto 
ficará sujeito às tarifas que os governos geralmente impõem aos não membros” (CAVUSGIL; 
KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 169).
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–, bem como com a distribuição dos recursos obtidos com as tarifas 
(CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010).

Superada essa etapa, arranjos que buscam um nível ainda mais profundo 
de integração avançam para o Mercado Comum ou Mercado Único. Além 
de cumprir com adaptações exigidas pelos estágios anteriores, nessa 
etapa busca-se estabelecer a livre circulação de serviços, pessoas e capitais 
(CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, ALMEIDA, 2013).

O Mercado Comum é o estágio em que o bloco está em um nível 
bastante avançado, cujas Partes mantêm as mesmas taxas de juros e 
câmbio, além de adotarem uma política macroeconômica e fiscal comum. 
Nesse estágio, exige-se forte cooperação entre as Partes, principalmente 
com relação a determinadas políticas, em especial as que envolvem questões 
trabalhistas. Uma vez que a mão de obra especializada pode mover-se para 
locais nos quais os salários sejam mais altos e o capital escoar para onde os 
investimentos sejam mais rentáveis, trata-se de um estágio que exige alto 
investimento político (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, 
ALMEIDA, 2013). 

Instalado um Mercado Comum, o nível seguinte no processo 
de integração é a União Econômica e Monetária. Além de todas as 
prerrogativas dos níveis anteriores, nesta fase os Estados abrem mão 
da emissão de moeda nacional, dando plena autorização de circulação da 
moeda emitida pela autoridade regional. Também há o estabelecimento 
de um fórum político, para que as decisões acerca de todo o escopo da 
integração sejam adotadas em conjunto. A autoridade monetária nacional 
deixa de existir, transferindo sua função a um emissor único para todo o 
bloco (BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004). 

Assim, quanto mais profunda a integração, maior será o número 
de medidas e harmonização de leis, normas e procedimentos a serem 
adotados pelos Estados (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 
2010, ALMEIDA, 2013). Toda essa padronização pretende ampliar as 
oportunidades de negócios das empresas dos Estados e atrair investimentos.

Nota-se, entretanto, que nem todo acordo nasce com o intuito de 
chegar ao nível máximo de integração, já que seus objetivos variam 
conforme as necessidades e interesses das Partes. Em suma, cada fase de 
integração traz consigo diferentes oportunidades e desafios às economias, 
não apenas dos países em que dela fazem parte, mas em todo fluxo de 
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produção e comércio ao redor do globo (BALASSA, 1961, BAUMANN; 
CANUTO; GONÇALVES, 2004). 

Entre as principais oportunidades geradas pelos arranjos de 
integração, podem ser destacadas: criação de comércio ou expansão de 
mercados, acesso preferencial a mercados, aumento da capacidade de 
produção (escala), especialização da mão de obra, poder de barganha no 
mercado externo, políticas coordenadas entre Estados que favorecem a 
criação de cadeias produtivas regionais, competitividade e altos níveis 
de atração de Investimento Direto Estrangeiro (BALASSA, 1961, 
BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004, CAVUSGIL; KNIGHT; 
RIESENBERGER, 2010, ALMEIDA, 2013).

Entre os principais desafios, a depender do estágio de integração, 
podem ser destacados: perda de parte das receitas fiscais e tributárias 
oriundas do comércio exterior, sistema simplificado para o comércio 
entre os Membros, porém complexo para terceiros Estados, desvio do 
comércio para o arranjo de integração, reduzindo o volume do comércio 
com parceiros antigos que estão fora do acordo (BALASSA, 1961, 
BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004, CAVUSGIL; KNIGHT; 
RIESENBERGER, 2010, ALMEIDA, 2013).

É clara a importância que os movimentos de integração possuem, 
estabelecendo um ambiente de negócios que influencia o fluxo de produção 
e comércio ao redor do globo, gerando desdobramentos para participantes 
ou não desses acordos. Nesse sentido, acompanhar a evolução de um dos 
mais recentes e audaciosos arranjos de integração econômica regional 
concluídos assume relevância. 

o acordo de parceria transpacíFica (“TRANSPA-
CIFIC PARTNERSHIP” – tpp) 

O atual TPP tem suas raízes em um acordo firmado em 2005 por Nova 
Zelândia, Chile, Singapura e Brunei (denominado “Trans-pacific Strategic 
Economic Partnership” - TPSEP). Ele entrou em vigor em 2006 e ficou conhecido 
como Pacific four (P4). Em setembro de 2008, Estados Unidos manifestou 
interesse em negociar sua entrada no arranjo, declarando que poderia ser o 
início de um movimento de toda a região do Pacífico (CARNEIRO, 2014). 

Os avanços nas negociações do TPP ocorreram nos trilhos 
das dificuldades das negociações comerciais multilaterais no âmbito 
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da Organização Mundial de Comércio (OMC). Naquele contexto, 
tradicionalmente, os temas negociados eram impulsionados por propostas 
que atendiam aos interesses dos países mais desenvolvidos, com maiores 
fluxos de comércio (CARNEIRO, 2015). Na medida em que as negociações 
ficaram mais difíceis (devido ao aumento do número de Membros na OMC 
e dificuldades para convencer os demais quanto à inclusão de alguns temas 
na agenda negociadora, por exemplo), os principais atores começaram a 
buscar alternativas para suprir suas necessidades de liberalização comercial 
(SCHIMANSKI, 2015).

As negociações do TPP foram cercadas por polêmicas, em virtude 
da falta de transparência das negociações. As mesmas foram conduzidas 
no mais absoluto sigilo, até o vazamento de informações no Wikileaks, em 
2013 (WIKILEAKS, 2017). Somente a partir daí é que o mundo pode tomar 
conhecimento dos objetivos do arranjo e de seu amplo escopo temático. 

A fase negociadora do TPP foi concluída em 5 de outubro de 2015 
e o Tratado assinado por seus Estados-Parte em 4 de fevereiro de 2016 
(NEW ZEALAND FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, 2017). A Figura 
01 apresenta a localização geográfica dos Estados que participaram da 
conclusão das negociações.

Figura 01: Estados Partes da TPP. 

Fonte: UOL, 2015, não paginado.

O TPP foi significativamente alterado pelas últimas eleições dos 
Estados Unidos, país que até então era o grande articulador do Acordo. 
“A TPP era [...] encarada como uma parte essencial da estratégia da 
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administração Obama para a Ásia.” (GRACIE, 2016, p.1). Entretanto, 
durante a sua campanha presidencial, Donald Trump declarou abertamente 
que pretendia deixar o acordo logo em seu primeiro dia como presidente, 
um compromisso de campanha que rendeu votos dos que hostilizam acordos 
comerciais e as consequências da globalização (GRACIE, 2016). Conforme 
prometido, o Presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do TPP 
apenas três dias depois de assumir o cargo, em janeiro de 2017. 

Em meados de março de 2017, Ministros e representantes dos 
Estados-Partes da TPP, bem como China, Colômbia e Coreia do Sul, 
se reuniram pela primeira vez após a retirada dos EUA. Durante esta 
reunião, os representantes se esforçaram para deixar claro que o comércio 
multilateral e a integração no Pacífico estão vivos. Os Estados-Partes da 
Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, México e Peru) esclareceram que 
continuarão a trabalhar com os EUA numa base bilateral. Porém, reforçou-
se o discurso de que a região Ásia-Pacífico está pronta para liderar essa 
nova era de abordagem pluralista de comércio, mesmo que o TPP já não 
exista como havia sido planejado (MUÑOZ, 2017, tradução nossa).

Os desdobramentos políticos representam apenas uma parte da 
atenção que merece o TPP. O arranjo representa um novo paradigma 
no contexto dos acordos comerciais internacionais, basicamente por dois 
fatores: (i) é considerado o maior bloco econômico existente, envolvendo 
Estados distintos entre si: grandes e pequenos; desenvolvidos e em 
desenvolvimento; (ii) aborda um grande número de temas não regulados 
nem pela Organização Mundial de Comércio (OMC), como investimentos, 
concorrência, meio ambiente e padrões trabalhistas (CARNEIRO, 2014; 
2015, THORSTENSEN et al., 2014, VEIGA; RIOS 2016).

Com relação ao primeiro aspecto, apresenta-se como uma novidade 
a conclusão de um acordo em um contexto no qual as partes possuem 
consideráveis diferenças entre si. Entre as mais evidentes, podem ser 
destacados o tamanho de suas economias, o nível de desenvolvimento 
relativo, a matriz cultural, até mesmo ao sistema político10 vigente 
(CARNEIRO, 2015, VEIGA; RIOS, 2016). Essa característica global 
confere competitividade aos signatários em relação aos que estão de 

10 “Do TPP participam países muito diversos sob qualquer ponto de vista, como os EUA, o 
Vietnã, Cingapura, Malásia e Austrália – para citar apenas alguns. Entre eles há países que 
vivem sob regimes políticos de democracia representativa típica, como [...] Austrália e Nova 
Zelândia, e há aqueles em que prevalecem regimes autoritários ou semiautoritários, como 
Vietnã, Cingapura e Brunei – este um sultanato” (VEIGA, RIOS, 2016, p.10).
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fora, visto que sua participação em regiões geográficas distintas facilita o 
acesso aos fatores de produção que antes se restringiam a poucos países, 
ou determinadas áreas do planeta.

Já com relação ao segundo aspecto, é aquele sobre o qual deve 
recair maior atenção dos analistas de negócios internacionais. Isso 
porque se tem destacado que o TPP pretende alterar a governança do 
comércio internacional, envolvendo regras harmonizadas para temas 
bastante diversos. Na visão de Carneiro (2014, p.63): Muito mais que 
um acordo de liberalização comercial, o TPP pretende ser um “acordo 
do século XXI”, abarcando não só a facilitação do acesso a mercados 
de bens, serviços e investimentos entre os membros, mas também um 
conjunto de novas disciplinas que vão desde convergência regulatória e 
harmonização de padrões técnicos até princípios trabalhistas e medidas 
de conservação ambiental. 

Na medida em que entrarem em vigor, essas regras podem provocar 
desvios de comércio em distintas áreas e segmentos econômicos. Ou seja, 
aqueles países que não fazem parte do acordo podem perder competitividade 
com relação às Partes-contratantes, que estabeleceram benefícios para os 
fluxos de negócios realizados entre si (BALASSA, 1961). 

Nesse sentido, num primeiro momento, convém analisar qual o 
grau de profundidade do referido acordo de integração regional. No seu 
Tratado Constitutivo, nos dispositivos iniciais, está previsto: “Article 1.1: 
Establishment of a Free Trade Area. The Parties, […], hereby establish a free trade 
area in accordance with the provisions of this Agreement.” (NEW ZEALAND 
FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, 2017, não paginado). Assim, declara 
que pretende ser uma Área de Livre Comércio, ou seja, arranjo de integração 
superficial entre os seus Estados Parte (ALMEIDA, 2013).

Entretanto, ainda que se apresente como um acordo de Livre Comércio, 
seu escopo temático vai além da mera redução tarifária, visando à promoção de 
uma relação mais estreita nas áreas de políticas econômicas e regulamentação 
(NEW ZELAND FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, 2017). 

Ao observar o instrumento, observa-se que o TPP está dividido em 
30 capítulos. Cada capítulo abrange desde conceitos gerais, eliminação 
de barreiras tarifárias ou burocráticas até direitos trabalhistas e do meio 
ambiente, proteção especial a indústrias específicas. Também prevê a busca 
de coerência sobre normas e regulamentos visando facilitar o trânsito dos 
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bens e dos serviços entre os países do bloco (NEW ZEALAND FOREIGN 
AFFAIRS AND TRADE, 2017). 

O escopo temático do TPP evidencia que as Partes do Acordo estão 
dispostas a reduzir obstáculos mais complexos do que apenas as barreiras 
tarifárias entre si. Sua abrangência temática e a profundidade dos seus 
compromissos fazem com o que o TPP possa ser classificado como um 
arranjo de integração mais profundo do que se declara (ALMEIDA, 2013, 
CARNEIRO, 2014). O Quadro 01 apresenta a estrutura do Acordo e do 
seu escopo temático. 

Quadro 01: Escopo temático do acordo de Parceria Transpacífico

ACORDO DE PARCERIA TRANSPACÍFICO
01 Dispositivos iniciais 16 Políticas de Concorrência 

02
Tratamento Nacional e 

Acesso a Mercado de Bens
17 Empresas Estatais 

03 Regras de Origem 18 Propriedade Intelectual 

04
Regras para o Comércio de 

Têxteis
19 Trabalho 

05
Administração Aduaneira 
e Regras de Facilitação de 

Comércio 
20 Meio Ambiente 

06 Defesa Comercial 21 Cooperação e Capacitação 

07
Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias 
22

Competitividade e 
Facilitação de Negócios

08
Barreiras Técnicas ao 

Comércio 
23 Desenvolvimento 

09 Investimentos 24
Pequenas e Médias 

Empresas
10 Comércio de Serviços 25 Coerência Regulatória 

11 Serviços Financeiros 26
Transparência e Medidas 

anticorrupção

12
Entrada Temporária para 
profissionais a negócios 

27
Dispositivos Administrativos 

e Institucionais
13 Telecomunicações 28 Solução de Controvérsias

14 Comércio Eletrônico 29
Exceções e Dispositivos 

Gerais 
15 Compras Governamentais 30 Dispositivos Finais 

Fonte: Adaptado pelos pesquisadores, com base em NEW ZEALAND FOREIGN AFFAIRS 
AND TRADE, 2017.
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Como informado no próprio preâmbulo do Acordo, o mesmo visa 
abranger questões sociais, de investimentos, melhores oportunidades aos 
trabalhadores, consumidores e empreendedores (elevando a qualidade 
de vida para a população em geral) e proporcionando dessa forma um 
crescimento sustentável (NEW ZEALAND FOREIGN AFFAIRS AND 
TRADE, 2017). 

Embora a integração mais superficial seja identificada em arranjos 
como áreas de livre comércio, não é o que se observa no TPP. Nas palavras 
de Almeida (2013, p. 42), a integração superficial refere-se “[...] à simples 
eliminação de tarifas e outras barreiras de fronteira, que limitavam ou 
impediam os fluxos de comércio”; já a integração profunda “vai além 
dessas simples medidas formais de acesso, para penetrar em mecanismos 
regulatórios, definir reconhecimento mútuo de políticas internas e 
harmonizar as legislações na extensão do possível”. Na mesma direção, 
Carneiro (2014, p. 24) também aponta que o TPP pode ser caracterizado 
como uma iniciativa de integração profunda ou de alta qualidade. 

considerações Finais 

Os acordos de integração regional econômica alteram a dinâmica 
dos fluxos de negócios. Tanto dos atores envolvidos (que escolherão 
envolver-se naqueles patamares os quais se sentem mais preparados) 
quanto de terceiros países. Os arranjos de integração regional podem ser 
mais superficiais, reduzindo tarifas ou dando preferência a determinadas 
mercadorias, ou podem ser mais profundos, exigindo adaptação política e 
econômica dos atores envolvidos. O grau de intensidade vai depender da 
necessidade e ousadia das partes de cada acordo.

O TPP foi moldado conforme a necessidade das suas Partes, 
num cenário no qual os principais atores do comércio internacional 
consideraram importante discutir temas inovadores. Embora ainda seja 
cedo para comemorar o seu sucesso, é inegável a sua contribuição para a 
discussão do novo cenário, que pode gerar mudanças na governança do 
comércio internacional.

Apesar de apresentar-se, por meio do seu Tratado Constitutivo, 
como uma Área de Livre Comércio, seus compromissos são mais amplos 
e profundos do que prevê a literatura para o referido nível de integração. 
Com um nível de comprometimento bastante amplo, devido aos temas 
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negociados, esse arranjo deve proporcionar uma profunda integração entre 
as Partes do bloco, especialmente por abranger temas sem expectativas de 
sucesso no âmbito das negociações multilaterais. 

Com isso, arranjos como o TPP aparecem como uma solução para 
os países com altos fluxos de negócios internacionais, podendo ser o 
novo parâmetro quanto ao padrão de criação de normas internacionais. 
Tal cenário exige atenção dos analistas, que precisarão trabalhar com a 
coexistência normativa (spaghetti bowl) e suas consequências para mercados 
e segmentos específicos. 
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O Marketing e a Distinção Cultural  
entre Brasil e Alemanha
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo bibliográfico sobre a distinção 
cultural entre Brasil e Alemanha no aspecto mercadológico. O estudo 
descreve as diferenças culturais em hábitos de consumo, bem como aponta 
estratégicas de marketing abordadas em ambos os países. Diferentemente 
de regimes políticos, jurídicos e econômicos, o conhecimento da cultura 
dos povos é singular, sendo que cada cultura tem suas peculiaridades. 
Novas estratégias mercadológicas no contexto internacional repercutem 
positivamente em um ambiente no qual todos os fatores interagem 
diretamente com a empresa. Pode-se observar com base em estudos de 
autores da área que as relações culturais entre Brasil e Alemanha, nos 
aspectos mercadológicos, possuem características acentuadas. Estratégias 
de marketing podem contribuir e até influenciar culturalmente a decisão de 
compra, promovendo a rápida adaptação às mudanças. Assim como a cultura 
pode influenciar as estratégias de marketing abordadas por uma empresa que 
vê a necessidade de se adaptar quando não há um retorno esperado. 

Palavras-chave: Marketing – Cultura – Estratégias Mercadológicas.

 
1 introdução

O marketing busca a otimização de lucros por meio da adequação 
da produção e da oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e 

1 Bacharela do curso de Comércio Exterior da Univali. E-mail: poli.vanessa@hotmail.com

2 Professor orientador, bacharel em Ciências Contábeis, especialista e mestre em 
Administração, professor nos cursos de Comércio Exterior, Administração e Gestão Portuária 
da Univali. E-mail: werner@univali.br

3 Professora vinculada ao Curso de Comércio Exterior da Univali. E-mail: renata_bertoldi@univali.br
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às preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado, 
campanhas publicitárias e atendimentos pós-vendas. Os aspectos culturais 
pesam quanto à proposta de marketing abordada, além de ser uma das 
formas de se analisar a extensão da influência de uma nova tecnologia 
sobre a cultura de determinada sociedade.

A cultura do Brasil não impõe tantos quesitos quanto a cultura alemã, 
pois o Brasil é mais flexível. Pode-se perceber isso quando se comparam 
os automóveis que circulam em ambos os países, por exemplo. O presente 
artigo busca traçar as diferenças culturais e as estratégias de marketing 
adotadas por Brasil e Alemanha devido a essas minúcias. Como objetivos 
específicos, destacam-se: descrever as diferenças culturais entre Brasil e 
Alemanha; apontar as estratégias de marketing abordadas em cada país; 
estudar a relação cultural e o marketing em ambos os países.

1.1 Aspectos metodológicos

A abordagem do problema foi qualitativa, que se relaciona com 
levantamento de dados sobre as motivações de um grupo para compreender 
e interpretar certos comportamentos, inclinações e expectativas dos 
indivíduos estudados. Este tipo de pesquisa traz resultados imprevisíveis 
que delineiam o caminho para a tomada de decisão correta sobre a questão 
problema (INSTITUTO PHD, 2015).

Os meios de coleta foram por pesquisas bibliográficas que, 
para Salvador (1982, p. 10), são “[...] documentos escritos originais 
primários [...] quando se utiliza de subsídios, literatura corrente 
ou obras de autores modernos. ” Já Pereira (2012, p. 89) descreve 
como “[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 
material disponibilizado na Internet. ”

Os fins serão descritivos, que “[...] servem para enunciar ou analisar 
o significado aceito de um termo e descrevê-lo com o auxílio de outros 
termos cujos significados devem ser previamente compreendidos, para que 
a definição sirva a seu propósito” (FERRARI, 1982, p. 98).

A pesquisa bibliográfica ocorreu por meio da investigação em livros, 
teses, monografias e periódicos científicos encontrados nas bibliotecas 
universitárias. Após coletadas as informações, estas são apresentadas por 
meio de textos descritivos e quadro comparativo.
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2 MARkETINg internacional

O fundamento do marketing desenvolve-se com as permutas cujos 
clientes e empresas envolvem-se voluntariamente nas operações que 
buscam beneficiar ambas as partes. Sendo assim, o marketing é uma ação 
que visa aos lucros para todos os envolvidos. 

O marketing pode ser entendido como indutor de vontades ao tentar 
buscar um refinamento das necessidades dos clientes para transformá-las 
em desejos, mas a outra visão é que o marketing seja um aprimorador de 
necessidades, fazendo com que se procure por produtos mais aperfeiçoados 
após conhecê-los.

Devido à rápida evolução da economia mundial, cujas modificações 
são ligeiramente adaptadas e a imprevisibilidade é constante, a instabilidade 
se faz presente. A grande demanda por bens e serviços faz com que se 
busquem, além das fronteiras domésticas, novos mercados que possam 
atender às necessidades mundiais. Assim, faz-se necessário um novo campo 
do marketing que estude e entenda esses mercados diferentes (BAÑEGIL; 
SOUSA, 2012).

O marketing internacional se diferencia do marketing doméstico 
apenas na sua abrangência, cujas atividades realizam-se em mais de um 
país. Seus conceitos e ferramentas de marketing são como os do marketing 
doméstico. Porém, é necessário atentar-se aos níveis de incerteza que o 
ambiente internacional apresenta, pois há um grande número de variáveis 
incontroláveis que o mercado externo traz. 

Os princípios do marketing a utilizar são basicamente os mesmos, 
porém a incerteza do mercado fará com que cada situação seja única e as 
estratégias adotadas, singulares. O ambiente externo divide-se em micro 
e macroambiente. No microambiente estão todos os fatores que interagem 
diretamente com a empresa, mas se encontram no ambiente externo. O 
macroambiente é mais amplo, o que não deixa de impactar nas estratégias da 
empresa. São fatores que precisam ser constantemente acompanhados, pois 
são determinantes nas operações da empresa. Os quatro fatores principais 
do macroambiente são: fatores sociais e culturais, fatores políticos e legais, 
fatores econômicos e fatores tecnológicos (PIPKIN, 2002). 

O planejamento do marketing internacional demanda mais tempo 
e maior análise devido às incertezas provenientes de um mercado que é 
totalmente novo e diferente do que já se conhece. As empresas precisam se 
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adaptar à uma legislação diferente, clientes com um perfil insólito e ainda 
assim manter sua imagem no mercado internacional.

3 composto mercadológico gloBal

Existem diversas maneiras de satisfazer às necessidades do 
consumidor. Elas podem ser atribuídas pelas características do produto, 
garantia, preço atribuído e descontos. Com base nessas variáveis é que 
McCarthy (1997) criou os 4 P’s (produto, preço, praça e promoção) e 
popularizou a divisão didática das variáveis propostas por Neil Borden 
(1949). Essas variáveis propunham o modo de organizar todas essas 
decisões e simplificar as escolhas da organização.

O composto mercadológico ou mix de marketing divide as atividades 
de marketing em quatro ferramentas básicas que auxiliam a empresa 
na criação de valor para o cliente. E dentro do composto todos os 
quatros Ps são necessários e precisam estar conectados. Assim como o 
desenvolvimento de um composto de marketing e a seleção de um mercado-
alvo devem estar inter-relacionados para que as especificações de cada um 
dos quatro Ps seja moldada conforme a necessidade do mercado escolhido 
(McCARTHY, 1997).

Produto é algo oferecido pelas empresas para clientes com propósito 
de troca. E divide-se em três esferas: administração de produtos existentes, 
de novos produtos e de serviços. É o recurso que a empresa oferece e que 
atende a uma necessidade. O preço refere-se à quantia de divisas ou outros 
recursos que se cobram pelo produto ou serviço oferecido (CHURCHILL 
JUNIOR; PETER, 2012).

Internacionalmente, assim como todos os outros instrumentos de 
marketing, o preço é complexo para se elaborar e tem uma abrangência maior 
de fatores a serem considerados, que afetam diretamente a sua formação.

Concebe-se que praça determina quais são os canais de distribuição 
utilizados pela empresa para que o produto ou serviço chegue até o cliente 
e possa ocorrer a troca. Esse processo divide-se em duas esferas: canais 
de distribuição e atacado e distribuição física e varejo (CHURCHILL 
JUNIOR; PETER, 2012).

De acordo com Dias et al. (2010), o processo de distribuição é tático 
e deve ser previamente estabelecido para que o recurso oferecido esteja no 
lugar certo, na hora certa, para que possa atender à necessidade do cliente.
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Para gerir os canais de distribuição internacionais, é necessário 
estabelecer relações com todos os envolvidos da cadeia de distribuição, quais 
sejam: fabricante, exportador, agentes de cargas, transportador, centro 
distribuidor e assim por diante. Essa gestão ocorre durante a transferência 
do produto até o consumidor final (BAÑEGIL; SOUSA, 2012). 

Observa-se que o mercado internacional é mais amplo e complexo, 
as decisões terão um impacto maior e a comunicação é imprescindível. 
A promoção é a maneira pela qual a empresa se comunica, informa e 
interessa o cliente sobre seu produto ou serviço oferecido. Essa técnica 
integra propaganda, promoção, publicidade, eventos, seminários, relações 
públicas, dentre outras (BAÑEGIL; SOUSA, 2012). 

Sendo assim, para a comunicação ocorrer é preciso um emissor e um 
receptor e, quanto mais clara, sem ruídos e limpa for essa comunicação, 
maior será a chance de a mensagem chegar ao receptor da forma que o 
emissor a transmitiu.

4 cultura 

Diferentemente dos regimes políticos, jurídicos e econômicos, 
a cultura mostra-se difícil de identificar e analisar. Revela-se de uma 
importância ímpar para as organizações e seus efeitos sobre os negócios 
internacionais são profundamente amplos.

Para Bañegil e Sousa (2012), “Cultura é um conjunto complexo que 
inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas 
as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de 
uma sociedade”. Por isso, torna-se um aspecto importante estudar a história, 
a religião e tudo que componha a cultura do país que se pretende negociar, 
além de conhecer o sistema de valores que se atrelam ao comportamento 
de determinada sociedade. Pois, segundo Minervini (2012), há um índice 
alto de negociações falhas devido à falta de conhecimento e sensibilidade 
cultural. Ou seja, o interlocutor não conhece seu receptor e não sabe se este 
está conseguindo assimilar tudo que lhe é dito.

Algumas dificuldades que se apresentam quanto a outras culturas 
resultam devido ao pedestal que se coloca à própria cultura. Uma visão 
etnocêntrica faz com que se veja a própria cultura como padrão, buscando 
sempre comparações com as outras culturas, com base na que se tem 
conhecimento. Essa tendência se estende à toda sociedade e gera uma 
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convicção de que a própria raça, religião ou grupo étnico é, de certa forma, 
superior às outras. Deve-se, então, procurar uma visão policêntrica ou 
geocêntrica que se adapta às outras culturas e não as excluem (CAVUSGIL; 
KNIGHT; RIESENBERGER, 2010).

4.1 culturA BrAsileirA

Baseado nos estudos sobre cultura de Hofstede (2017), verificar-se-
ão seis dimensões para medir e estudar o comportamento das sociedades e 
suas culturas; e se explorará a cultura brasileira para traçar o perfil do país. 

O modelo apresenta a dimensão distância de poder, em que trata do 
fato de que os indivíduos, em uma sociedade, não são iguais, revelando as 
desigualdades. A forma como uma sociedade reage a esta desigualdade é que 
mostra a sua posição: o Brasil é um país cuja hierarquia deve ser respeitada 
e as desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. O que justifica o fato 
de que os detentores do poder têm mais benefícios em relação aos menos 
poderosos. Porém se demonstra respeito aos idosos e os símbolos de status 
do poder são importantes, pois indicam a posição social e comunicam o 
respeito que deve ser mostrado (HOFSTEDE, 2017).

A segunda dimensão é o individualismo, este ponto avalia o grau 
de interdependência que uma sociedade mantém entre seus membros. A 
pesquisa mostra que o Brasil é um país cujas pessoas, desde o nascimento, 
estão integradas em grupos estruturados. O povo é intensamente ligado 
à família extensa (que inclui tios, tias, avós e primos) e oferece proteção 
a seus membros em troca de lealdade. Para os negócios, povos com essa 
característica tendem a construir relacionamentos confiáveis e duradouros: 
uma reunião geralmente começa com conversas gerais, a fim de conhecer 
uns aos outros antes de fazer negócios (HOFSTEDE, 2017).

Masculinidade é a terceira dimensão do estudo de Hofstede e indica que 
a sociedade será impulsionada pela concorrência, visando sempre alcançar 
o sucesso com um sistema de valores que começa na escola e continua ao 
longo da vida organizacional, tendo em seu oposto uma sociedade feminina 
que indica que os valores dominantes na sociedade são cuidar dos outros 
indivíduos e da qualidade de vida. Destacar-se na multidão não é admirável, 
mas a qualidade de vida é sinal de sucesso. Esta terceira dimensão mostra 
o que motiva as pessoas: querer ser o melhor (masculino) ou gostar do que 
se faz (feminino). O país apresentou uma pontuação intermediária nesta 
dimensão, sendo difícil traçar seu perfil (HOFSTEDE, 2017).
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Na quarta dimensão, aversão à incerteza, aborda-se a maneira com que 
a sociedade lida com o fato de que o futuro é incerto: à medida em que os 
membros de uma cultura se sentem ameaçados por situações ambíguas ou 
desconhecidas, criam crenças e instituições para tentar evitá-las. O Brasil, 
assim como a maioria dos países latino-americanos, mostra uma forte 
necessidade de regras e sistemas legais elaborados para estruturar a vida. A 
burocracia, as leis e as regras tornam-se essenciais para se viver, na visão de 
países com alta evasão de incerteza. Devido à alta pontuação nesta dimensão, 
brasileiros são pessoas demonstrativas: as emoções são facilmente mostradas 
pela linguagem corporal e precisam ter momentos bons e relaxantes na vida 
cotidiana, conversando com colegas por meio de uma refeição ou de uma 
dança com convidados e amigos (HOFSTEDE, 2017).

No estudo de Hofstede (2017), a quinta dimensão é a orientação 
de longo prazo, ou seja, como cada sociedade faz para manter ligações 
com seu próprio passado ao lidar com os desafios do presente e do futuro. 
Sociedades normativas pontuam baixo e preferem manter tradições e 
normas consagradas no tempo, enquanto consideram a mudança social 
suspeita. Já culturas com pontuações elevadas adotam uma abordagem 
mais pragmática: encorajam a economia e os esforços na educação moderna 
como forma de se preparar para o futuro. Novamente, o Brasil apresentou 
uma pontuação intermediária (HOFSTEDE, 2017).

A última dimensão é a indulgência que revela à medida que as pessoas 
tentam controlar seus desejos e impulsos. Um controle relativamente fraco 
é chamado de indulgente e um controle relativamente forte é chamado de 
restrito. O Brasil é uma sociedade indulgente, cujos indivíduos apresentam 
uma vontade de realizar seus impulsos e desejos no que diz respeito a 
desfrutar a vida e se divertir; possuem uma atitude positiva e têm uma 
tendência para o otimismo; colocam um maior grau de importância no 
tempo de lazer; agem como querem e gastam dinheiro como desejam 
(HOFSTEDE, 2017).

Outras características que traçam o perfil do país são: a pontualidade 
não é rígida; a informalidade nos contatos é comum - chama-se pelo primeiro 
nome; frequentemente, quem ocupa cargos de alta hierarquia prefere tomar 
decisões individualmente, em vez de tomá-las em grupo; tendem a ser 
impacientes com papéis e documentos, preferem a conversação; abraços 
calorosos e proximidade física são comuns; são especialistas na arte de 
encontrar uma saída, de dar o famoso “jeitinho brasileiro”; dificilmente dizem 
não e, quando o dizem, o fazem de maneira indireta (MINERVINI, 2012).
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4.1.1 estrAtégiAs de mArketing utilizAdAs pelo BrAsil

De acordo com as características culturais do estudo de Hofstede 
(2017) e as teorias de influência da cultura no processo mercadológico 
de Bañegil e Sousa (2012) e de Sina (2008), são traçadas as estratégias de 
marketing que podem ser utilizadas no mercado brasileiro.

Devido às desigualdades encontradas na sociedade brasileira, os 
símbolos de status e poder são relevantes nessa cultura, pois revelam a 
posição social do indivíduo (HOFSTEDE, 2017). Por isso, neste tipo 
de sociedade os preços elevados são aceitos para produtos novos no 
mercado, pois demonstram o poder de compra e mantêm o status. Além 
disso, o produto é valorizado pelo seu alto valor (BAÑEGIL; SOUZA, 
2012). Porém, é preciso atentar-se aos altos impostos que se pagam em 
países burocráticos como o Brasil – às vezes o alto preço está atrelado ao 
acréscimo de impostos (SINA, 2008).

Quanto ao produto, pode-se desenvolver um que se estenda a um uso 
comum, em família, pois sociedades como o Brasil prezam a valorização 
da família e será um meio eficaz de adentrar a esse país e pode ser usada a 
mesma estratégia – apelo familiar – para a comunicação. Porém, devem, 
o design do produto e o seu sentido, ser adaptados devido à cultura 
singular e interpretação única (SINA, 2008; BAÑEGIL; SOUZA, 2012; 
HOFSTEDE, 2017).

A comunicação pode ser trabalhada de maneira coloquial e buscando-
se crenças e tradições presentes na cultura. Abordar temas que mexam 
com a emoção trarão, certamente, bons resultados, pois é um povo que se 
expressa abertamente e demonstra as emoções facilmente. As propagandas 
de cunho informal são bem aceitas nessa sociedade, pois se remetem a 
momentos de lazer que são amplamente apreciados pelos brasileiros. Não 
é um país muito restritivo, porém se devem observar as expressões e os 
seus significados devido ao idioma único. Além disso, como uma cultura 
indulgente, as propagandas persuasivas e comparativas podem ser uma 
vantagem da empresa que as utilizarem, pois, por deixarem suas vontades 
florescer e os impulsos e desejos não serem controlados, gastam dinheiro 
como desejam (BAÑEGIL; SOUZA, 2012; HOFSTEDE, 2017).

Nos canais de distribuição devem ser analisadas as burocracias que 
regem o país, pois trâmites legais e regras internas podem dificultar a 
distribuição dentro do país (SINA, 2008; HOFSTEDE, 2017).
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Terra (2010) traz um exemplo da empresa alemã Audi que, para se 
instalar no Brasil, adaptou suas estratégias de marketing e de relacionamento 
devido às experiências que teve no país. Além do marketing digital, utilizou 
também manter-se próxima dos atuais proprietários para ouvi-los – em 
latim “Audi” significa ouvir. O branding contínuo foi necessário para 
tornar-se referência de produtos de luxo no Brasil e a melhor maneira de 
atingi-lo foi encurtando a diferença entre o mercado brasileiro e o mundial 
quanto aos lançamentos.

A Audi oferece test drive dos veículos para que o consumidor sinta o 
cheiro, passe a mão e sinta o motor ao ligar, pois se sentiu que a presença 
física é importante. Outras ações foram colocar um robô em uma de 
suas exposições, levar clientes e prospects do modelo A6 de helicóptero 
no lançamento do produto e invadir as principais cidades brasileiras 
apresentando os novos modelos em uma vitrine diferenciada durante dez 
dias (TERRA, 2010).

Outra ação que Terra (2010) traz da empresa foi a reformulação no 
layout das concessionárias, que apresentam atualmente um conceito com 
maior visualização dos veículos. Além disso, a empresa levou em conta 
a procura por modelos seminovos, quando reformulou seu site para que 
clientes interessados nessa linha de produtos pudessem encontrar os 
modelos disponíveis nas concessionárias do país.

4.2 culturA Alemã

Sob os mesmos estudos sobre cultura de Hofstede (2017), 
apresentaram-se os resultados da pesquisa sobre a Alemanha para traçar o 
perfil cultural desse país.

Apesar da descentralização e do apoio forte da classe média, a 
Alemanha não está entre os países de menor poder distante. Os direitos de 
co-determinação são extensos e precisam ser tidos em conta pela direção. 
A comunicação é direta e participativa e comum em estilo de reunião; o 
controle é antipatizado e a liderança é desafiada a mostrar experiência, 
sendo melhor aceita quando assim for. O status é mostrado por meio de 
carros, relógios e dispositivos eletrônicos (HOFSTEDE, 2017).

No quesito individualismo, a sociedade alemã é verdadeiramente 
individualista. As famílias são pequenas e focam na relação pais e filhos, 
em vez de se estender aos demais parentes. Acredita-se no ideal de 
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autorrealização e a lealdade baseia-se em preferências pessoais, assim como 
o senso de dever e responsabilidade. A comunicação é uma das mais diretas 
do mundo, seguindo um idealismo de “ser honesto mesmo que doa”, dando 
uma oportunidade de se aprender com os erros (HOFSTEDE, 2017).

A Alemanha é considerada, pelo estudo de Hofstede, uma sociedade 
masculina, cujo desempenho é valorizado e exigido antecipadamente até 
mesmo no sistema escolar, que separa as crianças em diferentes tipos de 
escolas quando atingem os dez anos de idade, baseando-se nas características 
que essas apresentarem e que possam ser utilizadas em futuras profissões. 
Os alemães vivem para trabalhar e encontram demasiada autoestima em 
suas próprias tarefas. Quanto ao ambiente empresarial, espera-se que os 
gerentes sejam decisivos e assertivos (HOFSTEDE, 2017).

Os alemães, historicamente, evitam a incerteza - de acordo com 
os pensamentos filosóficos de Kant, Hegel e Fichte. As abordagens são 
dedutivas e não indutivas, seja no pensamento, na apresentação ou no 
planejamento: a visão sistemática precisa ser dada para prosseguir. Reflete-
se também no sistema jurídico. Os detalhes são igualmente analisados para 
se ter certeza de que determinado tópico ou projeto é bem pensado. Esta 
sociedade prefere compensar a sua maior incerteza, confiando fortemente 
em especialização (HOFSTEDE, 2017).

Hofstede (2017) considera o país pragmático quanto à orientação 
de longo prazo. As pessoas acreditam que a verdade depende muito da 
situação, do contexto e do tempo. Mostram uma capacidade de adaptação 
das tradições a condições alteradas. Têm uma forte propensão a poupar e 
investir, parcimônia e perseverança são aliadas na obtenção de resultados.

Quanto ao último ponto da pesquisa de Hofstede (2017), o autor 
constatou que a cultura alemã é restrita. Essas culturas tendem ao cinismo 
e ao pessimismo. Em contraste com sociedades indulgentes, restritas não 
colocam muita ênfase no tempo de lazer e controlam seus desejos. As 
pessoas têm a percepção de que suas ações são restringidas pelas normas 
sociais e sentem que se entregar a si mesmas é algo errado.

Algumas características importantes a serem ressaltadas sobre a 
Alemanha: possuem formalidade nos contratos; sem muitos rodeios, é 
preferível chegar rapidamente ao ponto de interesse; a privacidade é muito 
apreciada, assim como a pontualidade; usa-se o título acadêmico com o 
nome e o sobrenome da pessoa; a idade e a autoridade - hierarquia - devem 
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ser respeitadas; o aperto de mão deve ser firme: isso indica um bom começo; 
relações são estabelecidas pensando a longo prazo (MINERVINI, 2012).

4.2.1 estrAtégiAs de mArketing utilizAdAs pelA AlemAnHA

A Alemanha valoriza o status e o poder, que são mostrados por meio 
de carros, relógios e dispositivos eletrônicos, em que os altos preços não 
são empecilhos, mas o produto deve ser de qualidade, pois poupar e investir 
fazem parte da característica dessa cultura, sendo então criteriosos quanto 
à compra (BAÑEGIL; SOUZA, 2012; HOFSTEDE, 2017).

O produto deve ter um real motivo para que seja comprado, 
procurando atender uma necessidade. Se assim for, o produto será aceito 
nessa sociedade que valoriza o que ganha e o quanto trabalha para 
conquistar algo (SINA, 2008; HOFSTEDE, 2017).

Propagandas devem ser informativas, apenas apresentando as 
características do produto, sem comparações ofensivas. As propagandas 
persuasivas são encaradas negativamente, sendo entendidas como 
agressivas e invasivas, não se obrigam alemães a comprar – sendo visto 
desta maneira essa espécie de propaganda. Além disso, propagandas 
voltadas ao lazer não terão bom êxito como no Brasil, assim como as que 
se apegam ao emocional, pois essa cultura entende que as normas sociais a 
restringem de questões emocionais e que é errado entregar-se aos próprios 
desejos (SINA, 2008; BAÑEGIL; SOUZA, 2012; HOFSTEDE, 2017).

Os canais de distribuição são práticos e fáceis devido ao tamanho do 
país em relação ao Brasil e também de sua visão sistêmica que se reflete 
no sistema interno simplificado do país (SINA, 2008; BAÑEGIL; SOUZA, 
2012; HOFSTEDE, 2017).

Um exemplo de mudança e adaptação a peculiaridades culturais e locais 
são os lanches da rede de lanchonetes McDonald’s, cujas combinações dos 
conhecidos sanduíches e do cardápio em geral são alteradas de acordo com 
a cultura do país. Na Alemanha e em outros países da Europa, o lanche é 
tradicionalmente acompanhado com cerveja (CONCEIÇÃO; COSTA, 2011).

4.3 considerAções soBre A influênciA dA culturA  
no processo mercAdológico

Constata-se que a cultura é um fator a ser avaliado com muita cautela 
quando se pretende adentrar em mercados externos e que um estudo 
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profundo sobre o presente, o passado e o que se imagina para o futuro na 
visão de quem habita tal país é indispensável para que seja promissor e não 
haja imprecisões que possam não ser corrigidas a tempo de um dano maior 
para o que se espera.

Para sintetizar os assuntos trazidos nesta sessão, o Quadro 1 
apresenta resumo sobre as características culturais de Brasil e Alemanha. 

Quadro 1: Síntese dos estudos que abordam a cultura Brasil x Alemanha

Fonte: Autores (2017).

Comparando as duas nações no que se refere às suas culturas, 
observa-se que status e poder são apreciados em ambas as culturas, porém 
a Alemanha é criteriosa quanto à compra; enquanto o Brasil possui preços 
atrelados a altos impostos. Apesar dos conceitos de marketing serem 
universalizados, pode-se atribuir a influência cultural à relativa diferença 
entre Brasil e Alemanha no contexto mercadológico.

5 considerações Finais

A influência da globalização é um marco na gestão das organizações. 
O processo organizacional passa pelo entendimento dos segmentos que 
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envolvem todas as atividades empresariais. No mundo dos negócios 
internacionais é importante se conhecer e compreender cultura como um 
motivador para a produção e a oferta de mercadorias e/ou serviços.

Apesar da impossibilidade de generalizar o gosto e as preferências 
dos consumidores, o estudo das relações culturais se mostra interessante 
para delimitar o quanto se pode investir em marketing.

O estudo das relações culturais entre países é fator relevante nesse 
processo que envolve mercados e clientes. Cada vez mais a influência da 
cultura acaba por justificar o investimento em estratégias de propaganda e 
comunicação como fatores preponderantes na decisão de compra.

O presente artigo buscou estudos que abordaram as relações entre 
a cultura brasileira e alemã no que tange ao aspecto mercadológico. 
Pode-se constatar que nem sempre o mesmo produto, como concebido 
originalmente, atende às necessidades e aos desejos de pessoas de países 
tão distintos. Esta investigação teórica atendeu ao objetivo geral quando 
se propôs a apresentar as principais diferenças culturais que influenciam 
as estratégias de marketing desenvolvidas no Brasil e na Alemanha. 
Revelou-se ao longo do trabalho o quão importante é o estudo da cultura 
para as organizações e seus efeitos profundos e amplos nas negociações 
internacionais. Ela compreende não só aspectos da vida material dos 
povos, como também da religiosidade, das interações sociais, da educação 
e, também, das características singulares de cada consumidor, com suas 
atitudes, valores e percepções.

Sugere-se uma pesquisa para aprofundamento do tema como fator 
de relevância para entender como atua ou se baseia a cultura brasileira e 
alemã no que tange ao aspecto mercadológico.
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Viabilidade da importação de painel solar  
para o mercado brasileiro

Jennifer Batista Adriano1 
Graziela Breitenbauch de Moura2

RESUMO: O comércio internacional se baseia na exploração das vantagens 
comparativas, e por meio desta relação os países complementam as suas 
necessidades, por estimular a competição entre empresas e favorecer a 
comparação entre produtos nacionais e importados. Consequentemente, o 
avanço e as transformações da tecnologia tiveram um crescimento em larga 
escala, trazendo muitos benefícios para os países, empresas e pessoas. E 
quando se trata de matriz energética, os países têm cada vez mais desenvolvido 
tecnologias para o fornecimento alternativo de energias limpas. Neste 
sentido, este trabalho teve como objetivos realizar um estudo da viabilidade 
de importação de painéis solares, expondo informações sobre o setor de 
energia limpa no Brasil e mundo, informando os procedimentos para sua 
importação. Identificaram-se potenciais fornecedores chineses, realizando o 
levantamento dos custos da importação por meio de uma planilha. O estudo 
foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa, meios bibliográficos e 
fins exploratórios e descritivos. Ampliou-se o conhecimento sobre o produto 
e os processos e burocracias existentes na importação, sendo possível 
comprovar por meio de uma planilha de custo a viabilidade da importação, 
quando comparado ao valor praticado no mercado nacional. Recomenda-se 
que a pesquisa seja utilizada pela academia, servindo como base para projetos 
futuros, nos quais se sugere que seja aprofundado o tema no que se refere ao 
setor de energia limpa no Brasil, mostrando as vantagens e as desvantagens 
que a estratégia de importação dos painéis solares pode oferecer às pessoas, 
às empresas, ao meio ambientes e ao contexto institucional por meio do 
estudo de caso de uma organização.

Palavras-chave: Energia solar. Importação. Painel Solar.

1 Bacharel em Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. E-mail: jenni.
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introdução

A globalização é um fenômeno que vem caracterizando a sociedade 
atual. Segundo Ianni (1999, p. 11), este fenômeno “expressa um novo 
ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e processo 
civilizatório de alcance mundial”. 

Com este movimento o mundo está cada vez mais sem fronteiras e os 
países buscam aliar-se economicamente entre si, por meio da formação de 
interesses comerciais. O processo de globalização influencia diretamente 
a forma como os mercados de diferentes países interagem e aproximam 
pessoas e mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico, 
social, cultural e político das nações envolvidas.

Com a quebra dessas fronteiras, foi possível realizar transações 
financeiras e expandir os negócios por meio do comércio internacional, na 
troca de bens e serviços e, consequentemente, o avanço e as transformações 
da tecnologia tiveram um crescimento em larga escala, trazendo muitos 
benefícios, para os países, empresas e pessoas. E quando se trata de 
sustentabilidade, é possível identificar muitos equipamentos e formas que 
minimizam o impacto ambiental.

As empresas buscam cada vez mais associar o seu desenvolvimento 
com a sustentabilidade e em sua grande maioria, além de estarem 
contribuindo para o equilíbrio ambiental, utilizam desta ferramenta para 
ser um diferencial competitivo diante de tamanha concorrência.

A procura pelo desenvolvimento sustentável a partir de fontes de 
energia limpa, aquelas consideradas inesgotáveis pelo padrão de consumo 
humano de acordo com Villalva e Gazoli (2013), aumentam à medida 
que empresas entendem seu potencial no mercado, custos e benefícios, 
aspectos socioambientais e as oportunidades industriais decorrentes de 
seu desenvolvimento.

As energias renováveis têm como principal característica a produção 
de energia por meio de algum recurso natural considerado inesgotável. 
Por não causarem poluição pela emissão de substâncias, são chamadas de 
energias limpas e compreendem: solar, eólica, geotérmica e hidráulica, 
sendo os combustíveis fósseis os meios de geração de energia mais 
consumido (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Com base no cenário atual brasileiro no que diz respeito ao abastecimento 
de energia elétrica, identificou-se a necessidade de realizar um estudo que 
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possa contribuir para a oferta de uma nova modalidade no fornecimento de 
energia, trazendo assim dados referentes à importação de painéis solares. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo geral realizar um 
estudo da viabilidade de importação de painéis solares, levantando os 
custos envolvidos na importação. Para tanto, foram elencados objetivos 
específicos, que visam destacar a importância do comércio internacional 
para o desenvolvimento dos países, com enfoque no panorama das 
importações brasileiras, levantar informações sobre o setor de energia 
limpa no Brasil e no mundo, ressaltando o uso das placas solares, além da 
sua classificação fiscal e trâmites para sua importação e buscar potenciais 
fornecedores para o produto objeto de estudo, identificando os custos que 
estariam envolvidos na importação por meio de uma planilha.

revisão da literatura

o setor de energiA no pAnorAmA mundiAl

Villalva e Gazoli (2013, p. 15) destacam que “O Sol é a principal fonte 
de energia do nosso planeta”. Este tipo de energia está ligado diretamente 
a vários outros tipos de energia renováveis e não renováveis, como a 
energia da biomassa, ou da matéria orgânica, que tem sua fonte por meio 
da fotossíntese (energia captada do sol), fazendo a conversão da energia 
da luz solar em energia química. A energia gerada pela água dos rios, 
utilizada para movimentar as turbinas de usinas hidrelétricas, tem sua 
origem na evaporação, nas chuvas e nos degelos provocados pelo calor do 
sol. A energia dos ventos, devido ao aquecimento solar, provoca diferentes 
temperaturas e pressão na atmosfera. A decomposição da matéria orgânica, 
como o carvão, o gás natural e o petróleo (combustíveis fósseis), também 
provoca a geração de energia e tem como sua origem a participação do sol 
(VILLALVA; GAZOLI, 2013).

A procura por meios de fonte de energia alternativos vêm aumentando 
consideravelmente nos últimos anos e o que explica esse movimento, segundo 
Branco (2010, p. 65), é “o aumento da demanda provocado pelos modernos 
sistemas de produção, transporte e de conforto em geral e o rápido esgotamento 
das fontes naturais de energia”. Os autores Villalva e Gazoli (2013, p. 15) 
identificam que o ser humano é bastante dependente da eletricidade e a 
demanda por essa energia cresce de maneira acelerada em todo o mundo. 
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Complementa Branco (2010, p. 66) que esta dependência é originada do alto 
grau de mecanização que tem se introduzido em todos os nossos hábitos, em 
que o esforço físico humano foi substituído pela automatização.

De acordo com Branco (2010, p. 66), “estima-se que de toda energia 
atualmente consumida pela humanidade, uma proporção de 83% provenha de 
combustíveis fósseis, como: petróleo, carvão e o gás natural”. Isto confronta 
com a citação dos autores Hinrichs e Kleinbach (2003, p. 7), que em pesquisa 
das principais fontes de energia usadas nos Estados Unidos e no mundo 
realmente são originadas de combustíveis fósseis e ainda destacam que as 
demais fontes renováveis correspondem apenas 20% do total consumido.

O que tem levado as pessoas e as empresas a buscarem novas fontes 
de energia para a geração de eletricidade é a necessidade de diminuir a 
dependência de energia gerada através de combustíveis fósseis, devido ao 
seu rápido esgotamento, por não ser uma energia renovável, e os seus 
impactos causados no meio ambiente, como o vazamento de petróleo nos 
oceanos, a emissão de poluentes pela queima e as contaminações geradas 
pela estocagem de dejetos radiativos, etc. (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

Geralmente o conceito de energia limpa é associado às fontes 
renováveis, que são aquelas consideradas inesgotáveis para os padrões 
humanos de utilização. Este conceito é explicado pela prática do uso 
contínuo sem se acabar, pois sempre se renovam (VILLALVA; GAZOLI, 
2013). O autor ainda cita alguns exemplos como: “a energia solar, 
aproveitada diretamente para aquecimento ou geração de eletricidade, 
hidrelétrica, eólica, oceânica, geotérmica e da biomassa”.

Embora o uso das fontes alternativas ainda não tenha grande parcela 
na matriz energética mundial, mesmo tímida, elas vêm crescendo muito 
em todo o planeta. Em alguns países essas fontes alternativas ocupam 
importante espaço nas políticas públicas e nos investimentos privados em 
relação à demanda de energia elétrica (VILLALVA; GAZOLI, 2013). 

A base mundial da geração de energia elétrica ainda é constituída pelas 
fontes tradicionais, como as grandes usinas hidrelétricas, termelétricas 
a carvão e petróleo e usinas nucleares. Porém a participação de fontes 
alternativas de eletricidade vem crescendo consideravelmente em muitos 
países. Podem-se destacar alguns exemplos, como: pequenas centrais 
hidrelétricas, geradores eólicos, sistemas solares térmicos, termelétricas, 
microturbinas alimentadas a gás natural e sistemas fotovoltaicos 
(VILLALVA; GAZOLI, 2013).
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Villalva e Gazoli (2013, p. 18) destacam que “os custos das fontes 
alternativas de energia estão caindo com o aumento da escala de utilização 
e o preço da energia elétrica por elas gerada em muitos países já se equipara 
ao da energia produzida pelas fontes tradicionais”.  

fontes AlternAtivAs de energiA no BrAsil

O Brasil, em comparação com outros países, já emprega em grande 
parte de sua matriz fontes de energia renováveis, pois quase toda a nossa 
eletricidade provém das usinas hidrelétricas. Por isso, a busca por novas 
fontes renováveis tem se mostrado desacelerada se comparado ao resto do 
mundo (VILLALVA; GAZOLI, 2013).

O Brasil possui em sua matriz energética a forma de captação de 
energia mais renovável do mundo industrializado, com 45,3% de sua 
produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol 
(PORTAL BRASIL, 2010). Porém faz pouco uso de outras fontes limpas 
de energia em sua matriz, tornando-se assim refém de diversos problemas, 
exemplificado pela falta de chuva no início de 2014, quando ocorreu a crise 
hídrica, podendo ocasionar a necessidade de racionamento de energia, além 
do aumento do preço. Nos últimos anos, o Brasil vem aumentando o uso de 
duas importantes fontes alternativas de energia: a eólica e solar e, conforme 
comenta Tolmasquim (2016), espera-se que o país possa fazer crescer, nos 
próximos anos, o uso dessas fontes alternativas em sua matriz energética.

o produto: pAinel solAr

A forma de captação de energia por meio de painéis com tecnologia 
fotovoltaica vem conquistando o mercado nos últimos anos, representando 98% 
da capacidade instalada entre as fontes solar e eólica (TOLMASQUIM, 2016). 

A principal matéria para a geração de energia fotovoltaica é a célula 
fotovoltaica. Para fazer o aproveitamento em maior escala desse tipo de 
energia, é necessário o auxílio de outros componentes. De acordo com 
Tolmasquim (2016), primeiramente, as células são agrupadas e revestidas, 
para assim construir os módulos fotovoltaicos.

Cada uma das camadas é exposta da seguinte forma por Tolmasquim (2016):

Moldura: parte externa estruturante do módulo, geralmente de 
alumínio. É através dela que é feita a fixação do módulo.
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Selante: composto adesivo usado para unir as camadas internas do 
módulo com a moldura. Deve impedir a entrada de gases e umidade, 
além de proteger o interior de vibrações e choques mecânicos.

Vidro: camada rígida externa que protege as células e condutores 
do ambiente, ao mesmo tempo em que permite a entrada de luz 
para ser convertida em eletricidade. É um vidro especial, com 
baixo teor de ferro, com uma camada antireflexiva, e com superfície 
texturizada, que evitam a reflexão da luz que atinge o vidro.

Encapsulante: filme que envolve as células, protegendo-as da 
umidade e dos materiais externos, além de otimizar a condução 
elétrica. O encapsulante mais utilizado é o EVA (Etil Vinil Acetato). 

Células Fotovoltaicas: componente eletrônico responsável pela 
conversão direta da energia eletromagnética em energia elétrica. 

Backsheet: parte inferior do módulo que previne a entrada de 
umidade e protege as células de elementos externos. Além disso, 
oferece isolamento elétrico adicional. O Tedlar é o material base 
mais utilizado para confecção do backsheet.

Os painéis solares funcionam de maneira bastante individual e podem 
ser aplicados em diversos ambientes. A microgeração urbana é uma das 
aplicações da energia solar que mais está em sendo utilizada atualmente, 
que significa utilizar a energia solar para consumo próprio do imóvel cujos 
painéis fotovoltaicos estão instalados (BRANCO, 2010). As placas solares, 
além de proporcionarem energia elétrica para o consumo residencial, podem 
também estar diretamente ligadas à rede de distribuição energética e 
injetar eletricidade nesta rede. Deste modo é possível gerar novos modelos 
e oportunidades para a microgeração urbana (PORTAL DA ENERGIA, 
2016). No Brasil é regulamentada a utilização de créditos de carbono, os quais 
permitem que o usuário troque a energia excedente dos picos de produção 
por abatimentos em sua conta, nos momentos em que o consumo de energia 
for maior que a produção de suas placas (PORTAL DA ENERGIA, 2016).

A utilização do aquecimento solar é umas das formas mais populares 
que utilizam a energia solar, porém esta modalidade oferece diversas 
formas para geração de energia elétrica. Porventura neste caso é utilizada a 
energia térmica do sol para aquecimento da água – e esta forma geralmente 
é de uso residencial.

Outra forma utilizada para a conversão solar em energia elétrica é a 
instalação de equipamentos autônomos, que podem ser chamados também 
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como autogeradores, que podem ser bombas elétricas, irrigadores, postes 
de iluminação, ou qualquer outro aparelho exposto ao sol, da qual a 
demanda de eletricidade consiga ser suprida por painéis solares (PORTAL 
DA ENERGIA, 2016). A geração de energia elétrica em locais remotos é 
uma das aplicações da energia solar que mais apresentam vantagens. Tais 
instalações proporcionam às zonas rurais ou de habitação em florestas muito 
distantes de sistemas de distribuição energética geração de energia de baixo 
custo e com manutenção por cerca de 30 anos, após a instalação de painéis 
fotovoltaicos em locais apropriados (PORTAL DA ENERGIA, 2016).

procedimentos metodológicos

Por caracterizar-se em uma pesquisa na qual são mostrados dados 
referentes ao panorama de importações brasileiras no setor de energia 
limpa, a abordagem do tema utilizado no presente trabalho classifica-se 
como qualitativa, definida por Richardson et al. (1999, p. 80):

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo 
de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior 
nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos.

Os meios que foram utilizados para o desenvolvimento deste trabalho 
são bibliográficos, sendo este o tipo de coleta de dados, “[…] que busca 
o levantamento de livros e revistas de relevante interesse para a pesquisa 
que será realizada.” (MEDEIROS, 2008, p. 39).

Já os fins foram exploratórios, que segundo Cervo, Bervian e Silva 
(2007, p. 63), “[...] não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas 
no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações 
sobre determinado assunto de estudo” e descritivos, pois “Neste tipo de 
pesquisa não há interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto 
de pesquisa.” (BARROS; LEHFELD, 2012, p. 84). 

Um dos procedimentos adotados para esta pesquisa enquadra-se 
no método de levantamento de dados, tendo em vista que a pesquisa foi 
desenvolvida por intermédio na busca direta de informações referente aos 
principais fornecedores de placas solares. 
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A coleta de dados se deu por meio de e-mails com fornecedores chineses 
a respeito da importação de placas solares, sendo expostos neste trabalho 
na forma de textos, tabelas e planilhas, visando facilitar o entendimento.

resultados e discussões

Para elaborar a planilha de custos foi realizada a cotação com 22 
fornecedores chineses, que foram prospectados em sites de busca na 
internet, (Business-to-business). 

Foram selecionados os que apresentavam maior confiabilidade nos 
dados expostos no site, e partir daí se iniciou o contato por meio de e-mail 
solicitando alguns parâmetros que deveriam constar na proposta como:  
informações de embalagem, forma de transporte, prazo para entrega, forma 
de pagamento (saída ou chegada), garantia de funcionamento e preço. 

Os exportadores chineses enviaram suas propostas por meio da 
PROFORMA com todas as informações solicitadas. Analisando os 
documentos, foi possível identificar que a composição dos valores das 
placas é por WATT (Ex.: considerando que o valor do WATT seja USD 
0.40 dólares, uma placa de 255/WATT custaria USD 102.00 dólares). 

Além dessa característica, foi possível identificar que também não há 
disparidade nos valores praticados pelos chineses, os mesmos apresentaram 
cotações bem próximas. 

Diante disso, foi escolhido o fornecedor ACTON POWER CO. 
LIMITED, com uma oferta de USD 0,40/WATT, mostrando-se mais 
competitivo no preço, no prazo de entrega, além da garantia de 25 anos 
do produto. 

Na Tabela 1 é possível observar as cotações realizadas e que foram 
respondidas, bem como as condições oferecidas:

Tabela 1 – Cotação de fornecedores chineses

Empresa País WATTS
Prazo de 

Entrega
Garantia

Preço de 

Venda 

FOB

Quantidade 

Mínima

Acton Power CO. 

Limited
China 250/255

10 / 30 

DIAS

10 a 25 

anos

USD$ 

0.40/

WATT

355 peças
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Xiaofeng Gao - 

Suntech
China 255 15 DIAS

12 a 25 

anos

USD$ 

0.49/

WATT

180 peças

Anhui Daheng 

Energy Technology 

CO., Ltd

China 255
7 /10 

DIAS

10 a 25 

anos

USD$ 

0.44/

WATT

400 peças

Zhejiang BLD Solar 

Technology CO., Ltd
China 255

10 / 14 

DIAS
25 anos

USD$ 

0.43/

WATT

276 peças

Bestsun New Energy 

CO., LTDA
China 255

10 / 15 

DIAS

5-10 a 25 

anos

USD$ 

105/peça
330 peças

BYD China 255 50 DIAS
12 a 25 

anos

USD$ 

0.52/

WATT

270 peças

Dokio Solar China 255 - -

USD$ 

0.42/

WATT

-

Foshan Tanfon 

Energy Technology 

CO., LTDA

China 255 - 5 anos

USD$ 

140.00/

peça

280ças

Atone Energy China 255 20 DIAS 25 anos

USD$ 

0.46/

WATT

320 peças

Jiangsu Sokoyo Solar 

Lighting CO. LTDA
China 255 - -

USD$ 

0.55/

WATT

-

CECEP Solar 

Technology CO. 

LTDA

China 255 - 25 anos

USD$ 

0.473/

WATT

-

AB Shine China 255 7 DIAS -

USD$ 

0.45/

WATT

280 peças

Aid Solar 

Technology CORP.
China 255 55 DIAS 25 anos

USD$ 

0.47/

WATT

-

Fonte: Elaborada pela acadêmica (2016).

O frete internacional foi cotado com empresas especializadas no 
agenciamento de carga, já incluindo o seguro internacional para cobertura 
da operação de importação. 
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Neste levantamento foi possível identificar que é muito importante 
realizar a cotação com diferentes fornecedores, pois as taxas que envolvem 
a operação podem impactar na composição do custo do produto. 

Foi realizado também o levantamento das despesas que envolvem 
a recepção da mercadoria no terminal portuário. Foi possível identificar 
que os serviços cobrados são comuns entre os terminais cotados, como 
Portonave, APMT e Porto de Itapoá. O que determina a escolha do 
terminal é a origem da importação, pois não são todos os terminais que 
recebem determinada rota devido à negociação dos Armadores. 

O despacho aduaneiro da mercadoria é realizado por um profissional 
devidamente habilitado na Receita Federal do Brasil, o custo deste serviço 
geralmente é composto pelo valor da prestação de serviço acrescido das 
taxas de expedientes e administrativas, devido ao acompanhamento no 
desembaraço da mercadoria. 

Na pesquisa foi realizado a cotação com três despachantes, o que foi 
observado é que o valor é baseado de acordo com o contrato firmado com 
o cliente e também no que se refere ao volume de importação. 

Mediante a análise de todos os itens anteriormente citados, utilizou-
se uma planilha para identificar o custo final das placas solares. Desta 
forma, é apresentada na planilha a estimação de custos para a importação.

comparativo da planilha de custos na importação com o mer-
cado interno

Para realizar o comparativo, foi necessário levantar o custo unitário 
da placa solar no mercado nacional, tendo como base os valores citados na 
Tabela 02 e valor unitário simulado na planilha de custo de importação. 
Nesta comparação, utilizaram-se os mesmos parâmetros, como: qualidade, 
prazo de entrega e garantia, tornando assim uma comparação justa.

Dessa forma, é possível identificar que a importação de painel solar 
se torna viável quando comparado ao valor praticado no mercado nacional, 
conforme demonstrado na Tabela 02

O comparativo apresenta que o produto importado tem uma 
diferença de 44,40% abaixo do que é praticado pelo fornecedor YINGLI 
SOLA’R no Brasil, comprovando que a importação se faz viável diante 
do estudo apresentado. 
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Tabela 02 – Comparativo de custos do painel solar importado x mercado nacional

COMPARATIVO DE CUSTOS

Fornecedores Origem Valor Unitário
Fator de 

Diferença (%)

YingliSola’r Aquisição Nacional R$ 980,00 44,40%

Acton Power Co. 

Limited
Importado R$ 544,85 - 44,40%

Fonte: Elaborada pela acadêmica (2016).

Fonte: Elaborada pela acadêmica.
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discussões

A energia elétrica é um bem que faz parte da vida do ser humano, 
isso se dá por conta da revolução industrial e automatização dos processos, 
fazendo com que se seja dependente de sua continuidade. 

Por meio desta pesquisa foi possível identificar que o Brasil possui 
uma das matrizes de energia mais limpas do mundo, sendo que a fonte 
que mais predomina em sua matriz é a hidrelétrica, em função da grande 
quantidade de rios em nosso país. Porém, este recurso depende unicamente 
da força d’água, o que pode ser um grande problema, pois em casos de crise 
hídrica, pode ocasionar a necessidade de racionamento de energia, além do 
aumento do preço.

Por outro lado, outras fontes de energia renováveis vêm ganhando 
grande destaque em todo o mundo e a sua importância tem vindo a 
aumentar ao longo dos anos, representando uma parte considerável da 
produção de energia mundial. Por essa razão foi identificada a necessidade 
de um estudo para o fornecimento de uma nova modalidade de energia, 
por meio de painel solar, que conta exclusivamente com a energia do sol. 

Neste estudo foi possível observar que, no Brasil, as importações 
ocorrem mais em função da escassez da matéria-prima e, secundariamente, 
da precária tecnologia associada à montagem do equipamento adequado, 
responsável pela agregação do serviço ao produto. E por se tratar de um 
produto que demanda alta tecnologia, o Brasil ainda está despreparado 
para produção de painéis solares no que tange à tecnologia atualmente 
disponível, sendo assim necessária sua importação.

Foi realizado o levantamento de fornecedores chineses, utilizando-
se sites de buscas na internet para prospecção. A seleção foi realizada com 
base na idoneidade das informações dispostas nos sites dos fornecedores, 
considerando alguns parâmetros antes do primeiro contato. O fornecedor 
escolhido se mostrou competitivo se comparado aos demais, destacando-
se pela oferta de valor, prazo de entrega e garantia do produto, atendendo 
assim todas as exigências previamente solicitadas. 

Este estudo comprovou a viabilidade da importação de painel solar, 
por meio do levantamento dos custos em uma planilha e da análise de 
outros indicadores fundamentais, como qualidade, prazo de entrega, 
condições de pagamento, entre outros. Sugere-se para outras pesquisas 
que sejam levantadas as questões de assistência técnica e de manutenção.
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Recomenda-se que a pesquisa seja utilizada pela academia, servindo 
como base para projetos futuros, sugerindo que seja aprofundado o tema no 
que se refere ao setor de energia limpa no Brasil, mostrando as vantagens 
e as desvantagens que a estratégia de importação dos painéis solares 
pode oferecer às pessoas, às empresas, ao meio ambiente e ao contexto 
institucional por meio do estudo de caso de uma organização.

reFerências

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

BRANCO, S. M. Energia e meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6. ed. 
São Paulo: Prentice Hall, 2007.

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. 3. ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

IANNI, O. A era do globalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1999.

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos e 
Resenhas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

PORTAL BRASIL: Matriz energética. Disponível em: <http://www.brasil.
gov.br/ meio-ambiente/2010/11/matriz-energetica>. Acesso em: 30 jul. 2016. 

PORTAL DA ENERGIA. Aplicações da energia solar: conheça as principais. 
Disponível em: <http://portaldaenergia.com/aplicacoes-da-energia-solar-
conheca-as-principais/>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999.

TOLMASQUIM, M. T. Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, 
Solar, Oceânica. EPE: Rio de Janeiro, 2016.

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia Solar Fotovoltaica: conceitos e 
aplicações. São Paulo: Érica, 2013.



A coletânea de artigos contemporâneos partilha entre si o 
desenvolvimento do comércio internacional. Faz refletir, informar, repensar 
o leitor sobre os temas de internacionalização de multinacionais e empresas 
brasileiras, a logística internacional, os arranjos de integração, a cultura, o 
marketing e a viabilidade para novos negócios. As experiências de gestores 
e suas descrições conceituais iluminam as circunstâncias que permeiam a 
posteridade e o fortalecimento das empresas. Os leitores encontrarão um 
material que os incitam para um diálogo ou um autopensar em relação 
aos, ou para os países estrangeiros. Faz-nos embarcar em um navio com 
diferentes rumos ou rotas, explorando novas fronteiras, reduzindo a 
sensibilidade a distância e nos aproximando de uma diversidade cultural 
para a globalização do conhecimento.
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