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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo investigar as características do processo de internacionalização 
de empresas nordestinas. O referencial teórico analisa transversalmente os principais 
conceitos-chave das teorias de internacionalização: Ciclo de Vida, Uppsala, Escolha 
Adaptativa, Paradigma Eclético, Modelo Diamante e RBV. Os conceitos-chave abrangem a 
localização, escolhas gerenciais, recursos tangíveis e intangíveis, aprendizagem e agentes 
exernos. Apresenta-se também o imbricamento dos conceitos de estratégia e 
internacionalização e constrói-se um framework. Os dados foram coletados nas empresas 
Netuno e Queiroz Galvão Alimentos. A pesquisa é de natureza longitudinal e os 
procedimentos metodológicos foram embasados na teoria adaptativa. A análise dos dados foi 
realizada em duas etapas: descritiva e por meio do método de comparação constante, com o 
auxílio do software ATLAS/ti. Os casos apresentam aspectos comuns ao longo do processo 
que levam ao ajuste do framework, principal contribuição da tese, indicativo de que nenhum 
modelo dominante, isoladamente, é capaz de explicar o processo de internacionalização. 
Como principais resultados, percebe-se que o processo de formação de estratégias tende a ser 
gradual e que o contexto externo foi o principal determinante da orientação de mercado e 
estrutura organizacional. Ademais, evidencia-se que os recursos intangíveis podem substituir 
os tangíveis na internacionalização. No início há influência da aprendizagem baseada em 
tentativas e erros enquanto que, em fases mais recentes, predomina a aprendizagem buscada. 
Identifica-se ainda que as primeiras exportações foram impulsionadas pela disponibilidade de 
vantagens comparativas, que resultaram num clima de modismo. Os agentes de cooperação da 
indústria auxiliaram na disseminação de conhecimento nas fases iniciais. Finalmente, 
comportamentos oportunistas geraram um maior comprometimento com a 
internacionalização.  
 
Palavras-chave: Estratégia de Internacionalização. Teoria Adaptativa. Empresas exportadoras. 
Nordeste do Brasil. 
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Abstract 

This work aims at investigating the characteristics of the internalization process in companies 
of the Northeast Brazil. The theoretic reference uses a transversal method to analyse the main 
key concepts of the internationalization theories: life cicle, Uppsala, Adaptive Choice, 
Eclectic Paradigm, Diamond Model and RBV. The key concepts include localization, 
managerial choices, tangible and intangible resources, learning and external agents. The case 
presents common aspects of strategy concepts and internationalization leading to the 
construction of a framework. The data was collected at the companies: “Netuno Alimentos 
S/A “ e” Queiroz Galvao Alimentos S/A”, bearing in mind the longitudinal character  of the 
research. The Adaptive Theory was used as a basis for the methodological procedures.  Data 
analysis was carried out in two stages: A descriptve part and a analytic one, for which the 
Constant Comparison Method was used, with the help of  Atlas/ti software.  
The cases present common aspects along the process which leads o the construction of a 
framework, this being the most important contribution of this thesis. It shows that no 
dominant model alone explains the internationalization process.  As the main results, we 
noted that the strategy formation process tends to be gradual and that the external context was 
the main determinant factor for market orientation and structure.  Furthermore, I concluded 
that the intangible resources can replace the tangible ones in the  internationalization process.  
In the beginning we notice the influence of leaning based on a try and error approach, but that 
gradually evolves to more structured forms of learning. We identified that the first exports 
were moved by  the existence of comparative advantages, which lead to a trend.  
The industry cooperation agents helped to spread their know-how in the initial phases, 
whereas the opportunistic ones  moved towards a greater compromise with the 
internationalization. 
 
Key-words: Internationalization Strategy. Adaptive Theory Approach. Exporting Companies. 
Brazilian Northeast Region. 
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Estrutura de organização da tese 
 
 

Com o objetivo de oferecer uma perspectiva geral do estudo, este tópico apresenta a 

estrutura de organização da tese.  

O primeiro capítulo deste estudo tem como objetivo definir o tema da investigação e a 

sua justificativa, delineando o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, 

ressaltando a potencial contribuição teórica da tese.  

O segundo capítulo consiste no referencial teórico da pesquisa. Apresentam-se a 

importância do comércio internacional mundial, os dados sobre a participação do Brasil e a 

representatividade das exportações do Nordeste, indicando as principais indústrias 

exportadoras da região. Discorre-se sobre os conceitos de processo, contexto e conteúdo da 

estratégia, além das teorias de internacionalização. As principais teorias de 

internacionalização são analisadas de forma reflexiva e comparadas de acordo com os seus 

principais conceitos-chave. Por fim, com base no arcabouço teórico, são apresentadas 

proposições para construção de um framework.  

O terceiro capítulo contempla os procedimentos metodológicos da pesquisa, assim 

como os critérios para escolha dos casos e sujeitos pesquisados. Apresentam-se os 

instrumentos para coleta de dados e a forma como os dados foram analisados.  

O quarto capítulo descreve e analise os casos pesquisados, as empresas Queiroz 

Galvão Alimentos e Netuno Alimentos, objetos da investigação. Há nele a proposição de um 

framework individual de cada caso e, finalmente, de um framework geral.  

O capítulo 5, por fim, apresenta as conclusões, limitações da pesquisa e sugestões para 

a sua continuidade. Para uma melhor visualização da estrutura geral da tese e dos itens 

abordados em cada um dos temas, antes de cada capítulo, é apresentada uma figura, visando 

esclarecer o seu conteúdo. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

A economia mundial se modificou profundamente a partir da Segunda Guerra Mundial 

(LOUREIRO; SANTOS, 1991), e a transformação mais fundamental para os negócios foi o 

surgimento de mercados globais (KEEGAN, 2005), que teve como maior influência o 

desenvolvimento nos sistemas de comunicação (GIDDENS, 2005), resultando na globalização 

da competição, considerada uma das mais poderosas forças que afetam as empresas 

contemporâneas (PORTER, 1999). 

Tendo identificado novas oportunidades em qualquer parte do mundo, os concorrentes 

globais têm substituído os locais (KEEGAN, 2005), impondo necessidades de respostas 

estratégicas globais (YIP, 1995). O crescente número de países adotando a ideologia do 

mercado livre, a transferência do processo de mudança do centro de gravidade econômico 

para alguns países em desenvolvimento, os avanços nas comunicações e as novas 

oportunidades de mercado, criadas por meio da abertura das fronteiras ao comércio, 

investimentos e transferência de tecnologias são as forças que impulsionam a globalização e a 

internacionalização das empresas (GOVINDARAJAN; GUPTA, 2001).  

A decisão de explorar novos mercados geográficos tem implicações profundas e de 

longo alcance sobre o modus operandi das empresas, marcado pela tensão permanente entre a 

tendência de reproduzir o já conhecido em outros contextos e a de criar soluções próprias para 

as características de cada mercado (CYRINO; PENIDO, 2007).  
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Nesse contexto, o comércio internacional ganhou lugar de destaque nas políticas 

governamentais brasileiras, nas discussões de lideranças empresariais e na própria academia. 

Dentre os objetivos encontram-se a busca de superávit na balança comercial brasileira e a 

inserção sustentável de maior número de empresas brasileiras no cenário internacional, que, 

ao ingressarem no mercado global, tendem a investir em tecnologia e inovação em busca de 

produtos e serviços com alto padrão competitivo.   

A atividade de exportação é extremamente importante para nações e empresas. Do 

ponto de vista das nações, contribui para o desenvolvimento econômico do país, gera 

empregos e modela a percepção pública de competitividade nacional. Para as empresas, a 

exportação as torna menos dependentes do mercado doméstico e contribui para atingir 

economias de escala, redução de custos e maior eficiência. As empresas também podem 

utilizar a experiência internacional para tornarem-se mais competitivas no mercado interno 

(LAGES; MONTGOMERY, 2004), ou ainda para valorizarem o seu produto exportado no 

mercado doméstico (ZEN; FENSTERSEIFER, 2008).  

Para muitas empresas brasileiras - talvez para a maioria delas - atravessar fronteiras é 

mais que uma opção ou mesmo uma bandeira ufanista. É um fator que pode determinar a sua 

própria sobrevivência. As empresas que ainda não atuam no mercado externo precisam 

competir com concorrentes internacionais por parcelas do mercado brasileiro, que outrora 

eram protegidas ou, de forma imperiosa, precisam buscar a sua internacionalização, que pode 

ser considerada de forma ampla como “o processo de aumento de envolvimento nas operações 

internacionais” (WELCH; LUOSTARINEN, 1988, p.36).  

As três subseções, a seguir, visam contextualizar a internacionalização de empresas do 

Brasil, com enfoque no Nordeste, para a subseqüente apresentação da pergunta de pesquisa e 

objetivos da tese.  
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1.1.1   Relevância do comércio internacional 

Conceitua-se uma operação de negócios internacionais como aquela que inclui trocas, 

finanças, venda para, ou compra de empresas localizadas em outras nações e as suas relações 

de negócios internacionais (HOLT; WIGGINTON, 2002), ou ainda, como a compra, venda ou 

troca de bens e serviços por meio das fronteiras nacionais (WILD; WILD; HAN, 2006).  

Os estudos contemporâneos de comércio internacional ressaltam quatro dimensões 

básicas relativas ao comércio internacional: padrão, quantum, termos de troca e direção do 

comércio (GONÇALVES, 2005). O padrão refere-se à composição ou estrutura de exportação 

e importação do país. A quantidade dos produtos comercializados internacionalmente por uma 

nação, mensurada de diversas formas, compõe o quantum. Os termos de troca englobam a 

razão entre os preços dos produtos exportados e os importados. Por fim, a distribuição 

geográfica dos fluxos de comércio exterior diz respeito à direção do comércio.  

Redução de custos, eficácia na melhoria de produtos e programas, maior 

conhecimento das preferências do consumidor e vantagem competitiva ampliada são alguns 

dos benefícios potenciais que as empresas obtêm por meio de transações internacionais (YIP, 

1995; KOTABE; HELSEN, 2000), além da ampliação do tamanho de mercado, retorno sobre 

investimento, economias de escala e aprendizagem, benefícios de localização, (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2002), redução de preços (LEVITT, 1983) e aumento de empregos 

(WILD; WILD; HAN, 2006). 

Por sua vez, as empresas que deixam de perseguir as oportunidades globais estão 

sujeitas a perder seus mercados nacionais, que serão explorados por empresas globais mais 

fortes e competitivas (KEEGAN, 2005). Entretanto, apesar dos benefícios trazidos pela 

internacionalização, a participação das empresas que operam no Brasil ainda é tímida, 

conforme revelam os dados apresentados na subseção a seguir. 
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1.1.2  Panorama atual do Brasil no comércio internacional 

Nos anos 90, o Brasil passou por três níveis de abertura comercial que mudaram o 

cenário de suas relações econômicas internacionais: uma abertura unilateral em 1990, uma 

abertura regional com o MERCOSUL e uma abertura multilateral com a Organização 

Mundial do Comércio em 1995 (SOARES, 2004).  A expansão das exportações brasileiras, 

nos últimos anos, tem sido impulsionada, principalmente, pelo crescimento do comércio 

internacional e pela taxa de câmbio real competitiva que prevaleceu entre 2002 a 2004, 

estimulada pelos preços favoráveis de commodities e pela política comercial do governo de 

incentivo aos exportadores brasileiros (IEDI, 2005).  

Conforme se pode observar no gráfico 1 (1) a seguir, o ápice das exportações 

brasileiras ocorreu nos primeiros anos da década de 50, quando fora exportado o equivalente a 

2,4% das exportações mundiais, mas que declinou significativamente até os anos 70, quando 

sua participação reduziu para 0,9%. Em meados dos anos 80, percebe-se uma breve 

recuperação e um novo declínio nos anos 90. Desde então, nota-se certa estabilidade, com o 

Brasil representando de 0,9 a 1,2% das exportações mundiais. De forma geral, há uma 

redução em torno de 50% de representatividade ao comparar-se o início dos anos 50 e 2005. 

Apesar da atual baixa participação, o Brasil conseguiu abandonar uma longa história de 

protecionismo e se expôs à competição global, transformando-se numa economia exportadora, 

com saldos comerciais superavitários e com 137 bilhões em exportação em 2006 (MDIC, 

2007). 
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Gráfico 1 (1) - Participação % do Brasil nas Exportações e Importações Mundiais de 1950 a 2005. 
Fonte: MDIC (2006) 

 

Por outro lado, quando se considera o tamanho das empresas, ressalta-se que as micro-

empresas respondem por 19,2 % da quantidade de empresas exportadoras do Brasil, mas 

somente 0,20% do valor exportado. Por sua vez, as pequenas empresas representam 26,6% do 

total delas e 1,62% do valor, enquanto as médias perfazem 28,24% quantitativo de empresas e 

6,76% do total exportado. Aproximadamente 92% de todo o valor comercializado para o 

exterior está concentrado nas grandes empresas, que correspondem a 23,26 % da quantidade 

de empresas (MDIC, 2006).  O Brasil é o maior exportador de carne, minério de ferro e fumo 

do mundo, encontra-se entre os 3 principais exportadores de frango e soja, além de ser o 

primeiro em produtividade entre os exportadores de peixes e crustáceos.   

O Brasil exportou 137,5 bilhões de dólares em 2006 e 157 bilhões em 2007. No 

ranking dos maiores países exportadores mundiais, ocupou o modesto 23º lugar em 2007 e 

representou, aproximadamente, 12% do valor exportado pela maior nação exportadora 

(Alemanha) e 1,1% das vendas do mundo ao exterior (OMC, 2008), apesar de estar entre os 

10 maiores PIB do mundo. As exportações do Brasil aumentaram 16%, ao compararem-se os 
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enquanto que o da China apresentou-se com 27%, Rússia, 25% e Índia, 21% (OMC, 2008), o 

que indica que há potencial para maiores percentuais de crescimento.  

1.1.3  Participação do Nordeste no comércio internacional 

A Região Nordeste dispõe de certa vantagem competitiva por estar geograficamente 

próxima dos mercados europeu e americano, contudo, percebe-se uma participação ainda 

pequena da região na balança comercial brasileira. Com menores distâncias, o Nordeste 

consegue reduzir alguns componentes de custo (em especial de logística), que possibilitam a 

redução do cálculo final do preço dos produtos no exterior, além de contar com uma política 

agressiva de incentivos fiscais propiciados pelos governos estaduais e linhas de financiamento 

para atrair as empresas. Por sua vez, o Nordeste vem expandindo algumas indústrias 

exportadoras que ganharam importância na pauta de exportações, tais como a fruticultura e a 

carcinicultura (ANÁLISE, 2006).   

A região concentra aproximadamente 1.900 empresas exportadoras, o que representa 

9% das exportadoras do Brasil.  O nordeste brasileiro participou, em 2007, com 8,15% do 

total exportado do país e apresentou um crescimento de 12,5% comparado ao ano de 2006 

(MDIC, 2008). Os valores exportados pelo Brasil e Região Nordeste e o crescimento anual  de 

ambos podem ser observados no quadro 1(1), a seguir.  
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  Brasil NE 

 Valor  
US 1000 FOB  

% variação 
relativa 

Valor 
US 1000 FOB % Brasil % variação 

relativa 
1996 47.746.728 --- 3.854.865 8,07% --- 
1997 52.982.726 10,97 3.958.933 7,47% 2,70 
1998 51.139.862 -3,48 3.720.485 7,28% -6,02 
1999 48.012.790 -6,11 3.355.505 6,99% -9,81 
2000 55.118.920 14,80 4.026.157 7,30% 19,99 
2001 58.286.593 5,75 4.187.781 7,18% 4,01 
2002 60.438.653 3,69 4.655.567 7,70% 11,17 
2003 73.203.222 21,12 6.112.111 8,35% 31,29 
2004 96.677.497 32,07 8.043.285 8,32% 31,60 
2005 118.529.184 22,60 10.561.141 8,91% 31,30 
2006 137.807.470 16,26 11.629.126 8,44% 10,11 
2007 160.649.073 16,58 13.086.243 8,15% 12,53 

Quadro 1(1) – Valores exportados pelo Brasil e região Nordeste 
Fonte: adaptado de MDIC (2008) 

 

Os peixes e crustáceos, 36º lugar no ranking dos produtos exportados pelo Brasil em 

2005 e 38º em 2006, estão entre os principais itens da pauta comercial externa do Brasil, 

perfazendo um total de US$ 365 milhões. A região Nordeste domina a exportação dessa 

indústria, com destaque para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Os 

itens mais exportados em 2006 foram camarão (46%), peixes (29%) e lagosta (25%).  A 

tilápia, peixe que surgiu como alternativa à queda das exportações da carcinicultura, vem 

ganhando destaque nas exportações. Os produtores locais conseguem garantir regularidade na 

oferta para o mercado internacional, especialmente em razão de fatores ambientais favoráveis. 

Entretanto, em período recente, a valorização do real frente ao dólar foi a maior barreira às 

exportações (ANALISE, 2006b). 

Por sua vez, as exportações de frutas, 46º lugar no ranking de produtos exportados 

pelo Brasil em 2005 e 47º em 2006, têm como maiores fornecedores os estados de 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. O Brasil ainda não está na lista dos 

maiores exportadores de frutas frescas do mundo, pois detém apenas 2% do mercado mundial, 

apesar de encontrar-se entre os três maiores produtores mundiais desse tipo de produto 

(IBRAF, 2006). Os maiores produtores mundiais de frutas, na atualidade, são China e Índia. 
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Os principais produtos exportados pelo Brasil são maçã, uva, melão, manga, banana e mamão. 

Diante da representatividade das exportações de frutas, camarões e pescados na balança 

comercial brasileira, que tem os estados do Nordeste como principais originários desses 

produtos, na tese, são analisadas empresas destes setores localizadas na região.  

A questão geográfica é reconhecida por Porter (1989b, p.47), ao afirmar que “um país 

oferece melhor ambiente para a competição em algumas indústrias do que em outras”. O 

impacto da localização da empresa no país de origem pode levar a resultados diferentes no 

processo de internacionalização. A proximidade com fronteiras internacionais tende a resultar 

em performance superior devido ao “clima de internacionalização” instaurado ou “modismo”, 

que pode ser baseado em comportamento imitativo (DIMITRATOS, 2002, p.100).  

 

1.2 Definição do problema de pesquisa 

A busca pela internacionalização se reflete no maior envolvimento e 

comprometimento do setor privado e nas decisões políticas traduzidas em ações 

governamentais, tais como as apoiadas pela APEX Brasil (Agência de Promoção de 

Exportações e Investimento), que têm como objetivos expandir as exportações de 

determinados setores do Brasil e a inserção de maior quantidade de empresas brasileiras no 

mercado internacional. 

Na academia, o estudo da internacionalização da empresa, apesar de séculos de 

existência no campo prático, começou a se consolidar nos anos 1960, com ontologia própria. 

Na fase inicial de desenvolvimento, os estudos tinham como base os fundamentos teóricos 

provenientes da economia, sociologia, antropologia e marketing. Recentemente, o campo tem 
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como base o marketing, comportamento organizacional e, de forma crescente, negócios 

internacionais (CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005).  

Identifica-se que grande parte dos estudos científicos teve a sua origem em países 

desenvolvidos, onde há contextos distintos dos existentes nas nações em desenvolvimento. 

Assim, questiona-se a aplicabilidade dos modelos dominantes às empresas dos países fora da 

tríade (Japão, Estados Unidos e União Européia), em particular, àquelas instaladas em 

mercados emergentes, que operam sob pressões institucionais únicas, além de possuírem 

diferentes processos gerenciais e recursos competitivos, bem como às empresas que 

participam do comércio internacional apenas por meio de exportação (AULAKH; KOTABE; 

TEEGEN, 2000). Ademais, os estágios iniciais da internacionalização, que precedem o 

estabelecimento de fontes de vantagem competitivas sustentáveis, permanecem como uma 

área relativamente inexplorada na literatura de negócios internacionais (MATHEWS; 

ZANDER, 2007).   

A aplicabilidade limitada das teorias existentes para os países em desenvolvimento 

deriva parcialmente da omissão do reconhecimento do contexto das atividades (KUADA; 

SORENSEN, 2000), o que vai ao encontro da necessidade de desenvolvimento de modelos 

mais adequados à realidade dos países emergentes (KOVACS; MORAES, 2005; MORAES; 

KOVACS; OLIVEIRA, 2006), cujas empresas são geralmente entrantes tardios no comércio 

internacional e com contextos organizacionais, econômicos, políticos e tecnológicos 

diferentes.  Em pesquisas realizadas no âmbito do PROPAD (Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFPE – Universidade Federal de Pernambuco) com empresas na região 

Nordeste, evidenciam-se indícios de associação concomitante de dimensões diversas dos 

modelos atuais de internacionalização, a partir do momento em que nenhum deles 

isoladamente foi capaz de explicar como o processo de formação de estratégias internacionais 

foi desenvolvido na empresa (eg. OLIVEIRA, 2007; BARBOSA, 2008; SILVA, 2008). 
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Tal lacuna resulta na necessária construção de um framework que reflita como  ocorre 

o processo de formação de estratégias de internacionalização de empresas brasileiras 

nordestinas.  Frameworks têm o propósito de identificar variáveis relevantes, práticas a serem 

adotadas e questões que devem ser respondidas, assim como têm o potencial de contribuir 

para o desenvolvimento de teorias (PORTER, 1991b). Nesse sentido, a tese trata de empresas 

nacionais, nordestinas, que se internacionalizaram com atividades relevantes do agronegócio, 

o que possibilita a análise de idiossincrasias gerenciais, incluindo as decisões sobre a análise 

do processo de formação de estratégias, escolhas gerenciais, influências da localização, 

influências de agentes externos e importância dos recursos.  

Deste modo, o problema de pesquisa foi formulado da seguinte maneira: quais as 

principais características do processo de internacionalização de empresas nordestinas? 

 

1.3 Justificativa da escolha do tema 

Os modelos de internacionalização dominantes foram desenvolvidos em países 

industrializados, que têm características próprias de competição e dinamismo econômico e 

tecnológico. Todavia, as características do mercado em países em desenvolvimento são 

diferentes (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000) e os modelos não se aplicam diretamente 

no caso de suas empresas (CONDO, 2000), fato observado em algumas pesquisas empíricas 

recentes (eg. CHILD; RODRIGUES 2005a; CHILD; RODRIGUES, 2005b; OLIVEIRA, 

2007).   

Em consonância com tal resultado, a literatura existente sobre a internacionalização de 

empresas baseadas em países em desenvolvimento é escassa quando comparada à dos países 

desenvolvidos (CONDO, 2000) e encontra-se ainda em estágio embrionário (KUADA; 
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SORENSEN, 2000), apesar da necessidade de um melhor entendimento desses mercados 

(CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005). Sugere-se, então, o desenvolvimento de 

modelos mais adequados aos países emergentes, o que reforça a importância teórica desta 

pesquisa.    

No âmbito gerencial, a internacionalização das empresas brasileiras define a 

participação do Brasil no cenário mundial, cuja importância deriva principalmente de 

exportações, estágio inicial do processo de internacionalização. Entretanto, tal participação 

ainda é tímida, visto que o Brasil exporta aproximadamente apenas 1,1% do total no mundo 

(OMC, 2008).  A pauta de exportações do Brasil é composta por cerca de 7.000 diferentes 

itens, comercializados por 20.000 empresas. Contudo, 75% das vendas para o exterior são 

realizadas pelas 250 maiores exportadoras (ANÁLISE, 2005), indicando a necessidade de 

maior participação de empresas. 

No Nordeste, a situação ainda é mais crítica. A ínfima participação nas exportações 

torna, de certa forma, as empresas isoladas da competição global. Apesar das mais diversas 

dificuldades, mesmo assim, algumas empresas conseguiram atingir o mercado externo. O 

estudo acerca do seu sucesso no processo de internacionalização pode colaborar para a 

construção de um modelo mais apropriado, que possa representar a realidade nordestina, além 

de contribuir com o corpo gerencial de empresas que buscarão a internacionalização, 

proporcionando novos caminhos a serem trilhados. 

1.4 Objetivos da pesquisa 

Com a finalidade de responder à questão formulada no problema de pesquisa, foram 

definidos o objetivo geral e os específicos, que se encontram a seguir descritos. 
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1.4.1 Objetivo geral 

Construir um framework analítico do processo de internacionalização de empresas 

nordestinas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Analisar a influência do contexto externo que permeia o processo de 

internacionalização das empresas pesquisadas. 

- Identificar a natureza do processo, deliberado ou emergente, do conteúdo das 

estratégias adotadas pelas empresas no decorrer do tempo, segundo produto e 

mercado e modo de entrada. 

- Analisar as manifestações dos principais conceitos-chave das teorias de 

internacionalização (localização, recursos tangíveis, recursos intangíveis, escolhas 

gerenciais, agentes externos e aprendizagem), ao longo do processo de formação 

das estratégias internacionais das empresas pesquisadas. 

 

No próximo capítulo, são apresentadas as teorias de internacionalização e estratégia. 

Apresenta-se, ao final, a construção do framework a ser ajustado empiricamente.  
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2 Referencial teórico 

 

Neste capítulo são analisados, de forma crítica, os conceitos de estratégia, e os 

referentes às dimensões das teorias de internacionalização. No final, há a construção de um 

modelo teórico sobre o processo de internacionalização a ser ajustado empiricamente em 

empresas exportadoras do Nordeste brasileiro. 

2.1 A estratégia nas empresas 

A essência do posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes 

daquelas de rivais por meio da criação de uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um 

conjunto diferente de atividades. Estratégia é o resultado da criação de compatibilidade entre 

as atividades da empresa, e o êxito depende do desempenho e de sua integração (PORTER, 

1999).   

De forma emergente, estratégia pode ser considerada como “um padrão no curso das 

ações” (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1985), que se desenvolve enquanto 

os gestores agem e reagem aos problemas e pressões que surgem. Trata-se, assim, de um 

contraponto ao caráter deliberado dos conceitos de estratégia como “definição dos principais 

objetivos a longo prazo da empresa, bem como a adoção de linhas de ação e alocação de 

recursos, tendo em vista esses objetivos” (CHANDLER, 1998, p. 163), ou ainda como 

“padrão de decisões em uma empresa que determina e revela os seus objetivos, propósitos ou 

metas, produz as principais políticas e planos para a obtenção destas metas” (ANDREWS,  

2001, p.58).   
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O termo estratégia requer uma série de definições (DE WIT; MEYER, 2004), 

devendo-se ressaltar que, apesar das diferentes visões sobre o processo de sua formação, 

percebe-se que os autores adotam em comum em suas definições a importância do padrão de 

decisões e respectiva consistência no comportamento das empresas, independentemente de ser 

de natureza deliberada ou emergente.   

Estratégia pode ser considerada como um plano, padrão, posição, perspectiva ou 

truque (MINTZBERG, 1987; MINTZBERG, 1998; MINTZBERG; QUINN; VOYER, 1995,  

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). A estratégia como plano é considerada 

como uma direção, um curso de ação para o futuro. A consistência ao longo do tempo refere-

se à ótica do padrão. Sob o enfoque da posição, pode ser considerada como o posicionamento 

de determinados produtos em determinados mercados. Estratégia como perspectiva enfoca a 

maneira fundamental de uma organização fazer as coisas. Por fim, a visão de estratégia como 

truque a considera como uma manobra específica para enganar os concorrentes.  

Pode-se observar na figura 3 (2) a seguir, que processo, conteúdo e contexto não são 

diferentes partes da estratégia, mas podem ser consideradas dimensões distintas, guiadas pelos 

objetivos da organização (DE WIT; MEYER, 2004), que interagem entre si de forma 

sinérgica (PETTIGREW, 1987; KETCHEN; THOMAS; MCDANIEL, 1996; DE WIT; 

MEYER, 2004), mediadas pelo comportamento da liderança (PETTIGREW, 1987). 
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Figura 3 (2) – Aspectos do processo de estratégia 
Fonte: adaptado de De Wit e Meyer (2004, p.7) 

 

De forma a simplificar o entendimento, estas três dimensões serão apresentadas em 

subseções separadas, a seguir. 

 

 

2.1.1 Processo de formação de estratégia 

Um processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar 

num produto especificado para um determinado cliente ou mercado, uma ordenação das 

atividades de trabalho no tempo e no espaço, com inputs e outputs identificados, tornando-se 

uma estrutura para a ação. A perspectiva de um processo implica uma visão horizontal do 

negócio, assim como apregoa Davenport (1994, p.1), ao afirmar que “as atividades 

empresariais devem ser vistas não em termos de funções, departamentos ou produtos, mas de 

processos-chave”.   

Em termos de questionamentos, o estudo do processo preocupa-se com o “como” 

(DAVENPORT, 1994, p.6; DE WIT; MEYER, 2004, p. 5), “quem”, e “quando” a respeito da 

estratégia (DE WIT; MEYER, 2004, p. 5). A maneira como as estratégias surgem se refere ao 

processo de formação de estratégia. Muitas discussões e divergências existem no campo de 

estratégia acerca do processo de sua formação, com visões prescritivas, de um lado (eg. 
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Ansoff, Porter, Hitt), e descritivas, do outro (eg. Mintzberg e Quinn). Porém, no que concerne 

à sua elaboração, sempre há uma relação entre as atividades dos gerentes e os objetivos da 

organização (IDENBURG, 1993, p.132). 

Como pontos extremos de um continuum, conforme proposto por Mintzberg e Waters 

(1985), encontram-se, de um lado, as estratégias emergentes, quando o padrão realizado não é 

expressamente pretendido, e, do outro, as deliberadas, que resultam da concretização das 

intenções prévias. Três condições devem coexistir para que a estratégia seja perfeitamente 

deliberada (MINTZBERG; WATERS, 1985): 1) as intenções precisas devem ter existido na 

organização, articuladas num nível de detalhamento relativamente concreto; 2) as intenções 

devem ter sido comuns a todos os atores; e 3) as intenções coletivas devem ter sido realizadas 

exatamente como intencionadas, o que significa ausência de interferência de qualquer força 

externa após a sua definição. Por outro lado, para ser considerada perfeitamente emergente, 

deve haver consistência na ação durante o tempo, com a ausência de intenções.  

No ponto central do continuum encontra-se a estratégia guarda-chuva, que é idealizada 

como deliberada em sua perspectiva geral, apesar de emergente em suas posições específicas 

(MINTZBERG; WATERS, 1985). Nessa forma, devido à complexidade do ambiente e 

possibilidade de ações de diversos agentes organizacionais, o padrão das ações na firma não 

pode plenamente ser deliberado em seus pormenores, embora os limites da orientação central 

disponham as margens necessárias, combinando deliberação e controle com flexibilidade e 

aprendizagem organizacional, típico das perspectivas emergentes. Por essa razão, é permitido 

que estratégias surjam, ao menos sob a margem estabelecida, disponibilizando um caráter 

deliberadamente emergente a tais estratégias. 

Não obstante esse pensamento, espera-se encontrar tendências nas direções de 

estratégias deliberadas e emergentes ao invés de formas perfeitas, dado que as estratégias 

puramente deliberadas ou puramente emergentes são raras. 
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Em estudo longitudinal sobre a empresa Steinberg, observa-se que, no início de suas 

atividades, as estratégias tendiam a ser mais deliberadas, apesar do padrão instável de 

crescimento e da ausência de padrão previsível na reorientação estratégica. Com o passar do 

tempo, percebe-se uma migração para estratégias predominantemente emergentes, em 

períodos caracterizados por dicotomias e grandes mudanças no ambiente (MINTZBERG; 

WATERS, 1982). Em conseqüência, supõe-se que ambientes mais instáveis impõem a adoção 

de estratégias predominantemente emergentes, adaptáveis às mudanças que permeiam a 

empresa. Nesse mister, propõe-se que, ao ingressarem no mercado internacional, as empresas 

estejam sujeitas a um novo ambiente, a princípio incógnito e dicotômico, predominantemente 

por meio de estratégias emergentes. Com o passar do tempo, na medida em que o ambiente se 

torna menos desconhecido, torna-se possível a utilização de estratégias mais deliberadas, 

O processo de formação de estratégia também pode ser agrupado em três modos 

distintos: empreendedor, adaptativo e planejado (MINTZBERG, 1973), sendo o último deles 

de caráter deliberado, enquanto os dois primeiros modos possuem forma predominantemente 

emergente. No modo empreendedor, em favor da empresa, percebe-se a tomada de decisões 

arriscadas de um líder. Por sua vez, no modo planejado, são utilizadas análises formais para 

planejar estratégias explícitas e integradas para o futuro. A empresa se molda ao ambiente em 

pequenos e desconexos passos no modo adaptativo. Em busca dessa adaptação ao ambiente e 

às incertezas para alcançarem a competitividade estratégica e retornos acima da média, as 

empresas precisam dispor de flexibilidade estratégica (SANCHEZ, 1995; SANCHEZ 1997; 

HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002).  Perceber a mudança como um processo é 

considerar a ocorrência de eventos ao longo do tempo, provocada por ações individuais e 

organizacionais (VAN DE VEN, 1992), cujo objetivo é descrever como as ações 

desenvolveram-se ao longo do tempo.  
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Tendo como base a forma como as empresas se adaptam aos problemas 

empreendedores, de engenharia e administrativos, denominados de ciclo adaptativo, essas 

empresas podem ser classificadas como: 1) defensoras, que englobam as empresas que atuam 

deliberadamente nas condições adversas dos negócios; 2) prospectoras, que buscam novas 

oportunidades de mercado e produto; 3) analisadoras, que unem as características das duas 

tipologias anteriores, visando minimizar o risco e maximizando a oportunidade de lucro; e 4) 

reativas, tipo de estratégia “residual”, que simplesmente se ajusta ao ambiente (MILES; 

SNOW; MEYER; COLEMAN, 1978). 

Todavia, tendo como base às orientações por processo (como) e por objetivo (o que), o 

processo de formação de estratégia pode ser classificado de quatro formas: incrementalismo 

lógico, planejamento racional, aprendizagem guiada e estratégia emergente (IDENBURG, 

1993, p.133), conforme apresentado na figura 4 (2), abaixo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 (2) - Quatro visões acerca do processo de desenvolvimento de estratégia 
Fonte: Indeburg (1993, p.133) 
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contínuas. Na estratégia emergente, é impossível desenvolver uma perspectiva do futuro e 

formular objetivos explícitos num ambiente imprevisível, incorrendo na necessidade de reagir 

de forma flexível, oportunista e acidental aos novos e inesperados acontecimentos. 

O incrementalismo lógico preconiza que cada processo de desenvolvimento de 

estratégia de sucesso possui elementos de orientação de objetivo e processo, que se 

desenvolvem em passos sucessivos. Nesse sentido, para Quinn (1978), a organização é 

composta por subsistemas e o seu inter-relacionamento faz com que a estratégia possa 

emergir, mesmo que a direção orientadora seja única. A forma de articulação ou processo 

advém da perspectiva e experiência dos subsistemas, além do estímulo contínuo do 

aprendizado e a construção da realidade coletiva. O papel da liderança é determinante, visto 

que os pressupostos do incrementalismo lógico baseiam-se na cultura organizacional, na 

abordagem do poder, habilidade de negociação e no estabelecimento de políticas de 

relacionamento com agentes internos e externos.  

 

 

2.1.2 Conteúdo de estratégia 

A dicotomia acerca de processo versus conteúdo da pesquisa em estratégia deve ser 

evitada nas pesquisas sobre internacionalização (MELIN, 1992, p.102). Em termos de 

questionamentos, o conteúdo se preocupa com “o que”; o que é, ou o que deve ser, a 

estratégia da empresa, e de cada uma de suas unidades constituintes. Ao responder a estas 

perguntas, o corpo gerencial deve estar atento à necessidade de ajustes da empresa ao 

ambiente de suas unidades entre si.  

O conteúdo se refere às áreas particulares de transformação que estão sendo 

analisadas, tais como tecnologia, produtos, mão-de-obra, posicionamento geográfico ou 

cultura corporativa (PETTIGREW, 1987), e pode ser dividido em quatro níveis: estratégia 

funcional; de nível de negócios; corporativa e de relacionamento (DE WIT; MEYER, 2004), 
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ou ainda em três níveis: funcional, corporativo e de negócios (HITT, IRELAND, 

HOSKISSON, 2002).  

As estratégias funcionais visam contribuir para o alcance das metas estratégicas da 

unidade de negócio. Para cada uma de suas áreas funcionais, tais como marketing, operações, 

finanças, logística, recursos humanos, etc., uma estratégia consistente deve ser desenvolvida e 

implementada. A estratégia de nível de negócios diz respeito ao modo como criar vantagem 

competitiva em cada uma das áreas de negócio da empresa (PORTER, 1999), que são 

denominadas de genéricas, a saber: diferenciação, liderança de custos, enfoque de 

diferenciação e enfoque em liderança de custos. Chandler (1998), por sua vez, classifica as 

estratégias de expansão. Quando a empresa opera em duas ou mais áreas de negócios, as 

estratégias do nível de negócios precisam ser alinhadas para formar uma estratégia 

corporativa consistente, fazendo com que o todo corporativo seja superior à soma das 

unidades de negócios. A estratégia corporativa envolve duas questões. A primeira delas é 

saber em que negócio a empresa deve competir e depois verificar como a matriz deve 

gerenciar o conjunto de unidades de negócios  (PORTER, 1999). 

Quando várias empresas independentes trabalham juntas para criar valor econômico, 

às vezes, considera-se necessário alinhar as estratégias de negócios e/ou corporativas para 

delinear uma estratégia de relacionamento internamente consistente. Quando duas ou mais 

empresas migram de um relacionamento meramente transacional e trabalham em conjunto em 

direção a uma meta comum, elas formam uma aliança, parceria ou relacionamento (DE WIT; 

MEYER, 2004), envolvendo a colaboração de concorrentes (HAMEL; DOZ; PRAHALAD, 

1989) ou dos participantes da cadeia de suprimentos integrada (BOWERSOX, 2001). 

Nesta pesquisa, o conteúdo refere-se ao posicionamento geográfico internacional e às 

escolhas envolvendo os produtos que foram exportados, ou que ainda hoje o são. 
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2.1.3 Contexto da estratégia 

 O conjunto de circunstâncias sob o qual são determinados o processo de formação de 

estratégia e o conteúdo é denominado de contexto da estratégia, que se preocupa com 

questionamentos sobre “onde”, ou seja, sobre a empresa e o ambiente do processo e conteúdo 

estratégicos (DE WIT; MEYER, 2004).  

O contexto externo refere-se ao ambiente social, econômico, político e competitivo no 

qual a empresa opera, enquanto o interno diz respeito à estrutura, cultura corporativa e 

contexto político em seu interior (PETTIGREW, 1987).  

 Os contextos industriais, organizacionais e internacionais compõem o contexto da 

estratégia. As indústrias, cuja análise se faz presente nos trabalhos de Porter (1989; 1991), são 

sistemas complexos, com um grande número de forças interagindo simultaneamente, que 

fazem com que as empresas sejam pequenas jogadoras de grande jogo. Seu comportamento 

pode ter algum impacto no desenvolvimento da indústria, mas não pode direcionar as 

mudanças.  

Por sua vez, o contexto organizacional envolve “quem” deve liderar as mudanças 

estratégicas necessárias, enfatizando a importância do líder, as fontes de poder e a arena de 

sua influência, além da aprendizagem organizacional. O contexto internacional engloba uma 

pluralidade de fatores, como diferenças no comportamento do consumidor, idioma, sistema 

legal e relações de trabalho, levando à escolha de globalização ou localização da empresa (DE 

WIT; MEYER, 2004) e ao debate acerca da polarização entre adaptação versus padronização 

e convergência versus divergência. 



 41

2.2 Teorias de internacionalização 

Esta seção visa apresentar as teorias de internacionalização dominantes, seus 

conceitos-chave, a utilização da internacionalização como estratégia e o modo de entrada, por 

meio da exportação, predominantemente utilizado pelas empresas brasileiras.  

 

 

2.2.1 Conceito e história da internacionalização 

Internacionalização pode ser definida amplamente como um processo crescente e 

continuado de envolvimento de uma empresa nas operações com outros países fora de sua 

base de origem. Apesar de definir-se como processo, não deve necessariamente ter 

características evolutivas (BRASIL; GOULART; ARRUDA, 1994). A internacionalização é 

considerada como um processo seqüencial e ordenado de aumento do envolvimento 

internacional associado a mudanças nas formas organizacionais (eg. JOHANSON; VAHLNE, 

1977; JOHANSON; VAHLNE, 1990; REID, 1981).  

Por sua vez, Welch e Luostarinen (1988, p.36) consideram-na como “o processo de 

aumento de envolvimento nas operações internacionais”, cuja ampla definição deve-se ao elo 

estabelecido entre os dois lados do processo, interno e externo, devido à dinâmica do 

comércio internacional. De forma menos abrangente, a definição de internacionalização como 

“processo de adaptar a modalidade de transação de troca aos mercados internacionais” 

(ANDERSEN, 1997, p.29) engloba tanto a estratégia de modo de entrada quanto a seleção de 

mercado. 

Apesar de não existir um acordo geral sobre o conceito de internacionalização 

(ANDERSEN, 1997), as definições apresentam em comum a palavra “processo”, que pode se 

referir às ações, reações e interações das várias partes envolvidas ao moverem-se de um 

estágio para o outro (PETTIGREW, 1987), preocupando-se em termos de questionamentos, 
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com o “como”, “quem” e “quando” (DE WIT; MEYER, 2004) da passagem de uma empresa 

local  para internacional, multidoméstica, transnacional ou global.  

De forma histórica, a internacionalização dos negócios e da própria sociedade nasceu 

nas mais antigas civilizações, na troca de matérias-primas, produtos acabados ou semi-

acabados, serviços, dinheiro, idéias e pessoas. A partir do século XVI, este padrão foi definido 

pelas trocas internacionais entre os países europeus e as suas ramificações, principalmente no 

envio de recursos explorados, como, por exemplo, pela Companhia das Índias Orientais 

(SCHWARTZ, 2000). No final do século XIX e início do século XX, surgiu a atividade 

transnacional significante, envolvendo a criação de plantas industriais de uma empresa em 

outros países por meio de subsidiárias diretas, aquisições ou formas de cooperação (CLEGG, 

2003). 

A arena internacional apresenta oportunidades e ameaças para as empresas que 

procuram inserção em mercados globais. Apesar de as empresas passarem a defrontar-se com 

problemas novos, diferentes do seu próprio mercado (PALÁCIOS; SOUZA, 2004), tendem a 

se beneficiar substancialmente da expansão global (CZINKOTA; RONKAINEN; DONATH, 

2004). Diante dessas tendências, os administradores, em empresas específicas, tomam 

decisões que resultam em maiores fluxos internacionais de capital, bens e/ou conhecimento 

(GOVINDARAJAN; GUPTA, 2001), envolvendo a decisão sobre produtos, mercados, modo 

de entrada e velocidade da expansão (GUPTA; GOVINDARAJAN, 2001). Tudo isso devido 

à imperiosa adoção de uma estratégia global em oposição à estratégia puramente doméstica 

(PORTER, 1999), visando ao benefício da expansão internacional e evitando as ameaças de 

focar apenas no mercado local, que vem sendo também ocupado por concorrentes 

internacionais. 

O tamanho do mercado nacional levou as empresas brasileiras a terem de enfrentar 

uma “tendência inercial muito forte” e a não se preocuparem com uma “atuação internacional 
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sustentada”, e, sobretudo, planejada (CINTRA; MOURÃO, 2007). As poucas multinacionais 

brasileiras são ainda a exceção. Grande parte das empresas encontra-se nos estágios iniciais 

de internacionalização e vem adotando uma abordagem gradualista, investindo inicialmente 

em soluções de menor risco, que exigem menor investimento de recursos por meio da 

utilização da exportação direta ou indireta. Este tímido grau de internacionalização deve-se 

aos seguintes fatores: ( i ) o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro fundamentando 

na substituição das importações em vigor até os anos 90; ( ii ) o grande mercado interno; ( iii ) 

as dificuldades provenientes da excessiva carga tributária, o custo Brasil e a política cambial. 

A internacionalização da empresa pode ocorrer de forma acelerada ou gradual, e a 

velocidade depende dos seguintes fatores: atitude pró-ativa do corpo gerencial; estratégia 

baseada em diferenciação; influência significativa nas redes de relacionamento com clientes e 

fornecedores; e setor em que está inserida, independentemente da sua natureza tecnológica 

(PLA-BARBER; ESCRIBÁ-ESTEVE, 2006).  

Goulart, Arruda e Brasil (1996) elaboraram o quadro 2 (2) a seguir, que expressa a 

evolução do envolvimento internacional das empresas brasileiras até meados da década de 90.  
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Décadas precedentes Transição 
(a partir de meados de 80) 

Situação atual 
(a partir do início de 90) 

Exportações derivadas de 
excedentes resultantes de 
vantagens comparativas 

Exportações condicionadas por 
vantagens competitivas 

Expansão internacionalização como 
estratégia de crescimento 

Improvisação Ação estrategicamente planejada Internacionalização como diretriz 
estratégica 

Oportunismo: válvula de escape 
para adversidades conjunturais 

internas 

Forte preocupação com a 
conformidade dos produtos 

Visão de longo prazo e diversificação 
das estratégias de internacionalização 

Produtos de baixa conformidade 
com as exigências dos mercados 

externos 

Criação de gerências, 
departamentos, diretorias de 

comércio exterior 

Adaptação do produto às especificações 
de cada mercado onde atua, muitas 

vezes com produção local 
Pouca estruturação interna para 

gerenciar as exportações 
Criação de serviços pós-vendas 
para atender mercado externo, a 

partir de base doméstica 

Criação de diretoria internacional com 
responsabilidade de administrar 

relações com subsidiárias 
Exportações diretas ou via 
agentes, sem preocupações 

maiores com serviço pós-venda 

Estratégias mais complexas de 
ação internacional, através de 
implantação de unidades de 
produção e/ ou aquisição de 

plantas em outros países,  
formação de alianças 

Instalações de subsidiárias que se 
encarregam de marketing e da 

assistência pós-venda no mercado local 

Estratégia internacional 
exclusivamente centrada em 

exportações 

Número crescente de empresas 
exportadoras de bens e serviços 

em vários segmentos 

Aquisição de plantas no exterior por 
empresas não exportadoras (no 

tradeable goods) em estratégia de 
internacionalização multidoméstica 

Presença no mercado internacional 
de um número restrito de grandes 
empresas exportadoras de bens 

Expansão internacional como 
estratégia de crescimento 

Ampliação da presença internacional 
com a participação de empresas de 

diferentes portes e setores 
Quadro 2 (2) - Perfil das empresas exportadoras brasileiras 

Fonte: adaptado de Arruda, Goulart e Brasil (1996) 

 

 

2.2.2  Internacionalização como estratégia 

A internacionalização é “a maior dimensão do processo contínuo de estratégia em 

grande parte das empresas”, determinando o desenvolvimento corrente e as mudanças em 

termos de escopo, idéias de negócios, orientação das ações, organização de princípios, 

natureza do trabalho gerencial, dominação de valores e convergência de normas (MELIN, 

1992 p.333). A internacionalização para as empresas é um processo estratégico delicado e 

composto de muitas barreiras, mas trata-se de uma decisão importante para a solidificação das 

corporações que desejam sobreviver no mercado sem fronteiras (ANSOFF, 1991). 
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A estratégia de internacionalização caracteriza-se por duas dimensões distintas 

adicionais (ANDERSEN, 1997): (i) a empresa transfere produtos, serviços ou recursos através 

das fronteiras nacionais, o que implica selecionar o país ou países onde as transações vão 

ocorrer; (ii) a empresa tem que selecionar a modalidade de troca da transação, ou seja, uma 

estratégia de entrada para o mercado externo.  Ademais, o modo de entrada é definido como 

um arranjo institucional que torna possível a entrada de produtos, tecnologia, habilidades 

humanas e gestão e outros recursos dentro de um país estrangeiro (ROOT, 1994). 

Diferenças culturais e distâncias geográficas não mais constituem barreiras para os 

negócios e para a entrada em muitos mercados. A escolha de estratégias internacionais 

apropriadas permite que a empresa se transforme numa corporação global (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2002). 

Nos países emergentes, os ambientes protecionistas, em conjunto com a presença de 

empresas estatais, levaram a uma baixa competição e, conseqüentemente, à exigência 

reprimida de demanda por diversos tipos de produtos (GILLESPIE; ALDEN, 1989), o que 

oferece oportunidades significativas para produtos estrangeiros, uma vez liberalizados estes 

mercados (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000).  

O comércio e as políticas de liberalização do mercado ao redor do mundo, nas duas 

últimas décadas, ampliaram as oportunidades de novos mercados, investimento e fontes de 

suprimento das empresas multinacionais. A crescente abertura das fronteiras nacionais para o 

comércio internacional e investimento se traduziu em maiores níveis de competitividade, 

pressionando as empresas domésticas a competirem com as empresas internacionais 

(CONDO, 2000; WELCH; LUOSTARINEN, 1988).  

Reforçados pelo sucesso de empresas de países recentemente industrializados 

(Taiwan, Coréia e Singapura, por exemplo), países emergentes estão mudando as suas 

políticas de crescimento para uma orientação externa, visando ao crescimento das 
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exportações, ao invés da permanência da orientação interna, que visa à substituição de 

importação. Conseqüentemente, percebe-se na atualidade uma presença crescente de empresas 

dos países emergentes na economia global integrada, que passam a buscar oportunidades no 

mercado internacional para ganhar e manter vantagens competitivas (AULAKH; KOTABE; 

TEEGEN, 2000). 

Poucas são as empresas de países em desenvolvimento que têm subsidiárias de 

produção no cenário internacional e a maioria encontra-se nos estágios iniciais de 

internacionalização. As escassas multinacionais de países em desenvolvimento que concorrem 

no cenário internacional têm como principais vantagens competitivas as comparativas, que 

não dependem de vantagens específicas da empresa ou da atividade, e sim da sua localização. 

Diante do reconhecimento de que o paradigma que governa a competição entre localidades se 

transfere da vantagem comparativa para a noção mais ampla de vantagem competitiva 

(PORTER, 1999), as empresas dos países emergentes, para se tornarem competidoras fortes 

globais,  precisam desenvolver novas estratégias, ampliando as suas fontes de vantagem 

competitiva (VERNON-WORTZEL; WORTZEL, 1988), implementando uma estratégia 

internacional em busca de novas oportunidades potenciais.  

A estratégia internacional refere-se à venda de produtos em locais fora do mercado 

doméstico de uma firma e pode ser de dois tipos básicos: nível de unidade de negócios ou  

nível corporativo (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). Considerando o nível de unidade 

de negócios, aconselha-se a adoção de tipologia das estratégias genéricas desenvolvidas por 

Porter (1991). No nível corporativo, sugere-se a formulação da estratégia multidoméstica, 

global ou transnacional (GHOSHAL, 1987; BARTLETT; GHOSHAL, 1987).  

Calori et al. (2000) desenvolveram uma tipologia de estratégias internacionais 

inovadoras baseadas na vantagem competitiva da empresa, no processo, na segmentação e 

coordenação, que podem inspirar o delineamento das estratégias internacionais, 
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nominalmente: comerciantes globais, re-estruturadoras transnacionais, inovadoras 

tecnológicas, jogadoras globais em nichos de luxo, diferenciadas e de baixo custo.  

Dentre as escolhas de estratégia internacional, as organizações precisam definir os 

mercados a serem atingidos, os modos de entrada para cada mercado e os produtos a serem 

internacionalizados. Os modos de entrada são os elos entre o(s) produto(s) da empresa e o(s) 

mercado(s) estrangeiro(s) e dependem não apenas das suas características, mas também dos 

seus produtos e das características do mercado externo (YUNG-CHUL; KONOPA, 1993).  

A escolha entre a utilização de exportação, acordos de licenciamento, alianças 

estratégicas, aquisições e estabelecimento de novas subsidiárias totalmente próprias envolve 

diferentes níveis de risco e de controle (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). Como o 

fenômeno de estudo refere-se à exportação das empresas nordestinas e porque a 

internacionalização das empresas brasileiras, em sua grande maioria, se dá por meio desse 

modo de entrada, apenas a exportação será detalhada, a seguir. 

 

 

2.2.3  Exportação 

A exportação é a primeira fase do processo de internacionalização das empresas. A 

expansão internacional das empresas de economias emergentes decorre, principalmente, da 

manufatura no país de origem e posterior exportação de produtos para mercados estrangeiros 

(VERNON-WORTZEL; WORTZEL, 1988). Apesar das características organizacionais e 

percepções de riscos da gerência influenciarem o comportamento de internacionalização, ou 

seja, a decisão de iniciar as exportações, o atual ambiente competitivo global exige aplicações 

pró-ativas específicas de estratégias de exportação para atingirem sucesso em mercados 

estrangeiros (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000).  
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 A aspiração gerencial para o crescimento e segurança de mercado, as expectativas dos 

gerentes sobre o efeito das exportações no crescimento da empresa, o nível de crença e o 

comprometimento das exportações, as vantagens diferenciais da empresa baseadas em 

tamanho, tecnologia e produto e as economias de escala são os principais determinantes 

internos referenciados na literatura sobre os motivos que levam países em desenvolvimento à 

exportação (KUADA; SORENSEN, 2000). Na mesma linha, os autores sugerem que os 

motivos externos estão associados a: (i) políticas macroeconômicas do governo, que 

estimulam as exportações por meio de instituições de promoção de exportações, e (ii) à 

obtenção de informações, que podem advir de associações de comércio ou indústria, de 

gerentes ou de agentes exportadores. 

As decisões de exportação podem ser classificadas como reativas ou pró-ativas 

(PIERCY, 1981) e de acordo com a resposta às pressões domésticas e internacionais 

(KUADA; SORENSEN, 2000). Os exportadores pró-ativos consideram a exportação como 

algo importante, fundamental para o crescimento da empresa. Em contraste, os reativos 

vendem para o exterior devido à disponibilidade de capacidade adicional ou simplesmente em 

resposta aos pedidos inesperados.  As empresas com aspirações diferentes adotam políticas 

distintas, que devem ser internamente consistentes, obtendo a racionalidade por meio dos 

problemas situacionais, locais e oportunidades encontradas (PIERCY, 1981). Com o 

dinamismo necessário das operações e conseqüentes reorientações, a idade das companhias 

tem sido negativamente associada à performance da exportação (BROUTHERS; NAKOS, 

2005). 

Alguns pesquisadores consideram a exportação como um processo composto de 

estágios. Bilkey e Tesar (1977), por exemplo, verificaram que o processo de desenvolvimento 

de exportação das empresas tende a seguir seis passos: ausência de interesse em exportação; 

atendimento de um pedido não solicitado; exploração ativa da viabilidade de exportação; 
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exportações experimentais para outro país psicologicamente próximo; experiência do 

exportador; e análise da viabilidade de exportar para países adicionais psicologicamente mais 

distantes. A exportação pode consistir em cinco passos (consciência, intenção, tentativa, 

avaliação e aceitação da exportação), observando-se que as características específicas da 

empresa e do tomador de decisões exercem papéis particulares em cada um dos estágios 

(REID, 1981). No entanto, aparentemente, esses estágios podem ser resultantes de decisões 

reativas, quando a oportunidade de exportação é percebida posteriormente à influência de um 

agente externo. 

Devido aos diferentes ambientes competitivos, o que inclui os clientes para os produtos, 

as empresas de países em desenvolvimento precisam adaptar as suas estratégias competitivas 

às necessidades específicas de cada mercado. Empresas que adotam a estratégia de liderança 

de custos para exportação a países desenvolvidos e aquelas que adotam diferenciação para 

economias em desenvolvimento tendem a obter melhor desempenho (AULAKH; KOTABE; 

TEEGEN, 2000), de forma que o relacionamento entre cada estratégia e a performance é 

contingente ao ambiente de sua implementação.  

2.2.4 Conceitos-chave das teorias de internacionalização 

Esta seção visa apresentar os conceitos-chave das principais teorias de 

internacionalização. Discorre-se sobre as suas características fundamentais e são levantadas 

reflexões acerca de cada proposta. Deve ser observado, em consonância com o pensamento de 

Andersen (1997), que, considerando o fenômeno de entradas em mercados internacionais, não 

existe consenso acerca do que deve ser denominado como teoria, modelo conceitual ou 

paradigma.  
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As teorias, como mecanismos simplificadores da realidade, enfatizam alguns aspectos, 

de certa forma, distorcendo-os. Neste processo de simplificação, conceitos-chave 

permanecem no âmago das teorias, enquanto outros são distorcidos ou ignorados (PERROW, 

1986). Nas palavras de Demo (2000, p.15), “explicar a realidade é fazer dela projeção 

simplificada, simples e invariante”. Uma teoria não é o reflexo da realidade, trata-se de uma 

construção da mente, fundamentado-se em dados objetivos, porém, não é objetiva em si 

mesma (MORIN, 1996). Teoria consiste em relacionamentos plausíveis propostos entre 

conceitos e grupos de conceitos. Sem conceitos, não pode haver proposições (STRAUSS, 

CORBIN, 1994). As teorias são cortes alternativos de uma realidade multifacetada que 

apresentam visões parciais. Cabe ao pesquisador utilizá-las, uma contra as outras, objetivando 

o ganho de insights provenientes de perspectivas múltiplas e das análises comparativas, 

selecionando-as e trabalhando nos seus relacionamentos, que oferecem oportunidades por 

meio das suas tensões, oposições, e contradições ao tentarem explicar o mesmo fenômeno 

(POOLE; VAN DE VEN, 1989).  

A visão de mundo que guiou os primeiros esforços para formular teorias de estratégia 

acarretou mudanças profundas para a pesquisa. A complexidade, especificidade da situação e 

mudanças na empresa e no ambiente geram tensões nas abordagens convencionais de 

construção de teorias e testes de hipóteses (PORTER, 1991). Nos estudos gerais sobre 

internacionalização, pouca atenção tem sido dada à dimensão do tempo no processo de 

internacionalização, havendo a necessidade da identificação de eventos e fatores que afetam o 

seu comportamento de exportação da empresa, que podem ser pesquisados por meio da 

metodologia de estudos de caso (ANDERSEN, 1993, p.228).  

Nos estudos analisados sobre países em desenvolvimento, aspectos importantes são 

ignorados, tais como os motivos que levaram à internacionalização, as decisões inerentes às 
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escolhas de mercado e as respostas aos esquemas de assistência pública, como o apoio do 

governo no processo de internacionalização (KUADA, SORENSEN, 2000). 

Nas bases ontológicas de estratégia e de internacionalização, o processo pode partir 

dessas duas perspectivas distintas. A primeira, de fora para dentro (outside-in), se configura 

numa abordagem de posicionamento da organização em seu contexto, também denominada de 

“Perspectiva de Estratégia Competitiva”. A análise da criação de vantagens competitivas 

relaciona-se à existência de oportunidades de produtos e mercados, enfocando o entendimento 

da relação empresa-indústria. Dessa forma, a estratégia competitiva visa a estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria 

(PORTER, 1989). Os seguidores dessa abordagem apregoam a importância do ambiente 

externo e de seus impactos sobre a empresa. 

A perspectiva de dentro para fora (inside – out) supõe que cada empresa tem um 

portfolio de recursos organizacionais e idiossincráticos. Se forem raros, valiosos, difíceis de 

imitar e insubstituíveis, podem se configurar em vantagens competitivas sustentáveis para as 

empresas que atuam em determinado contexto. A concepção da vantagem competitiva não é 

apenas uma função das oportunidades no ambiente, mas dos recursos de que a empresa dispõe 

ou pode criar. Na prática, de acordo com Fleury e Fleury (2000), as empresas têm combinado 

ambas as perspectivas (outside-in e inside-out).  

Nesta seção são discutidas as dimensões principais de seis teorias de 

internacionalização, a saber: Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966; VERNON, 1979),  

Uppsala (JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977), 

Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), Paradigma Eclético de Internalização 

(DUNNING, 1980; 1988), Visão Baseada em Recursos - Resources-based view - RBV 

(FAHY, 2002; DHANARAJ; BEAMISH, 2003, SHARMA; ERRAMILLI, 2004) e o Modelo 

Diamante (PORTER, 1989b; 1991; 1999). 
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Apesar das teorias serem consideradas por alguns de seus autores incompatíveis entre 

si, percebe-se a interseção de diversos conceitos-chave. O modelo Diamante, por exemplo, 

apesar de buscar explicar a vantagem competitiva das nações, engloba , de forma longitudinal, 

a formação de uma região competitiva, que resulta na internacionalização de suas empresas. 

Por sua vez, os estudos sobre a internacionalização por meio da aplicação do RBV (resource-

based view), um dos pilares ontológicos de estratégia, ainda são incipientes e não se 

encontram consolidados. Optou-se pela inclusão do seu arcabouço teórico por ser ela 

considerada uma “alternativa promissora às abordagens determinísticas prevalecentes na 

literatura sobre negócios internacionais” (FAHY, 2002, p.58). 

As teorias Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966; 1979), Escola Nórdica ou 

Uppsala (JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977), 

Escolha Adaptativa (LAM; WHITE 1999) e Diamante (PORTER 1989b; 1996; 1999) podem 

ser consideradas processuais, pois descrevem o processo de internacionalização das empresas 

(ou nação / região, que é, em última instância, dependente da internacionalização das 

empresas) de forma seqüencial, num período relativamente longo de tempo. O caráter 

longitudinal presente nesses modelos satisfaz o critério da internacionalização como um 

processo (MELIN, 1992).  

Estudos empíricos no Brasil corroboram alguns pontos levantados pela Escola 

Nórdica, tais como: a importância do conceito da distância psíquica; a internacionalização 

tanto como um processo gradual e seqüencial, quanto como processo descontínuo e ad hoc; e 

a influência das redes (HILAL; HEMAIS, 2003). Por sua vez, pesquisas em empresas de 

outros países em desenvolvimento da América Latina não encontraram evidências da 

aplicação do conceito de distância psíquica (eg. CONDO, 2000; RUBIM, 2004), assim como 

autores advogam que o conceito encontra-se ultrapassado devido à homogeneidade dos 

mercados por meio da globalização (STOTTINGER; SCHLEGELMILCH, 1998). É possível 
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que as evidências encontradas nas pesquisas brasileiras derivem da simples busca de 

convergência ao modelo ao invés de uma análise das divergências (RODRIGUES; SÁ, 1979).  

Por sua vez, a teoria eclética (ou paradigma eclético) explica a existência da empresa 

multinacional ao invés do processo de internacionalização per se, apesar da ambição da 

tentativa de tornar a teoria de internacionalização mais dinâmica e mais comportamental em 

sua orientação (BARRETTO, 2002). 

Tendo como base os textos seminais das teorias e artigos envolvendo a temática, 

foram identificados os principais conceitos-chave, por meio da construção de categorias. Os 

conceitos-chave considerados nesta pesquisa são a localização, os recursos tangíveis e 

intangíveis, as escolhas gerenciais, as falhas de mercado, a aprendizagem e a influência de 

agentes externos, conforme resumido no quadro 3 (2), abaixo. Cabe ressaltar que nenhuma 

das teorias trata o contexto dos países emergentes, que tende a ser diferente, conforme 

mencionado anteriormente. 

Conceitos-chave Ciclo de 
vida do 
produto 

Escola 
Nórdica 

(Uppsala) 
 

 

Paradigma 
Eclético 

 

Modelo 
Diamante 

 

Escolha 
adaptativa 

 

Baseado em 
recursos 
(RBV – 

Resources-
based view) 

Localização       
Recursos internos 

tangíveis       

Recursos internos 
intangíveis       
Escolhas 

gerenciais       

Aprendizagem       

Agente externo    
 

  

Quadro 3 (2) – Principais conceitos-chave das Teorias de Internacionalização 
Fonte: Kovacs, Moraes, Oliveira (2007) 

 
 
 

2.2.4.1 Localização 

 Dentre as teorias pesquisadas acerca da internacionalização, cinco delas contemplam 

em seu arcabouço teórico, de forma desigual, a influência da localização. Percebe-se, mesmo 
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que indiretamente, a presença da importância da localização nas teorias do Ciclo de Vida do 

Produto, Uppsala, Modelo Eclético, Escolha Adaptativa e Diamante.  

 No Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966; 1979), à medida que a tecnologia vai 

sendo copiada e novos concorrentes vão surgindo (influências do micro-ambiente), a empresa 

inicia a sua internacionalização, que vai da exportação a subsidiárias de produção próprias. A 

localização se faz presente em Uppsala com a suposição de que a expansão das empresas será 

dirigida para locais que sejam mais similares aos das operações existentes, visto que a 

incerteza em relação ao resultado de uma ação aumenta com a distância, fazendo com que 

elas procurem alternativas em que possam se sentir menos  “estrangeiras”, ou seja, por meio 

da utilização do conceito de distância psíquica, definida como a soma de fatores que previnem 

o fluxo de informações de mercado e para ele.  No construto “distância psíquica”, destacam-

se cinco aspectos: idioma do país; práticas de negócios vigentes; ambiente econômico; 

sistema político-legal; e infra-estrutura de comunicação (KLEIN; ROTH 1990). 

O Paradigma Eclético (DUNNING, 1980; 1988) se propõe explicar a amplitude, forma 

e padrão da produção internacional com base em três grupos de vantagens: específicas de 

propriedade, de internalização e locacionais. As diferenças de preços nos produtos e matérias-

primas, a qualidade dos insumos, os custos de transporte e comunicação, a distância física, o 

idioma, cultura e a distribuição espacial dos insumos e matérias-primas compõem as 

vantagens de localização, que definem onde ocorre a produção. Essas vantagens subdividem-

se em estruturais, derivadas de intervenção governamental, que afetam custos ou receitas; e 

vantagens transacionais, que derivam das oportunidades da gestão coordenada de ativos 

instalados em diferentes países. Dependendo dessas vantagens, a empresa escolhe onde vai 

produzir, por meio da arbitragem (GHEMAWAT, 2003), diferentemente do modelo 

Diamante, por meio do qual o local de produção é pré-determinado pela vantagem 

competitiva da localidade.  
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No Modelo Diamante (PORTER, 1989b; 1996; 1999), a fonte para a vantagem 

competitiva da indústria é situada no país de origem, que proporciona a estrutura das 

indústrias correlatas e de apoio, as condições de fatores, as condições de demanda, a 

estratégia, a estrutura e a rivalidade interna, conforme figura 5 (2), abaixo. As condições dos 

fatores referem-se aos fatores de produção, como mão-de-obra, território, recursos naturais, 

capital e infra-estrutura e dividem-se em fatores básicos e avançados. A demanda interna 

auxilia as empresas a serem bem sucedidas na competição se suas necessidades anteciparem 

indicadores preliminares das tendências do mercado global. Indústrias correlatas e de apoio 

referem-se à presença de fornecedores e parceiros internos dotados de competitividade 

internacional. O determinante “estratégia, estrutura e rivalidade das empresas” indica a 

natureza da competição interna, assim como as circunstâncias nacionais e a influência 

ambiental nas práticas gerenciais, metas e políticas organizacionais. 

 

 

 

               
 
 
 
 
 

Figura 5 (2) – Os Determinantes da Vantagem Competitiva das Nações 
Fonte: PORTER (1989b, p. 88). 

 

A influência do país-sede da empresa é de importância central para o nível de 

crescimento e produtividade. Explicações imperfeitas voltadas ao ambiente macroeconômico, 

tais como taxa de câmbio, juros e déficits governamentais, mão-de-obra barata e abundante, 

recursos naturais, políticas governamentais e práticas gerenciais não são suficientes para 

analisar a posição competitiva dos setores no âmbito das fronteiras nacionais (PORTER, 

Estratégia,
Estrutura e Rivalidade 

Indústrias correlatas e 
de apoio 

Condições de   
demanda   

Condições de  
fatores   
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1989b; 1999).  Apesar do modelo apregoar a vantagem competitiva da nação, a existência e 

fortalecimento mútuo de tais fatores possibilitam a internacionalização das empresas onde 

quer que se situem na região. 

A internacionalização pode ser considerada como um desafio que o ambiente impõe 

sobre as empresas. Esta é a visão do Modelo da Escolha Adaptativa. Quando o ambiente sofre 

mudanças, as empresas precisam se adaptar para manter a sobrevivência e o seu ajuste (LAM; 

WHITE 1999). O modelo enfatiza o papel das escolhas gerenciais que as organizações 

precisam fazer quando inclusas no processo de internacionalização. Uma vez que decidem se 

internacionalizar, as organizações tendem a mudar, passando de corporações domésticas a 

multinacionais, fato que evoca escolhas gerenciais críticas, tais como as relacionadas à 

estrutura da organização.  

Enquanto o Ciclo de Vida tem uma abordagem microeconômica, com a influência de 

concorrentes e disseminação de tecnologia, o Modelo Eclético aparenta uma natureza de 

âmbito econômico. Por sua vez, a Escolha Adaptativa e Uppsala trazem uma abordagem mais 

subjetiva, comportamental. Com relação ao ambiente, todas as correntes podem se 

complementar, e, ao longo do tempo, podem existir predominâncias díspares da importância 

da localização. 

 

 

2.2.4.2  Recursos tangíveis e intangíveis 

Percebe-se, mesmo que de forma indireta, a presença dos recursos tangíveis e 

intangíveis em algumas das teorias de internacionalização.  Os recursos tangíveis se fazem 

presentes no modelo diamante, no ciclo de vida do produto, na RBV e no paradigma eclético 

da produção, enquanto os intangíveis são encontrados em Uppsala, paradigma eclético, 

modelo diamante, escolha adaptativa e RBV.  Os quadros 4 (2) e 5 (2), a seguir, apresentam 
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os recursos tangíveis e intangíveis destacados por Hitt, Ireland e Hoskisson (2002). Os autores 

ainda apregoam que as equipes de alta administração são mais eficientes quando possuem 

habilidades diversas e complementares, o que corrobora as afirmações de Gunz e Jalland 

(1996), que consideram que os recursos organizacionais complementares são importantes para 

formular e implementar eficientemente as estratégias.    

 

Recursos financeiros • Capacidade de levantar capital 
• Habilidade da empresa em gerar fundos internamente 

Recursos organizacionais • Estrutura formal de comunicação da empresa e seus sistemas formais de 
planejamento, controle e coordenação 

Recursos físicos • Grau de sofisticação e ponto de localização da fábrica e dos equipamentos 
da empresa 

• Acesso a matérias-primas 
Recursos tecnológicos • Estoque de tecnologia, como patentes, marcas registradas, direitos autorais 

e segredos comerciais. 
Quadro 4 (2) - Recursos tangíveis 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) 
 
 

Recursos humanos • Conhecimentos 
• Confiança 
• Capacidade gerencial 
• Rotinas de organização 

Recursos de inovação • Idéias 
• Capacidade científica 
• Capacidade de inovar 

Recursos de reputação • Reputação junto aos clientes (nome da marca, percepções de qualidade, 
durabilidade e confiabilidade do produto) 

• Reputação junto aos fornecedores (interações e relações de eficiência, 
eficácia, suporte e benefício recíproco) 

Quadro 5 (2) - Recursos intangíveis 
Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) 

 

Na opinião de Rutashobya e Jaensson (2004), as teorias tradicionais de 

internacionalização têm sido criticadas por não enfatizarem o papel das redes de 

relacionamento na internacionalização das empresas, contradizendo o pensamento de Ford 

(2002), que argumenta que as teorias de internacionalização têm envolvido o processo de 

evolução da rede de relacionamentos de uma empresa, podendo, assim, cooperar para o 

aumento do número de alternativas possíveis, além da aprendizagem que ocorre entre as 

empresas por meio de tais relacionamentos. A literatura existente sobre a internacionalização, 
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contudo, apenas analisa a relação na perspectiva de uma das empresas envolvidas (FORD, 

2002). Por sua vez, Barney (1991) considera que, para gerarem vantagem competitiva, os 

recursos devem ser valiosos, raros e difíceis de imitar, o que permite a obtenção de retornos 

acima da média se explorados pela empresa. O framework VRIO (value, rarity, imitability, 

organization) é apresentado no quadro 6 (2), abaixo.  

 
 

É um recurso ou capacidade ... 
 

Valioso? Raro? 
Imperfeitamente 

Imitável? 
Explorado pela 

Empresa? 

Implicações 
Competitivas

Performance 
Econômica 

Não – – Não Desvantagem 
competitiva 

Abaixo do normal 

Sim Não –  Paridade 
competitiva 

Normal 

Sim Sim Não  Vantagem 
competitiva 
temporária 

Acima do normal 

Sim Sim Sim Sim Vantagem 
competitiva 
sustentável 

Acima do normal 

Quadro 6 (2) - O Framework VRIO. 
Fonte: Barney (2002, p. 173) 

 
 

A partir da década de 70, na Universidade de Uppsala, na Suécia, começaram a surgir 

importantes estudos sobre o processo de internacionalização das empresas suecas, realizados 

pela Escola Nórdica de Negócios Internacionais (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977; JOHANSON; VAHLNE, 1990; HOLM; ERIKSSON; 

JOHANSON, 1996; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; JOHANSON; 

VAHLNE, 2006).  

O impacto mais importante trazido por Uppsala foi fazer com que os estudos de 

Negócios Internacionais deixassem de ser examinados puramente como fenômeno 

econômico, para serem também analisados sob a perspectiva da Teoria do Comportamento 

Organizacional. Segundo a Teoria de Uppsala, a firma internacional é definida como uma 

organização caracterizada por processos cumulativos de aprendizagem e apresenta uma 

complexa estrutura de recursos, competências e influências (HILAL; HEMAIS, 2003).  
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As redes de relacionamento para a internacionalização, preconizadas pelos teóricos de 

Uppsala, podem ser consideradas como recursos intangíveis. O conceito dos negócios tem 

base em relacionamentos específicos com outros atores, externos às organizações, cujos laços 

cognitivos e sociais entre si coordenam e proporcionam a eficácia dos processos de 

internacionalização. Esta não é vista apenas como uma expansão e transferência de atividades 

de produção e comercialização para o exterior, pois incorpora também a exploração de redes 

de relacionamento potenciais por entre fronteiras (HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996). 

Em conseqüência, o desenvolvimento de oportunidades em um país estrangeiro é 

positivamente relacionado à relação de comprometimento mútuo entre as empresas e à 

fixação das redes de relacionamento do parceiro no mercado (JOHANSON; VAHLNE, 2006). 

A entrada em mercados internacionais pode envolver um complexo jogo de 

relacionamentos, fazendo com que a empresa reveja continuamente suas ações à luz de 

condições de mudança, o que torna uma estratégia pré-definida extremamente difícil. Uma 

rede de relacionamento pode ser identificada como um relacionamento entre duas ou mais 

organizações e pode ser horizontal ou vertical. De acordo com Ghauri, Lutz e Tesfom (2003): 

a) as redes verticais podem ser consideradas “relacionamentos cooperativos entre 

fornecedores, produtores e compradores, objetivando uma solução para problemas de 

mercado, melhoria na eficiência produtiva ou a exploração de oportunidades de mercado” e;  

b) as redes de relacionamento horizontais são “relacionamentos de rede cooperativos entre 

produtores que querem resolver um problema de marketing comum, melhorar a eficiência de 

produção ou explorar uma oportunidade de mercado por meio da mobilização de recursos e 

compartilhamento”. As redes horizontais, onde há a participação efetiva de concorrentes, são 

consideradas determinantes para a formação de recursos durante o processo de 

internacionalização e auxiliam na superação de carência de alguns recursos (CHETTY; 

WILSON, 2003).   
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As experiências em países desenvolvidos com redes de relacionamento de pequenas e 

médias empresas, que objetivam facilitar o acesso a novos mercados para se exportar, 

provêem insights úteis. Espera-se, por meio das redes de relacionamento, que haja um 

aumento na capacidade restrita das empresas de investirem individualmente na conquista de 

novos mercados de exportação. De acordo com Ghauri, Lutz e Tesfom (2003), o 

desenvolvimento da rede de relacionamentos de empresas em países em desenvolvimento 

deve ser orientado pela demanda. Os autores também enfatizam a importância de uma 

oportunidade ou problema de mercado, o que significa que uma rede de relacionamento deve 

ser baseada numa análise contínua destes problemas e/ou oportunidades, enfatizando também 

a importância de instigadores externos. Para atingirem mercados globais, a empresas de países 

emergentes devem criar capacidades difíceis de imitar, que desafiem o ambiente local e que, 

posteriormente, possam ser transferidas para outros novos países (SINHA, 2005). 

O modelo Diamante (PORTER, 1989b; 1996; 1999), ao contemplar as condições de 

fatores, inclui os básicos (território, recursos naturais, capital e infra-estrutura, etc.), dentre 

eles diversos tangíveis, e os fatores avançados, que não são herdados pelo país e sim criados, 

tais como recursos humanos qualificados ou base tecnológica científica, que podem ser 

classificados como recursos intangíveis. Entretanto, os recursos intangíveis, avançados, são os 

que possibilitam às empresas localizarem a fonte de vantagem competitiva. 

A RBV (resource-based view) analisa as vantagens competitivas da firma por meio 

dos recursos que a própria empresa detém (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; 2002; 

GRANT, 1991; PETERAF, 1993). As firmas possuem recursos idiossincráticos que as tornam 

únicas devido à heterogeneidade e imobilidade que levam à vantagem competitiva sustentável 

se forem raros, valiosos, insubstituíveis e difíceis de imitar (BARNEY, 1991). As empresas 

devem elaborar suas estratégias baseadas na exploração das capacidades geradas pelos seus 

recursos que melhor respondam às oportunidades externas (GRANT, 2001). O conhecimento 
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dos funcionários e a reputação da empresa são considerados os recursos que mais contribuem 

para o sucesso da empresa (HALL, 1992). Os recursos intangíveis são representados pela 

estrutura formal, pelo modelo de gestão, pelos sistemas explícitos de controle, pelas políticas 

de compensação e pelo papel da liderança (BARNEY, 2002).  

Diante do crescimento acadêmico de estudos acerca da importância dos recursos da 

firma, têm sido elaboradas novas propostas para a internacionalização baseadas neste pilar 

ontológico da estratégia. Sharma e Erramilli (2004) propõem um arcabouço teórico baseado 

no RBV capaz de explicar modos de entrada no mercado externo e Dhanaraj e Beamish  

(2003) apresentam o relacionamento entre recursos, estratégias e desempenho no âmbito 

internacional.  Outro estudo, apresentado por Fahy (2002), engloba os recursos-chave, que, 

aliados às escolhas estratégicas, permitem o desempenho superior na competição 

internacional.  

Para o modelo eclético, os custos de transação e de informação, o oportunismo dos 

agentes e as especificidades dos ativos são as bases determinantes do investimento externo de 

uma firma. Os fatores que influenciam a escolha do modo de entrada no mercado 

internacional são as vantagens de propriedade, as vantagens locacionais e as vantagens de 

internalização (DUNNING 1980; 1988), que podem ser observadas no quadro 7 (2), a seguir. 

Trata-se de um modelo multi-teórico para estudar as escolhas de modos de entrada e se baseia 

em três teorias: a de negócios internacionais, a RBV e a de custos de transação. As vantagens 

de propriedade (pode-se considerar os recursos da empresa) englobam a propriedade 

tecnológica, as economias de escala, diferenciação do produto, dotações específicas, acesso 

aos mercados, fatores e produtos e multinacionalização anterior.  
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Vantagens de 
Propriedade Localização Internalização 

1. Propriedade tecnológica; 
2. Dimensão, economias de escala; 
3. Diferenciação do produto; 
4. Dotações especificas, como o 
trabalho, capital e organização; 
5. Acesso aos mercados, fatores e 
produtos; 
6. Multinacionalização anterior. 

1. Diferenças de preços nos 
produtos e matérias-primas; 
2. Qualidade dos insumos e 
matérias-primas; 
3. Custos de transporte e de 
comunicação; 
4. Distância física, língua, cultura; 
5. Distribuição espacial dos 
insumos e matérias-primas. 

1. Redução do custo das transações; 
2. Proteção do direito de 
propriedade; 
3. Redução da incerteza; 
4. Controle da oferta; 
5. Ganhos estratégicos; 
6. Controle de vendas; 
7. Compensação da inexistência de   
mercados; 
8.Aproveitamento de 
externalidades. 

Quadro 7 (2) -  Vantagens inerentes ao investimento internacional (Paradigma OLI) 
Fonte: Adaptado de Dunning (2000) 

 

 

2.2.4.3  Escolhas gerenciais 

As escolhas gerenciais podem ser observadas desde os estudos sobre o Ciclo de Vida 

do Produto, nos anos 1960, quando foi percebido um fundamento lógico seqüencial para a 

diversificação do processo de internacionalização de empresas americanas, com ênfase no 

tempo de inovação, nos efeitos de economia de escala e nos papéis de desconhecimento e 

incerteza como influenciadores do padrão de troca (VERNON, 1966; 1979).  

O Modelo considera que a empresa descobre uma inovação no mercado de seu país de 

origem, cuja demanda pode ser ampliada para outros países, iniciando pelo modo de 

exportação até a implementação de subsidiárias, sugerindo que as empresas que perseguem a 

diversificação internacional estendam o ciclo de vida de um produto. Também se advoga que 

as empresas em países desenvolvidos disponham de igual acesso aos princípios científicos na 

geração de novos produtos, mas existiria um gap entre o conhecimento desses princípios e sua 

incorporação por parte do executivo. Diante dessa afirmativa, as escolhas gerenciais 

determinavam a internacionalização da empresa.  

Objetivando complementar as teorias de Uppsala e Paradigma Eclético (denominadas 

de modelos ou teorias de estágios), a Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), de natureza 

predominantemente emergente, considera que organizações diferentes originam soluções 
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idiossincráticas de acordo com as suas soluções gerenciais a cada desafio. Os dilemas 

encontrados durante o processo de internacionalização são os de estratégia, os estruturais, os 

de recursos humanos e o da própria interação desses dilemas.  

O dilema de estratégia refere-se à escolha entre adaptar ou não o seu produto e a 

decisão de entrada pioneira ou tardia no mercado escolhido. O dilema estrutural concerne ao 

tipo de estrutura organizacional a ser adotado – funcional ou geográfico e a forma de vínculo 

com a matriz (centralizado ou descentralizado). Optar entre um sistema de compensação 

global, local ou regional e definir de que local será o corpo gerencial são dilemas de recursos 

humanos. Todos esses dilemas precisam interagir, serem convergentes, já que ocorrem de 

forma simultânea, não cronológica.  No entanto, tanto os modelos de estágio seqüenciado 

quanto o da escolha adaptativa consideram os gerentes como indivíduos racionais que têm 

suas limitações cognitivas.  

No modelo de Uppsala, o processo de internacionalização é considerado como 

gradual, resultante de diversas decisões, e composto de estágios incrementais que indicam um 

crescente comprometimento com o mercado (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

Geralmente, as empresas começam a exportar para outros países via agentes, posteriormente 

estabelecem subsidiária de vendas, e eventualmente em alguns casos, iniciam a produção no 

país hospedeiro (JOHANSON; VAHLNE, 1977). As escolhas gerenciais dependem do grau 

de conhecimento do mercado, que levam a um maior comprometimento das decisões e com o 

mercado. Com relação aos países escolhidos, o modelo traz o conceito de distância psíquica 

definida como a soma de fatores que previnem o fluxo de informações  de mercado e para ele.  

O processo de internacionalização é visto como um processo incremental que visa ao 

benefício da aprendizagem sucessiva por meio de etapas de comprometimento crescente com 

os mercados estrangeiros, ao invés de um processo planejado, deliberado e baseado em 

análise racional. Apesar do conceito de processo seqüencial, cumulativo, os caminhos 
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percorridos muitas vezes são irregulares. Alguns passos são afetados pelo surgimento de 

oportunidades e/ou ameaças que não emergem de uma forma contínua ou controlada 

(WELCH; LUORSTARINEN, 1988). 

 

 

2.2.4.4 Aprendizagem 

O campo da aprendizagem organizacional tem crescido rapidamente devido à 

velocidade das mudanças tecnológicas, ao avanço da globalização e ao aumento da 

competição corporativa. No entanto, a área sofre de dois problemas: confusão e 

supersimplificação. Ademais, os estudos sobre aprendizagem organizacional encontram-se 

divididos em duas grandes categorias. De um lado, a visão prescritiva, orientada para a 

prática, defendida pelos consultores, e do outro, a visão descritiva, pesquisada pela academia 

(EASTERBY-SMITH; SNELL; GHERARDI, 1998). 

O papel da informação, do conhecimento e da aprendizagem por meio da experiência 

direta são fatores importantes na modelagem das percepções dos gerentes sobre os riscos ao 

iniciarem, ou continuarem, a atividade de exportação. Ademais, empresas que dão grande 

valor à aprendizagem das experiências de exportação tendem a continuar exportando, apesar 

de resultados financeiros inicialmente insuficientes. Advoga-se, ainda, que o modo de entrada 

por meio da exportação é o que mais amplia a base de conhecimento internacional da 

empresa, cujo processo de aprendizagem será direcionado de acordo com as competências e 

experiências do empreendedor (YEOH, 2004).  

No processo de internacionalização, apesar da escassez de estudos sobre a 

aprendizagem do executivo e o papel do empreendedor, principalmente no Brasil (HILAL; 

HEMAIS, 2003), a aprendizagem do executivo pode ser observada como um fator importante 

no processo de escolha dos mercados, produtos e modos de entrada no mercado internacional. 
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Como todo dinamismo e abrangência no atendimento de um mercado internacional, é 

necessária uma atualização contínua e uma reflexão permanente por parte dos dirigentes. Os 

executivos devem refletir sobre as suas ações no intuito de rever a sua prática (SCHÖN, 

1983), não se tornando obsoletos ou acomodados diante da velocidade das mudanças no 

comércio e na concorrência internacional. Daí, a necessidade da presença do executivo como 

líder transformacional. Dada esta importância, as empresas devem criar ambientes que 

favoreçam direta ou indiretamente, a aprendizagem.  

Uppsala contempla o conceito-chave da aprendizagem no seu arcabouço teórico. O 

processo de internacionalização é visto como um processo incremental de aprendizagem no 

nível individual, grupal e organizacional, visando ao benefício da aprendizagem sucessiva por 

meio de etapas de comprometimento crescente com os mercados estrangeiros, ao invés de um 

processo planejado, deliberado e baseado em análise racional (HILAL; HEMAIS, 2002). 

Fundamenta-se num processo de tentativa e erro, de experiências, em que o feedback é 

importante. O modelo remete à visão construtivista do conhecimento, por meio da qual se 

conhece a realidade apenas atuando nela mesma, e a aprendizagem não se dá apenas em 

respostas ao ambiente, mas pela construção  de significados mediada pelas interações com o 

próprio ambiente. 

Outros autores também enfatizam a importância da aprendizagem no processo de 

internacionalização (eg. HOSKISSON; BUSENITZ, 2001) e propõem uma matriz onde o tipo 

de aprendizagem, sua implementação e o modo de entrada são definidos de acordo com as 

distâncias de aprendizagem e o nível de incerteza do mercado. Distâncias de aprendizagem, 

em conjunto com as incertezas do mercado, norteiam como será o processo de aprendizagem 

e a entrada no mercado internacional, conforme quadro resumido 8 (2), a seguir. Quando a 

distância de aprendizagem é elevada, um maior esforço é requerido das empresas, sugerindo-

se a complementaridade do conhecimento por meio de parcerias (joint ventures ou 
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aquisições), assim como quando é reduzida, o conhecimento deve ser desenvolvido 

internamente, sem a necessidade de uma outra empresa parceira que complemente o 

conhecimento.  

 

   
Distância de aprendizagem 

 
 baixa alta 

baixa 
Entrada não empreendedora: aprendizagem 
incremental buscando ganhos de eficiência 

Aquisições: aprendizagem incremental 
visando capacidades complementares para 
inovação 

 
 
 

Incertezas 
do 

mercado 
alta 

Investimentos internos: aprendizagem  por 
meio do desenvolvimento do conhecimento 
existente num novo contexto, em busca de 
antecipar as novas invenções 

Joint ventures: aprendizagem significante 
buscando complementar capacidade com as 
empresas parceiras em busca de novas 
invenções. 

Quadro 8 (2) - Nível de incerteza e processo de aprendizagem 
Fonte: adaptado de Hoskisson e Busenitz (2001) 

 

As empresas que valorizam a aprendizagem obtida por meio da experiência 

internacional são mais propensas a continuar exportando, mesmo quando os retornos 

financeiros iniciais não são atraentes (BURPITT; RONDINELLI, 2000). Em estudo realizado 

com as maiores empresas brasileiras, verificou-se que as que detinham mais experiência 

pareciam enfrentar menos barreiras e desfrutar de resultados superiores no seus processos de 

internacionalização. Ademais, as empresas estariam mais dispostas a assumir riscos e 

comprometer recursos (CYRINO; OLIVEIRA JUNIOR, 2002). 

Estudo sobre a internacionalização de empresa do nordeste brasileiro (KOVACS; 

OLIVEIRA; MORAES, 2006) evidencia que, aparentemente, o processo de aprendizagem em 

si, direta ou indiretamente, principalmente no nível do executivo, determina as escolhas 

estratégicas sobre mercados e produtos a serem explorados internacionalmente, como também 

reflete na continuidade da internacionalização e no estabelecimento da vantagem competitiva 

da empresa. O ambiente também exerce influência significativa no processo inicial de 

internacionalização, incorrendo numa atitude contingencial para adaptar-se ao ambiente 

(KOVACS; MATOS; OLIVEIRA; LUCIAN, 2007). 
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2.2.4.5 Agente externo 

Muitas vezes, a internacionalização não é uma escolha voluntária, mas pode ser a 

única alternativa para firmas que competem de forma globalizada e enfrentam transformações 

no âmbito tecnológico e produtivo (RICUPERO; BARRETO, 2007).  No Brasil, um 

significativo grupo de empresas se limita a atuar no mercado internacional quando um 

comprador internacional os procura, ou seja, ao invés de vender, são “compradas” (CINTRA; 

MOURÃO, 2007). Apesar de empresas com comportamento pró-ativo tenderem a obter mais 

sucesso nas exportações do que as reativas (WOOD; ROBERTSON, 1997), o recebimento 

inesperado de pedidos de exportação é um importante fator que estimula as decisões de 

exportação, apesar de geralmente resultar um comportamento passivo e oportunista  

(KATSIKEAS, 1996). 

Em países em desenvolvimento, as ações governamentais de fomento à exportação, 

tais como instituições de promoção e incentivos fiscais são elementos motivadores 

importantes no processo de internacionalização (KUADA; SORENSEN, 2000). No Modelo 

Diamante, o governo exerce influência nos quatro determinantes, por meio da criação de 

fatores especializados, encorajamento das mudanças na indústria, promoção da rivalidade 

interna, aplicação de normas sobre produtos, segurança e meio ambiente, além da 

regulamentação da concorrência e da promoção de objetivos que conduzam a investimentos 

sustentáveis (PORTER, 1989b; 1996; 1999).   

Porter (1989b, p.733) argumenta que “a política governamental tem muitas influências 

sobre as maneiras pelas quais as empresas são criadas, organizadas e administradas, sobre 

suas metas e amaneira pela qual competem”. Entre os papéis mais tradicionais do governo 

estão a criação e aperfeiçoamento de fatores, sejam eles recursos humanos habilitados, 

conhecimentos científicos básicos, informações econômicas ou infra-estrutura, que são 

proporcionados por meio de investimento em educação e treinamento, ciência e tecnologia, 
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infra-estrutura, subsídio direto e disponibilidade de capital. O autor também argumenta que os 

países em desenvolvimento sofrem mais com as políticas protecionistas do mundo 

desenvolvido. 

No Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966; 1979), ao invés de ações 

governamentais, os agentes externos (concorrência) se fazem presente na fase de crescimento, 

quando novos competidores começam a surgir, assim como na maturidade, visto que os países 

importadores começam a erguer tarifas e outras barreiras para encorajar as empresas locais a 

iniciarem a produção dos itens concorrentes.    

Percebe-se, em alguns estudos sobre casos de países em desenvolvimento, a influência 

de agente externo como impulsionador da internacionalização das empresas de países 

emergentes, o posicionamento reativo de Piercy (1981) e a presença da estratégia reativa de 

Miles et al. (1978). Em estudo realizado por Carlos e Forte (2004, p.1), no Nordeste 

brasileiro, mais especificamente, com as maiores empresas exportadoras cearenses, observou-

se  “uma atitude  reativa ante o futuro na maioria das empresas e setores, que ignorando sinais 

de alerta do ambiente interno e externo somente se predispõem a superar a inércia na ameaça 

de uma crise”. Empiricamente, observa-se a influência: 1) do Governo por meio de projetos 

setoriais ou agências de promoção à exportação; 2) da concorrência, que ao se 

internacionalizar desperta este novo mercado para os demais competidores da indústria; e 3) 

de amigos com redes de relacionamento estabelecidas no exterior, que incentivam e ajudam 

no processo de internacionalização, dentre outros (eg. KUADA; SORENSEN, 2000; 

KOVACS; OLIVEIRA; MORAES, 2006; KOVACS; MATOS; OLIVEIRA; LUCIAN, 2007; 

FREITAS; BLUNDI; CASOTTI, 2002; FRANTZ; TEIXEIRA; LAMPERT, 2002).  

Com relação ao ambiente, ao analisarem a internacionalização de uma empresa 

brasileira nordestina à luz da teoria Contingencial, Kovacs et al. (2007) perceberam que a 

empresa pesquisada realizou diversos ajustes na sua estrutura como conseqüência da 
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influência de fatores externos a partir do momento em que a empresa pesquisada se expôs ao 

mercado internacional. Os principais resultados podem ser observados neste quadro 9 (2). 

 

 Fatores do ambiente internacional Ajustes  

Controles 

- necessidade de velocidade das respostas  
- ambiente legal 
- exigência do cliente internacional 
- concorrência internacional 

- estabelecimento de controles em áreas 
técnicas, tais como produção e qualidade 

- maior flexibilidade na área comercial 
internacional 

Tomadas de 
decisão 

- necessidade de velocidade das respostas 
necessidade de conhecimento em comércio 
exterior 

- ambiente cultural internacional 

- descentralização das decisões 
- participação de agentes externos  

Comportamento 
do Executivo 

- ambiente econômico 
- ambiente social 
- ambiente cultural 
- ambiente político 
- ambiente legal. 

- Participação em feiras e missões 
internacionais 

- aprendizagem 
- perspectiva/ visão local para internacional 

Estratégia de 
Produto 

- ambiente legal  
- ambiente cultural (preferências) 
- Brasil na moda 
- pouco conhecimento da cachaça na França 

- embalagem (rótulo, idioma, garrafa, tampa) 
- teor de álcool e açúcar do produto 
- redução do portfólio de produtos 
- diferentes posicionamentos de produto 

Estratégia de 
Distribuição 

- distribuição diferente do mercado interno 
- dependência do distribuidor 
- ambiente cultural 
- ambiente legal 

- exportação indireta 
- estabelecimento de parceria com a 

Agribéria 
- envolvimento / relacionamento com o 

importador / ganha-ganha 

Tecnologia 

- ambiente legal 
- ambiente cultural 

- aquisição de novas rotuladoras 
- implementação de controles de 

rastreabilidade 
- informatização 

Organograma 

- velocidade de respostas 
- ambiente econômico 
- ambiente social 
- ambiente cultural 
- ambiente político 
- ambiente legal 

- criação de assessoria de comércio exterior 
- fortalecimento do departamento de 

qualidade 
- descentralização 
- envolvimento direto de outros familiares na 

exportação 
- presença de consultores 

Preço 

- ambiente legal 
- ambiente econômico  
- ambiente político  
 

- preços diferentes para o mercado externo 
- análise de variáveis, tais como flutuações 

da moeda, taxas de câmbio, inflação, 
controles e subsídios governamentais 

- liderança de custo em ambos os mercados 

Padrões de 
Comunicação 

- desconhecimento da cachaça no mercado 
europeu 

- ambiente cultural 

- investimento em ferramentas promocionais 
- informatização 

Quadro 9 (2) - Adaptações às novas pressões do mercado internacional 
Fonte: Kovacs, Matos, Oliveira, Lucian (2007) 

 
 
 

O significado da incerteza da tarefa deriva da percepção de que quanto mais incerta a 

tarefa, mais informações têm que ser processadas e isto, por sua vez, molda as estruturas de 

comunicação e de controle. Quanto maior a incerteza, menos suscetíveis de programação são 
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as atividades de trabalho, que tendem a se apoiar em arranjos ad hoc.  As organizações cujas 

estruturas se adaptam a seu ambiente tendem a obter melhores desempenhos (LAWRENCE; 

LORSH, 1973). Ademais, Chandler (1962) advoga que a estrutura é contingente à estratégia, 

o que vai de encontro aos pressupostos de Child (1972). À medida que as organizações 

procuram inovar, inclusive em mercados, as tarefas se tornam mais incertas. Tais tarefas não 

podem ser especificadas previamente por meio de procedimentos pré-definidos, pois 

requerem um conhecimento que a organização não possui. Sendo assim, há o recurso do 

aprendizado por tentativa e erro, assim como a contratação de funcionários qualificados 

(DONALDSON, 1985). O que os autores trazem em comum é o conceito da dinâmica da 

causalidade, por meio da qual a inadequação causa mudança organizacional.  

Kuada e Sorensen (2000), por sua vez, identificaram que, nos países africanos, a 

internacionalização de empresas foi motivada principalmente pelo câmbio favorável e 

políticas governamentais, que afetam diretamente o desempenho, a estratégia e a estrutura das 

empresas. 

 

2.3  Proposição do framework 

Para Porter (1991), a criação de modelos quantitativos explicam uma complexidade 

limitada, em que a significância normativa de cada modelo depende do ajuste entre as suas 

suposições e realidades, tornando sua aplicabilidade restrita a um pequeno subgrupo de 

empresas ou indústrias, cujas características são adequadas às suposições do modelo. Por sua 

vez, frameworks identificam variáveis relevantes, práticas a serem adotadas e questões que 

devem ser respondidas, assim como têm o potencial de contribuir para o desenvolvimento de 

teorias. Devem desafiar os modelos por meio do destaque de variáveis omitidas e são 
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baseados em estudos empíricos em profundidade, levando ao desenvolvimento de teorias mais 

rigorosas. 

Diante do arcabouço teórico deste capítulo, supõe-se que, quando as empresas operam 

apenas no mercado nacional, o ambiente é menos instável do que quando operam em diversos 

países estrangeiros, com peculiaridades culturais, econômicas, sociais, políticas e legais 

diferentes, conforme exposto por Cyrino e Penido (2007, p.80-82), a saber: 

 

Diferentemente da decisão de expandir geograficamente dentro do mesmo território, 
os riscos e as incertezas envolvidos na escolha de ingresso em mercados 
internacionais são mais elevados, comparados ao potencial crescimento de receitas e 
lucros destes. [...] Assim, a decisão de internacionalizar nasce e se desenvolve 
marcada pela tensão permanente entre a tendência de reproduzir o já conhecido em 
outros contextos e a de criar soluções próprias para as características de cada mercado.  

 
 
 
As exportações ocorrem num ambiente de mudanças dinâmicas e rápidas. Portanto, a 

adaptabilidade da empresa às mudanças de mercado e a outras condições é significativamente 

importante (HAAR; ORTIZ-BUONAFINA, 1995). O ambiente externo impõe uma série de 

exigências à empresa, às quais a organização não deve permanecer indiferente, para que não 

haja queda no desempenho e na produtividade. No processo de internacionalização, as 

empresas confrontam novas decisões acerca de modos de entrada, mercados e produtos, 

consideradas como estratégias nesta pesquisa. 

A estratégia tende a ser inferida ex post dos padrões emergentes e perfis dinâmicos do 

comportamento de internacionalização e propõe-se um modelo que implicitamente indica um 

processo dinâmico de inovação no qual o comportamento de internacionalização é indicativo 

da resposta da empresa ao processo contínuo de mudança na composição de fatores internos e 

externos relacionados ao tempo, à aprendizagem e ao conhecimento experiencial (JONES; 

COVIELLO, 2005). 



 72

A internacionalização para as empresas é um processo estratégico delicado e composto 

de muitas barreiras, tratando-se, assim, de uma decisão importante para a solidificação das 

corporações que desejam sobreviver ao mercado sem fronteiras (ANSOFF, 1991). Como a 

internacionalização está contida no processo de estratégia, a reflexão, hibridização e utilização 

mútua dos seus conceitos-chave pode contribuir para um melhor entendimento do fenômeno e 

de suas bases ontológicas.  

Contudo, pouca atenção tem sido dada à temática do modo como as estratégias de 

exportação são desenvolvidas, formadas e alteradas, e o seu tratamento na literatura tem sido 

rudimentar (BALABANIS; SPYROPOULOU, 2007). O estudo sobre as estratégias de 

internacionalização demanda assim maior atenção acadêmica, principalmente acerca dos 

países “entrantes tardios ou late movers”, dentre os quais se encontra o Brasil (FLEURY, 

FLEURY, 2007).  

O processo de internacionalização é resultado da mistura de pensamento estratégico, 

ação estratégica, desenvolvimentos emergentes, acaso e necessidade (JOHANSON; 

VAHLNE, 1990). Evidências mostram que as empresas utilizam diversas abordagens ao 

desenvolverem as suas estratégias de exportação, em um continuum entre o planejamento 

formal e respostas oportunísticas ao mercado (CRICK; SPENSE, 2005). 

Tendo como base a Teoria Contingencial, a hipótese central é que as tarefas de baixa 

incerteza são executadas mais eficazmente por meio de uma hierarquia centralizada 

(DONALDSON, 1999). Na tese, tal fase é considerada enquanto a empresa não despertou 

para o comércio internacional e tende a ter as estratégias predominantemente de forma top-

down. À medida que a incerteza da tarefa aumenta (neste caso, quando começam a surgir as 

primeiras exportações e não há experiência acumulada), a hierarquia precisa perder um pouco 

do seu controle e ser coberta por estruturas comunicativas e participativas. Daí, surgem as 

estratégias predominantemente emergentes, mas não necessariamente bottom-up, visto que o 
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processo de aprendizagem preconizado pela Escola Nórdica envolve todos os níveis da 

organização.  

De acordo com os teóricos de Uppsala, o grau de conhecimento do mercado externo 

afeta as decisões relacionadas ao comprometimento de recursos para mercados estrangeiros e 

a forma como as atividades correntes são desempenhadas. Por sua vez, o conhecimento sobre 

o mercado e o comprometimento são afetados pelas atividades correntes, tornando-se um 

“processo causal” (JOHANSON; VALHNE, 1990; ERIKSSON et al, 2000).  Os envolvidos 

com o exterior vêem oportunidades e problemas, buscando e promovendo soluções. O modelo 

indica que o processo de internacionalização, uma vez iniciado, tenderá a continuar, 

independentemente de tomadas, ou não, de decisões estratégicas nesta direção (JOHANSON; 

VALHNE, 1990).  

Supõe-se que, ao invés de um processo bottom-up, a formação de estratégias 

emergentes na internacionalização é decorrente do outside-in - das mudanças vivenciadas pela 

empresa no ambiente internacional e da presença de agentes externos (eg. governo, clientes, 

concorrentes etc).  Ao rebaterem as críticas sobre a Teoria de Uppsala, Johanson e Vahlne 

(1990) concordam que o modelo pode ser aplicado principalmente em estágios iniciais do 

processo de internacionalização.  

No quadro 10 (2), a seguir, observa-se, de forma gradual, o conhecimento da 

experiência internacional acumulada concomitante à formulação de estratégias específicas 

para a exportação, conforme proposto por Haar e Ortiz-Buonafina (1995).  
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Nível 1 A empresa vende para compradores estrangeiros que vêm para o local de venda e/ou atende pedidos 
inesperados do exterior. 

Nível 2 A empresa está mais interessada em receber pedidos para vender produtos excedentes para o exterior e 
não dispõe de recursos para atender pedidos regularmente. 

Nível 3 A empresa atende pedidos do exterior que se originam de negócios precedentes, referências de clientes 
e/ ou compradores estrangeiros que vêm ao local de negócios regularmente. 

Nível 4 A empresa solicita à equipe de vendas que identifique produtos no exterior e está disponível para fazer 
modificações em seus produtos e processos de marketing para atender aos requisitos de clientes 
estrangeiros. 

Nível 5 A empresa desenvolve estratégias de exportação e planeja sistematicamente o desenvolvimento de 
mercado, desenvolvimento de novos produtos e ou expansão em mercados já existentes ou em novos 
mercados.  

Quadro 10 (2) - Níveis das atividades de exportação 
Fonte:Haar; Ortiz-Buonafina (1995) 

 
 
 

Por sua vez, a Teoria Contingencial (LAWRENCE; LORSCH, 1973; DONALDSON, 

1999), argumenta que, à medida que o tamanho aumenta, a estrutura simples e centralizada é 

substituída por uma burocracia caracterizada por uma hierarquia exagerada e grande 

especialização, que permite a descentralização devido aos níveis de controle. Nessa fase,  

pressupõe-se que a experiência acumulada leva à especialização, surgindo departamentos 

enfocando áreas de comércio exterior (eg. marketing, logística, vendas, finanças). As decisões 

estratégicas sobre novos mercados, produtos e modos de entrada tendem a ser centralizadas e 

de forma mais planejada (top-down).   

Ao conectarem a teoria contingencial e internacionalização (eg. KOVACS et al., 

2007), estudos focam a importância dos efeitos do país de origem (ambiente doméstico) e de 

contingências universais, tais como as práticas organizacionais em empresas multinacionais 

(HARZING; SORGE, 2003), e a estratégia como contingenciada à internacionalização 

(ROTH; MORRISON, 1992), quando empresas que atuam apenas no mercado doméstico 

detêm estratégias diferentes das que atuam no mercado internacional e doméstico como 

resposta a nova situação. A empresa, enquanto atua apenas no mercado local, enfrenta 

pressões tecnológicas, sociais, políticas e econômicas homogêneas. Durante expansão 

internacional, novas pressões que não existem no mercado doméstico são enfrentadas, 
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causando novos desajustes, havendo então a necessidade de um novo alinhamento (fit) para a 

obtenção de um melhor desempenho. 

Sendo assim, espera-se que nas empresas pesquisadas, no início das suas exportações, 

sejam encontradas estratégias predominantemente emergentes, onde todos (bottom e top) na 

organização começam a aprender e acumular as experiências provenientes do  outside-in. 

Com o passar do tempo e acúmulo das experiências, os processos tendem a ser mais racionais,  

com a centralização das decisões de novos mercados, produtos e modos de entrada. As 

estratégias passam a ser predominantemente deliberadas, corroborando o top-down de 

Mintzberg (1998), numa perspectiva inside-out em que os recursos internos direcionam a 

internacionalização. 

Em ambientes mais conhecidos, a utilização de estratégias deliberadas torna-se mais 

eficaz, enquanto que, em ambientes instáveis, predominam as estratégias emergentes. Ao 

serem motivadas a competir internacionalmente por meio da influência de um agente externo, 

seja por meio de apoio do governo, concorrentes, amigos, etc., as empresas se deparam com 

um novo ambiente, destarte desconhecido, diferente do contexto do Nordeste brasileiro.  A 

influência do ambiente internacional na empresa aumenta e passa a ser direta. O ambiente, de 

conhecido, passa a ser nacional e internacional e a ter características predominantemente 

novas, incorrendo na supremacia de adoção de estratégias emergentes no que diz respeito às 

escolhas de mercados, produtos e modos de entrada. Desse modo, aplicam-se-lhe algumas 

proposições: 

 

Proposição 1: ao ingressarem no mercado internacional, as empresas exportadoras 

tendem a utilizar estratégias mais emergentes, por desconhecerem o ambiente do novo 

mercado. 
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Ao longo do tempo, na medida em que a empresa passa a conhecer melhor o ambiente 

internacional, o novo mercado internacional e as necessidades dos clientes internacionais 

daquele mercado específico, a natureza das estratégias migra, gradativamente, para 

deliberada. 

Proposição 2: ao longo do tempo, com o ganho de experiência internacional e maior 

conhecimento de mercado, as empresas exportadoras tendem a utilizar estratégias 

predominantemente deliberadas, independentemente de produto, mercado ou do modo de 

entrada.  

Supõe-se que, dentre os conceitos-chave dos modelos dominantes de 

internacionalização, todos se fazem presentes. Entretanto, assumem aderências distintas em 

determinadas fases do processo de internacionalização.  

Proposição 3: Ao longo do tempo, os conceitos-chave das teorias dominantes de 

internacionalização exercem influências distintas durante o processo de internacionalização.  

 

As três proposições deste ensaio teórico podem ser observadas na figura 6 (2), a 

seguir. O framework objetiva preencher as seguintes lacunas encontradas na literatura e 

exploradas nesse capítulo: i) os modelos de internacionalização são complementares entre si, 

mas analisados separadamente em muitas pesquisas; ii) os conceitos-chave se manifestam e se 

inter-relacionam de forma única para o contexto estudado e; iii) os conceitos-chave se 

apresentam de forma distinta do que é previsto nos modelos originais por causa das diferenças 

de contexto. Contudo, faz-se necessária a análise empírica para ajustes do framework na tese 

de doutoramento.  
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Figura 6 (2) - Proposição do framework de internacionalização 
Fonte: autora 

 

 

 

No próximo capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa.  
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Figura 7 (2) - Estrutura da organização da tese – procedimentos metodológicos 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na 

investigação do problema de pesquisa. De acordo com Godoi e Balsini (2006, p.90), “os 

pressupostos ontológicos, epistemológicos e teóricos do pesquisador determinam a coerência 

entre a noção do sujeito e as relações de objeto e acabam por definir a escolha metodológica 

da investigação”. Esta pesquisa é do tipo ex-post facto (MATOS; VIEIRA, 2001), realizada 

por meio de abordagem qualitativa, mais especificamente, por meio de estudos multi-casos, 

visando contribuir para o progresso do conhecimento e para uma elaboração teórica que 

dialogue com a experiência sobre a internacionalização, ampliando, desse modo, a reflexão 

sobre o processo de sua formação.  

 A pesquisa se desenvolveu como um estudo de casos múltiplos com dois níveis de 

análise: 1) compreensão do processo de internacionalização por empresa pesquisada, com 

identificação de características apresentadas ao longo do tempo; e 2) análise comparativa 

entre os casos pesquisados. 

Para Malhotra (2001), o objetivo dos estudos qualitativos é o de contribuir com o 

fortalecimento de teorias, desenvolvendo melhor o entendimento do fenômeno estudado e 

ajudando na compreensão do problema e seus fatores subjacentes. Tal objetivo é contestado 

por Layder (1993; 1998), que considera que as pesquisas devem adaptar as teorias existentes e 

contribuir com elas por meio da busca não apenas da convergência teórica. Pesquisa 

qualitativa é um conceito “guarda-chuva”, que abrange várias formas de pesquisa e auxilia na 

compreensão e explicação do fenômeno social com o menor afastamento possível do 

ambiente natural (MERRIAM, 1998).  
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A preocupação da pesquisa qualitativa é com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 1994). O foco é na essência, no entendimento, na descrição, na 

descoberta e no significado.  O pesquisador busca compreender o significado que as pessoas 

constroem e como elas criam o sentido do seu mundo e a experiência que têm do mesmo 

mundo (MERRIAM, 1998).  

Diante do objetivo deste trabalho, de construir um framework que descreva as 

principais características do processo de internacionalização de empresas nordestinas, 

considera-se a utilização da pesquisa qualitativa mais adequada, pois diversos fatores 

subjacentes que permeiam e influenciam este processo poderiam não ser observados na 

pesquisa quantitativa, pois questiona-se a aplicabilidade dos modelos dominantes de 

internacionalização oriundos de países em desenvolvimento, não apenas por diferenças 

culturais, mas principalmente, por serem construídos em restrições contextuais externas e 

internas diferentes.  

Na pesquisa qualitativa, os achados são compreensíveis, holísticos, expansivos e 

ricamente descritivos (MERRIAM, 1998). Exige-se disciplina de campo, coleta cuidadosa de 

material, sistematização do conhecimento e elaboração racionalmente inteligível (DEMO, 

2000). A coleta dos dados tem como característica o papel do pesquisador enquanto 

instrumento primário de coleta. Os três principais componentes da pesquisa qualitativa 

envolvem: a possibilidade de coleta de dados de diversas fontes distintas; a interpretação e 

organização dos dados por meio da elaboração de categorias e codificação; e a apresentação 

dos resultados escritos ou verbalizados oralmente, em artigos, livros, palestras ou revistas 

científicas (STRAUSS; CORBIN 1998). O desenho da pesquisa é flexível e emergente. 



 81

Dentre os tipos comuns de pesquisa qualitativa, destacam-se as pesquisas básicas ou 

genéricas, etnográficas, fenomenológicas, grounded theory, adaptive theory e estudo de caso. 

Pesquisas no Nordeste brasileiro identificam que nenhum dos modelos explica sozinho 

o fenômeno ao longo do tempo, sendo necessária a complementaridade dos modelos no 

processo de análise (ex. OLIVEIRA, 2007; BARBOSA, 2008; SILVA, 2008). Torna-se então 

necessária não apenas a replicação desses modelos, mas a tentativa de construção de um 

modelo próprio, que possa ser comparado aos demais, seja para legitimá-lo ou criticá-lo, 

buscando-se fortalecer ou questionar as raízes epistemológicas e ontológicas dominantes. Para 

tanto, pretende-se examinar o fenômeno dentro do contexto específico, permitindo um maior 

entendimento da interação entre os motivos que levaram à exportação e das ações tomadas, ou 

seja, da construção longitudinal e gradual de sua internacionalização e os fatores que 

permeiam esse processo. 

Diante desta necessidade, optou-se pela utilização, nesta pesquisa, da teoria adaptativa 

(adaptive theory), que enfatiza a importância da formulação de hipóteses teóricas anteriores à 

pesquisa com o objetivo de guiá-la (LAYDER, 1993; 1998). A teoria adaptativa combina a 

teorização hipotético-dedutiva e grounded theory e é denominada de “adaptativa”, porque se 

considera que a teoria deve ser adaptada ou moldada de acordo com as evidências que 

emergem dos dados. No que concerne à comparação entre a teoria adaptativa e a grounded 

theory preconizada por Glaser e Strauss (1967), Layder (1993; 1998) advoga que há 

diferenças consideráveis, visto que, enquanto a grounded theory considera que a pesquisa 

deve ser iniciada com a menor quantidade possível de teoria para que haja o desenvolvimento 

de geração durante a sua realização, a adaptativa faz uso de elaborados modelos conceituais 

que existem antes da coleta de dados (OLIVEIRA, 2003).   

Ao mesmo tempo, os dados são filtrados, adaptados e analisados à luz dos 

pressupostos teóricos que são relevantes. Busca-se a integração entre a teoria emergente 
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(fundamentada nos dados) e a teoria pré-existente relatada na literatura. A abordagem 

adaptativa ressalta o desenvolvimento da teoria que se apoia em diferentes combinações de 

diversos tipos de recursos teóricos e substantivos e na sinergia gerada entre estes por meio do 

teste da teoria ou da geração da teoria. 

A Teoria Adaptativa não é considerada por Layder (1998) como positivista e nem 

como interpretativista, e sim como representante de uma prudente combinação de um 

moderado objetivismo com subjetivismo, de acordo com a demanda da natureza da pesquisa.  

A ênfase da abordagem é expor e explicar as conexões e elos entre o sistema e o mundo real 

por meio de uma combinação flexível de técnicas dedutivas e indutivas e, ainda, mostrar que 

o conhecimento gerado pelas teorias é passível de modificação e revisão.  A figura 8 (3), a 

seguir, apresenta a relação entre a teoria existente, os dados emergentes oriundos da coleta de 

dados e a Teoria Adaptativa. O arcabouço teórico prévio molda e informa os dados que 

emergem da coleta de dados, assim como, em paralelo, os dados emergentes adaptam os 

elementos teóricos já existentes. 

 

Teoria existente

Teoria adaptativa

Dados emergentes

Teoria existente

Teoria adaptativa

Dados emergentes

 

Figura  8 (3) – Relação entre teoria prévia, dados da pesquisa e teoria adaptativa 
Fonte: Layder (1998) 

 

Layder (1998) argumenta que, enquanto este ecletismo tolera uma diversidade de 

pontos de vista e recursos, deve-se adotar métodos sistemáticos e disciplinados, que não 
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transgridam as suposições dos arcabouços epistemológico e ontológico das duas abordagens.  

Isso significa que, apesar de rejeitar a ideia de que teorias são produtos finais perfeitos, ele 

reconhece a incomensurabilidade de discursos radicalmente discrepantes, os quais devem ser 

também conhecidos e pesquisados, dentre eles, o método de comparação constante originário 

da Grounded Theory proposto por Glaser e Strauss (1967) e Strauss e Corbin (1998). 

 

3.1 Perguntas norteadoras da pesquisa 

Os estudos devem incluir questões ou perguntas de pesquisa, ou seja, indagações sobre 

o que se pretende esclarecer na pesquisa (TRIVIÑOS, 1996). As perguntas norteadoras da 

pesquisa permitem que o investigador reflita sobre os aspectos mais relevantes do fenômeno, 

assim como a forma de coleta dos dados (MERRIAM, 1998). Elas visam nortear a coleta dos 

dados, a fim de tornar a investigação mais objetiva e focalizada (MILES; HUBERMAN, 

1994).  As perguntas que nortearam a coleta dos dados foram baseadas na pergunta de 

pesquisa, desmembrando-se nos seguintes questionamentos: 

- Qual a influência do contexto externo no processo de internacionalização das 

empresas exportadoras do Nordeste brasileiro? 

- Qual o comportamento do processo de formação das estratégias de 

internacionalização ao longo do tempo? 

- Tendo como base as teorias de internacionalização, qual a influência de seus 

principais conceitos-chave ao longo do processo de internacionalização? 

No apêndice B, encontram-se os conteúdos explorados em cada uma das perguntas de 

pesquisa supracitadas, incluindo os autores em que foram baseados. 
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3.2 Definição constitutiva e operacional das variáveis 

Os principais conceitos básicos são delimitados para nortearem a condução do 

processo de pesquisa.  De acordo com Marconi e Lakatos (2000 p.175), “Uma variável pode 

ser considerada uma classificação ou medida; uma quantidade que varia; um conceito, 

construto, ou conceito operacional que contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou 

fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração”. As definições teórica e 

operacional das variáveis que foram utilizadas encontram-se a seguir: 

1. Estratégias de internacionalização: escolhas de modo de entrada, seleção de mercado 

(ANDERSEN, 1997), seleção de produtos e a escolha de adaptá-los ou não 

(KEEGAN, 2005). Buscou-se explorar como foram definidos as escolhas de produtos, 

modos de entrada e mercados e os principais motivos. 

2. Contexto: combinação de variáveis intra-organizacionais e macro-ambientais 

(PETTIGREW, 1985), além daquelas presentes no ambiente industrial (PORTER, 

1991a). Ao longo das entrevistas e análises de documentos, objetivou-se identificar 

quais as influências dessas variáveis ao longo do processo de internacionalização e na 

formação de estratégias da empresa. 

3. Processo de formação de estratégias: ordenação das atividades de trabalho no tempo e 

no espaço (DAVENPORT, 1994), que reflete como as estratégias surgem.  

Preocupação com o “como”, “quem” e “quando” da estratégia (DE WIT; MEYER, 

2004). Busca-se compreender, ao longo das entrevistas, como as estratégias foram 

formadas, em que contexto foram elaboradas, e quem liderou o processo de sua 

formação. 

4. Localização: impacto da localização da empresa no país de origem (DIMITRATOS, 

2002), no caso, o Nordeste. Visa-se explorar os motivos da abertura das empresas nas 
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localidades escolhidas, quais as vantagens e desvantagens da localização ao longo do 

tempo. Ainda, identificar se houve impacto na região causada pela empresa. 

5. Escolhas gerenciais: decisões idiossincráticas geradas a cada desafio da 

internacionalização (LAM; WHITE, 1999). Buscou-se analisar o processo de tomada 

de decisão a cada novo desafio e as influências dos contextos externos e internos.  

6. Aprendizagem: processo de tentativa e erro, de acúmulo de experiências, que levam a 

um crescente comprometimento com o mercado (JOHANSON; WIEDERSHEIM-

PAUL, 1975). Os entrevistados foram questionados sobre os erros passados, correção 

dos erros, troca de experiências entre negócios e mercados e conhecimento 

acumulado, buscando-se identificar se houve maior comprometimento decorrente do 

acúmulo de conhecimento. 

7. Agente externo: motivadores externos importantes no processo de internacionalização, 

tais como: governo, instituições de promoção e incentivos fiscais (KUADA; 

SORENSEN, 2000), concorrentes (VERNON, 1966; 1979), clientes ou rede de 

relacionamentos no exterior. Os entrevistados foram questionados sobre a influência 

de universidades, concorrentes, clientes, fornecedores, governo, consultorias, etc., ao 

longo do processo de internacionalização.  

3.3 Desenho da pesquisa 
De modo a permitir uma melhor compreensão do delineamento da pesquisa e 

procedimentos metodológicos a serem utilizados, na figura 9 (3), a seguir, apresenta-se o 

desenho metodológico da pesquisa, que foi de caráter longitudinal, ex post facto. 
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Figura 9 (3) - Delineamento da pesquisa. 

Fonte: autora 
 
 

Na literatura sobre metodologia de pesquisa considerada aqui, foram encontrados dois 

tipos de estudos: o de corte transversal e o longitudinal (CHURCHILL, 1999). Os estudos 
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transversais são feitos uma única vez e buscam representar o fenômeno em apenas um 

determinado instante (COOPER; SCHINDLER, 2003). Um estudo de corte transversal pode 

ser considerado uma fotografia das variáveis em um determinado momento no tempo, em 

contraste com o estudo longitudinal, que busca analisar as mudanças ao longo do tempo.  A 

maioria das pesquisas acerca de mudanças organizacionais tem se desenvolvido em caráter 

“acontextual” e “aprocessual” (PETTIGREW, 1985). 

Quatro tipos de processo podem ser capturados por diferentes abordagens 

longitudinais em estudos sobre internacionalização (MELIN, 1992), que podem ser 

observados na figura 10 (3), a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  10 (3) - Quatro tipos de processo capturados por diferentes abordagens longitudinais 

Fonte: adaptada de Melin (1992, p.101) 
 

O processo tipo A é uma série temporal de eventos críticos ou estados. Grande parte 

dos estudos gerenciais que incluem a dimensão do tempo nos seus modelos explanatórios 

parece utilizar esta abordagem, analisando situações desconexas no tempo. No tipo B, o 

processo abrange episódios relativamente curtos, que podem ser de algumas semanas a 

poucos anos.  O estudo de uma época é contemplado no tipo C, que pode ser, por exemplo, o 

desenvolvimento estratégico de uma empresa sob a direção de um presidente influenciador. 

Uma série de épocas pode ser considerada como longos períodos de mudança evolucionária, 
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rompida por pequenos episódios de mudança revolucionária. Por fim, no tipo D, o processo é 

considerado como uma história biográfica, onde toda a vida da empresa é capturada do tempo 

de sua fundação até o presente (eg. MINTZBERG, 1978, MINTZBERG; WATERS, 1982, 

CHANDLER, 1998). Estudos que abordam a internacionalização utilizando os tipos C e D 

são raros.  

Considerando a proposição de Melin (1992), o processo a ser capturado nesta pesquisa 

longitudinal é o do tipo D, história biográfica, ou seja, do instante em que a empresa foi 

fundada, percebeu-se a oportunidade de exportação até os dias atuais. Contudo, tendo como 

base a análise do processo das empresas pesquisadas, buscou-se a construção de um 

framework que possa explicar o processo de internacionalização de empresas exportadoras 

nordestinas, contribuindo com o arcabouço teórico sobre o tema.  

Para que fosse estudado o processo de internacionalização das empresas nordestinas 

nos moldes da Teoria Adaptativa, tendo em vista a elaboração de um framework, optou-se por 

estudar dois casos específicos de sucesso. O estudo de caso tem como característica a 

descrição intensa, holística e permite a análise de uma unidade singular ou de um sistema 

limitado. É aplicado objetivando um entendimento profundo da situação e do seu significado. 

Os estudos de caso são: (i) particularísticos, visto que o foco se dá numa particular situação, 

evento, programa ou fenômeno; (ii) descritivos, devido à descrição densa do fenômeno 

estudado; e (iii) heurísticos, iluminando o entendimento do leitor sobre o entendimento do 

fenômeno investigado (MERRIAN, 1998).  

Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do 

tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. Visto que a pesquisa objetiva analisar como ocorre o processo de 

internacionalização das empresas exportadoras nordestinas, considera-se o estudo de multi-
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casos a estratégia mais adequada. Primeiramente, foram analisados os casos individualmente, 

para uma posterior comparação entre eles, incorrendo em dois níveis de análise. 

3.4 Construção de teorias e frameworks 

À epistemologia atual não interessa discutir a verdade da ciência, conceito que perdeu 

o sentido, mas a gênese, a formação e a estruturação de cada ciência e os processos históricos 

de validação que aí aparecem. Torna-se importante apresentar a orientação ou paradigma da 

pesquisa, que envolve “[...] o sistema de crenças básicas, a visão de mundo que guia o 

investigador” (GUBA; LINCOLN, 1994 p. 105), influenciando a seleção e uso dos métodos 

de coleta e análise de dados.  É necessária uma reflexão sobre a natureza da realidade, 

produção de conhecimento e implicações sobre a natureza metodológica (MORGAN; 

SMIRCICH, 1980; MERRIAN, 1998).  

A ciência não está na constatação da descoberta, mas na interpretação, realizada a 

partir de um método e de um instrumental que atribuem sentido aos fatos. O caráter distorcido 

do conhecimento deve-se à precisão limitada de delimitações do objeto e ao conceito de 

progresso do conhecimento por meio de estudos de parcelas do objeto, confirmando-se então 

a irredutibilidade das totalidades, a tal ponto que os objetos em si são menos reais que as 

relações entre eles (SANTOS, 2000). Necessita-se, assim, de uma reflexão geral em torno da 

natureza, etapas e limites do conhecimento humano, principalmente nas relações estabelecidas 

entre o sujeito indagativo e o objeto inerte.  

Teoria consiste em relacionamentos plausíveis propostos entre conceitos e grupos de 

conceitos. Sem conceitos, não pode haver proposições (STRAUSS, CORBIN, 1994).  A 

construção de teorias na pesquisa qualitativa, ou seja, a exploração dos conceitos, declarações 

teóricas e explanatórias, assim como a identificação dos elos entre eles são criativas. Não são, 
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portanto, meramente mecânicas. Conceitos são capturados, elos são explorados, criados e 

testados, idéias são documentadas e sistematicamente re-trabalhadas. A maioria das teorias 

em ciências sociais encontra o seu suporte no conteúdo dos dados (RICHARDS, RICHARDS, 

1994).  

Para Porter (1991b), frameworks identificam variáveis relevantes, práticas a serem 

adotadas e questões que devem ser respondidas, assim como têm o potencial de contribuir 

para o desenvolvimento de teoria. Devem desafiar os modelos por meio do destaque de 

variáveis omitidas e são baseados em estudos empíricos em profundidade, levando ao 

desenvolvimento de teorias mais rigorosas. A visão de mundo que guiou os primeiros 

esforços para formular teorias de estratégia propicia mudanças profundas para a pesquisa. A 

complexidade, especificidade da situação e mudanças na empresa e no ambiente geram 

tensões nas abordagens convencionais de construção de teorias e testes de hipóteses 

(PORTER, 1991b). Para Strauss e Corbin (1998), o bom desenvolvimento teórico é aquele o 

qual os conceitos são definidos de acordo com as suas propriedades e dimensões específicas.   

O processo de construção de teorias por meio de estudos de caso é altamente interativo 

e convive com a tensão entre a divergência sobre novas formas de entendimento dos dados e a 

convergência em um único framework (EISENHARDT, 1995). Para a construção de um 

framework que explique o processo de internacionalização, foi utilizado, nesta pesquisa, 

estudo multi-casos. 

3.5 Critérios para escolha de casos e sujeitos da pesquisa 

A exploração do campo contempla as seguintes atividades: escolha do espaço da 

pesquisa; escolha do grupo de pesquisa; estabelecimento dos critérios de amostragem; e 

estabelecimento de estratégia de entrada em campo. Os dois primeiros itens referem-se à 
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interação, conhecimento, contatos anteriores, experiências e lastros de trabalho e 

envolvimento que ultrapassam as preocupações lógicas do investigador. Numa pesquisa 

qualitativa, preocupa-se menos com a generalização e mais com a abrangência da 

compreensão, seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

política ou de uma representação (MINAYO, 1993). 

Na pesquisa qualitativa, “uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas 

suas múltiplas dimensões” (MINAYO, 1993, p.102). A autora ainda propõe alguns critérios 

básicos para a amostragem: a) definição clara do grupo social mais relevante para as 

entrevistas e observação; b) não-esgotamento do quadro empírico da pesquisa, enquanto não 

for ele delineado; c) previsão de processo de inclusão progressiva encaminhada pelas 

descobertas do campo e confronto com a teoria; e d) previsão de uma triangulação.  

Para esta tese, a seleção dos casos considerada mais relevante para a compreensão do 

fenômeno consiste em investigar empresas exportadoras, de capital nacional, localizadas no 

Nordeste e que exportem há, no mínimo, cinco anos e, no máximo, vinte anos, frutas, peixes e 

ou crustáceos. O critério de seleção de empresas com pelo menos cinco anos de experiência 

exportadora visou identificar uma trajetória histórica, permitindo conhecer o comportamento 

da formação das estratégias ao longo do tempo. Por outro lado, o ponto de corte de vinte anos 

visa facilitar a recuperação do histórico exportador da empresa. Os produtos foram 

selecionados por conveniência, mas também levando-se ainda em consideração a sua 

importância na pauta exportadora brasileira, especialmente nos estados, que apresentam 

valores significativos de volume de exportações. As empresas Netuno Alimentos S.A. e 

Queiroz Galvão Alimentos S.A., com sede em Recife e filiais e plantas produtivas em outros 

estados do nordeste, atendem aos critérios estabelecidos e participaram da pesquisa.  

A escolha de empresas de capital nacional pressupõe uma maior liberdade de tomada 

de decisão local, comparando-se com empresas de capital estrangeiro, cujas exportações 
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tendem a ser definidas por suas matrizes, localizadas além fronteiras. A identificação das 

empresas exportadoras teve como fontes o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e publicações sobre comércio exterior.  

O primeiro critério na seleção de casos é a maximização do que se pode aprender por 

meio da escolha de casos que levam ao entendimento, asserções ou até mesmo, mudanças das 

generalizações. Como existem limitações de tempo e de acesso ao campo de pesquisa, faz-se 

necessário escolher casos que sejam fáceis de conseguir e se disponham a serem pesquisados, 

ponderando-se a singularidade e os contextos das alternativas a serem consideradas (STAKE 

1995). Os casos podem ser escolhidos por replicar casos prévios, estender teorias emergentes, 

preencher lacunas em categorias teóricas ou por serem casos díspares (EISENHARDT, 1995).  

Dado o limitado número de casos que podem ser estudados, faz sentido a escolha de 

casos que são passíveis de replicação ou ampliação de teoria emergente (PETTIGREW, 

1985). Na pesquisa, considera-se que a compreensão do fenômeno nas duas empresas 

escolhidas pode auxiliar neste sentido. Dentre os tipos de amostras propositais, a escolha das 

empresas aqui estudadas deve-se à conveniência da pesquisa, pois foi baseada no acesso, 

tempo, recursos, localização e disponibilidade dos respondentes (MERRIAM, 1998).  

 Com relação à quantidade de casos, não há uma resposta precisa. A quantidade 

depende das questões a serem levantadas, dados coletados, análise em progresso e recursos 

disponíveis para a concretização da pesquisa. Contudo, necessita-se de um número adequado 

de participantes, locais ou atividades para responder à pergunta de pesquisa (MERRIAM, 

1998). A amostra deve ser baseada na expectativa de cobertura considerável do fenômeno 

apresentado no objetivo da pesquisa (PATTON; APPELBAUM, 2003) e na oportunidade de 

aprendizagem (STAKE, 1995). Cabe ressaltar que, quando as comparações entre os casos são 

realizadas, é possível observar como a variação no contexto influencia a forma, ritmo e 

direção dos processos sociais sob investigação (PETTIGREW, 1985).  
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Quanto à escolha dos indivíduos participantes na pesquisa qualitativa, tem-se que 

observar: a) privilegia os sujeitos sociais que detêm os atributos que o investigador pretende 

conhecer; b) considera-os em número suficiente para permitir a reincidência de informações; 

c) entende que o conjunto de informantes possa ser diversificado para possibilitar a apreensão 

de semelhanças e diferenças; e d) esforça-se para que a escolha do locus contenha o conjunto 

das experiências e expressões que se pretende objetivar com a pesquisa (MINAYO, 1993). 

Assim sendo, foram entrevistados os principais gestores da área de comércio exterior, os 

dirigentes da empresa e demais participantes do processo de internacionalização.  

3.6 Instrumentos de coleta de dados 

As evidências de estudos de caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, 

registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos (YIN, 2001). A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas concomitantemente à análise de documentos, objetivando captar o histórico 

de suas exportações, assim como a triangulação dos dados. Foram realizadas visitas técnicas 

às instalações fabris e escritórios das empresas. Na análise de documentos, foram 

corroboradas as informações obtidas por meio da entrevista. Como se trata de estratégias 

empresariais, essa triangulação torna-se ainda mais importante, visto que alguns dados da 

empresa podem ser omitidos pelos gestores entrevistados. Dentre os documentos analisados, 

encontram-se: reportagens em jornais, reportagens em revistas, atas de reunião e relatórios 

gerenciais. 

Cabe ressaltar que, ao se revisarem documentos, deve-se compreender que estes foram 

criados com algum objetivo específico diferente daquele do estudo de caso realizado. Nesse 

sentido, o pesquisador é um observador vicário e as provas documentais refletem uma certa 
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comunicação entre outras partes que estão tentando alcançar outros objetivos (MINAYO, 

1994). Uma das maiores fontes de informações para o estudo de caso são as entrevistas, que 

podem assumir formas diversas. As entrevistas semiestruturadas são guiadas por uma lista de 

perguntas ou tópicos que são explorados e as palavras certas a serem usadas nas perguntas e a 

ordem das questões não são determinadas antes do tempo (MERRIAN, 1998). Utilizando uma 

diferente tipologia, as entrevistas também podem ser de caráter espontâneo, focal ou formal 

(YIN, 2001). Quando a entrevista assume uma natureza informal, seguindo uma série de 

perguntas que se originam do estudo de caso, é considerada focal. Na entrevista formal, 

exigem-se questões mais estruturadas, diferentemente da espontânea, que permite a indagação 

aos respondentes-chave de suas próprias proposições, que podem ser utilizadas para uma nova 

pesquisa.  

A grande vantagem da entrevista sobre as outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos e pode permitir o aprofundamento de pontos levantados por 

outras técnicas de coleta de alcance mais superficial (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O principal 

valor dessa forma de abordagem está na profundidade das informações e dos detalhes que 

podem ser obtidos.   

As entrevistas foram efetuadas no Recife - PE e Pendências - RN, após contato 

telefônico e pessoal para agendar a primeira sessão. Foi utilizado um roteiro (vide apêndice 

B), para aprofundar os conteúdos abaixo descritos: 

- Identidade pessoal: gênero, idade, escolaridade, tempo de trabalho na organização, área 

de atuação. 

- Forma como ocorreu o processo decisório durante a internacionalização. 

- Descrição da inserção da empresa no mercado internacional: motivos, influências, 

restrições. 
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- Definição dos modos de entrada por país que exporta ou que já exportou. 

- Sucessos e fracassos na exportação: falhas de produto, problemas com clientes, etc. 

- Descrição da internacionalização por mercados (do início até hoje) 

- Descrição por produtos: produtos por mercado, seqüência de entrada de produtos em 

mercados. 

- Principais dificuldades encontradas e soluções requeridas. 

- Apoios externos: governo, fornecedores, clientes, etc. 

- Influência da localização, recursos tangíveis e intangíveis da empresa, aprendizagem, 

ambiente, contexto nacional / regional no processo de internacionalização. 

 

A doutoranda seguiu este roteiro básico, mas com flexibilidade para aprofundar as 

informações do entrevistado, considerando as distintas vivências e percepções das situações 

de trabalho, assim como o tempo de atuação na empresa do entrevistado. A quantidade de 

pessoas entrevistadas variou de acordo com o critério de saturação dos dados coletados e 

disponibilidade dos respondentes. Foram realizadas 13 entrevistas com 11 executivos da 

Queiroz Galvão Alimentos S.A. e nove entrevistas com seis gestores da Netuno Alimentos 

S.A. As informações sobre os entrevistados, datas e duração das sessões são apresentadas no 

próximo capítulo. As 22 entrevistas realizadas totalizaram 1.015 minutos de gravação. A 

duração de cada uma das sessões dependeu da disponibilidade do entrevistado e todas as 

entrevistas foram realizadas pessoalmente pela doutoranda. As percepções sobre a situação 

da entrevista e as informações dadas com o gravador desligado foram registradas no caderno 

de campo como notas breves, de natureza descritiva e reflexiva. Após cada sessão, as notas 

de campo foram descritas de forma detalhada e a entrevista foi transcrita para que fosse feita 

uma cuidadosa aproximação com todo o material produzido, avaliando a necessidade de 

realizar outras sessões. Em seguida, as entrevistas foram todas ouvidas com a leitura 
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simultânea do texto, para que se pudesse identificar possíveis lacunas ou erros durante o 

processo de transcrição. 

Realizaram-se leituras minuciosas e repetidas das entrevistas para compreender as 

idéias nucleares em relação aos temas que expressam as vivências e as percepções desses 

profissionais na prática cotidiana. A unidade de contexto é a entrevista como um todo. 

Buscou-se elucidar a articulação entre as categorias analíticas estabelecidas à medida que elas 

emergiam das entrevistas.  

Os dados foram coletados no período de outubro de 2007 a maio de 2008. A análise 

interpretativa foi realizada simultaneamente à coleta de dados. A investigação qualitativa, 

com sua natureza fluida e emergente, não permite distinção nítida entre coleta e análise dos 

dados (PATTON, 2002). Ressalte-se, todavia, que apesar de mencionar-se uma fase distinta 

com a denominação de “análise dos dados”, durante a fase de coleta de dados, a análise já 

estava ocorrendo.  

3.7 Análise dos dados 

A construção de teorias na pesquisa qualitativa, ou seja, a exploração de elos entre 

conceitos e declarações teóricas e explanatórias, é criativa, não meramente mecânica. 

Conceitos são capturados, elos são explorados, criados e testados, idéias são documentadas e 

sistematicamente re-trabalhadas. A maioria das teorias em ciências social encontra o seu 

suporte no conteúdo dos dados (RICHARDS, RICHARDS, 1994).  

Os objetivos da análise dos dados são os de estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e ampliar o conhecimento sobre o 

assunto pesquisado, articulando-o com contexto de que faz parte (MINAYO, 1993). A coleta 

dos dados e sua análise são atividades simultâneas na pesquisa qualitativa e se desenvolvem 
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num processo interativo que permite ao pesquisador produzir achados confiáveis e 

verdadeiros. O processo é intuitivo, visto que o pesquisador nem sempre pode esclarecer  o 

modo como as relações entre os dados emergem, assim como a forma como insights pessoais 

auxiliam na condução da investigação (MERRIAN, 1998).  

Nesta pesquisa, a análise dos dados dividiu-se em duas etapas. Primeiramente, 

apresenta-se uma descrição dos casos onde as evidências são relacionadas aos marcos teóricos 

e, em seguida, constrói-se um framework baseado no método de comparação constante. Para 

Strauss e Corbin (1998), a descrição é uma etapa importante para a obtenção de interpretações 

abstratas dos dados e precede desenvolvimento de teorias.  A descrição também deve ser 

anterior à ordenação conceitual dos dados. Refere-se à organização dos dados em categorias 

de acordo com as suas propriedades e dimensões. A etapa descritiva possibilita aos 

pesquisadores diferenciarem nas categorias e entre elas, assim como mostrarem a sua variação 

num continuum.  Na fase descritiva, adotou-se a técnica de análise de conteúdo, que pode ser 

definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens (BARDIN, 

1977). A intenção da análise de conteúdo é permitir a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não).   

Análise de conteúdo não fica apenas nas fichas, nos relatórios, nas 
gravações, porque sabe que isto é instrumento, vestimenta, aparência. É 
preciso ir além disso, de modo hermenêutico. Saborear as entrelinhas, 
porque muitas vezes o que está nas linhas é precisamente o que não se 
queria dizer [...] Levar ao depoimento tão espontâneo que a diferença entre 
teoria e prática se reduza ao mínimo possível, de tal sorte que aquilo que se 
diz é aquilo que se faz. (DEMO, 1995, p.246) 
 

A segunda fase consistiu na ordenação conceitual sustentada por Strauss e Corbin 

(1998) e Layder (1993; 1998), por meio do método de comparação constante, por meio do 

qual se comparam teoria-incidentes e incidentes-incidentes para a geração de categorias, à luz 

da abordagem da Teoria Adaptativa (adaptive theory), proposta por Layder (1998). Cabe 
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ressaltar que a análise dos dados individuais foi submetida aos representantes da Netuno 

Alimentos e Queiroz Galvão Alimentos.  

O método comparativo constante da análise de dados foi desenvolvido por Glaser e 

Strauss (1967), precursores da Grounded Theory, como meio para a construção de categorias 

e propriedades e das relações entre os dados. Teorizar significa gerar um grupo de categorias 

bem desenvolvidas, sistematicamente inter-relacionadas, que formem um framework, que 

explique algum fenômeno relevante de forma parcimoniosa (STRAUS; CORBIN, 1998).  

A utilização de categorias visa estabelecer classificações de forma a agrupar 

elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. As 

categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados 

(GOMES, 1994). As categorias criadas nesta pesquisa foram estabelecidas após a coleta de 

dados, à luz das teorias do referencial teórico e tendo como base o corpus das entrevistas.  

No desenvolvimento de códigos e categorias, o analista qualitativo precisa, 

primeiramente, lidar com o desafio da convergência e recorrer, de início, às regularidades dos 

dados. As categorias devem ser julgadas pela homogeneidade interna e heterogeneidade 

externa e, se sistemas diferentes possíveis de classificação emergem ou são desenvolvidos, 

prioridades são estabelecidas para determinar quais são mais importantes de acordo com a 

utilidade, credibilidade, singularidade, valor heurístico e viabilidade dos esquemas de 

classificação. O analista encerra o processo, quando as fontes de informação forem esgotadas, 

quando o jogo de categorias for saturado (novas fontes levam à redundância) e quando 

regularidades claras emergirem (PATTON, 2002).  

As categorias devem refletir o objetivo da pesquisa, ser exaustivas, mutuamente 

exclusivas, sensibilizadoras e conceitualmente congruentes. A estratégia do método consiste 

em comparar o padrão de respostas entre os pesquisados, além do padrão da comparação de 

incidentes particulares ocorridos nas entrevistas, registros em notas de campo e documentos 
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com outros incidentes e padrões no mesmo conjunto de dados ou em outro conjunto. A 

utilização de conceitos oriundos da literatura pode ser um recurso para a realização de 

comparações de dados no nível das dimensões (LAYDER, 1983).  

Se um conceito emerge dos dados que parecem similares ou opostos ao que está na 

literatura, então podem ser comparados em termos de suas propriedades e dimensões, o que 

possibilita ao analista diferenciar e dar especificidade ao conceito emergente. As comparações 

evitam distorções e atenuam possíveis vieses do pesquisador na interpretação dos dados. Para 

Glaser e Strauss (1967), o método de comparação constante é composto por quatro estágios, 

que foram utilizados na pesquisa, a saber: 1) comparação dos incidentes aplicáveis a cada 

categoria; 2) integração das categorias e suas propriedades; 3) delimitação da teoria; e 4) 

escrever a teoria.  

Na etapa 1, comparação dos incidentes, foram criadas categorias à luz do marco 

teórico pesquisado. A comparação teoria-incidente visa codificar os incidentes comparando-

os com os marcos teóricos pesquisados, que também foram levantados, uma vez que, em 

alguns casos, emergiram dos dados insights relevantes. Em seguida, foram realizadas as 

comparações incidente-incidente, que visam codificar um incidente em uma categoria e 

compará-lo aos anteriores nos mesmos grupos e em grupos diferentes, já codificados na 

mesma categoria. As comparações incidente–incidente são realizadas quando já foram criadas 

categorias com propriedades e dimensões definidas e identificam se um novo trecho da 

entrevista possui as mesmas dimensões e propriedades de alguma categoria já determinada. 

Nesse sentido, foram construídas oito diferentes categorias, tendo como base o 

referencial teórico. São elas: a) características da localização; b) características dos recursos 

intangíveis; c) tipos de recursos tangíveis; d) tipos de escolhas gerenciais; e) tipos de 

aprendizagem; f) tipos de agentes externos; g) tipos de processo de formação de estratégias 

internacionais;  h) características do contexto externo.  
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Para cada categoria, foram definidas propriedades e dimensões dessas propriedades, 

que serão apresentadas detalhadamente no capítulo 4, p.109. Durante a análise, a pesquisadora 

precisou retornar a questões e conceitos que emergiram dos dados, fato que corrobora o 

argumento de Layder (1998) que considera que os achados podem ser utilizados para 

enriquecer o conhecimento onde há lacuna teórica ou onde a literatura está incorreta ou 

parcialmente explica o fenômeno. O desenho do processo de análise dos dados encontra-se na 

figura 11 (3), a seguir, com indicativos das origens e seqüência adotada. 

 

Figura 11 (3) – Processo de análise dos dados 
Fonte: dados da pesquisa (2008) 

 

De acordo com a sugestão de Bandeira de Mello (2006), a realização das comparações 

teoria-incidente e incidente-incidente foi iniciada com as principais entrevistas. Considerando 

a etapa 2 proposta por Glaser e Strauss (1967), após a definição das propriedade e dimensões 

presentes na teoria e que surgiram dos dados, foram identificadas diferentes manifestações das 

categorias, que são compostas por combinações das dimensões das propriedades previamente 

definidas, o que os autores denominam de integração das categorias e suas propriedades. Após 

a definição das manifestações de cada categoria, todas as demais entrevistas foram analisadas 

e codificadas com o auxílio do software ATLAS/ti na versão 5.5, conforme o roteiro e 

ferramentas apresentadas por Bandeira de Mello (2006). O processo de geração das 

manifestações das categorias encontra-se detalhado no apêndice D, para que seja possível a 
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auditoria do processo de pesquisa. A seguir, nos quadros 11 (3) e 12 (3), encontra-se exemplo 

que demonstra como foram identificas as manifestações da categoria agentes externos. 

 
Categoria Propriedades Conceito Dimensões das propriedades 

Fonte: 
Literatura 

Fonte: 
Literatura e 

dados 

Fonte: Literatura Fonte: Literatura e dados 

Direção 
 

Os agentes externos podem ser 
procurados pelas empresas, que atuam 
de forma busca pró-ativa (PIERCY, 
1981; MILES et al., 1978) ou os 
compradores internacionais podem 
tornar as empresas reativas 
"compradas", (CINTRA; MOURÃO, 
2007), quando  recebem pedidos 
inesperados de exportação, o que gera 
um comportamento passivo e 
oportunista (KATSIKEAS, 1996). 

ALTO (+): agente externo foi 
procurado pelas empresas, 
comportamento reativo do agente. 
BAIXO (-): agente externo foi 
proativo, buscou empresas. 

Abrangência Os agentes externos podem influenciar 
apenas a empresa ou o cluster como um 
todo (PORTER, 1989). 

ALTO (+): a influência do agente 
externo é abrangente, influencia a 
indústria no país. 
BAIXO (-): a influência do agente 
externo é limitada à empresa. 

Oportunismo Identifica se a relação dos agentes 
externos com a empresa é de forma 
oportunista, numa relação que visa 
levar vantagens por meio da assimetria 
de informações (WILLIAMSON, 1993; 
1994). 

ALTO (+): o agente externo 
considera a relação oportunista e visa 
levar vantagens por meio da 
assimetria de informações. 
BAIXO (-): a relação entre o agente 
externo e a empresa é baseada em 
elos de confiança. 

Tipos de 
Agentes 
externos 

Origem Identifica a origem do agente, se é 
estrangeiro ou da região (PORTER, 
1989). 

ALTO (+): a origem do agente 
externo é estrangeira. 
BAIXO (-): a origem do agente 
externo é nacional. 

Quadro 11 (3) – Exemplo de propriedades, conceito e dimensões da categoria tipos de agentes 
externos 

Fonte: análise dos dados coletados 
 
 

 Dimensões das propriedades da categoria tipos de 
agentes externos 

Manifestações  DIR ABR OPOR ORI 
Agentes oportunistas internacionais - - + + 
Agentes confiáveis internacionais - +, - - + 
Agentes de cooperação da indústria + + - - 
Agentes contratados pelas empresas + - - +, - 

Quadro 12 (3) – Exemplo das dimensões das propriedades e manifestações da categoria tipos de  
agentes externos 

Fonte: análise dos dados coletados 
 

Para aprofundar a compreensão dos “núcleos de sentido” das mensagens contidas nos 

depoimentos, as técnicas de análise de conteúdo foram submetidas ao que Minayo (1993) 

denomina de superação dialética. Assim, os significados manifestos e latentes foram 
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interpretados tendo como referência o contexto sócio-histórico. Por meio da leitura transversal 

foram identificadas as principais tendências no corpus. A presença de determinados temas 

encontra-se descrita qualitativamente e, no exame comparativo, o destaque dado a fragmentos 

de discursos pressupõe a apreensão do sentido desses fragmentos na totalidade do 

pensamento.  

Posteriormente, essas manifestações das categorias foram analisadas ao longo do 

processo de internacionalização de cada uma das empresas, com o auxílio do software 

ATLAS/ti  versão 5.5 e descrição dos casos, identificando-se assim, as suas relações. Diante 

dessa verificação longitudinal, propôs-se um framework individual para cada caso. Em 

seguida, realizou-se a análise comparativa dos dois casos, em que os principais pontos em 

comum ou contribuições teóricas foram ressaltados e constituiu-se um framework que visa 

explicar o processo de internacionalização das empresas nordestinas.  

Quanto à generalização de resultados, vários autores de distintas correntes de 

pensamento, tais como, Merrian (1998), Eisenhardt (1995) e Patton (1989), entre outros, 

adotam uma posição semelhante com relação à validade externa da pesquisa qualitativa, ou 

seja, a aplicação de seus resultados a outros contextos não é automática, pressupondo-se a 

mediação interpretativa, a compreensão da sua especificidade, o que ressalta a importância do 

papel seletivo dos contextos. É a mediação interpretativa que torna possível a comparação de 

resultados de estudos desenvolvidos em grupos e contextos diferentes, assim como a 

utilização de idéias desenvolvidas numa pesquisa como instrumento para analisar outros 

dados. Como fatores de validação do framework, foram utilizadas as seguintes técnicas, que 

objetivaram aprimorar a sua qualidade e isentá-lo de possíveis vieses do pesquisador: 1) o 

framework e análise dos dados foram submetidos à apreciação dos principais executivos da 

empresa, que deram sugestões e confirmaram a sua validade; 2) utilização de triangulação dos 

dados por meio da utilização das entrevistas, reportagens e documentos fornecidos pelas 
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empresas; 3) a análise longitudinal permitiu a análise do processo em diferentes contextos; 4) 

comparação de dois casos distintos, que mesmo assim apresentaram algumas características 

comuns ao longo de seu processo, cujas análises proporcionaram contribuições teóricas; e 5) 

relatórios de auditorias do software ATLAS/ti.  

3.8 Utilização do software ATLAS/ti 

A utilização de softwares categorizados como CAQDAS (Computer-Assisted 

Qualitative Data Analysis Software, ou análise assistida de dados qualitativos pelo 

computador), como apoio à análise de material empírico em pesquisas qualitativas é crescente 

(BANDEIRA-DE-MELLO, 2006), apesar da aceitação de análises baseadas em softwares 

ainda não ser universal (ATHERTON; ELSMORE, 2007). Cabe ressaltar, que: 

Uma precaução terminológica deve ser tomada aqui: “análise de dados 
qualitativos com auxílio de computador (ou com a assistência do 
computador)” estará, com certeza, sendo entendida erroneamente se alguém 
considerar os pacotes de software como THE ETHNOGRAPH, ATLAS/ti, 
ou NUD*IST como sendo capazes de desempenhar “análise qualitativa” do 
mesmo sentido que o SPSS pode fazer uma análise de variância. Estes 
pacotes de software são instrumentos para mecanizar tarefas de organização 
e arquivamento de textos, e se constituem em um software para tratamento e 
arquivamento de dados, mas não são instrumentos para “análises de dados”. 
Deste modo, a expressão “análise de dados qualitativos com auxílio de 
computador” refere-se à análise interpretativa de dados textuais onde o 
software é usado para a organização e tratamento dos dados (KELLE, 2002, 
p.396). 
 

O processo de pesquisa qualitativa gera grandes quantidades de transcrições de 

entrevista, protocolos, notas de campo e documentos pessoais que, se não forem trabalhados 

de maneira correta, podem resultar em uma sobrecarga de dados. Apesar da utilização de 

software, há, contudo, uma grande quantidade ainda de tarefas mecânicas, implicadas na 

análise de dados textuais (KELLE, 2002). No nível pragmático, a utilização de softwares 

permite transparência da análise dos dados, de forma que o processo se torna mais visível 

dentro de um conjunto de protocolos conhecidos, disponíveis para crítica, que contrastam com 
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a lacuna identificada na análise de dados qualitativos convencionais (ATHERTON; 

ELSMORE, 2007). Nesta pesquisa, utilizou-se o software ATLAS/ti versão 5.5, que foi 

desenvolvido pela Universidade Técnica de Berlim no contexto de um projeto multidisciplinar 

entre 1989 e 1992. A sigla ATLAS, em alemão, Archiv fuer Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache, pode ser traduzida em português por “arquivo para tecnologia, o mundo e a 

linguagem cotidiana”. A sigla ti significa interpretação de texto (BANDEIRA-DE-MELLO, 

2006). No ATLAS/ti, as tarefas criativas e intelectuais são de responsabilidade do pesquisador 

(MÜHR, 1991). 

 A unidade hermenêutica do ATLAS/ti foi criada no dia 12 de fevereiro de 2008 e nele 

foram inseridas todas as entrevistas transcritas, assim como documentos relacionados às 

empresas. A aplicação do ATLAS/ti envolve a criação e o gerenciamento de elementos 

constitutivos (objects) básicos que serviram de apoio à construção da teoria. Eles são 

apresentados no quadro 11 (3), a seguir.  

Elementos Descrição 
Unidade hermenêutica 

(Hermeneutic unit) Reúne todos os dados e demais elementos. 

Documentos primários 
(Primary documents) 

Dados primários coletados, denominados de Px, sendo x o número de ordem. Em 
geral, transcrições, reportagens, figuras etc. Sua referência é formada pelo número 
do documento primário onde está localizada, seguido do seu número de ordem 
dentro do documento. Também constam da referência as linhas inicial e final, no 
caso de texto. 

Citações (Quotes) Segmentos de dados, como trechos relevantes das entrevistas, que indicam a 
ocorrência de código. 

Códigos (Codes) 

São conceitos ou categorias gerados pelas interpretações do pesquisador. Podem 
estar associados a uma citação ou a outros códigos para formar uma teoria ou 
ordenação conceitual. Sua referência é formada por dois números: o primeiro 
refere-se ao número de citações ligadas ao código; e o segundo, ao número de 
códigos associados. Os dois números representam, respectivamente, seu grau de 
fundamentação empírica (groundedness) e de densidade teórica (density). 

Notas de análise (Memos) Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações do pesquisador, 
seus insights ao longo do processo de análise. 

Esquemas gráficos 
(Netviews) 

Auxiliam a visualização do desenvolvimento da teoria e atenuam o problema de 
gerenciamento da complexidade do processo de análise. São representações 
gráficas das associações entre os códigos. 

Comentário (Commnet) 

Os elementos constitutivos podem ter comentários, que são utilizados pelos 
pesquisadores para registrar informações sobre os seus significados, bem como 
registrar o histórico da importância do elemento para a teoria em 
desenvolvimento. 

Quadro 13 (3) - Principais elementos constitutivos do ATLAS/ti 
Fonte: Adaptado de Bandeira-de-Mello (2002) 
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A abordagem exploratória para a construção de teorias é uma das competências do 

ATLAS/ti. Com a utilização de dados de texto lineares como ponto de partida, tais como 

entrevistas transcritas, o processo de segmentação e codificação alterna-se com a construção 

de esquemas gráficos (netwoks) e estruturas textuais. O pesquisador pode desenhar “mapas” 

que visam apresentar os relacionamentos entre os conceitos (MÜHR, 1991). No ATLAS/ti, 

quatro princípios norteiam os procedimentos de análise pelo pesquisador: visualização, 

integração, casualidade e exploração (BANDEIRA-DE-MELLO, 2006).  

Conforme sugerido por Bandeira-de-Mello (2006), o processo de codificação iniciou-

se com a eleição de uma entrevista, considerada a mais completa para servir de fonte inicial 

de exploração de dados. Os códigos foram criados no software, referindo-se então ao tema das 

citações. Para cada código, designou-se uma lista de propriedades à luz do marco teórico. As 

citações contidas na entrevista foram comparadas ao que Strauss e Corbin (1994) denominam 

de análise comparativa incidente-incidente para a criação de tipos de categorias, detalhadas na 

seção anterior.  

Com os tipos já definidos, as entrevistas foram codificadas de acordo com as 

categorias criadas para a elaboração do framework com conceitos abstratos. As categorias, 

propriedades e manifestações são apresentadas no capítulo de análise dos dados, assim como 

os esquemas gráficos que relacionam algumas variáveis à luz dos dados coletados.  

O histórico de todas as relações, das codificações e categorias criadas no software 

ATLAS/ti encontra-se no apêndice E. Durante o processo de análise dos dados, foram criadas 

conexões entre os códigos, citações, notas de análise e entre os documentos primários, tendo 

em vista os insights que deles emergiram, servindo de apoio à construção do framework. Os 

conectores utilizados nesta pesquisa encontram-se no quadro 14 (3), a seguir.  
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Símbolos Descrição das relações 
== O código-origem é associado ao código-destino 
[ ] O código-origem é parte do código-destino 
=> O código-origem (condição causal) causa a ocorrência do código-destino 
<> O código-origem contradiz o código-destino 
*} O código-origem é propriedade do código-destino 
Isa O código-origem é um tipo, ou forma, do código-destino. 
AV O código-origem evita a ocorrência do código-destino (obs.: relação criada pela autora) 

Quadro 14 (3) - Conectores de códigos e seus símbolos 
Fonte: adaptado de ATLAS/ti 2008, p.213 

 

Para uma melhor visualização e identificação dos códigos, os nomes das categorias 

inseridas no software iniciam com “C:”, as propriedades com “P:” e as manifestações com 

“M:”. Os códigos seguem-se de dois números entre parênteses (X, Y), onde o X representa a 

sua fundamentação empírica ou groundedness (quantidade de trechos ou citações que estão 

vinculadas ao código) e Y a densidade teórica ou density (quantidade de outros códigos a que 

está vinculado). Como exemplo, apresenta-se a figura 12 (3) a seguir, que indica que o código 

“foco no mercado interno” possuie 19 citações (ou trechos) relacionadas a ele (fundamentação 

empírica ou groundedness) e outros três códigos associados (densidade teórica ou density) 

com alguns conectores do quadro 14 (3). Por sua vez, “foco no mercado interno” apresenta 

uma relação causal por “câmbio desfavorável”, que se relaciona com outros oito códigos e 

fundamenta-se empiricamente em 31 citações. 

 

is cause of

Câmbio
desfavorável
{31-8}~ Foco no mercado

interno {19-3}~  

 
Figura  12 (3) – Exemplo de códigos, fundamentação empírica (groundedness), densidade 

teórica (density) e relações no ATLAS/ti 
 
 

Para melhor ilustração e entendimento, as provas no capítulo 4, a seguir, são 

apresentadas em forma de expressões e citações, geradas a partir das próprias falas dos 

entrevistados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). No ATLAS/ti, os trechos são acompanhados de 

números para identificação, conforme exemplo abaixo, extraído da análise dos dados: 
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Mas assim, o que acontecia... o que aconteceu muito foi o seguinte: 
camarão dava tanto dinheiro, eu vou dizer como os empresários me 
contam - “dá tanto dinheiro, dá tanto dinheiro, que não se sabia quanto 
perdia” - se você era eficiente ou não na produção, você não conseguia 
mensurar, porque eu digo por conhecimento de causa, eu vi empresas 
darem 70, 80% de rentabilidade. Charles Mendonça 9:31 (100:100) 

 
 

O número 9:31 indica que se trata da 31ª codificação do documento nove do ATLAS/ 

ti (no caso, entrevista do Sr. Charles Mendonça) e que o trecho tem início e fim no parágrafo 

de número 100.   

Por meio da utilização dos procedimentos metodológicos apresentados, o próximo 

capítulo apresenta os resultados da pesquisa por empresa, assim como abrange também a 

comparação dos dois casos, ressaltando as principais contribuições da tese.  
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Figura 13 (3) - Estrutura da organização da tese – análise dos dados 
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4 Análise dos resultados 

 

Neste capítulo são analisados os dois casos pesquisados, a Queiroz Galvão Alimentos 

S.A., empresa pertencente ao Grupo Queiroz Galvão Participações, Indústria e Agropecuária 

S.A. e a Netuno Alimentos S.A. São apresentados dois níveis de análise, ambos de forma 

longitudinal. No primeiro, têm-se as análises individuais dos casos de forma descritiva, que 

contempla a compreensão do processo de internacionalização por empresa pesquisada, 

identificando as características do processo de formação de estratégias internacionais nas 

diferentes fases. No segundo, tem-se a análise comparativa entre os dois casos pesquisados de 

forma analítica, que tem como objetivo ajustar o framework construído à luz do referencial 

teórico. 

4.1  Análise individual dos casos 

Nesta seção discorre-se sobre cada um dos dois casos de forma descritiva, de acordo 

com a abordagem histórica de Melin (1992), à luz dos conceitos teóricos pesquisados. Para 

uma melhor compreensão dos casos, o seu processo histórico foi dividido em etapas 

consideradas marcos críticos no processo de internacionalização. Enfatizam-se as principais 

características destas fases de cada uma das empresas, relacionando-as, no final, aos 

principais conceitos-chave incorridos em cada uma das fases de suas trajetórias.  Apresentam-

se também esquemas gráficos elaborados pela autora no software ATLAS/ti para auxiliar na 

compreensão das relações durante a ocorrência do fenômeno. 
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4.1.1  Análise descritiva da Queiroz Galvão Alimentos S.A. 

O Grupo Queiroz Galvão iniciou as suas atividades em 1953, no Recife, Pernambuco. 

Os irmãos Antonio, Mário e Dario de Queiroz Galvão criaram uma pequena empresa de 

engenharia que atualmente destaca-se por ser um dos maiores grupos empresariais do Brasil. 

A construtora foi base para expansão dos negócios. No presente, o Grupo Queiroz Galvão 

atua em segmentos diversificados da economia, tais como: concessão de serviços públicos, 

exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, siderurgia, produção de alimentos e 

engenharia ambiental. Após se consolidar no segmento de engenharia civil no Brasil, o Grupo 

Queiroz Galvão optou, primeiramente, pela sua internacionalização em países da América do 

Sul e África, por meio de obras realizadas pela empresa (QUEIROZ GALVÃO, 2008). A 

QGPIA - Queiroz Galvão Participações, Indústria e Agropecuária, é a holding do grupo que 

atua nas indústrias de siderurgia, agropecuária, fruticultura e aqüicultura, onde se destaca a 

Queiroz Galvão Alimentos S.A., criada em 2007 por meio da fusão das empresas Potiporã 

(carcinicultura) e Timbaúba Agrícola (fruticultura).  

O objetivo inicial era o de pesquisar apenas a empresa Potiporã, maior exportadora de 

camarão do Rio Grande do Norte. Desta forma, os produtos exportados entre os dois casos 

pesquisados seriam similares. Entretanto, ao longo das análises das entrevistas dos 

respondentes da Potiporã e devido à citada fusão no Grupo, percebeu-se a necessidade de 

retroceder na história, capturando também dados sobre as primeiras exportações da Timbaúba, 

que foi fundada dez anos antes da Potiporã. As trajetórias das duas empresas se 

complementam, principalmente, devido à experiência do principal líder, o Sr.Sérgio Lima, 

transferida de um negócio para o outro.  

Na indústria de fruticultura, a empresa atua no Vale do São Francisco, em Petrolina 

(PE) desde 1992 produzindo mangas (Tommy Atkins, Kent Keit) e uvas sem sementes 

(Festival e Crimson) para os mercados da Europa, Estados Unidos e Canadá.  
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Na balança comercial de Pernambuco, encontram-se, em primeiro lugar, as 

exportações de açúcar, seguida pelas frutas, em 2006 e 2007 (MDIC, 2008). Neste contexto, a 

Timbaúba Agrícola tem representatividade na pauta de exportações do estado de Pernambuco, 

visto que foi a 11ª maior exportadora em 2006, ano em que a empresa comercializou 20 

milhões de dólares em mangas e uvas para o exterior. Este montante representou 2,6% do 

valor total das exportações de PE. Considerando que foram exportados 97 milhões de dólares 

em frutas por Pernambuco em 2006, o valor comercializado pela Timbaúba representou 

aproximadamente 20% do valor total de frutas vendidas para o exterior pelo Estado.  

A Potiporã, cujo nome significa camarão bonito em língua indígena, foi fundada em 

2002, com enfoque na carcinicultura. A empresa atua de forma verticalizada, abrangendo o 

laboratório de larvas, fazenda de engorda e planta de beneficiamento. A fazenda de engorda e 

a planta de beneficiamento localizam-se no município de Pendências, no Rio Grande do 

Norte, a 200 km de Natal. A fazenda é a maior do Brasil e possui 960 ha de lâminas d’água 

com capacidade produtiva de 8.200 toneladas de camarão por ano.  A atividade gera 1.689 

empregos diretos na região. O laboratório localiza-se em Touros – RN e tem capacidade 

produtiva de 150 milhões de pós-larvas por mês (POTIPORÃ, 2008; QUEIROZ GALVÃO, 

2008). A importância da carcinicultura para o Rio Grande do Norte se reflete na pauta de 

exportação, na qual o camarão é a terceiro produto mais exportado do estado, em 2006 e 2007 

(ANÁLISE, 2007). 

Em 2006, a Potiporã exportou 9,5 milhões de dólares e obteve a 13ª colocação no 

ranking dos maiores exportadores do Rio Grande do Norte, valor que representou 2,5% do 

total exportado. Em 2007, apesar da crise no setor e conseqüente queda das exportações de 

camarão, que passaram de 41 milhões de dólares em 2006 para 31 milhões em 2007 apenas no 

RN, não houve redução das vendas para o mercado externo no caso da Potiporã.  Na 

realidade, a empresa foi no sentido contrário às tendências do setor, e aumentou em cerca de 
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20% o montante exportado, que chegou a 11,3 milhões de dólares em 2007, destacando-a 

como a 12ª maior empresa exportadora do RN (ANÁLISE, 2006; 2007; MDIC, 2008). 

Para a coleta dos dados na Queiroz Galvão Alimentos, formada pela Timbaúba e 

Potiporã, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que ocorreram entre março e maio de 

2008. Realizou-se também uma visita à fazenda de engorda e planta de beneficiamento, 

localizadas em Pendências - RN, no final do mês de março, onde foram realizadas entrevistas  

adicionais e observações. Houve ainda a participação da pesquisadora em reuniões internas 

com os executivos para elaboração de estratégias, principalmente relacionadas às ações 

corretivas para a enchente de 2008, fato que possibilitou uma melhor compreensão do 

fenômeno. Cabe ressaltar que a segunda enchente que assolou a região ocorreu na época em 

que a pesquisadora encontrava-se na região.  

O quadro 15 (4) apresenta dados sobre os entrevistados da Queiroz Galvão Alimentos 

S.A., incluindo a função, o tempo de atuação na empresa, data da entrevista e duração.  

 

Nome do entrevistado Função Tempo na 
empresa 

Número 
ATLAS/ti 

Data da 
entrevista Duração  

4 03/03/2008 60 min. 
4 04/03/2008 60 min. Sérgio de Lima 

Cavalcanti Diretor 16 anos 
10 07/05/2008 20 min. 

Manoel F.J. Galvão Neto Coordenador Financeiro 
Internacional 6 anos 6 07/03/2008 50 min. 

Ricardo Pedroza Gerente Comercial 6 anos 3 07/03/2008 60 min. 

Sálvio Edson Magalhães 
Simões Júnior 

Gerente de Operações 
(atualmente em serviços 
especiais de engenharia) 

8 anos 7 04/04/2008 40 min. 

Roseli Pimentel Responsável Técnica 1 ano e 7 
meses 1 25/03/2008 60 min. 

Bruno Fonseca da Silva Gerente Administrativo 
Financeiro 5 anos 2 25/03/2008 50 min. 

Rômulo Amaro de 
Araújo Gerente de Infra-Estrutura 1 ano 5 25/03/2008 20 min. 

Charles Vieira de 
Mendonça 

Gerente da Unidade de 
Beneficiamento 3 anos 9 25/03/2008 60 min. 

José Maria Torres de 
Leon Gerente Geral 9 meses 8 25/03/2008 60 min. 

Antonio Carlos Alves 
Milfont 

Superintendente 
Administrativo 4 anos 12 29/04/2008 25 min 

Johan Georg Hutzler Gerente de Exportação no 
início das atividades 

2 anos (1997 a 
1999) 11 06/05/2008 55 min. 

Quadro 15 (4) -  Perfil dos entrevistados da Queiroz Galvão Alimentos 



 113

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas, e a análise dos dados foi simultânea 

à coleta. Tendo como base os dados coletados nas entrevistas, a história da Queiroz Galvão 

Alimentos S.A. foi dividida em cinco fases, conforme apresentado na figura 14 (4). 

Primeiramente foram coletados os dados na Potiporã, Aquacuultura, que surgiu em 2002. 

Como já mencionado, percebeu-se que a história da empresa estava fortemente arraigada na 

experiência anterior proporcionada pela internacionalização da Timbaúba Agrícola. Sendo 

assim, em seguida também foram coletados dados que remetem às fases 1 e 2, consideradas 

como precedentes para a internacionalização da Potiporã. Por sua vez, devido à fusão entre as 

duas empresas, a etapa 5 analisa a Queiroz Galvão Alimentos.  

 
Figura 14 (4) – Etapas da trajetória de internacionalização da Queiroz Galvão Alimentos 

Fonte: dados coletados 
 

As etapas obtiveram as seguintes denominações: fase 1) Início da Timbaúba Agrícola, 

aprendizagem com a concorrência  e intermediários e  as primeiras exportações  (1992 a 

1997); fase 2) Influência do líder, independência de intermediários e utilização de transitários 

(1997 a 2002); fase 3) Diversificação e transferência de conhecimento entre os negócios 

(2002 a 2004); fase 4) Influência do ambiente externo, crise e desenvolvimento de recursos 

intangíveis (2004 a 2006); e fase 5) Recuperação da crise, fusão dos negócios e foco no 

mercado interno (2007). As etapas são descritas nas próximas subseções e foram inferidas 

tendo com base a análise dos dados coletados.  
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4.1.1.1 Fase 1: Início da Timbaúba Agrícola, aprendizagem com a 

concorrência e exportações  (1992 a 1997) 

A Timbaúba Agrícola foi fundada em 1992, no Vale do São Francisco, com o objetivo 

de plantar e exportar uvas e mangas. O foco, desde o início, era a comercialização para o 

mercado externo. A constituição da empresa ocorreu cerca de dez anos depois das primeiras 

exportações da região e do estabelecimento de concorrentes também born globals (ver 

OLIVEIRA, 2007), que assim como a Timbaúba, já foram criados com enfoque em 

exportação. 

 O Vale do São Francisco é o principal pólo de produção e exportação de manga e uva 

do país (WYZYKOWSKI; ARAÚJO; ALMEIDA, 2002) e na região encontra-se o maior 

exemplo de desenvolvimento agrícola em áreas irrigadas da região nordeste (LACERDA; 

LACERDA, 2004). As condições naturais, aliados aos investimentos públicos e privados na 

região, geraram grandes oportunidades na região. De acordo com o Sr.Sérgio Cavalcanti, 

diretor da Queiroz Galvão Alimentos, “nós temos as unidades onde as condições naturais de 

clima e solo são adequadas para ter as empresas”.  

Os fatores básicos expressados por Porter (1989) e locacionais de Dunning (1980; 

1988) foram determinantes para a instalação da indústria. O clima seco e a disponibilidade de 

água para irrigação de acordo com a necessidade tornam o sertão a região ideal para o cultivo 

de algumas espécies, principalmente manga e uva, conforme demonstram os trechos a seguir: 

 

O local ideal para você produzir manga é onde você tenha um solo fértil, 
muita luminosidade porque luminosidade faz a árvore produzir uma fruta 
com mais teor de açúcar, mais doce e ela desenvolve mais porque a luz é 
uma energia da fruta, então quanto mais horas de luz tiver, mais rápido ela 
desenvolve e o clima extremamente seco porque a umidade ajuda a 
proliferação de fungos, então quanto mais seco o clima mais saudável será a 
planta, só que ao mesmo tempo, você tem que ter água disponível para 
irrigar, ela precisa de água para se desenvolver. Então, o ideal: clima seco, 
com muita água disponível, que você dá a quantidade de água que a planta 
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precisa, então essas condições a gente tem lá no sertão. 11:37 Johan Hutzler 
(61:61)    
 
A uva fica exposta ao sol e esse excesso de sol, principalmente lá em 
Petrolina é um ponto forte [...].A gente tem 250 hectares de uva, então é 
uma produção de aproximadamente, 1.400.000 caixas de 4,5k de uva, acho 
que é isso mesmo e todos os cachos de uva eram envolvidos em sacos de 
papel, era impressionante você vê uma quantidade muito grande, uma 
concentração nessa área. Sálvio Junior - (56:56)    

 

Considerando o cenário no período, estimava-se, em 1991, um crescimento anual nas 

exportações na ordem de 40% para uva, e 79% para mangas. Havia a garantia da geração de 

400 mil empregos na região e uma movimentação de 430 milhões de dólares (OLIVEIRA, 

2007). Os preços das frutas, principalmente a manga, eram elevados no mercado 

internacional. Nas palavras de Johan Hutzler, ex-gerente de exportação da empresa: “Cinco, 

dez anos antes, quando começou era dezesseis dólares a caixa de manga”.  Na época havia um 

“clima de internacionalização” instaurado ou “modismo” levando as empresas a adotarem um 

comportamento imitativo na região, similar aos achados de Dimitratos (2002), também 

denominado de isomorfismo mimético.  

O crescimento do segmento, aliado às altas margens e ao preço elevado no mercado 

externo, foram fatores considerados adequados para a abertura da empresa de fruticultura 

pelos executivos da empresa. À luz dos sinais do ambiente, optou-se pela diversificação do 

grupo Queiroz Galvão. O Sr. Sérgio Lima Cavalcanti, zootecnista e consultor da empresa, que 

atuava no segmento de bovinocultura, foi convidado para liderar o novo negócio. De acordo 

com o Sr. Sálvio Junior, “o grupo pela facilidade digamos, econômica, e a vontade de investir 

nessa área, cresceu rapidamente em termos de área-produção, melhorias técnicas, tecnológicas 

e desenvolvimento comercial”. 

Apesar de deter conhecimento sobre obras de engenharia no exterior, o grupo não 

apresentava know-how sobre exportação de frutas. O objetivo era exportar, porém, o processo 

não era conhecido. Nesta fase inicial, percebe-se a influência constante de agentes externos, 
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notadamente de concorrentes (principalmente a Fruitfort – empresa também estabelecida na 

região, mas com experiência em exportação desde meados dos anos 1980) e do BGMB 

‘Brazilian Grapes Marketing Board’, uma associação de produtores de uvas que foi criada em 

1992 e que, em 2002 passou a se chamar Brazilian Grapes Marketing Association. A BGMA 

é composta por empresas concorrentes que cooperam entre si, com atuação no plantio e 

exportação de uvas e que compartilhavam experiências de exportação, tornando-se uma fonte 

de aprendizagem dos executivos da empresa. Nas entrevistas realizadas com a Queiroz 

Galvão, a importância do board é citada diversas vezes, o que reflete a importância deste 

agente no início das exportações. O Sr. Sérgio Lima afirma que: 

 

A época também, o primeiro ano de exportação que existia em Petrolina e 
ainda existe, um board, de comercialização de uvas e nós fazíamos parte 
desse board. Então, no primeiro ano, eu vi como funcionava o mercado, 
sendo membro do board que era um grupo com experiência, esse board 
nasceu quando veio a quebra da Cotia. [...] Então, essa empresa da Cotia, 
ela tinha uma empresa em Roterdã chamada Belagro. Quando a Cotia 
quebrou, a Belagro virou BWB, que fazia a comercialização do board de 
uva de Petrolina que quando a cooperativa quebrou, o braço dela em 
produção de uva em Petrolina, virou Caj - Cooperativa agrícola de Juazeiro. 
A Caje capitaneou a formação de um board e agregou os grandes, os 
melhores e os maiores produtores de uva do Vale do São Francisco; fez esse 
board, chamado BGMB - Brazilian grapes marketing board, hoje é BGMA. 
Então, no 1º ano, eu vi a operação de vendas de frutas, eu como membro 
desse board, mas na seqüência, a gente preferiu sair porque o board 
trabalhava com consignação, então a gente viu aquela operação, entendeu 
que não era o melhor caminho, mas adquiri alguma experiência aí. Sergio 
Lima - 4:85 (142:142) 

 
 
 O conceito dos negócios teve base em relacionamentos com atores externos à empresa 

e os laços cognitivos e sociais entre estes atores coordenaram e proporcionaram a eficácia dos 

processos de internacionalização, em consonância com os conceitos de Holm, Eriksson e 

Johanson (1996). Assim sendo, as redes de relacionamento com os concorrentes, 

proporcionadas pela participação na BMGA, foram fundamentais para as primeiras vendas ao 

exterior (CHETTY; WILSON, 2003). Estas redes de relacionamentos horizontais, 

preconizadas por Ghauri, Lutz e Tesfom (2003), tiveram como o objetivo o nivelamento e 
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busca de conhecimento e foram orientadas pela demanda no início. A colaboração com os 

concorrentes possibilitou a aquisição de conhecimento de forma ampla e a um baixo custo, o 

que vai ao encontro da pesquisa elaborada por Madhok (1997), conforme evidencia o Sr. 

Sálvio Junior “[...] o grupo começou as exportações de frutas, creio que 94 ou 95 e isso teve 

parte pelo board, o BGMB, no caso da uva” 7:1 (8:8).  

Diante da participação da empresa no board, as primeiras exportações ocorreram entre 

1994 e 1995, com forte influência do BGMB e de forma predominantemente passiva, onde os 

clientes procuravam fontes alternativas de suprimento de uva no mundo, em linha com Cintra 

e Mourão (2007) e ao posicionamento preconizado por Piercy (1981). Considerando os níveis 

de exportação de Haar e Ortiz-Buonafina (1995), a empresa pode ser enquadrada no nível 1, 

desde que vende para compradores estrangeiros que vêm para o local de venda e/ou atende 

pedidos inesperados do exterior. Contudo, Piercy (1981) advoga que os pedidos de exportação 

surgem inesperadamente uma vez que a empresa já comercializa os seus produtos no mercado 

interno, diferentemente do caso da empresa, cujos primeiros pedidos surgiram de forma 

reativa, mas já esperados.  

Diante do crescimento da região e repercussão internacional, alguns compradores 

internacionais vinham à região do Vale do São Francisco em busca de mangas e uvas para 

poderem suprir as janelas de mercado dos demais fornecedores mundiais. Este fato pode ser 

observado no depoimento do superintendente administrativo e financeiro, Sr. Sálvio Junior: 

O grupo começou as exportações de frutas, creio que 94 a 95 e isso teve 
parte pelo board, o BGMB, no caso da uva e, tiveram também algumas 
prospecções de clientes que vieram para cá, como a coisa ainda tava se 
desenvolvendo, muita gente veio captar diretamente. Sálvio Junior 7:1 (8:8) 

 

Há evidências também de que a distância psíquica, sustentada pelos teóricos de 

Uppsala (eg, JOHANSON; VAHLNE, 1977), foi determinante para a realização das 

exportações iniciais, visto que o idioma foi o principal fator de determinação dos primeiros 

clientes, destacando o construto “linguagem do país” de Klein e Roth (1990). Logo no 
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começo, os importadores detinham uma característica em comum: o domínio do idioma 

português, o que restringia a quantidade de importadores. Na época, poucos eram os 

funcionários que falavam bem outros idiomas.  

Na fase inicial de exportações, as indústrias correlatas e de apoio, conforme Porter 

(1989), determinantes para a o fortalecimento da região não satisfaziam as necessidades da 

indústria. Existiam dificuldades relacionadas ao transporte de frutas e aquisição de insumos 

que geravam maiores perdas e custos que eram encobertos pelas altas margens à época, 

caracterizando-se, neste particular, como desvantagens da localização.  

 As instituições de promoção não apresentaram influência significativa para o fomento 

do processo de internacionalização, em contradição com Kuada e Sorensen (2000).  As ações 

governamentais, entretanto, foram determinantes para a competitividade das empresas no 

mercado nacional e internacional por meio das decisões prévias de investimento por parte do 

governo federal nos projetos de irrigação na região, em linha com Porter (1989) que considera 

a criação de fatores como um papel tradicional do governo.  

Cabe ressaltar a forte influência da alta direção do grupo Queiroz Galvão nesta etapa 

do processo, principalmente por meio da disponibilidade de recursos financeiros, reputação e 

porte do grupo, que foram fatores cruciais para a sua internacionalização e conduziram à 

condição de vantagem competitiva.  Os recursos financeiros, apesar de não apresentarem as 

quatro características do framework VRIO de Barney (2002) por não ser difícil de imitar e de 

não ser raro, possibilitou o pioneirismo em algumas tentativas de melhoria de processo, 

principalmente o produtivo, fundamentais para o estabelecimento de competitividade da 

empresa na indústria.  

Por se tratar de um grupo empresarial diversificado, os riscos são reduzidos e há 

possibilidade de mobilidade de recursos A maioria dos concorrentes da região atua em 

negócios únicos, o que não permite essa mobilidade. Os relatos a seguir traduzem a 
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importância da influência do grupo ao longo do processo de internacionalização da empresa, 

tanto no pioneirismo quanto no diferencial competitivo de auto-sustentabilidade financeira: 

Por exemplo, (em 2005), a gente teve um investimento feito que era a 
cobertura do parreiral com lonas plásticas, quando você cobrir, pensar em 
cobrir 70 hectares é uma coisa muito onerosa e não funcionou, entendeu? 
Então, pro grupo, isso é assim, paga o preço, por ser tão... como que eu 
poderia dizer? Por tentar demais e tentar desenvolver uma melhoria para 
produção. Sálvio Junior 7:24 (56:56) 
 
Ao contrário da maioria das outras fazendas [...] ela não está pendurada nos 
Bancos como praticamente todas as outras empresas estão, [...] o grupo tem 
capacidade de investimento para dar suporte e back up. Johan Hutzler - 
11:46 (81:81) 

 

Este suporte ao processo inicial de exportações influenciou no processo de 

aprendizagem dos executivos, que, ao viajarem para o exterior e se aproximarem dos clientes, 

adquiriram maior conhecimento sobre as especificidades do mercado europeu, outrora 

desconhecido e, num processo de reflexão, repensavam as formas de atuação da empresa.  

A troca de informações e a exposição ao ambiente internacional no começo das 

exportações levaram a um forte processo de aprendizagem e, conseqüentemente, a um maior 

conhecimento do mercado internacional por parte dos executivos da empresa, que não 

detinham experiência prévia no segmento. O fato confirma os pressupostos dos teóricos de 

Uppsala e as afirmações de Yeoh (2004), no que se refere ao modo de entrada por meio da 

exportação como sendo o que mais amplia a base de conhecimento internacional da empresa. 

Conforme relata o Sr. Sérgio Lima, diretor da empresa, nos trechos a seguir: 

Então, no primeiro ano, eu vi a operação de vendas de frutas, eu como 
membro desse board, [...] adquiri alguma experiência aí. Quando a gente 
iniciou com fruta, eu nunca tinha ido à Europa, então nós fizemos as 
primeiras viagens, saí com agenda das empresas lá fora, fiz uma agenda de 
visitas e saímos visitando. Sérgio Lima 4:84 (142:142) 

  
Eu aprendi dentro de casa, eu aprendi dentro de casa [...] o aprendizado é 
contínuo, é difícil eu dizer qual é o mais importante, talvez tenha sido o 
primeiro passo, em sair daqui, não conhecer nada na Europa e chegar lá e 
dizer - “vamos vender a produção da gente!” - esse talvez seja o passo mais 
importante, mais difícil. Sérgio Lima 4:321 (297:297) 
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Na visão do Sr. Johan Hutzler, ex-gerente de exportação, nesta primeira fase o 

processo de aprendizagem baseou-se em processos de tentativa e erro, conforme preconizado 

pelos teóricos de Uppsala: “Nós aprendemos na base da tentativa e erro, apanhando um 

pouco”, devido à falta de experiência da empresa nesta etapa inicial.  Devido às diferenças 

culturais entre os países, cujos consumidores exigiam frutas com especificidades diferentes, 

também houve um processo de aprendizagem por meio de erros ocorridos pela falta de 

conhecimento dos mercados específicos, o que é identificado na afirmação do Sr. Sérgio 

Lima: “No início (houve erros), com certeza. De embarcar um produto que não é adequado 

àquele mercado, seguramente. E no início, com certeza. Marinheiro de 1ª viagem apanha!” 

4:154 (335:335)   

A aproximação dos clientes na Europa também incorreu num maior conhecimento 

técnico sobre as espécies cultivadas, principalmente a uva. As principais fontes para obtenção 

do conhecimento nesta fase inicial foram: por meio de imitação dos concorrentes, troca de 

experiências com clientes e competidores, a participação no board e a realização de viagens 

internacionais, as quais possibilitavam uma maior aproximação com os clientes.  

Houve forte envolvimento de intermediários nas exportações iniciais. Os primeiros 

importadores da empresa não eram consumidores finais, e sim distribuidores que 

comercializavam para outros clientes pulverizados na Europa, o que caracteriza o modo de 

entrada de exportação direta via agente ou distribuidor de Root (1994), onde o exportador 

detém pouco controle, tendo, porém, baixo risco nas exportações. Os distribuidores 

importavam as frutas e vendiam para os demais países, principalmente Alemanha, França e 

Suíça.  Diante desta dependência de interlocutores, o conhecimento sobre o mercado 

consumidor internacional que a empresa detinha nesta época baseava-se na informação do 

intermediário, que mantinha o controle de mercado. O Sr. Johan Hutzler narra que: 
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Tem mais essa questão, é mais um atravessador na frente da gente, [...] 
Você tinha, por exemplo, os importadores holandeses, esses são os 
primeiros atravessadores que vão vender pros importadores alemães, 
franceses, suíços e tal, que vão vender para os supermercados. Johan 
Hutzler 11:24 (23:23)    
 
Um pouco de que a empresa tinha de experiência, eu tinha anteriormente, 
mas essa experiência, esses requerimentos eram o que o cliente dizia para 
eles que eles queriam, muitas dessas frutas não ficavam naquele cliente, na 
verdade, iam para outros clientes.  Johan Hutzler 11:20 (19:19) 

 

Na visão dos executivos da empresa, o conhecimento indireto sobre o mercado 

apresentava distorções e era considerado parcial, por não ser realizado por meio de 

aprendizagem direta, com os clientes finais. O conhecimento era baseado na visão do 

intermediário, que detinha o controle de mercado.  

Por dispor de uma maior experiência no segmento de frutas e devido à distância 

geográfica, muitas vezes o intermediário tentava comportar-se de forma oportunista em 

relação a empresa durante o processo de negociação e comercialização dos produtos. “A gente 

apelidava os holandeses de lobas, lobas... os caras realmente são. Nós éramos os cordeirinhos 

deles”, na análise de Johan Hutzler. Os trechos a seguir explicitam a preocupação dos 

executivos com o oportunismo dos distribuidores, que freqüentemente associava-se à 

assimetria das informações de empresas localizadas no país importador que detém o domínio 

da informação, conforme preconizado por Hirsch (1976) e Markusen (1995): 

Esse pessoal de fruta atua com fruta há séculos, não é de agora não, os 
holandeses especialmente. O holandês faz comércio desde que o país existe, 
o Brasil é um paízinho de nada, é que vive só de seu entreposto comercial. 
Então, Brasil tem 200 anos que abriu os portos às nações amigas, são 200 
anos que a gente faz comércio, então um desse, tem uns dois mil anos, então 
eles têm 1.800 anos de sacanagem na nossa frente, de know-how, 
experiência, de como passar a perna nos brasileiros, os caras sabem de tudo.  
Johan Hutzler - 11:40  (69:69)    

 

Esta experiência longínqua e já consolidada dos importadores europeus causou 

transtornos para a Timbaúba Agrícola. Os clientes, no intuito de levarem vantagens nas 

transações, criavam situações que não poderiam ser verificadas pela empresa devido à 
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distância geográfica. No recebimento de frutas, alguns importadores batiam fotos de produtos 

estragados e enviavam com informações de que todo o container encontrava-se naquela 

condição, o que levou a empresa, por diversas vezes, a vender os seus produtos por preços 

mais baratos que não refletiam a realidade, o que gerou custos adicionais à empresa.  

O fato remete aos conceitos sustentados por Williamson (1993; 1994), ao abordar a 

racionalidade limitada dos agentes e o oportunismo dos atores envolvidos nas transações 

econômicas, que buscam atender aos seus interesses próprios. Para o autor, os custos das 

transações dependem de três características, a saber: a especificidade dos ativos, a incerteza e 

a freqüência. A racionalidade limitada advém do fato de que as informações existentes não 

são acessíveis para todos os envolvidos na transação ou apresentam custos elevados para a sua 

obtenção, se estabelecendo assim a assimetria de informação, o que aumenta os custos de 

transação.  Por sua vez, o oportunismo se refere à busca do auto-interesse por meio de falsas 

promessas, mentiras, enganações e ocultações de informações, conforme atesta o relato 

seguinte: 

Eles tiravam foto da fruta -“olhe, a fruta está assim, eu estou lhe mandando 
as fotos aqui e tal” - realmente pela foto, a fruta tava ruim, quê que você 
fazia? Chegaram dez pallets [...] Cada pallet tem 240, 260 caixas e uma 
dessas caixas, tenha fruta ruim ou que você consiga coletar algumas frutas 
ruins dentro de um pallet desse, uma tonelada de fruta, não é possível que o 
cara não ache uma manga ruim, certo? Então eles pegavam mangas ruins, 
organizavam caixas e tiravam fotos, só daquelas frutas selecionadíssimas 
entre as piores, por pallet. Organizavam, tiravam uma foto aqui, pum! Aí, 
misturavam as mangas em outra posição, botavam de cabeça para baixo -
“oh aqui, outra caixa ruim. Oh, esse é o padrão de caixa que chegou aqui!”- 
quando você chegava lá, todas as frutas estavam boas. Então, tinham várias 
formas de você ser roubado lá e esse pessoal de fruta é tudo raposa velha e 
esperta, todo o mundo, de qualquer nacionalidade. Johan Hutzler 11:16  
(11:11)    
 
 

 O relato seguinte do Sr. Johan Hutzler é contundente e aponta os principais problemas 

enfrentados pela empresa devido à utilização de intermediários nesta fase inicial das 

exportações. Como as informações de mercado eram filtradas por este importador holandês, a 

empresa não tinha controle do preço de comercialização. Os intermediários, de forma injusta, 
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reclamavam da má qualidade das frutas e informavam que estavam as vendendo com preços 

inferiores às vendas reais, obtendo assim, vantagens financeiras de forma oportunista. De fato: 

 

Digamos que o mercado estava vendendo a dez, moeda local, o cara já 
informava que o mercado estava a nove, já perdia 10% aí. [...] O cara, na 
hora que a fruta chegava, ele vendia por dez e dizia a gente que não estava 
conseguindo vender a fruta por sete ou oito, aí a fruta ficava lá no estoque 
dele, teoricamente, virtualmente. Ele já tinha vendido a fruta, já tinha 
embolsado o dinheiro -“olhe, o mercado esta difícil, esta ruim, a fruta está 
piorando” - aí fazia pressão, fazia pressão, chegava numa hora que você 
dizia -“não, tudo bem, então venda!” - aí, o cara -“é, eu acho que dá para 
vender por uns cinco ou seis, dá para vender”- aí, o cara dois dias depois 
ligava -“olhe, eu fiz um esforço extra, vendi tudo por quatro” - desses 
quatro, ele tirava a comissão dele, tirava as despesas e repassava a diferença 
para gente; tinha vendido por dez, quinze dias antes e aí, inclusive ia 
perdendo, perdia muito dinheiro com isso daí. Johan Hutzler - 11:3 (7:7)    
 
 

Ao poucos, e como conseqüência do processo de aprendizagem gerado por meio das 

viagens internacionais e maior aproximação com o mercado, os executivos desenvolveram um 

processo de reflexão e maior senso crítico para discernir as distorções de informação dos 

importadores intermediários. Perceberam também que outras formas de atuação no mercado 

internacional seriam possíveis e mais vantajosas, além da venda em consignação, praticada 

por grande parte da concorrência. O depoimento do Sr. Sálvio Júnior é esclarecedor: 

Então, nessas viagens e acompanhamentos descobrimos tipos de trapaças 
dos clientes com a gente, formas de desenvolver muito mais a fruta em 
termos financeiros lá fora e ir diminuindo o repasse aos fornecedores, que 
todo o mundo trabalhava em consignação. Sálvio Junior 7:3 (8:8).   
 
 

A visita do Sr. Sérgio Lima, diretor da empresa, a um cliente francês em 1997 foi um 

marco crítico na trajetória da empresa. A vistoria repentina nas dependências do cliente, 

agendada com astúcia pelo líder, que foi perspicaz e ágil ao considerar a diferença de fuso 

horário, fez com que o cliente francês fosse pego de surpresa. Esta visita comprovou a 

desconfiança dos executivos de que alguns clientes agiam de má fé e obtinham vantagens por 

meio de distorções de informação. A partir daí, a empresa mudou a sua postura e forma de 
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atuação no mercado internacional, tendo início a partir de então a segunda fase do histórico da 

empresa. O Sr. Johan Hutzler relata que: 

 

A gente já estava desconfiado de um cliente francês [...] ele sempre 
informando que o estoque tava todo lá, que não tinha vendido, não tinha 
vendido, que tava com uma dificuldade de vender; aí um dia, o Sérgio, que 
estava na Europa, entrou em contato conosco e disse -“olhe, espere terminar 
o expediente na Europa, diga que amanhã de manhã cedinho eu estou lá na 
empresa dele”- até aquele instante ele não tinha vendido nada de nossa 
fruta. Quando Sérgio chegou lá às cinco da manhã do dia seguinte, que fruta 
começa muito cedo o expediente, o cara tinha conseguido vender durante 
aquela madrugada, tudo. Um passe de mágica! O que não fez em 15 dias, 
ele fez numa madrugada. Então, daí a gente descobriu como é que era o 
esquema dos clientes. Johan Hutzler 11:4  (7:7) 
 
 

A presença e iniciativa do Sr. Sérgio Lima, diretor da empresa, são identificadas por 

alguns entrevistados como fatores determinantes para o sucesso das operações nesta etapa. O 

líder apresenta-se não apenas como impulsionador do processo de internacionalização, mas 

também como fomentador do desenvolvimento técnico da produção e classifica-se como um 

recurso idiossincrático (BARNEY, 2002) que gera vantagem competitiva. As escolhas 

gerenciais foram determinantes no processo de internacionalização da empresa e basearam-se 

no grau de conhecimento do mercado, que corrobora os pressupostos de Uppsala. Na opinião 

do Sr.Sálvio Junior: 

O principal ponto de desenvolvimento técnico da fazenda de fruta, com 
certeza, foram as iniciativas de Sérgio, sem dúvida. As pesquisas que ele 
fez, desenvolveu, obviamente houve ajuda dos colaboradores, dos 
engenheiros agrônomos, mas muito mais pela iniciativa do próprio Sérgio, 
eu acredito nisso.  Sálvio Junior 7:27  (60:60) 
    

O padrão das ações da Timbaúba nesta primeira fase não pôde plenamente ser 

deliberado em seus detalhes, apesar dos limites da orientação central que era exportar. 

Combinou-se deliberação e controle com flexibilidade e aprendizagem organizacional devido 

à complexidade do novo ambiente, típico das perspectivas emergentes, disponibilizando assim 

um caráter deliberadamente emergente a estratégias de internacionalização nesta etapa, com 
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características do processo denominado de guarda-chuva por Mintzberg e Waters (1985) e 

Mintzberg (1998), conforme narra o Sr. Sérgio Lima: 

No início a gente não tinha planejamentos, foram coisas que foram 
amadurecendo juntas, o conhecimento nosso com a da atividade e o volume, 
porque começamos muito pequenos na fruticultura. Sérgio Lima 10:8 (1:1) 
 
 

A forte orientação pelo objetivo de exportar aliado ao desconhecimento do processo 

(como) levou a um processo de internacionalizarão caracterizado por tentativas e erros e 

aprendizagem por meio de agentes externos. O esquema gráfico sobre o processo de 

aprendizagem sobre a internacionalização nesta etapa pode ser observado na figura 15 (4). A 

participação no board de frutas proporcionou trocas de experiências com os concorrentes que 

levaram a um maior conhecimento sobre o negócio e mercado. Por sua vez, o oportunismo 

dos agentes, caracterizado pelas trapaças nas importações de frutas, contribuíram para uma 

aprendizagem sobre o mercado externo. O conhecimento proporcionado pela combinação 

destes três fatores levou a um maior comprometimento no processo de internacionalização da 

empresa.  
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Figura 15 (4) - Esquema gráfico do processo de aprendizagem na fase 1 da Queiroz Galvão 
Alimentos 
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A influência marcante do líder dá início à segunda fase da empresa com o retorno da 

viagem à França com o objetivo de reduzir as assimetrias de informação e o oportunismo dos 

compradores. 

 

 

4.1.1.2 Fase 2: Influência do líder, independência de intermediários e 

utilização de transitários (1997 a 2002) 

Em 1997, terceiro ano de exportações da Timbaúba Agrícola, identificou-se que a 

dependência dos intermediários que importavam fruta pela Holanda precisava ser rompida, 

incorrendo na necessidade de aquisição de um conhecimento mais profundo sobre o 

comportamento do mercado exterior, o que poderia ser obtido por meio de uma subsidiária de 

vendas, conforme Root (1994).  

Trata-se da primeira ruptura em busca de uma participação mais efetiva e busca pró-

ativa de clientes no mercado internacional por parte da empresa, fato que suporta os 

pressupostos de Piercy (1981) e Aulakh et al (2000) ao afirmarem que as aplicações pró-

ativas levam ao sucesso. A nova postura pode ser confirmada nas contribuições do Sr. Sálvio 

Júnior, que também destaca a importância do envolvimento do líder: 

Então, o ano de 97, foi um ano primordial para essa mudança, onde a gente 
saiu do tradicionalismo e desenvolveu uma participação mais ativa lá fora. Foi 
um ano que a gente teve muito presente, principalmente na pessoa de Sérgio 
Lima. Sálvio Junior 7:2 (8:8).   
 
 

Diante deste novo posicionamento, a Timbaúba migra da fase 1 para 4 nas tipologias 

de Haar e Ortiz-Buonafina (1995) acerca de empresas exportadoras, visto que, a partir desta 

etapa a empresa solicita à equipe de vendas que identifique produtos no exterior e está 

disponível para fazer modificações em seus produtos e processos de marketing para atender 

aos requisitos de clientes estrangeiros. 
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A influência do líder, recurso humano idiossincrático gerador de vantagem 

competitiva para o grupo identificado na primeira etapa do processo de internacionalização, 

também é marcante logo no início da segunda fase por meio da importância das escolhas 

gerenciais preconizadas por Lam e White (1999). Ao retornar da viagem da França, em que as 

distorções de informação do cliente foram confirmadas in loco, o Sr. Sérgio Lima acreditava 

que a exportação direta e as vendas em consignação, praticadas pela grande maioria dos 

concorrentes brasileiros, não atendiam as necessidades da empresa, além de prejudicar o seu 

desempenho. No mesmo dia do retorno de sua viagem, o executivo foi diretamente para o 

escritório e reuniu-se com a diretoria da empresa.  

Definiu-se junto ao conselho, nesse momento, que devido à falta de controle do 

mercado europeu, distorções de informações e trapaças praticadas pelos clientes, seria melhor 

avançar no processo de internacionalização por meio da abertura de um escritório de vendas 

em Roterdã, na Holanda. O Sr.Johan Hutzler, funcionário da empresa à época, por dominar 

outros idiomas e ter experiência na empresa e no setor, foi designado a ser o primeiro 

expatriado da empresa, reduzindo assim a distância psíquica apregoada pela escola Nórdica. 

O processo foi deliberadamente emergente, incremental, pois se conhecia o objetivo da 

instalação de uma subsidiária no exterior. Porém, o planejamento formal de como torná-lo 

realidade não estava definido, o que pode ser observado na narrativa do Sr. Johan Hutzler: 

Era umas seis e meia da noite da sexta-feira quando me chamaram e 
disseram -“olha, aguarde aí, venha aqui na sala da presidência”- aí quando 
eu cheguei lá, me contaram a situação e disseram -“olhe, a gente está com 
esse problema e você vai ter que ir lá para resolver o problema. [...] vá lá e 
resolva o problema e tem mais um detalhe, terça-feira você tem que estar 
lá” [...] A viagem foi tão às pressas que só deu tempo da gente pedir 
passagem para ir para Roterdã, onde eu sabia que tinha que chegar. Johan 
Hutzler 11:6 (7:7)  
 
 

Na Holanda, o Sr. Johan Hutzler, ainda sem saber exatamente como proceder, buscou 

apoio na concorrência para a obtenção de experiência. A Fruitfort, empresa situada também 

no Vale do São Francisco, já detinha uma subsidiária em Roterdã (ver OLIVEIRA, 2007). A 
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parceria com a concorrência da mesma região no Brasil auxiliou também a minimizar as 

diferenças culturais existentes na Holanda. Ressalta-se, novamente, a importância das redes 

horizontais preconizadas por Ghauri, Lutz e Tesfom (2003). Estabeleceu-se, portanto, um 

forte relacionamento de confiança e apoio mútuo, conforme relatado pelo próprio executivo e 

pelo Sr. Sálvio Junior, que o substituiu em 1999. Os depoimentos seguintes são fundamentais 

para o entendimento do ocorrido: 

Cheguei lá, tinha na época um outro brasileiro trabalhando para uma outra 
empresa concorrente. O pessoal da Frutifort tinha um relacionamento muito 
bom com o pessoal da Queiroz Galvão, com o Sérgio Lima, então Ricardo, 
me deu um certo apoio lá, apesar de ser concorrente, eram duas empresas 
concorrentes, mas que se ajudavam. Então, nós dois fomos realmente, os 
dois primeiros que desbravamos esse mercado de trabalhar para as empresas 
brasileiras, colocadas lá na Europa, aí... Eu, quando cheguei lá, a gente 
mudou completamente o sistema de comercialização. A fruta não saía mais 
daqui já vendida pro cliente, ela ia daqui para o nosso escritório lá, então eu 
abri um escritório da Q. Galvão lá. Johan Hutzler 11:8  (7:7) 
 
O começo foi muito difícil, primeiro o relacionamento com o povo holandês 
que é um povo muito frio, apesar de ser muito educado e o fato de descobrir 
realmente onde as coisas aconteciam, a quem recorrer, a quem a gente 
poderia confiar e ter como parceiro. Então, algumas pessoas colaboraram, 
teve também a ajuda de uma outra empresa, Frutifort, eles tinham uma 
pessoa lá, trabalhava de forma diferente, era mais um acompanhamento, 
mas assim, serviu muito de apoio. Foi difícil, mas foi muito válido, muito 
válido. Hoje, a gente colhe muitos frutos por conta dessa iniciativa e dessa 
atitude aí. Sálvio Junior 7:5 (14:14) 
 
 

Nesse primeiro momento, havia apenas um funcionário da Queiroz Galvão Alimentos 

que, durante o período de safra (outubro a dezembro) se deslocava para a região para o 

recebimento das frutas, análise da qualidade e comercialização. De início, a empresa não 

investiu em estrutura física, operando dentro da Cool Control, transitário de cargas 

internacional, uma espécie de empresa de aluguel, que fora posteriormente substituído pela 

Seabrex. O transitário, tipo de empresa característica da Europa, responsabiliza-se pela 

logística, armazenagem, documentação, pagamento de despesas de transporte e tributação. O 

funcionário utilizava as dependências da Cool Control, locava um veículo e portava um 
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computador portátil, o que se traduziu no primeiro modelo de comprometimento com o 

mercado internacional.  

A Queiroz Galvão alugava do transitário uma área designada para as frutas e utilizava 

a sua estrutura física. Porém, as vendas eram realizadas pela própria empresa, diretamente 

pelo executivo ali alocado, o Sr. Johan Hutzler. Outros diversos exportadores de fruta do 

mundo todo também utilizavam o transitário em suas operações, o que possibilitou a Queiroz 

Galvão Alimentos ampliar a sua rede de relacionamentos horizontais com clientes e 

concorrentes. Todavia, a operação ainda era considerada arriscada devido à iminência de 

inadimplência dos clientes, que eram de responsabilidade da Queiroz Galvão. De acordo com 

a alocução do Sr. Sérgio Lima: 

Dentro da Seabrex tem um leque imenso de produtores e de compradores 
freqüentando, de todos os lugares do mundo, então também isso fez 
aprimorar o leque de relacionamento, mas nós sempre éramos muito 
reservados com receio da liquidez dos clientes, que segurança nós teríamos? 
Porque a gente exportava para uma empresa que é a Seabrex, nós 
vendíamos e essa empresa faturava. Se o cliente não honrasse os 
compromissos dele, nós estávamos descobertos, desprotegidos. Sérgio Lima 
4:126 (257:257) 
 
 

  Em Roterdã, após dois anos, por motivos de redução de custos e melhoria de suas 

operações, a empresa passou a utilizar outro transitário, a Seabrex, que se localiza dentro do 

porto.  A rotina dos expatriados envolvia a leitura constante do ambiente por meio da coleta 

de informações e análise das tendências de mercado, que diariamente eram discutidas com a 

matriz no Brasil. Por meio desta leitura e conseqüente direcionamento das estratégias, o fato 

de ter um funcionário dentro do mercado consumidor gerou um maior controle e auxiliou na 

correção das distorções de informação geradas pelo oportunismo dos clientes com relação aos 

preços praticados, qualidade das frutas e exigências dos consumidores nos diversos países, em 

consonância com Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) e Root (1994). O Sr. Johan Hutzler 

acrescenta que: 
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Obtivemos muito mais controle em termos gerais, tanto sobre a qualidade 
da fruta, valores que estavam sendo comercializados no mercado, 
resultados, perdas sobre determinados lotes de frutas ruins, tudo isso a gente 
conseguiu controlar e atuar melhor. Johan Hutzler 11:31 (37:37) 

 
Então, no momento que você está dentro do mercado, você tem informações 
primeiro confiáveis, sobre os níveis de preço que estão sendo praticados, 
depois informações confiáveis sobre o perfil de necessidade de produto de 
cada cliente, você abre mais clientes, você sabe o que é que cada cliente vai 
precisar em termos de volume, você consegue planejar. Johan Hutzler 11:35 
(55:55) 

 
 

O maior controle e o ganho de conhecimento geraram melhores resultados financeiros 

e menos perdas com as frutas, inclusive, por meio do escoamento em estágio intermediário 

para outros canais de venda que foram descobertos, tais como as feiras de rua. 

No mesmo período, ainda em 1997, foi aberta a Rio Grande Foods nos Estados 

Unidos. Como no local não existe a figura do transitário, a comercialização passou a ser 

venda em consignação. O escritório permanecia fechado durante todo o ano e, durante a safra, 

era acompanhado a distância ou in loco por funcionários do Brasil ou do escritório da Europa 

durante algumas semanas, que se instalavam nos escritórios dos clientes. Para o 

direcionamento da produção para o mercado norte americano, a empresa contratou uma 

consultoria dos Estados Unidos.  

Na fase anterior, o container embarcava do Brasil designado para determinado 

intermediário. Com a variação climática e duração do tempo de transporte marítimo, as frutas 

sofriam alterações com relação ao estágio de maturação e coloração. A partir do momento que 

a empresa recebia as frutas na Holanda independentemente de um direcionamento prévio para 

determinado país, tornou-se possível direcionar os produtos os mercados de acordo com as 

suas preferências culturais. De fato: 

E eu fazia a venda a partir de lá, primeiro porque lá eu tava dentro do 
mesmo mercado que os clientes estavam, então eu sabia qual era o preço do 
mercado; sabia como a fruta tinha chegado e aí, despachava a fruta dentro 
do que cada cliente conseguiria vender. [...] Na Alemanha, eles aceitam a 
fruta com menos cor. Então, dependendo do que a fruta chegava lá, ela era 
direcionada para o cliente que tinha aquele perfil daquela fruta, então com 
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isso, a gente deixou de ter vários pontos de perda.  Johan Hutzler - 11:12   
(11:11)  
 
Depois de 97 a gente conseguiu identificar pontos altos e baixos desses 
países. Conseguiu monitorar a qualidade da fruta, a gente conseguiu 
identificar o tipo de relacionamento dos clientes com os fornecedores aqui. 
Quem são as empresas que estão frágeis, quem são aquelas empresas que 
poderiam de certa forma se unir para tentar puxar o mercado para cima, 
então assim, foram tantos fatores que realmente não tem nem como dizer 
que não foi bom, realmente foi fantástico. Sálvio Junior - 7:9 (24:24)   

 
 

No início desta segunda fase, os clientes oportunistas ainda tentavam tirar vantagem 

da assimetria de informações por meio da afirmação de que os produtos recebidos não se 

enquadravam de acordo com as especificações solicitadas. Com a ruptura da barreira da 

distância física, viajar para verificar as frutas nas dependências do cliente tornou-se mais 

barato, rápido e efetivo. Com o passar do tempo, estas assimetrias de informação foram 

minimizadas. Ademais, o controle do padrão de qualidade na chegada das frutas do Brasil 

pelo mesmo funcionário incorria em maior controle e segurança na contra-argumentação das 

informações distorcidas. Havia também a criação de cenários não realistas, que conseguia ser 

desmascarada por causa da leitura constante no ambiente, proporcionada, principalmente, pela 

presença física e contatos locais, o que é evidente nos depoimentos a seguir: 

No início, ainda tentavam enganar -“olhe, mas a fruta que eu recebi está 
ruim, porque está assim...”- “você recebeu os pallets nºs tais, tais e tais, que 
tão assim, assim, com tantos % de coloração, com tal grau de firmeza, com 
tantos % de açúcar...”- todos os pallets eram testados, então a gente tinha 
realmente pallet por pallet, como a fruta tinha chegado, então o cliente não 
tinha mais como enganar -“ah, mas a fruta aqui chegou ruim”- “chegou 
ruim? Ok! estou aí hoje de noite ou amanhã de manhã, me mostre a fruta 
que está ruim”. Johan Hutzler - 11:15 (11:11)  

 
Existia também uma rede forte digamos assim, de relacionamento, do 
mercado local contra os exportadores, no sentido de criar um cenário que 
não fosse realista, mesmo numa eventual falta de fruta, existia uma tentativa 
de que eles mostrassem a gente que o mercado tava tranqüilo e abastecido. 
E essa presença lá fazia a gente ver que não, nos dava muito poder. Sálvio 
Junior - 7:11 (26:26)    

 
 

Considerando a política de recursos humanos, as contratações dos novos funcionários 

passaram a ter como pré-requisito o domínio de outros idiomas, principalmente o inglês, o 
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que possibilitou a busca da ampliação da base de clientes de forma mais efetiva. Reduziu-se 

assim, a distância psíquica preconizada Johanson e Vahlne (1977) e Klein e Roth (1990). A 

partir desta fase, a empresa também passou a participar de feiras internacionais de fruticultura 

e a utilizar catálogos com cadastros de compradores como formas de prospectar novos 

clientes. A importância das feiras setoriais foi associada não apenas à função comercial e 

promocional, mas também à condição de contexto privilegiado para a obtenção de 

informações especializadas sobre clientes, tecnologia e mercados, fato que suporta Setúbal e 

Souza (2004). 

As vendas passaram a ser pró-ativas ao invés de passivas. Como resultado imediato, a 

quantidade de clientes foi triplicada, o número de intermediários reduziu-se e foi alterada a 

forma de atuação com estes. As mudanças de atitude da empresa são evidentes nos relatos do 

Sr. Johan Hutzler: 

A gente primeiro mudou completamente a forma de atuar com esses clientes 
aí, outra coisa era buscar novos clientes, então uma vez colocado lá, não 
precisava ficar mais restrito àqueles três, quatro, cinco clientes que a gente 
tinha anteriormente, então a gente foi buscar outros clientes. Como é que se 
buscava outros clientes? Lá no mercado, ouvindo notícia, visitando gente, 
visitando Feira, então a gente acabou expandindo esse universo, começou 
com quatro clientes, primeiro ano, acho que a gente terminou com mais de 
quarenta clientes. Johan Hutzler 11:17 (13:13) 

 
Exatamente, ou seja, você aqui mandava a fruta que alguém lá te pedia, a 
partir daí, a gente começou a está dentro do mercado e aí a gente vê, o quê 
que o mercado está movimentando, o quê que o mercado está pedindo, se 
está indo atrás do cliente e não o cliente vindo atrás de você. A mudança de 
postura foi 100%. Johan Hutzler 11:19 (14:14) 

 
 

Como conseqüência, os resultados financeiros também aumentaram 

significativamente. Um dos fatores que auxiliou no desempenho financeiro foi o 

estabelecimento de redes de relacionamento com os clientes, denominadas de redes verticais 

por Ghauri, Lutz e Tesfom (2003). Algumas parcerias foram construídas, substituindo o 

caráter imediatista anterior, onde as vendas eram direcionadas de acordo com os preços do 

mercado. Desenvolveu-se uma relação de confiança com alguns clientes. Relacionado a esta 
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mudança de postura para a busca de resultados em longo prazo e duradouros, o Sr.Johan 

Hutlzer relata que: 

À medida também que você vai solidificando certos relacionamentos aqui, 
esses relacionamentos vão dando resultados numéricos também, fica mais 
fácil de você sustentar o seu ponto de vista. Olhe, tal cliente que eu apoiei, 
ele na média, ele tem um resultado bom. Tal cliente deu realmente um 
resultado muito bom, mas veja que a gente só forneceu para ele naquelas 
melhores semanas, então nas outras, quando eu quis, ele não quis pegar... 
Quando eu precisava, ele não quis pegar fruta, aí você vai mostrando por 
resultado, por número, você vai mostrando isso daí. Johan Hutzler 11:30 
(31:31) 
 
Tinham alguns clientes que a gente identificava parcerias muito boas tipo, 
na hora que tinha uma fruta muito ruim, o cara conseguia vender aquela 
fruta sem me contaminar o preço das outras, o cara conseguia ter 
determinadas saídas para certas frutas mais maduras ou até de qualidade 
menor; mandava-se na época já, começava-se a mandar fruta para Polônia, 
para Rússia, então eram mercados que estavam começando, que a gente não 
explorava diretamente, mas que eles já tinham primeiros contatos, que 
conseguiam mandar frutas que não eram do mesmo padrão de qualidade da 
fruta do mercado europeu tradicional. Johan Hutzler 11:29 (27:27)  

 
 

Vale ressaltar também a importância da presença constante do líder, o Sr. Sérgio Lima 

no processo de integração da empresa com o mercado consumidor europeu. O Sr. Sálvio 

Junior observa que “a presença efetiva de Sérgio lá fora foi o fato que mais se desenvolveu, 

porque sempre que existia um problema mais grave, ele tava lá”. Durante todo o processo de 

internacionalização, o papel da liderança estratégia, personificado pelo Sr. Sérgio Lima, foi de 

fundamental importância para a formação das estratégias que levaram a vantagens 

competitivas e ao sucesso da empresa no seu processo de internacionalização, fato que 

corrobora teóricos da RBV, tais como Barney (1991), Wernerfelt, (1984) e Sharma e Erramilli 

(2004).  

Neste período foram desenvolvidas algumas competências, ou recursos 

idiossincráticos, tais como o conhecimento mais profundo de mercado e do processo 

produtivo. O processo de aprendizagem durante a segunda etapa foi intenso e conjunto, onde 

a organização aprendeu em sua totalidade, tal como destaca Madhok (1997). Os dois 

primeiros expatriados relatam que: 
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Então assim, a gente ia e em contato, aprendendo e aparando as arestas, 
modificando, às vezes, era questão do processo, às vezes, eram questões 
comerciais, às vezes, eram questões de embalagem, então isso a gente ia 
trabalhando e íamos aprendendo ali todo o mundo junto. Mas era uma curva 
de aprendizado bastante íngreme, mas que ia acontecendo... era, eu acho 
que quando eu fui lá o primeiro ano, era o segundo ou o terceiro ano que a 
empresa tava exportando e era o primeiro ano que a empresa tava fazendo 
isso, sozinha; quer dizer, não vendendo simplesmente para alguém que 
depois ia fazer tudo, então a gente tava num aprendizado muito grande. 
Johan Hutzler - 11:51 (65:65) 
 
Pra mim foi extraordinário, nunca tinha tido uma experiência lá fora e 
realmente negociar, estar na linha de frente, com outra cultura, outra língua, 
é um aprendizado muito grande, isso desenvolve muito a gente a ampliar a 
mente um pouco mais e até onde a gente pode ir. Salvio Junior - 7:7 (20:20) 

 
 

Com relação à abertura da subsidiária de vendas, conforme evidências apresentadas nesta 

seção, o investimento foi cumulativo, o que suporta o gradualismo apregoado por Johanson e 

Vahlne (1977; 1990). A internacionalização foi considerada gradual e crescente, com poucos 

pontos de ruptura ou saltos para novos estados, abordagem característica do incrementalismo 

emergente do processo de formação de estratégias.  As decisões sobre produtos, mercados e 

velocidade da expansão assumiram um novo papel, corroborando os achados de Gupta e 

Govindarajan (2001).  As expectativas do corpo gerencial sobre o efeito das exportações no 

nível da empresa e as vantagens diferenciais baseadas em tamanho foram motivos que 

estimularam também a internacionalização na Europa. À luz das tipologias de Quinn (1978) e 

Idenburg (1993), o processo de formação de estratégias de internacionalização nesta segunda etapa 

possui características do incrementalismo lógico, visto que o processo de formulação de estratégias 

desenvolveu-se em fases, com cada etapa dando suporte à seguinte e tendo sua lógica própria. Os 

processos adotados para chegar à estratégia total (abertura da subsidiária na Holanda) foram 

evolucionários e intuitivos.   

Os principais fatores motivadores para a abertura da subsidiária na União Européia são 

apresentados no esquema gráfico que se encontra na figura 16 (4). Os erros decorrentes da 

falta de conhecimento de mercado e da atividade, as trapaças dos clientes, distorções de 
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informação e a desvantagem da venda em consignação destacam-se para a tomada de decisão 

de uma segunda etapa de internacionalização, com maior comprometimento de recursos.  

isa
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Figura 16 (4) - Esquema gráfico dos fatores motivadores para abertura de subsidiária da 
Queiroz Galvão Alimentos 

 

A experiência com a fruticultura gerou uma base de conhecimento de produção e 

mercado internacional na empresa de forma que, ao perceber o crescimento da atividade de 

carcinicultura na região nordeste, considerou que poderiam ser compartilhados alguns de seus 

recursos tangíveis e intangíveis (ver Hitt, Ireland e Hoskisson, 2002), principalmente no que 

concerne o processo de internacionalização.  A percepção desta nova oportunidade de negócio 

dá início à terceira fase da trajetória da empresa, onde as atenções voltam-se para a abertura 

da Potiporã.  

 

 

4.1.1.3 Fase 3: Diversificação e transferência de conhecimento entre os 

negócios (2002 a 2004) 

No final dos anos 1990, a procura internacional por camarão cresceu 

exponencialmente resultante da grave crise que dizimou a produção dos países da costa do 

Pacífico da América Central, como Equador, Colômbia e Peru em decorrência de uma doença 
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chamada White Spot Syndrome Virus (WSSV), também conhecida como Vírus da Mancha 

Branca, ocasionando um aumento dos preços internacionais (FROTA, 2005).  Na época, o 

Brasil passou pelo boom da carcinicultura. Em 2002, por exemplo, existiam 680 

carcinicultores no Brasil que produziam 60 mil toneladas por ano. Em apenas um ano, a 

quantidade de produtores passou para 905, com volume de 90 mil toneladas, o que indica um 

crescimento significativo do setor (BNB, 2006).  

O Sr. Sérgio Lima afirma que “A atividade cresceu muito naquela época, porque o 

mundo era muito carente de camarão - 99, 2000, 2001 - era uma falta de camarão imensa e os 

preços eram estratosféricos”. Este rápido e desordenado crescimento pode ser considerado um 

dos fatores pela qual a cadeia produtiva do camarão cultivado no Brasil ainda é pouco 

organizada, carecendo de uma série de melhorias a fim de trazer benefícios para todos os elos 

da cadeia (DE MATTOS et al, 2007).   

A criação mundial de camarão concentra-se na região oriental, que responde por mais 

de um milhão de toneladas anuais de camarão, cultivados majoritariamente em pequenas 

propriedades de até 20 hectares. Dentre os países produtores, destacam-se China, Tailândia, 

Vietnã, Índia e Indonésia. No Oriente, à época, predominava a espécie conhecida por penaeus 

monodom, ou tigre asiático, que apresenta tamanho maior do que a cultivada no Brasil e em 

outros países da América. Atualmente, predomina mundialmente a espécie litopenaeus 

vannamei, o camarão cinza do Pacífico (BNDES, 2008), espécie que o grupo Queiroz Galvão 

decidiu investir por meio da abertura da Potiporã Aquacultura Ltda., em 2002. Além do 

Brasil, destacam-se, no Ocidente, o Equador, que é o maior carcinicultor sul-americano, 

México, Colômbia, Peru, Nicarágua, Honduras e Panamá. No Brasil, a atividade concentrou-

se na região Nordeste devido ao grande potencial de desenvolvimento na região, tendo em 

vista as dimensões geográficas disponíveis para produção, linha costeira e condições 
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climáticas, hidrológicas e topográficas favoráveis. A região representa 95,7% de toda a 

produção brasileira (BNB, 2006).  

Na época, o Equador, grande produtor até então, se encontrava com a produção 

dizimada pelo vírus da mancha branca (White spot), o dólar estava valorizado, o que favorecia 

as exportações e as margens eram elevadas devido às oportunidades de mercado existentes na 

época. O Sr. Sergio Lima argumenta que: 

O Equador, que era um dos maiores produtores mundiais, tinha tido um 
problema de um vírus, que é o “vírus da mancha branca”, que acometeu 
quase todas as regiões produtoras de camarão do mundo, mas afetou 
fortemente o Equador. O Equador que exportava quase 200 mil toneladas de 
camarão por ano, foi para quase zero. Isso fez o preço do camarão se elevar 
muito e o Brasil aproveitou essa oportunidade e foi ano a ano dobrando suas 
exportações, então aquilo despertou dentro do grupo, o interesse de analisar, 
de estudar a atividade e até que culminou em adquirir uma fazenda e 
instalar uma empresa de camarão. Sérgio Lima 4:270   (9:9)    
 

O Vírus da Mancha Branca é considerado o vírus mais letal que atingiu a indústria de 

camarão na última década devido ao contágio repentino, altos níveis de mortalidade e 

capacidade de infectar mais de 40 outras espécies diferentes (LARAMORE, 2006). Ele foi 

detectado pela primeira vez no Equador em maio de 1999. Como exemplo de sua letalidade, 

cabe ressaltar que em 1998 foram produzidas 130.000 toneladas de camarão no Equador e, 

após a sua disseminação, a produção reduziu-se significativamente, atingindo apenas 37 mil 

toneladas em 2000.  A crise no Equador gerou oportunidades na indústria nos demais países e 

elevou o preço do camarão no mercado internacional. Tal oportunidade de negócio foi 

percebida pelo grupo Queiroz Galvão, decisão com a idéia de oportunismo dos agentes 

preconizada por Dunning (1980), conforme relato a seguir do Sr. Ricardo Pedroza: 

O que acontece com o mercado de camarão, é uma coisa que é muito 
interessante assim, por exemplo, por que a Queiroz Galvão entrar num 
negócio desses? [...]. E por que que empresas de atividades tão diferentes, 
de uma hora para outra se decidem entrar no negócio de camarão? Isso foi 
tudo no ano de 2002, 2001, 2003, o que aconteceu no cenário internacional? 
Isso tem uma justificativa, para isso ter acontecido. Até 99, o Equador era o 
maior produtor de camarão do mundo. Então, no ano 2000, eles tiveram um 
vírus, o white spot que dizimou a produção deles; então, eles produziam aí, 
em torno de 100 mil toneladas de camarão/ano não é, e no ano de 99, 2000, 
eles produziram 20 mil toneladas, alguma coisa assim. Com isso, houve um 
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desabastecimento muito grande no mercado e os preços internacionais de 
camarão foram lá para cima, então só para você ter uma idéia, por exemplo, 
um preço de referência de um camarão 80/100, que é um camarão em torno 
de 11g, um camarão inteiro de 11g, esse camarão na época, ele custava algo 
em torno aí de sete dólares, isso no ano 2000, 2001. Ricardo Pedroza 3:7 
(23:23) 
 
 

 A cadeia produtiva de carcinicultura e aquicultura consiste em quatro diferentes elos: 

insumos, produção, processamento industrial e distribuição. O elo de insumos envolve a 

aquisição de equipamentos e rações. Na etapa de produção estão envolvidos os laboratórios de 

larvicultura, nos quais são produzidas as pós-larvas e as fazendas de engorda, responsáveis 

pelo ciclo de desenvolvimento do produto. O beneficiamento consiste no processamento 

industrial, em que ocorre a preparação do produto para o mercado nacional e de exportação. 

Nesta etapa são eliminadas as impurezas provenientes dos viveiros, classificação por tamanho 

do produto, embalagem, congelamento, etc. (BNB, 2006, p.56).  

Conforme os relatos das entrevistas, o grupo Queiroz Galvão optou pela abertura de 

uma empresa na indústria de carcinicultura devido às condições externas favoráveis no final 

dos anos 90 e por considerar que alguns dos recursos tangíveis e intangíveis poderiam ser 

compartilhados entre a Timbaúba e Potiporã, inclusive a estrutura comercial de exportação, 

evidência que ressalta a importância da disponibilidade e transferência de recursos na empresa 

(BARNEY, 1991; SHARMA; ERRAMILLI, 2004). 

  A abertura Potiporã tinha como foco o mercado externo, o que pode caracterizá-la 

como uma empresa born global. Devido ao seu porte, o grupo decidiu entrar no negócio de 

carcinicultura com um grande projeto, e de forma verticalizada, a princípio, englobando três 

fases do processo: criação de larvas, fazenda de engorda e beneficiamento. Os executivos 

explicam que: 

O grupo Queiroz Galvão quando entrou, ele entrou pelo sentimento de que 
seria um negócio de boa rentabilidade com um alto retorno social, porque 
você está empregando muita gente e uma região bastante necessitada, que é 
no Interior de um Estado do Nordeste do Brasil? Então, você estaria ao 
mesmo tempo, com vários benefícios, benefícios econômicos, benefícios 
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sociais e respeitando os parâmetros ambientais, então eu diria que, o que 
nos levou a entrar nesse negócio, acredito que tenha sido isso, nessa escala, 
porque o grupo, ele tem também um tamanho e os negócios, eles só se 
justificam a partir de uma determinada escala. Antonio Carlos Milfont 12:4 
(24:24) 
 
O grupo Queiroz Galvão, um grupo muito grande, tem muita visibilidade, 
quando a gente começou o empreendimento, o projeto já era conhecido, que 
seria um projeto muito grande, é o maior projeto de carcinicultura numa 
única fazenda, no Brasil. [...] Em uma única fazenda, eu acredito que o 
projeto da Potiporã é o maior do país. Sergio Lima 4:8 (29:29)  
 
 

Diante da estrutura dimensionada pelo Grupo, a escolha da localização, além de ser 

influenciada pelas condições naturais da região, teve impacto direto da disponibilidade de 

áreas para venda que comportassem o porte da nova empresa.  A região nordeste foi eleita 

para sediar a Potiporã pelas condições favoráveis naturais supracitadas. Assim como na 

primeira fase, os fatores básicos expressados por Porter (1989) e locacionais de Dunning 

(1980; 1988) foram determinantes para a instalação da indústria. 

Entretanto, a escolha dos municípios de Pendências e Touros, no estado do Rio 

Grande do Norte ocorreu, principalmente, pela disponibilidade de área, visto que o grupo, 

pelo seu porte, decidiu entrar por meio do investimento em um negócio de grandes dimensões 

e volumes, conforme relatos do Sr. Sérgio Lima: 

Uma empresa de um porte pequeno não é uma empresa que atraia o 
interesse do grupo, pelo porte que ele tem hoje, pelas empresas que o grupo 
tem. Então uma empresa muito pequena não seria um objeto de interesse do 
grupo; então lá, nós encontramos uma propriedade que tinha essas 
condições nas dimensões do nosso interesse. Sérgio Lima 4:210 (180:180) 
 
A intenção deles era montar a empresa dentro do estado de PE, mas nós não 
encontramos dentro do estado de PE, uma área viável para fazer uma 
empresa de carcinicultura, do porte que o grupo tinha a intenção de fazer; 
encontravam-se áreas pequenas, mas com as condições adequadas para criar 
camarão, no porte que a Queiroz Galvão queria fazer, que era um porte 
grande, era um projeto arrojado, nós não encontramos. [...] até existem áreas 
em PE para fazer projetos grandes, mas são áreas de usina e nos contatos 
que nós tivemos, não houve interesse em comercializar, por parte dos 
proprietários. Então, estudamos desde a Bahia até o Maranhão, foi feito um 
levantamento em todo o Nordeste e Pendências foi a área que nós 
encontramos que acreditávamos que era a mais interessante para montar a 
empresa. Sérgio Lima 4:3 (11:11) 
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A busca por terras iniciou-se em meados de 2001. Como o grupo Queiroz Galvão não 

detinha o conhecimento na atividade, contratou uma consultoria da Paraíba, a MCR (que era a 

referência de carcinicultura no Brasil na época) para desenvolver o seu projeto, envolvendo 

desde a escolha das terras ao processo de beneficiamento. O diretor, Sr. Sérgio Lima, 

sobrevoou todo o litoral de Pernambuco de helicóptero em conjunto com um técnico da MCR 

e um corretor de imóveis para identificar a viabilidade e disponibilidade de áreas para a 

implantação do projeto, assim como visitou diversas áreas da Bahia ao Maranhão. Em 

dezembro de 2001 houve a primeira visita a Pendências, RN e a aquisição da área para 

construção da fazenda de engorda foi fechado em março de 2002.  Como a fazenda de 

engorda demanda uma área maior do que a necessária para a construção do laboratório de 

larvas e planta de beneficiamento, foi a sua disponibilidade que direcionou a implantação das 

demais atividades, conforme expresso a seguir: 

A Fazenda de engorda é em Pendências, Touros... a idéia inicial era fazer 
um projeto integrado onde nós teríamos a produção de larva, a fazenda de 
engorda e a unidade de beneficiamento. E o mais difícil de se encontrar é a 
fazenda de engorda porque aí é de extensão maior, então a primeira 
aquisição foi a área da fazenda, posteriormente adquirimos a área onde foi 
feito o beneficiamento, que [...]  é muito de mão-de-obra feminina e a gente 
optou por ter ela na zona urbana, que as mulheres ficavam mais próximas 
das casas onde residem, não teria que ter o deslocamento para fazenda e, 
por último, veio a aquisição da área onde foi feita a unidade de produção de 
larvas, que fica em Touros. Também margeando toda a costa do RN 
procurando, queríamos fazer mais próximo da fazenda, [...] onde a gente 
encontrava viabilidade técnica, tinha dificuldade da legalidade com a 
propriedade da terra. Sergio Lima 4:4 (15:15) 
 
 

Cabe ressaltar que as atividades geraram mudanças econômicas e sociais na região, 

fatos que corroboram Porter (1989). Em Pendências, por exemplo, cerca de 10% da população 

foi empregada pela fazenda e planta de beneficiamento, a grande maioria formada por 

mulheres que nunca tiveram carteira assinada anteriormente. Novos negócios surgiram na 

região decorrentes das movimentações financeiras dos empregados.  

A fazenda de engorda foi adquirida de um italiano que estava iniciando a implantação 

do projeto de carcinicultura, com aproximadamente 40 hectares de viveiros implantados.  A 
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primeira povoação com camarão foi imediata, realizada pela Potiporã. Como o ciclo do 

camarão é de quatro meses, as primeiras vendas para o exterior já ocorreram em julho de 

2002. Para que estas primeiras vendas de exportação ocorressem, observa-se a influência da 

ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Camarão e de concorrentes, que será 

detalhada adiante. Com o excesso de demanda e escassez de oferta, as margens eram 

elevadas, associadas ao câmbio favorável para as exportações.  Nas palavras do Sr. Charles 

Mendonça, gerente da unidade de beneficiamento: 

[...] camarão dava tanto dinheiro, eu vou dizer como os empresários me 
contam - “dá tanto dinheiro, dá tanto dinheiro, que não se sabia quanto 
perdia” - se você era eficiente ou não na produção, você não conseguia 
mensurar, porque eu digo por conhecimento de causa, eu vi empresas darem 
70, 80% de rentabilidade. Charles Mendonça 9:31  (100:100)    

 

As condições favoráveis do ambiente geravam altos níveis de rentabilidade e, por 

conseguinte, encobriam ineficiências do setor, o que possibilitava tentativas e erros da 

indústria no Brasil. Sr. Antonio Carlos Milfont relata que: 

Teve um momento que o câmbio estava muito favorável e a atividade de 
carcinicultura era um excelente negócio, esse momento foi em 2003, 2004. 
Então, qualquer negócio que tem uma margem alta de contabilidade, ele 
agüenta muita coisa, ele agüenta pioneirismo, ele agüenta erros, ele agüenta 
escala e muita gente partiu para essa área. Antonio Carlos Milfont 12:1 
(24:24) 
 

Diante desta leitura do contexto externo favorável para a diversificação com a abertura 

do novo negócio não-relacionado, o Grupo Queiroz Galvão planejou de forma deliberada e 

oportunista (DUNNING, 1980), conforme grande parte das empresas abertas na época, a 

abertura da Potiporã. O novo negócio foi associado às suas atividades à fruticultura, já 

existente. A diretoria e o corpo técnico foram utilizados para gerenciar ambos os negócios por 

serem considerados correlatos, caracterizando uma busca por transferências de competências 

(CHATTERJEE; WERNERFELT, 1988; 1991). O Sr. Sérgio Lima acrescenta que: 

Nós trabalhamos muito na área de frutas há muitos anos e temos um know-
how de comércio internacional já bem consolidado e quando a Queiroz 
Galvão partiu para camarão, deixou comigo a responsabilidade da fazenda 
de camarão, que sou eu que cuido de frutas desde o nascimento; eu estou na 
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empresa desde 92 e cuidando da área de exportação, produção e exportação 
de frutas, então como ficou a mesma equipe, a equipe comercial que tratava 
de frutas, botou mais um produto na sua cesta de trabalho. O camarão foi 
incorporado pela estrutura comercial da fruta. Sérgio Lima 4:18 (40:40) 
 
 

A escassez de camarão no mercado internacional aliada às condições naturais 

favoráveis presentes no nordeste brasileiro fez com que clientes do mundo todo viessem para 

a região em busca de fornecedores e com aporte financeiro para apoiar a atividade de 

carcinicultura de novas empresas.  O contexto internacional caracterizado por Pettigrew 

(1987) foi percebido como favorável para o estabelecimento da indústria na região, 

principalmente o ambiente econômico e competitivo, contrariando a “tendência inercial muito 

forte” percebido em empresas brasileiras por causa do tamanho do mercado interno 

(CINTRA; MOURÃO, 2007).  

No início, as exportações da região e da empresa eram fortemente estimuladas pelos 

importadores, caracterizando o comportamento reativo de Piercy (1981), como resposta às 

pressões externas de Kuada e Sorensen (2000). O Sr. Ricardo Pedroza, gerente comercial, 

relata que, no início das atividades “a gente não procurava o mercado, o mercado é que 

procurava a gente”, o que corrobora as afirmações do Sr. Sérgio Lima: 

Nos primeiros passos nossos, o mercado era muito carente ainda, 2002, 
ainda havia uma procura muito grande por camarão. Era fácil vender! Os 
clientes vinham aqui para o Brasil comprar. [...] o mercado era tão carente 
que eles vinham bater na nossa porta, não tinha grande dificuldade não, na 
época. Sérgio Lima  4:11 (29:29) 
 
 

A atividade era nova no Brasil e os novos empresários do setor não detinham 

conhecimento sobre o processo produtivo e formas de comercialização, enfocada para o 

mercado externo. A Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) surgiu como 

entidade que fomentava a cooperação entre os empresários, assim como o compartilhamento 

de conhecimento. Cursos e treinamentos eram promovidos, assim como a disseminação de 

tecnologias e informação. As empresas associadas entendiam que era necessário o 
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fortalecimento de toda a atividade no Brasil, já que eram todos novos entrantes na 

carcinicultura. Assim como identificado na primeira etapa da trajetória da empresa, as redes 

de relacionamento com os concorrentes, denominadas de horizontais por Ghauri, Lutz e 

Tesfom (2003), foram fundamentais para as primeiras exportações e tiveram como objetivo o 

nivelamento de conhecimento, o que vai ao encontro dos achados de Chetty e Wilson (2003) e 

Madhok (1997). O Sr. Sérgio Lima destaca que: 

Existia à época, um grupo que era a ABCC que é a Associação Brasileira 
dos Criadores de Camarão e dentro da ABCC, tinha um grupo que nós 
conhecemos, membros que participavam desse grupo. [...] Então, era um 
grupo de 10 empresas e uma boa parte, já era conhecida nossa e/ou de 
Roberto Galvão, então a gente teve acesso com facilidade a participar desse 
grupo e é um entendimento de todo o mundo que, dentro de uma atividade, 
se tem alguém vendendo mal, prejudica a todos que tão dentro do negócio. 
Então a gente teve uma ajuda das empresas que já estavam dentro da 
atividade, para comercializar os primeiros lotes que foram dos pescados. 
Sérgio Lima 4:272 (134:134) 
 
 

O grupo a cada mês visitava uma fazenda diferente com o intuito de aprender as 

práticas de produção e mercado adotadas e utilizá-las. As primeiras exportações da Potiporã 

foram realizadas por intermédio da ABCC ainda em 2002 e destinaram-se ao mercado 

francês. A importância da participação na associação é identificada, quando os entrevistados 

da empresa citam a entidade, a exemplo do Sr. Sérgio Lima que destaca: 

Tinha um grupo de mais ou menos 10 empresas dentro da ABCC, que se 
reuniam mensalmente. Era um negócio muito interessante e que a gente 
teve a felicidade de poder participar. Esse grupo de 10, nós tínhamos 
reuniões mensal, mensalmente havia uma reunião e cada reunião dessa era 
em uma das fazendas, para se discutir mercado e produção; então, cada 
anfitrião preparava uma apresentação das novidades que estavam fazendo, 
então nós íamos todos os meses para uma dessas fazendas, eram mais ou 
menos 10, quer dizer, dentro de um ano, você rodava todos os estados do 
Brasil, onde tinha produção de camarão e eram as empresas mais 
importantes do setor. Era uma coisa muito rica que, para mim, que não tinha 
experiência nenhuma no setor. Sérgio Lima 4:273 (135:135) 
 
 

A experiência no comércio internacional com a fruticultura possibilitou que a Potiporã 

compartilhasse o seu conhecimento entre as duas atividades, diferenciando-se das demais 

empresas participantes da ABCC. A Potiporã demonstrava maior cautela e maturidade do que 
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os concorrentes devido às exportações prévias de frutas. Destaca-se o compartilhamento de 

recursos intangíveis, tais como a experiência no processo produtivo e comercialização, devido 

à caracterização dos negócios como relacionados vinculados (HITT, IRELAND, 

HOSKISSON, 2002) que se tornaram os alicerces para capacidades e competências essenciais 

corporativas competitivamente valiosas. Competências corporativas essenciais são conjuntos 

complexos de recursos e capacidades que vinculam diferentes negócios, principalmente por 

meio de conhecimentos administrativo e tecnológico, experiência e habilidade.  

Os recursos financeiros e baseados em conhecimento foram considerados 

determinantes para a abertura de negócios relacionados, o que vai ao encontro das pesquisas 

de Chatterjee e Wernerfelt (1988; 1991) e corrobora Wernerfelt (1984), Barney (1991; 2002), 

Peteraf (1993), Fahy (1998a; 1998b), Peng; (2001), Dhanaraj e Beamish (2003) e Sharma e 

Erramilli (2004) que sugerem que a empresa adquire vantagem competitiva se consegue 

transferir habilidades ou recursos existentes para um novo segmento ou mercado. A estrutura 

de comercialização na União Européia foi copiada da fruticultura. O Sr. Sérgio Lima relata 

que “E, apesar do mercado de camarão não atuar com consignação, nós fomos... Pela 

experiência da fruta, resolvemos ser mais agressivos também”.  

Devido aos resultados positivos do escritório de fruticultura localizado em Roterdã, ao 

final de 2003 optou-se também pela abertura de uma subsidiária de vendas em Bilbao, na 

Espanha, para comercialização exclusiva de camarão, o que suporta Dunning (1988), que 

afirma que a escolha do modo de entrada está ligada às características do país de destino da 

empresa e aponta a dimensão do mercado e o panorama político econômico como os fatores 

determinantes. 

Diante desta nova postura, o perfil da comercialização para o mercado internacional 

deixou de ser passivo. Com esta decisão, a empresa passou a ser caracterizada como pró-ativa 

na tipologia desenvolvida por Piercy (1991), fato também que ocorreu na fruticultura. A 
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exportação era considerada como algo importante, fundamental para o crescimento da 

empresa. Para a comercialização nos Estados Unidos, a empresa aproveitou a estrutura da Rio 

Grande Foods, que já era utilizada para a venda de frutas. A escolha de Bilbao foi 

determinada pela concentração da demanda na Espanha e França, principais consumidores do 

produto na União Européia. Os relatos a seguir ressaltam como a empresa transferiu a 

experiência do processo de internacionalização da Timbaúba para as atividades da Potiporã: 

 [...] então, como a gente já tava, vamos dizer, calejado com a situação, com 
camarão a gente foi um pouco diferente, apesar do camarão não ter tantas 
variáveis de qualidade quanto a fruta tem, é aquela história “gato escaldado 
tem medo de água fria”, então já foi com mais calma para o mercado.  
Manoel Neto - 6:5 (20:20) 
 
[...] Sérgio já era diretor da Timbaúba Agrícola, então muita coisa de 
tecnologia, muitos sistemas digo, muitos processos de exportação, veio da 
experiência das outras empresas do grupo, principalmente creio, da fruta, 
basicamente da fruta. Charles Mendonça- 9:7 (22:22)    
 
 

Relacionada ao dilema de recursos humanos, abordado por Lam e White (1999), a 

escolha do gerente do escritório da Espanha, desde a sua abertura, foi de um brasileiro com 

experiência da cultura da empresa e com atuação prévia na Timbaúba Agrícola. O Grupo 

Queiroz Galvão preocupa-se com a aculturação na empresa antes da expatriação, conforme 

relatos a seguir: 

É uma questão de afinidade também, ele trabalhava conosco, ele foi gerente 
da empresa em Petrolina, já tinha tempo trabalhando dentro do grupo, 
quando surgiu a idéia de montar o escritório de Bilbao, ele internamente, foi 
a pessoa eleita para assumir o escritório lá fora e ser um brasileiro facilita 
muita coisa, a afinidade cultural é importante. Sérgio Lima 4:44 (76:76) 
 
Sempre existe uma preocupação de só mandar para lá as pessoas que tem 
nossa cultura. Então é uma coisa muito rara, a gente pegar uma pessoa aqui 
e mandar direto pro Exterior, normalmente a pessoa trabalha aqui, em 
comércio Exterior, um período a gente prepara, acultura e depois numa 
nova etapa se a pessoa tiver interesse, ela vai lá para fora. Manoel Neto 6:9 
(32:32)   
 
 

A Potiporã passou a participar efetivamente de feiras internacionais com o apoio da 

ABCC e também por conta própria. Conforme os dados das entrevistas, percebe-se que as 

feiras foram mais importantes para a prospecção de novos clientes da carcinicultura do que da 
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fruticultura. A participação em feiras no início das atividades da Potiporã foi uma constante e 

foi considerada como uma ferramenta indispensável para prospecção de mercado, obtenção de 

credibilidade e visibilidade. O contexto foi considerado privilegiado para a obtenção de 

informações especializadas sobre clientes, tecnologia e mercados, fato que corrobora Setúbal 

e Souza (2004). O Sr. Sálvio Junior afirma que “o camarão, creio que tenham sido as Feiras. 

Sem dúvida, as Feiras, foi o que mais contribuiu para o desenvolvimento de mercado”.  

Entretanto, ao longo do processo, a atividade de carcinicultura revelou-se menos 

relacionada à fruticultura do que o planejado, principalmente com relação aos recursos de 

conhecimento de produção e mercado. O fato gerou um gap de conhecimento, incorrendo na 

necessidade de adaptação da empresa a estas diferenças. A estrutura e canais de distribuição 

não eram os mesmos. A fruta, devido a sua perecibilidade, precisava ser vendida de imediato 

e não poderia ser estocada à espera de oportunidades de mercado. A validade do camarão era 

significativamente superior, e poderia ser armazenado por um período de 18 meses, o que 

possibilitava programações comerciais futuras. Apesar do amadurecimento gerencial 

proporcionado pela fruticultura, houve necessidade da flexibilidade estratégica preconizada 

devido a estas diferenças que surgiam com o passar do tempo. As principais adaptações 

podem ser observadas nas narrativas a seguir: 

Não, não sabíamos, não sabíamos, até a idéia inicial criada do camarão, foi 
semelhante à fruta, então eles fizeram a produção; a gente, na realidade, 
nem produziu o que o mercado queria, a gente produziu o que a gente 
acreditava que poderia ser muito bem produzido, no caso do camarão, então 
foi enviado para lá, a gente teve até certa dificuldade. Sálvio Junior - 7:31  
(66:66) 
 
A experiência do grupo na fruta, no processo de produção e exportação, 
logística, eu acho que contribuiu muito também pro amadurecimento da 
Potiporã; agora, muita coisa foi no caminhar da história mesmo de 
produção, as necessidades vão aparecendo e a empresa foi se adaptando, 
foi... se adaptando ao processo produtivo e ao mercado, claro. O mercado 
vai se mostrando novo a cada dia. Charles Mendonça - 9:8  (26:26)  
 
 

O camarão apresenta especificidades muito diferentes do que o plantio de frutas. 

Afirma o Sr. Sálvio Júnior: “camarão é muito mais difícil, muito mais difícil porque você não 
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tem o controle a olho nu do camarão”. Para o Sr. Antonio Milfont, “a carcinicultura, não é um 

mundo racional. Ah, a lua hoje está ruim! O camarão começou a rodar”. O cultivo do 

camarão, que parecia ser mais relacionado à fruticultura, mostrou-se altamente dependente do 

meio ambiente, principalmente pelo fato de ser um animal primário e viver na água, o que o 

torna mais vulnerável às mudanças das condições naturais. Os depoimentos de Roseli 

Pimentel, responsável técnica da empresa, evidenciam a afirmativa: 

[...] o que eu considero difícil no camarão quando comparado a outros 
animais é o fato dele viver na água. Eu que sou veterinária [...] Entrei na 
faculdade para cuidar de cachorro [...], quando você vê o animal, você sabe 
que ele está doente, você pode intervir a qualquer momento, você pode 
eleger um tratamento, uma terapia e no meio do caminho dizer -“não foi a 
melhor, eu vou corrigir!” -  e quando você trabalha com um animal que vive 
em função do ambiente, o camarão está na água! Então, hoje, a água deve 
estar mais fria, estressa o animal. É um animal primário, não tem células de 
defesa, o metabolismo dele... O sistema circulatório dele é semi-aberto, 
então, tudo primário, para viver num ambiente que é altamente vulnerável, 
que é a água; então, a gente sabe que na água existem bactérias, a gente 
sabe que a temperatura da água influencia, a água está em contato direto 
com o solo. Roseli Pimentel - 1:23 (102:102) 

 
[...] por ser um animal que vive na água, os veterinários não, mas os 
biólogos dizem que a lua interfere e então que, nas noites de lua, o camarão 
roda e fica mole, aí você pára a despesca. A forma que você vai pegar o 
camarão, ele grampa, ele fica em forma de “C”, um grampo mesmo, duro, 
não é uma carne boa para ser ingerida porque tem muito ácido lático, 
então... Uma série de fatores [...] Roseli Pimentel - 1:46 (100:100) 
 

Para auxiliar nas diferenças de mercado, a empresa optou pela contratação de um  

vendedor espanhol, com ampla experiência no segmento de carcinicultura, para atuar na área 

comercial do escritório de Bilbao. A aquisição de recursos idiossincráticos gerou maior 

competitividade e conhecimento do mercado internacional, assim como argumentado por 

Barney (1991), Fahy (2002), Dhanaraj e Beamish (2003) e Sharma e Erramilli (2004). O novo 

funcionário, com mais de 10 anos de atuação no mercado Europeu de camarão e boa 

reputação perante os clientes, auxiliou na prospecção de novos compradores, e também 

contribuiu na redução da distância psíquica abordada principalmente por Johanson e Vahlne 

(1977; 1990; 2006), Holm, Eriksson e Johanson, (1996), Andersson, Johanson e Vahlne 

(1997) e Klein e Roth (1990).  
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No início das atividades, tanto da fruticultura quanto da carcinicultura (fases 1 e 3 da 

trajetória da empresa), o planejamento foi predominantemente caracterizado pela tipologia 

guarda-chuva de Mintzberg e Waters (1985) e Mintzberg (1998). Havia um objetivo claro, 

porém a estratégia não pôde ser deliberada em seus pormenores pela ausência do 

conhecimento na nova atividade e de seu mercado. O conhecimento gradativo do mercado e 

da atividade gerou um maior comprometimento do processo de internacionalização, conforme 

descrito pelo Sr. Sérgio Lima: 

Mas, pela maturidade que já vinha da fruticultura que também no início a 
gente não tinha planejamento, foram coisas que foram amadurecendo 
juntas, o conhecimento nosso com a da atividade e o volume, porque 
começamos muito pequenos na fruticultura então, à medida que a gente foi 
amadurecendo, o grupo foi investindo mais, os volumes foram crescendo e 
os planejamentos foram se concretizando dentro de realidades. Sérgio Lima 
10:2 (1:1) 
 
 

Nesta terceira fase da trajetória da empresa, a influência do líder, Sr.Sérgio Lima, 

também se destaca, fato que corrobora os achados de Pettigrew (1987) ao destacar o papel da 

liderança como peça-chave nas transformações na organização e interação entre as 

perspectivas de mudança. A personificação subjetiva do líder por meio da sua habilidade de 

avaliar, eleger e priorizar as variáveis disponíveis no ambiente externo foi marcante na 

trajetória da empresa, conforme descrito pelo Sr. Sálvio Junior: 

Eu acho que foi o principal, essa iniciativa que ele teve para fruta, ele está 
tendo para o camarão, camarão é muito mais difícil, muito mais difícil 
porque você não tem o controle a olho nu do camarão, mas eu acho que 
partindo desse ponto, que a atitude de Sérgio, a vontade de desenvolver e de 
crescer, eu acho que está sendo primordial, eu acho que esse é o ponto que 
tem desenvolvido a empresa e o apoio de Roberto para ele. Sálvio Junior - 
7:28  (62:62)    

 

A iniciativa do líder e a presença constante nas atividades produtivas e comerciais dos 

dois negócios, apesar de serem diferentes e requererem o desenvolvimento de um novo 

conhecimento, são percebidas pelos entrevistados. O comprometimento, a determinação na 

contratação de funcionários capacitados, a agilidade na tomada de decisões e a delegação das 
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atividades são características do líder que puderam ser observadas durante a visita às 

dependências da Potiporã e no relato a seguir: 

 
A empresa dá suporte a essa velocidade de decisão, a empresa decide 
rápido, não tem muita... Eles têm autonomia para decidir, o que Sérgio 
decidir, está decidido e assinado em baixo, ele vai responder no final pelo 
resultado entendeu, mas ele decide, o pessoal dá suporte. E quando os donos 
têm que decidir, a decisão também é rápida, é uma pessoa extremamente 
rápida nas decisões, passa a responsabilidade, eles delegam e delegam 
mesmo, você... te vira! Faça... agora é cobrado todo o resultado, por isso 
que Sérgio está lá até hoje, Sérgio dá resultado, um cara que realmente puxa 
pela empresa, puxa... é trabalho, um trator para trabalhar! Porque época de 
safra, eles trabalham 24 h por dia lá, durante seis meses. Johan Hutzler - 
11:45  (77:77)    

 
 
Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), as empresas precisam administrar os 

riscos políticos e econômicos ao longo do processo de internacionalização. A primeira grande 

restrição do ambiente externo, especificamente o político-legal, surgiu em 2003, quando a 

Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USICT) votou a favor da imposição de 

direitos antidumping às importações de camarão de águas mornas não enlatado provenientes 

de Brasil, China, Equador, Índia, Tailândia e Vietnã, considerando que o Brasil apresentava 

margens de dumping que variavam entre 2,35% e 67,8%. A sobretaxa para as importações de 

camarão oriundo do Brasil chegou a tarifas de até 267% (EMBAIXADA DOS EUA, 2008). 

A ação teve como base a acusação da Southern Shrimp Alliance - Sociedade Sulista de 

Pescadores de Camarões (SSA) e a Louisiana Shrimp Association - Associação de 

Carcinicultores do Estado da Luisiana. Com a sobretaxa e o risco de julgamentos para taxação 

retroativa, as exportações para os Estados Unidos se tornaram inviáveis. Com esta 

contingência, a empresa precisou redirecionar as suas estratégias para o mercado norte-

americano. A empresa optou em parar de exportar camarão para a subsidiária Rio Grande 

Foods. O ambiente externo influenciou na estrutura organizacional da subsidiária e estratégia 

internacional da Potiporã e Timbaúba e refletiu-se no “processo causal” de Johanson e Valhne 
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(1990) e Eriksson et al (2000) e na adaptabilidade às mudanças de mercado abordada por 

Haar e Ortiz-Buonafina (1995). 

Conforme o esquema gráfico apresentado na figura 17 (4), os problemas no Equador, 

gerados pelo Vírus da mancha branca (White spot) levaram a oportunidades de mercado com 

altos níveis de rentabilidade, visto que havia uma lacuna de fornecimento no mercado 

mundial. Ao final de 2003, a Queiroz Galvão Alimentos considerava que o processo de 

aprendizagem da fruticultura decorrente dos 11 anos de atividade e dos quase dois anos de 

carcinicultura possibilitava um maior planejamento das atividades de internacionalização e de 

processo produtivo. Na fruticultura, por meio do controle da floração artificial da manga, o 

que possibilitava exportar durante as janelas de mercado.  Na carcinicultura, com o apoio de 

consultorias nacionais e internacionais, as exportações cresciam significativamente e os 

técnicos consideravam que já conheciam o processo produtivo. As subsidiárias de venda na 

Espanha, Holanda e Estados Unidos operavam regularmente, sendo o de Bilbao com enfoque 

em carcnicultura e os demais na fruticultura.  
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Figura 17 (4) - Esquema gráfico acerca dos motivos para abertura da Potiporã 

 



 151

Entretanto, em 2004, uma grande crise assolou a atividade de carcninicultura devido à 

mudanças no ambiente natural e tornava-se necessário o desenvolvimento de novas 

competências para sobreviver no mercado.  

 

 

4.1.1.4 Fase 4: Influência do ambiente externo, crise e desenvolvimento de 

recursos intangíveis (2004 a 2006) 

A quarta etapa da trajetória da empresa pode ser considerada como o momento 

“divisor de águas” na indústria de carcinicultura no Brasil. Em 2004, uma grande crise 

assolou a indústria, fazendo com que as empresas remanescentes buscassem novas fontes de 

vantagem competitiva. A crise também expurgou do mercado as empresas oportunistas ou 

com falta de disponibilidade de recursos financeiros, que apesar de não se enquadrar no 

modelo VRIO de Barney (1991) foi um recurso que a diferenciou das demais. O Sr. Charles 

Mendonça, gerente da unidade de beneficiamento, comenta que: 

“[...] com o boom, entrou empresa preparada e não preparada e ganhava 
dinheiro, enfim... na hora da crise, da primeira grande crise, aí só ficou 
quem realmente estava preparado e quem realmente sabia o que era uma 
atividade agropecuária, o que realmente... é administrar uma empresa”. 
Charles Mendonça 9:35 (102:102). 
 
Então, houve um peneiramento, digamos assim, as empresas mais... Com 
menor poder econômico, não conseguiram manter suas portas abertas, 
realmente fecharam [...] Charles Mendonça 9:30 (91:91). 
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A desvalorização cambial, concomitantemente ao surgimento da NIM - vírus da 

necrose infecciosa muscular, e de fortes chuvas na região, levaram a quedas de vendas e de 

produtividade e aumento de mortalidade nas fazendas, incorrendo numa grande crise no setor. 

A desvalorização do dólar frente ao real teve seu início no final de 2004, o que pode ser 

observado no gráfico 2 (4). 

Gráfico 2 (4) - Evolução do dólar comercial 
Fonte: baseado nos dados de Diário das Leis (2008) 

 

Entre 2002 e 2004, o dólar atingiu o seu ápice de valorização frente ao real, e chegou a 

valer R$ 3,755 no mês de setembro de 2002.  No entanto, a partir do final de 2004, percebe-se 

um declínio da moeda, que prejudicou as exportações da Queiroz Galvão Alimentos. O Sr. 

Sérgio Lima argumenta que “o mercado inteiro hoje, não trabalha com consignação, mas 

comercializa camarão em dólar. A moeda dólar está numa derrocada constante” 4:217 

(69:69), fato que prejudica as exportações diretamente. A desvalorização do dólar a partir de 

meados de 2004 foi citada repetitivamente pelos diferentes entrevistados da empresa. Em 

linha com os pressupostos de Kuada e Sorensen (2000) com relação aos países em 

desenvolvimento, o câmbio é considerado pelos entrevistados a principal variável 
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influenciadora das decisões de internacionalização da empresa. A preocupação com o 

aumento do real com relação às exportações é percebida nos trechos a seguir: 

O que mais afeta as nossas exportações é o câmbio. Pelo câmbio e pelo 
problema sanitário que tivemos. O problema sanitário está sendo resolvido, 
mas o câmbio está piorando a cada dia. Sergio Lima - 4:111 (222:222) 
 
Hoje em dia, a gente está com o dólar muito baixo, então a gente vem 
desenvolvendo as atividades do mercado interno de camarão, como se ele 
fazendo a continha de padaria e vendo - “vale a pena exportar ou não vale a 
pena exportar? Quanto a gente está vendendo lá fora e quanto que a gente 
vende aqui no Brasil? Então essa é uma avaliação que a gente está fazendo 
freqüentemente, sempre com um foco maior no mercado e sempre 
observando o mercado, planejando melhor em atingir os melhores 
resultados com base no mercado. Manoel Neto - 6:24  (54:54) 
 
Se você analisar hoje, por exemplo, os preços em dólar, de fevereiro... A 
gente está em março, de março de 2008 com março de 2007, com março de 
2006, março de 2005, de todos os marços que a gente está na atividade, o 
preço em dólar hoje, é melhor do que todos os anos anteriores, o preço do 
nosso camarão. Só que o dólar hoje é uma coisa que complica bastante a 
operação de exportação, entendeu?  Ricardo Pedroza - 3:19 (35:35)    
 
 

A valorização do real gerou mudanças na estratégia de comercialização, que passou a 

enfocar no mercado interno. Afirma o Sr. Sérgio Lima “nossas vendas no mercado interno são 

mais interessantes de que as vendas da Europa, hoje, com o câmbio atual” 4:169 (379:379).   

A estrutura organizacional foi alterada, visto que não havia um departamento comercial 

enfocado para o mercado brasileiro, que foi criado devido à crise da moeda nacional. O 

ambiente externo gerou mudanças organizacionais, assim como advogam Lawrence e Lorsch 

(1973) e Donaldson (1985; 1999) ao afirmarem que a estrutura é contingente ao ambiente. O 

real valorizou-se significativamente e o mercado interno, outrora desconhecido, passou a ser 

mais rentável, conforme trechos de entrevistas a seguir: 

E o mercado interno ocupou essa lacuna do EUA, o mercado nacional tem 
crescido muito; agora, esse crescimento também está se dando em função 
da valorização do real. Então, a exportação que era muito vantajosa porque 
se tinha as moedas, euro e dólar, muito valorizadas, hoje isso não está 
acontecendo. Sergio Lima - 4:21  (43:43)    

 
Principalmente por causa do câmbio, nós só comercializávamos aqui, o que 
não havia interesse do mercado internacional de comprar. Hoje é ao 
contrário, hoje a gente prioriza as vendas no mercado interno. Sergio Lima - 
4:24  (51:51) 
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O acaso, presente no modelo Diamante de Porter (1989), se reflete no segundo 

problema que ocorreu no mesmo período, o surgimento da NIM - vírus da necrose infecciosa 

muscular. A NIM infecta os camarões atacando inicialmente o órgão linfóide e se espalha 

pelo organismo para contaminar outros tecidos. Em seu último estágio, a enfermidade atinge a 

porção distal do abdome, causando inflamação aguda do tecido muscular, seguida de necrose 

degenerativa progressiva, levando o animal à morte. A NIM surge inesperadamente em 

viveiros que apresentam algum desequilíbrio físico-químico ou biológico. Se o camarão 

encontra-se com o sistema imunológico comprometido pelo estresse, torna-se condição ideal 

para a instalação inicial da enfermidade e sua posterior disseminação (ABCC, 2004). Sérgio 

Lima demonstra a gravidade do vírus: “Ele mata, ele provoca uma necrose na ponta da cauda 

do camarão e ele vem ao óbito, mata” 4:116 (236:236). A NIM se reflete no acaso 

apresentado por Porter (1989) ao caracterizar a competitividade das nações. No entanto, o 

acaso, nesta situação específica, prejudicou toda a indústria da carcinicultura do Brasil. 

O surto da NIM iniciou-se no Piauí, passando pelo Ceará, e em 2004 atingiu duas 

regiões do Rio Grande do Norte, sendo uma delas Pendências, o município com maior 

expressão no ramo. A NIM já está presente em todo o RN, o que repercute na distribuição do 

camarão brasileiro no mercado internacional (GOMES et al, 2006). Os volumes de produção 

no Brasil caíram significativamente. O impacto da NIM na Potiporã e na produtividade 

brasileira se reflete nos relatos abaixo: 

O Brasil chegou ao pico de quase 90 mil toneladas. O Brasil, para você ter 
uma idéia, produzia no ano 2000, algo em torno de cinco mil toneladas de 
camarão; chegou a 90 mil toneladas em 2004. Quer dizer, partiu de cinco 
mil para 90 mil, em cinco anos mais ou menos, quatro, cinco anos. Aí 
depois foi quando começaram as crises... aí nós também no Brasil, ficamos 
com problema de crise de produção, ainda teve um vírus, não tão forte 
como o de Equador, mas tivemos um vírus, o vírus da NIM, que foi um 
vírus que também trouxe graves problemas de produção pro Brasil, 
inclusive para nossa empresa, então quando teve esse vírus em 2004, que 
foi decorrente de cheias que vieram, enfim, foram vários problemas de 
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produção e mais o problema que todos os grande projetos e os pequenos 
projetos de camarão também. Ricardo Pedroza - 3:13 (27:27)  
 
Vou lhe dar um dado: as sobrevivências nossas, em cada ciclo de cultivo, 
variavam entre 70, 75%; quando veio o problema da virose, nós chegamos a 
ter média mensal de produção, com sobrevivência de 19%. Veja o impacto 
que isso teve na produção, foi um desastre! E isso, não estou dizendo que 
foi só na Potiporã não, isso foi na produção nacional, mas foi um desastre 
para produção brasileira de camarão. Sergio Lima - 4:266 (132:132)    
 
 

Neste momento de crise, as redes horizontais foram restabelecidas tendo como 

objetivo melhorar a eficiência de produção (GHAURI; LUTZ; TESFOM, 2003, p.731) devido 

aos estragos causados pela NIM. As redes horizontais foram determinantes para a formação 

de recursos, o que corrobora Chetty e Wilson (2003) e Hamel, Doz e Prahalad  (1989).  Com 

o objetivo de avaliar os efeitos da NIM, compreender as causas de sua manifestação e 

disseminação, foram realizados vários estudos com o apoio da ABCC, envolvendo desde a 

caracterização ambiental, mapeamento das áreas afetadas, pesquisa sobre a evolução dos 

níveis de sobrevivência e da sintomatologia apresentada no decorrer de todo o período em que 

a enfermidade passou a causar baixo desempenho dos cultivos. As evidências recolhidas 

apontam na direção do desequilíbrio ambiental decorrente das chuvas (ABCC, 2008). A 

fazenda de engorda da Potiporã foi fortemente atingida pelas chuvas de 2004 que ocorreram 

na região Nordeste. Houve uma enchente que prejudicou a produtividade, em conjunto com a 

NIM. O Sr. Sérgio Lima acredita que: 

São teorias, não é uma afirmação, mas se você observar nos outros locais do 
mundo onde tiveram problemas sanitários em produção de camarão de 
cativeiro, eles sempre acontecem depois de uma alteração climática. Então, 
nós tivemos em 2004, um regime de chuvas muito intenso, no Nordeste 
todo, várias fazendas de camarão foram inundadas, essas chuvas intensas 
provocam uma mudança de salinidade muito brusca, você tem salinidades 
de 30, 40 e vai para zero em 24 horas. Sérgio Lima 4:257 (228:228) 
 
 

A grande dificuldade do setor derivou da simultaneidade da ocorrência destes fatores 

externos. O acaso (PORTER, 1999) e as mudanças no contexto econômico e natural (HITT, 

IRELAND, HOSKISSON, 2002; KEEGAN, 2005) afetaram a empresa no mesmo momento. 
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Se apenas houvesse a crise cambial, o mercado interno poderia ser explorado sem a 

ocorrência de prejuízos de produção causados pela NIM ou de estrutura física em decorrência 

das chuvas. Caso ocorresse apenas o surgimento do vírus, o recurso oriundo das exportações 

ajudaria na capitalização da empresa para o combate à praga ou reconstrução dos ativos 

perdidos na chuva. A preocupação com a simultaneidade dos fatores é relatada pelo Sr. 

Charles Mendonça, gerente da unidade de beneficiamento: 

[...] foi tudo ao mesmo tempo, o grande problema é que não foi um 
problema seguido de outro, foram todos os problemas de uma vez só, a 
chegada da NIM no Brasil, as enchentes no Nordeste em 2004 que 
acabaram grande parte da área produtiva e o fator econômico pela 
desvalorização cambial a partir de tal data. Foi tudo ao mesmo tempo, 
então mesmo que você tivesse tido uma grande crise patogênica digamos, 
um vírus, mas se você tivesse dinheiro para sustentar isso, não teria sido 
tão grande; ou ao contrário, se você tivesse um problema econômico, mas 
se os níveis produtivos tivessem se mantido num patamar que você 
conseguisse ter uma produtividade muito alta e ter minimizado o impacto 
econômico, seria também outra história. Nosso problema foi a ocorrência 
das três coisas ao mesmo tempo, então como qualquer segmento de 
indústria agropecuária, é muito sensível, é uma indústria muito sensível. 
Charles Mendonça 9:30 (91:91) 

 
 

Um sentimento de desnorteamento se instaurou com a crise e a Potiporã precisou rever 

as suas estratégias para sobrevivência, assim como o que seria possível fazer para se proteger 

de eventuais possíveis novas ameaças do meio ambiente. A região, anteriormente considerada 

ideal pelas condições naturais, geradora de fatores básicos (PORTER, 1989) e detentora de 

vantagens da localização (DUNNING, 1980, 1988), está situada no delta do Rio Assu, local 

sujeito a enchentes decorrentes de índices pluviométricos elevados. Trata-se de uma 

desvantagem da localização não percebida no momento da aquisição pela falta de 

conhecimento da atividade no início das operações.  

O processo de formação de estratégias da Potiporã,, com características do 

incrementalismo lógico de Quinn (1978) e Indenburg (1983), passou a predominantemente 

emergente. A estratégia tendeu a ser inferida post hoc aos padrões emergentes e perfis 

dinâmicos situacionais, visto que a empresa precisou adaptar-se ao processo contínuo de 
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mudança na composição de fatores internos e externos relacionados ao tempo, à 

aprendizagem e ao conhecimento experiencial sugeridos por Jones e Coviello (2005). 

Identifica-se nas palavras do Sr. Bruno Fonseca que, no momento de crise, a capacidade 

financeira do Grupo foi um fator importante para o desenvolvimento de soluções e 

continuidade das atividades: 

Eu diria assim, que o principal motivo de estarmos hoje aqui ainda, ter 
sobrevivido, é o fato de ser do grupo Queiroz Galvão, quer dizer, é um 
grupo forte e é um grupo que ele não tem digamos assim, o costume, ele 
não tem a tradição de perder, ou seja, jogar a toalha. É um grupo que ele vai 
até as últimas conseqüências, ele só joga a toalha, quando ele vê que não 
tem mais jeito, então esse é o principal motivo. Bruno  
Fonseca - 2:3 (24:24)  
 
 

Como decisão inicial, houve a redução da área da produção para que a empresa 

pudesse aprender com a crise e repensar nas soluções. Apenas 1/3 da área total manteve-se 

povoada. A consultoria nacional, contratada desde a elaboração do projeto, já não supria a 

empresa com o conhecimento necessário para a superação da crise, pois os fatos foram novos 

e inesperados. Optou-se, portanto, pela sua retirada. Percebeu-se que os recursos ora 

existentes já não geravam vantagens competitivas e seria necessária a criação de novos 

recursos. Com relação a este período de crise, o Sr. Sérgio Lima comenta que: 

Pela falta de conhecimento da atividade e uma total dependência dos nossos 
consultores no início da atividade da carcinicultura, nós não conseguimos 
fazer planejamentos que se concretizaram em realidade, no início.  Com a 
enchente de 2004, a própria consultoria ficou desnorteada com o que 
aconteceu na atividade e aí, os planejamentos não batiam mais com nada... 
Nada com nada... Sérgio Lima 10:4 (1:1) 
 

A consultoria foi então substituída por profissionais contratados, principalmente 

estrangeiros com experiência prévia em problemas similares ao que o Brasil estava 

enfrentando no momento. Os executivos da empresa sentiram que o conhecimento que 

achavam que detinham já não era mais suficiente. O Grupo Queiroz Galvão detinha recursos 

financeiros suficientes para a reconstrução e continuidade da atividade. Entretanto, antes era 
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necessário ter humildade e aprender novamente por meio da aquisição de novos recursos 

idiossincráticos, o que é percebido nos comentários do Sr. Ricardo Pedroza: 

Foi uma fase que foi muito ruim na empresa, não por ter mudado o 
profissional, foi porque foi uma fase que foi o pico dos problemas de 
produção. Então, nesse determinado momento, para você ter uma idéia, a 
gente reduziu a área de produção da empresa para 1/3 da área, porque a 
gente vinha tendo vários problemas e a gente tomou a decisão de recuar um 
pouquinho para não ter tanto prejuízo, para poder aprender... a gente não 
desistiu da atividade, a gente queria estar aprendendo, temos humildade de 
vê que precisava aprender, descobrir a solução pros problemas, mas a gente 
não podia estar tentando descobrir a solução para um problema com um 
problema tão grande, então foi essa decisão que foi tomada na época.  
Ricardo Pedroza 3:51 (82:82)   
 
 

Como soluções para a antecipação de uma nova crise, o Sr.Sérgio Lima realizou uma 

leitura no ambiente e viu que no Equador havia uma quantidade significativa de profissionais 

com experiência disponíveis e decidiu trazer profissionais estrangeiros para trabalharem no 

Brasil como forma de desenvolver novos recursos (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991). 

O Equador passou por uma crise semelhante a do Brasil no final da década de 90 e recuperou-

se. O líder considerou que a experiência de trabalhadores equatorianos neste processo de 

recuperação poderia auxiliar no desenvolvimento de novas soluções.  

Segundo o Sr. Ricardo Pedroza, professores de Israel, Peru e México também foram 

trazidos à região para tentarem descobrir o “caminho para a gente sair daquela crise”. O Sr. 

Sérgio Lima destaca que: 

E aí, nós partimos... Quem viveu um problema semelhante e se recuperou? 
O Equador! Anos antes, o Equador teve uma virose, que é outro vírus, não é 
o mesmo, mas teve uma virose do vírus da mancha branca, que saiu de 
quase 200 mil toneladas de exportação para praticamente zero e tava se 
recuperando. Então, a gente entendeu que o Equador tinha profissionais 
mais experientes para lidar com esse problema, então fomos buscar técnicos 
fora do país. E hoje, a equipe técnica nossa, é quase toda de fora, são 
equatorianos e panamenhos. Sérgio Lima 4:73 (129:129) 
 
 

Os técnicos de produção vieram definitivamente e trouxeram para a Potiporã novas 

tecnologias para a tentativa de superação da crise, tais como a utilização do manejo e a 

utilização de probióticos, que são práticas ainda não utilizadas pela concorrência no Brasil. 
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Houve uma nova curva de aprendizagem e desenvolvimento de novos conhecimentos, em 

parte transferidos pelos novos funcionários estrangeiros, que possibilitaram o 

desenvolvimento de novas vantagens de propriedade com relação a outras empresas que 

atuam no mesmo mercado, principalmente as relativas à posse de ativos intangíveis e direitos 

de propriedade, que suportam em parte a teoria eclética de Dunning (1988). Neste mister, no 

intuito de capacitar as mulheres que atuavam no beneficiamento do camarão,  

predominantemente manual, profissionais equatorianas vieram treinar as brasileiras por um 

período de quatro meses. A crise fez com que a empresa desenvolvesse recursos de inovação 

para obtenção de vantagem competitiva e sobrevivência. 

O programa de melhoramento genético surgiu como reação ao vírus da NIM, fato que 

exemplifica Lam e White (1999) ao afirmarem que quando os ambientes mudam as empresas 

devem se adaptar para sobreviver e Porter (1989) quando advoga que a melhoria e inovação 

em métodos e tecnologia constituem um elemento central para a vantagem competitiva.  A 

Sra. Roseli Pimentel informa, sobre a criação do programa de melhoramento genético, que 

“os impactos foram muito grandes a partir de 2004, então depois de um mega investimento... 

Então valia a pena procurar alguma coisa que me desse subsídio, para continuar na atividade.” 

A tecnologia visa o desenvolvimento de famílias de camarão mais resistentes aos vírus, 

conforme narra o Sr. Sérgio Lima: 

A Potiporã reagiu a isso, montando um programa de melhoramento genético 
para desenvolver famílias de camarão resistente ao vírus e nós já estamos aí 
a... Esse programa foi instalado no final de 2004, nós estamos indo pro 
quarto ano. Estamos recuperando nossa produtividade, nossa capacidade de 
produção com... Fruto também desse trabalho. Outras coisas foram feitas, 
mexeu-se muito no manejo da fazenda, tentando melhorar, mas eu 
considero que o programa de melhoramento genético tem um impacto 
decisivo na recuperação da produção que está ocorrendo. Sérgio Lima 4:241 
(121:121) 
  
 

O programa de melhoramento genético é único no Brasil e foi implantado desde 2004. 

Baseia-se no processo de resistência natural. O camarão é exposto a uma carga viral por meio 
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de uma infecção dirigida e apenas os mais aptos sobrevivem. Os resistentes tornam-se os 

reprodutores. Todos os recursos para o desenvolvimento do programa são próprios e foi 

contratada uma consultoria franco-equatoriana para a sua criação. No entanto, o líder, ao 

perceber que o conhecimento mantinha-se predominantemente fora da empresa, sob o 

domínio da consultoria internacional, optou pela contratação da Sra.Roseli Pimentel, 

veterinária, com mestrado em carcinicultura pela UFRPE – Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, para acompanhar e ser a responsável pelo programa na empresa. Diante da visão 

de que o melhoramento genético era uma inovação tecnológica que gerava vantagem 

competitiva para a empresa, o objetivo era o de criar e manter o conhecimento na Potiporã, 

em linha com os teóricos da RBV (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; BARNEY, 2002; 

GRANT, 1991; PETERAF, 1993). 

 Não há apoio financeiro do governo, apenas suporte pontual de universidades, mas 

mediante contratação e pagamento. Os entrevistados consideram que este é um dos principais 

diferenciais competitivos da Potiporã e só torna-se possível devido a verticalização do 

processo. Os investimentos em sala de biossegurança e equipamentos de última geração são 

elevados. A Sra. Roseli Pimentel relata que: 

Muitos carcinicultores falam assim -“a esperança da gente ainda é a 
Potiporã” – por que... Inclusive, a gente hoje, só vale a pena o programa de 
melhoramento genético porque a gente tem a cadeia fechada, porque se a 
gente só tivesse um laboratório, não se pagava. Só paga porque a gente 
produz uma larva, mais cara, muito mais cara, mas a gente engorda na nossa 
fazenda, a gente beneficia e a gente quem dita o preço final do produto.  
Roseli Pimentel 1:13 (57:57) 
 

A grande crise de 2004 originou-se de um conjunto de fatores do ambiente externo, 

naturais e econômicos, principalmente a desvalorização cambial, concomitantemente ao 

surgimento da NIM - vírus da necrose infecciosa muscular, e de fortes chuvas na região, 

conforme esquema gráfico da figura 18 (4).  
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Figura 18 (4) - Esquema gráfico da crise do setor de carcinicultura em 2004 

 

A contratação dos funcionários estrangeiros, o programa de melhoramento genético, o 

manejo e o desenvolvimento de probióticos fizeram com que a Potiporã se recuperasse da 

crise causada pelas condições naturais. Contudo, o câmbio ainda desfavorável para as 

exportações contribuiu para a fase seguinte da trajetória da empresa. Por sua vez, a liderança 

associou-se ao desenvolvimento de visão e estratégias específicas diante da crise, 

considerando os obstáculos impostos pelo alto grau de variação ambiental, tais como o 

câmbio, a NIM e as chuvas que ocorreram simultaneamente em 2004, conforme destaca 

Kotter (2000). 

 

 

 

4.1.1.5 Fase 5: Recuperação da crise, fusão dos negócios e foco no mercado 

interno (2007) 

No início de 2007, após uma procura internacional por funcionários qualificados, foi 

contratado o Sr. José Torres para gerenciar a fazenda de engorda. O Sr. José Torres, 

panamenho, traz consigo 21 anos de experiência em carcinicultura e já atuou no setor em 

diversos países, tais como Equador, Venezuela e África. A preocupação da Queiroz Galvão 
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Alimentos de cercar-se de bons e experientes profissionais é notória em toda a sua trajetória e 

a rede de relacionamento com clientes e concorrentes é a principal fonte de captação de 

informações para a contratação destes profissionais. Onde não há competências internas, são 

buscados sólidos conhecimentos no mercado para compor o portfólio de recursos da empresa, 

conforme enfatiza Barney (2002).  

Ao comparar a visão da Potiporã e os investimentos em tecnologia com as 

concorrentes mundiais, o Sr. José Torres comenta que a empresa destaca-se no cenário 

mundial, comparando-a com a maior empresa produtora de camarão do mundo, uma 

multinacional norte-americana instalada no Equador: 

 A visão que eu tenho visto dos empresários da Potiporã, eu só tenho visto 
duas vezes, nos lugares que eu percorri. Isso foi com uma empresa 
americana, no Equador e com essa empresa aqui. [...] Isso é uma visão 
empresarial muito boa que, profissionalmente, permite crescer muito. [...], 
mas eu sei que o mundo do camarão não é com essa visão e essa empresa 
tem visão de futuro realmente, vai ser uma empresa que vai para frente 
realmente, com ou sem a equipe que tem atualmente. Ela vai procurar o que 
ela achar que for preciso, para continuar sendo uma empresa produtora de 
camarão e essa visão, você não vê muito porque geralmente quem entra no 
camarão, ele no início, parece um negócio muito fácil.  José Torres 8:35 
(45:45) 
 
Eu vejo essa empresa como... Aqui, está fazendo os maiores investimentos 
em tecnologia, isso significa, de que não estamos deixando de fazer nada do 
que seja preciso para aumentar os nossos níveis de produção, então, estão 
fazendo tudo em termos de tecnologia, estamos fazendo investimentos 
muito fortes em termos de melhoramento genético e estamos trabalhando 
muito na parte ambiental. A essas três ferramentas, estamos somando a 
parte de manejo técnico, então um negócio exitoso em camarão, se 
conforma dessas quatro bases. José Torres 8:18  (33:33)    

 
As bases identificadas nos trechos supracitados da entrevista do Sr. José Torres, 

manejo, melhoramento genérico e meio ambiente, possibilitaram um maior controle do 

processo produtivo e mantiveram a estabilidade no fornecimento para o mercado. No período 

das entrevistas, em março de 2008 encontra-se em desenvolvimento também a etapa de 

insumos, por meio da produção própria de ração com o objetivo de ampliar o escopo da 

verticalização do negócio.  
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Porém, apesar dos investimentos em tecnologia, o ambiente econômico prevaleceu 

como variável influenciadora da formação de estratégias internacionais. O câmbio não 

contribuiu para a manutenção dos volumes de exportação e a empresa voltou-se para atender 

o mercado interno. Com a paridade da moeda no período, a competitividade brasileira 

encontrava-se baixa. Cabe ressaltar que no Brasil foram proibidas as importações de camarão 

devido a questões fitossanitárias. Se não houvesse esta proibição, mesmo no mercado interno 

os preços da concorrência internacional encontrar-se-iam mais competitivos, o que 

prejudicaria ainda mais os carcinicultores brasileiros. Neste aspecto, o governo, presente nos 

estudos de Porter (1989), atuou como agente influenciador positivo para a indústria de 

carcinicultura no Brasil por meio da barreira não-tarifária imposta aos produtores de camarão 

mundiais.  

Perante este cenário econômico, as empresas Potiporã e Timbaúba Agrícola foram 

fundidas para manutenção de benefícios fiscais destinados a empresas predominantemente 

exportadoras. As exportações do camarão foram prejudicadas, mas as de fruticultura 

mantiveram-se apesar do câmbio devido às janelas de suprimento. O fato de o Brasil exportar 

no período em que não há outros fornecedores de manga, por causa de investimentos em 

tecnologia, gerou uma vantagem competitiva sustentável. O ambiente influenciou diretamente 

a estrutura organizacional da empresa novamente, de acordo com os pressupostos da Teoria 

Contingencial (LAWRENCE; LORSCH, 1973; DONALDSON, 1985; 1999). Criou-se a 

razão social da Queiroz Galvão Alimentos. Conforme narra o Sr. Sérgio Lima: 

E a razão da fusão foi a queda da moeda [...]Pela legislação atual, você tem 
um enquadramento de empresa preferencialmente exportadora, então as 
empresas preferencialmente exportadoras têm benefícios fiscais. para ter 
direito a esse benefício fiscal e ser considerada, reconhecida, como uma 
empresa preferencialmente exportadora, você tem que ter inicialmente, era 
80% do seu faturamento nas exportações e apenas 20% do seu faturamento 
de vendas no mercado interno. [...] Como o camarão cresceu muito sua fatia 
de venda no mercado interno, a gente visualizou que estávamos no limite de 
perder a qualificação de empresa preferencialmente exportadora [...]. Então 
veio a idéia, como a Timbaúba Agrícola fruta, mesmo com a queda da 
moeda, o mercado permanece sendo mais interessante, o mercado de 
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exportação, se a gente fundisse as duas empresas numa só, as duas são 
empresas agropecuárias, com o mesmo perfil e o faturamento da Timbaúba 
sendo incorporado ao faturamento da Potiporã. Você teria mais espaço para 
venda no mercado interno porque o faturamento da Timbaúba permaneceria 
sendo, sempre exportação. Então, a gente fundiu as duas para que o 
faturamento da Timbaúba somado com o da Potiporã, os 30% do mercado 
interno desse uma possibilidade de maior volume de venda de camarão no 
mercado interno. Sérgio Lima  
 
 

As duas subsidiárias de vendas na União Européia também foram fundidas. O 

escritório de Bilbao fechou e suas atividades foram deslocadas para a Holanda, que também 

teve a sua configuração alterada. Criou-se em Roterdã a Potiporã Foods. Tendo em vista uma 

maior agilidade na entrega, foram criados pontos de estoque de camarão na França e na 

Espanha, principais mercados consumidores. O gerente da Potiporã Foods manteve-se, porém, 

com o suporte de duas equipes comerciais distintas, sendo uma para cada segmento 

(fruticultura e carcinicultura) para explorar os conhecimentos específicos de mercado. 

Diferentemente do modelo anterior, onde a tributação e pagamentos eram 

responsabilidades do transitário e os riscos de inadimplência pertenciam a Queiroz Galvão, o 

novo modelo se configurou numa empresa genuinamente européia, sujeita à legislação local. 

Este novo modelo possibilitou a utilização de empresas seguradoras de crédito, importantes 

para a ampliação da base de clientes, assim como gerou um maior controle, conforme 

preconiza Root (1994) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2002). Anteriormente, no caso de 

inadimplência, a empresa não tinha como acionar o cliente devido à inexistência de uma 

jurisprudência única. O Sr. Sérgio Lima afirma que: 

Hoje, 100% de nossas vendas são feitas protegidas por uma seguradora de 
crédito. Então, quem estabelece o limite de crédito de um cliente meu, não 
sou eu, é minha seguradora de crédito que diz que o cliente A, B ou C, tem 
um limite de faturamento até um montante X e nós respeitamos isso ao pé 
da letra. Eu não vendo absolutamente nada acima do limite estabelecido 
pela seguradora de crédito. Isso é que me dá segurança e me deixa “a 
cavalheiro”, para vender para qualquer potencial interessado. [...] não 
preciso ter os cuidados que eu tinha no início, de ir buscar informações da 
integridade, da liquidez, dessa empresa. [...] São empresas sólidas e muito 
antigas na Europa, essa seguradora de crédito, e aí depois disso, a carteira 
de clientes ampliou muito porque eu não tenho mais restrição para vender, a 
restrição é ele ter um limite de crédito, só. Sérgio Lima 4:212  (257:257)    
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Com a instalação de uma empresa legitimamente européia na Holanda, aliada às 

inovações de processo da carcinicultura (manejo, melhoramento genético) a empresa 

conseguiu um maior controle das atividades. As assimetrias de informações foram 

minimizadas e houve ampliação do conhecimento dos mercados estrangeiros 

Destaca-se no processo de recuperação da crise e formação de novos recursos raros, 

valiosos, difíceis de imitar e insubstituíveis, em linha com o pensamento de Barney (1991), a 

importância dos recursos financeiros e culturais da organização.  O fato de o Grupo Queiroz 

Galvão ser diversificado, o que possibilita uma pulverização dos riscos em casos de crise, o 

diferenciou da concorrência. Cabe ressaltar que, depois da crise de 2004, a maioria dos 

sobreviventes pertence a grupos diversificados que dispõem do fôlego financeiro necessário 

para a recuperação.  O Sr. Bruno Fonseca, gerente administrativo-financeiro, afirma que: 

Eu diria, que é o ponto mais forte porque por mais que você tenha outras 
empresas com a mesma garra, se você não tiver fôlego financeiro, então não 
adianta, entendeu? Às vezes, você tem a garra, você tem um funcionário 
motivado, você tem um mercado até bom, digamos assim, melhorando, mas 
você não está bem financeiramente, então esse, eu diria, que é o principal 
motivo. E o segundo, realmente, a determinação do grupo, das pessoas, de 
quem faz a Potiporã, de quem faz o grupo Q.Galvão, de realmente querer 
acertar, porque sem isso também, a parte financeira não adianta. Por mais 
que você invista numa empresa, se você não tiver o corpo de funcionários 
gerencial, o apoio administrativo, todo o conjunto de consultores realmente 
comprometido, não vai adiantar de nada, então o financeiro não vai driblar a 
crise, só e somente só, é um conjunto de fatores que andam aliados. Bruno 
Fonseca 2:1  (14:14)    
 
 

Observa-se também, na afirmação anterior do Sr. Bruno Fonseca, que a cultura do 

grupo, em linha com o pensamento de Pettigrew (1987) é considerada como um segundo 

recurso que possibilitou a recuperação da crise. A visão de negócio da Queiroz Galvão 

Alimentos emerge nas entrevistas como um fator que leva à vantagem competitiva, conforme 

trechos do Sr. José Torres, que detém vasta experiência internacional no setor e considera que 

o grupo diferencia-se da concorrência nacional e internacional: 
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A Potiporã tem uma grande visão do negócio, que eu tenho visto em poucas 
empresas a nível internacional. Essa visão nos converte realmente em 
produtores de camarão e, a empresa não é improvisada, a empresa não está 
fazendo negócio de oportunidade, está vendo como um negócio que tem 
que ser trabalhado, que tem como todo negócio, dificuldades, mas o cenário 
não é definitivamente o que nós temos, eu diria que não é comparável com a 
média do país. José Torres 8:17 (33:33) 
 
 

Outro fator relacionado à cultura do Grupo Queiroz Galvão é o objetivo por resultados 

e delegação das responsabilidades aos diretores e gerentes. Os sócios acompanham 

diariamente os mapas de resultados de negócios altamente diversificados. Entretanto, há 

autonomia, o que gera velocidade nas tomadas de decisões, presenciada também durante as 

reuniões em que a pesquisadora participou na visita as instalações de Pendências. O Sr. Johan 

Hutzler cita que: 

Os donos, não querem saber de assinar cheque todo dia, então tem muita 
empresa grande que o dono assina o cheque, aí faz questão de assinar 
cheque todo dia, não quer nem saber. Agora, todo dia eles vêem o mapa de 
resultado. Aí, presenciei várias vezes os donos vendo o mapa que dava o 
faturamento de cada empresa por dia, o resultado de cada empresa, tudo! 
Agora, cheque? Não quer nem saber! Tem diretor para isso, tem tesoureiro 
para isso, então aí você vê... realmente! É uma visão diferenciada e um 
grupo que tem... tinha na época: táxi aéreo, venda de veículos, empresa de 
ônibus, gráfica, mineração. Johan Hutzler 11:50  (85:85) 
 
 

A maturidade nas duas atividades trouxe um maior conhecimento sobre as atividades, 

possibilitando um planejamento predominantemente deliberado, o que pode ser observado na 

narrativa do Sr. Antonio Carlos Milfont. O Sr. José Torres também considera que, ao 

comparar a empresa com a concorrência, a empresa é mais planejada do que a média, devido 

à análise prévia de viabilidade das decisões e maturidade atingida no negócio, o que pode ser 

observado nos trechos dos executivos a seguir: 

A maturidade trouxe para nós um grau de conhecimento maior sobre a 
atividade em si e isso permitiu com que a gente aprimorasse o planejamento 
operacional, com que a gente acertasse mais nas previsões, está certo? Esse 
foi um ganho, mas eu diria que esse ganho foi decorrente tanto dessa 
racionalização dos processos, desse entendimento dos resultados, mas 
também, principalmente da experiência na área de carcinicultura, certo? 
Antonio Carlos Milfont - 12:5  (18:18)    
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É muito mais, é muito mais planejada do que a média. Nós tentamos não 
fazer nada improvisado, nós tentamos ter sempre um norte para cada uma 
das decisões. Cada decisão que é tomada tem que ser através de uma análise 
do que poderia ser do resultado final. É em função daquilo que você faz ou 
não e você tem de justificar o quê que você está pedindo; então, a visão de 
negócio é muito forte, é muito boa e profissionalmente, é muito boa. Então, 
o desafio nessas empresas é grande e para mim, essa empresa tem essa 
visão.  Jose Torres - 8:37  (47:47)    
 
 

A quinta fase da trajetória da empresa foi marcada pela fusão de negócios (Potiporã e 

Timbaúba) devido a mudanças no ambiente econômico e consolidação de recursos 

intangíveis, principalmente tecnológicos e de inovação (programa de melhoramento genético, 

manejo e utilização de probióticos), que foram desenvolvidos para superar a crise. A cultura 

do grupo Queiroz Galvão e os recursos financeiros também foram importantes para a 

recuperação. O maior conhecimento das atividades, proporcionado pela experiência e abertura 

de subsidiária no exterior, também possibilitou um maior planejamento das operações e 

comercialização, a correção das distorções de informação e um maior controle das atividades. 

Os fatores, conjuntamente, levaram a vantagem competitiva, o que pode ser apresentado no 

esquema gráfico da figura 19 (4). 
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Figura 19 (4) - Esquema gráfico dos fatores que levaram a um maior controle da Queiroz Galvão 

 

 Cabe ressaltar que, no período das entrevistas, uma nova enchente atingiu a região de 

carcinicultura em proporções mais drásticas do que a de 2004, o que indica que a partir de 

2008 há uma nova etapa na trajetória histórica e de internacionalização da empresa.  

 

 

4.1.1.6 Resumo da trajetória da empresa 

 No quadro 16 (4) apresenta-se um resumo da trajetória da Queiroz Galvão Alimentos, 

ressaltando as características empíricas acerca dos principais conceitos-chave abordados no 

framework.  
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 Fases 

Conceitos-
chave 

1) início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) influência do 
líder, 

independência de 
intermediários e 

utilização de 
transitários 

 
(1997 a 2002) 

3) Diversificação 
e transferência de 

conhecimento 
entre os negócios

 
 
 

(2002 a 2004) 

4) influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolvimento 

de recursos 
intangíveis 

 
(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no mercado 
interno 

 
 

(2007) 

Contexto 

- Ambiente da 
indústria 
favorável 
(PORTER, 1980, 
HITT; 
IRELAND; 
HOSKISSON; 
2002). 
- Câmbio 
favorável 
(KUADA; 
SORENSEN, 
2000). 
 

- Ambiente da 
indústria 
favorável 
(PORTER, 1980, 
HITT; 
IRELAND; 
HOSKISSON; 
2002). 
 

- Análise do 
ambiente, 
(PORTER, 1980, 
HITT; 
IRELAND; 
HOSKISSON; 
2002) 
-crise no 
Equador, acaso 
(PORTER, 1989)
- câmbio 
favorável 
(KUADA, 
SORENSEN, 
2000). 
 

- Problemas 
naturais, NIN, 
acaso (PORTER, 
1989). 
- Dólar 
desfavorável para 
exportações, 
(DONALDSON, 
1985; 1999, 
KUADA, 
SORENSEN, 
2000; 
LAWRENCE; 
LORSCH, 1973) 
- restrições 
antidumping 
afetam estrutura 
(DONALDSON, 
1999) 

- Ambiente 
econômico gera 
mudanças na 
estrutura. 
(DONALDSON, 
1999; 1985; 
LAWRENCE; 
LORSCH, 1973) 
 - proteção da 
indústria 
nacional 
(PORTER, 
1989). 
- dependência do 
câmbio 
(DONALDSON, 
1999, KUADA, 
SORENSEN, 
2000) 

Localização 

- Condições 
naturais 
(PORTER, 1989; 
DUNNING, 
1980; 1988) 
- Comportamento 
imitativo 
(DIMITRATOS, 
2002). 

- Escritório 
próximo aos 
clientes, redução 
da distância 
psíquica 
(JOHANSON, 
VAHLNE, 1977, 
1990, 2006) 

- Condições 
naturais e 
disponibilidade 
de área 
(PORTER, 1989; 
DUNNING, 
1980; 1988) 
- Comportamento 
imitativo 
(DIMITRATOS, 
2002). 

- Desvantagens 
da localização 
(DUNNING, 
1980, 1988) 

- Indústria afeta a 
indústria 
correlata e de 
apoio. Criam-se 
fatores 
avançados 
(PORTER, 1989)

Recursos 
internos 
tangíveis 

- Recursos 
financeiros 
(BARNEY, 
2002) 

 

- Recursos 
financeiros entre 
os negócios 
(BARNEY, 
1991, SHARMA; 
ERRAMILLI, 
2004) 

- Recursos 
financeiros entre 
os negócios 
(BARNEY, 
1991, SHARMA; 
ERRAMILLI, 
2004) 

 

Quadro 16 (4) - Características do processo de internacionalização da Queiroz Galvão Alimentos 
(continua...) 
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 (continuação) 
 Fases 

Conceitos-
chave 

1) início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) influência do 
líder, 

independência de 
intermediários e 

utilização de 
transitários 

 
(1997 a 2002) 

3) Diversificação 
e transferência de 

conhecimento 
entre os negócios

 
 
 

(2002 a 2004) 

4) influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolvimento 

de recursos 
intangíveis 

 
(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no mercado 
interno 

 
 

(2007) 

Recursos 
internos 

intangíveis 

- Recursos 
humanos, redes 
de 
relacionamento 
horizontais 
(HOLM; 
ERIKSSON; 
JOHANSON, 
1996, GHAURI; 
LUTZ; 
TESFOM, 2003, 
CHETTY; 
WILSON 2003) 

- Redes de 
relacionamento 
horizontais e 
verticais, 
GHAURI; 
LUTZ; TESFOM 
(2003). 
- Líder 
(BARNEY,1991; 
WERNERFELT, 
1984, SHARMA; 
ERRAMILLI 
2004, 
PETTIGREW, 
1987). 

- Redes de 
relacionamento 
horizontais, 
GHAURI; 
LUTZ; TESFOM 
(2003). 
- Mão de obra 
estrangeira 
(BARNEY,1991, 
DHANARAJ; 
BEAMISH, 2003
JOHANSON; 
VAHLNE, 1977, 
1990, 2006, 
HOLM, 
ERIKSSON, 
JOHANSON, 
1996.  
- líder 
(KOTTER, 2000, 
PETTIGREW, 
1987). 

Recursos 
humanos 
estrangeiros, 
VRIO 
(BARNEY,1991, 
WERNERFELT, 
1984) 
 

- Recursos de 
inovação, VRIO 
(BARNEY,1991, 
WERNERFELT, 
1984) 
- Cultura da 
corporação 
(PETTIGREW, 
1987, HITT, 
IRELAND, 
HOSKISSON, 
2002) 

 

Escolhas 
gerenciais 

- entrada 
posterior (LAM; 
WHITE, 1999) 

- Maior 
proximidade dos 
clientes (LAM; 
WHITE, 1999) 
utilização de 
transitários 

 

adaptação para 
sobrevivência 
(LAM; WHITE, 
1999) 

Dilemas 
organizacionais, 
centralização 
(LAM; WHITE, 
1999) 

Aprendizagem 

Proporcionada 
pelas viagens e 
contato com 
mercado (YEOH, 
2004) 
- concorrência 
(MADHOK, 
1997) 
- reflexão 
SCHON (1983) 

- In loco, 
Conhecimento do 
mercado (ROOT, 
1994; HITT, 
IRELAND, 
HOSKISSON 
2002). 
- feiras 
(SETUBAL; 
SOUZA, 2004) 
- gradualismo, 
baseada em 
experiências do 
passado 
(JOHANSON; 
VAHLNE, 1977, 
1990) 

- Transferência 
de conhecimento 
entre os negócios 
(PORTER, 
1987). 
-Aprendizagem 
com a 
concorrência 
(MADHOK, 
1997, CHETTY; 
WILSON, 2003). 
- feiras 
(SETUBAL; 
SOUZA, 2004). 

 redes horizontais 
(GHAURI;LUTZ
;TESFOM, 2003, 
CHETTY; 
WILSON, 2003, 
HAMEL; DOZ; 
PRAHALAD, 
1989) 
- ruptura do 
conhecimento, 
aprendizagem 
com estrangeiros 
(MADHOK, 
1997). 

- Aprendizagem 
sobre mercado 

local 

Quadro 16 (4) - Características do processo de internacionalização da Queiroz Galvão Alimentos 
(continua...) 

 
 
 



 171

 (continuação) 
 Fases 

Conceitos-
chave 

1) início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) influência do 
líder, 

independência de 
intermediários e 

utilização de 
transitários 

 
(1997 a 2002) 

3) Diversificação 
e transferência de 

conhecimento 
entre os negócios

 
 
 

(2002 a 2004) 

4) influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolvimento 

de recursos 
intangíveis 

 
(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no mercado 
interno 

 
 

(2007) 

Agente 
externo 

- Board de 
fruticultura, 
concorrentes, 
clientes – redes 
horizontais e 
verticais 
GHAURI; 
LUTZ; TESFOM 
(2003) 

- Concorrentes; 
clientes 
GHAURI; 
LUTZ; TESFOM 
(2003) 
- Assimetria de 
informações, 
oportunismo dos 
agentes 
(WILLIAMSON 
1993, 1994, 
DUNNING, 
1980, 1988). 

- ABCC 
(GHAURI; 
LUTZ; TESFOM 
2003)  
- consultorias 
nacionais, 
aquisição de 
recursos 
(BARNEY,2002)
- vendas passivas 
(PIERCY, 1981) 

- Consultorias 
internacionais 
(BARNEY,2002) 

- vendas ativas 
(PIERCY, 1981) 

Processo de 
formação de 
estratégias 

internaciona
is 

Guarda-chuva 
(deliberadamente 

emergente) 
(MINTZBERT; 

WATERS, 1985, 
MINTZBERG, 

1998) 

Incrementalismo 
lógico 

(IDENBURG, 
1993, QUINN, 

1978) 

Guarda-chuva 
(deliberadamente 

emergente) 
(MINTZBERT; 

WATERS, 1985, 
MINTZBERG, 

1998) 

Predominanteme
nte emergente 
(MINTZBERG; 
WATERS, 1982; 
MINTZBERG, 
1987; 
MINTZBERG; 
QUINN; 
VOYER,1995, 
MINTZBERG; 
AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2000)   

Predominanteme
nte deliberado 

(MINTZBERG; 
WATERS, 1985)

Quadro 16 (4) - Características do processo de internacionalização da Queiroz Galvão Alimentos 

 

 Os aspectos intrínsecos ao processo de internacionalização da Queiroz Galvão serão 

comparados ao caso seguinte na seção 4.2. 

 

 

4.1.2 Análise descritiva da Netuno Alimentos S.A. 

A exportadora de pescados Netuno S.A. surgiu de uma peixaria improvisada no bairro 

de Brasília Teimosa, no Recife, a capital de Pernambuco, no ano de 1989. Inicialmente, 

operou na distribuição de pescados para os estados do Nordeste. Em cinco anos, conquistou 
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lugar de destaque entre os dez maiores exportadores de frutos do mar do país. Seus 

fundadores são o pernambucano Sérgio Colaferri Filho, que entrou por acaso num pequeno 

negócio de pescados e o chileno Hugo Campos, engenheiro de pesca com vasta experiência na 

América Latina.  

Atualmente, a Netuno S.A. é composta por dez unidades processadoras de pescados, 

três centros de distribuição frigorificados e três estações para a produção de camarão 

cultivado (da espécie Litopenaeus Vannamei) estrategicamente localizadas em 11 estados. A 

empresa tem mais de quatro mil clientes ativos no Brasil e no exterior. Considerada a maior 

indústria de pescados do Brasil, a Netuno está presente na América Latina, América do Norte, 

Europa e Ásia (ANÁLISE, 2007). 

No ano de 2007, a empresa obteve um faturamento de 232 milhões de reais, com um 

crescimento de 11% comparado ao ano anterior. Deste total, 40% destinou-se ao mercado 

internacional. A empresa foi considerada a 255ª maior empresa do agronegócio brasileiro em 

2007 e a 36ª colocada das regiões Norte-Nordeste e Centro-Oeste (EXAME, 2008).  Ainda no 

ano de 2007, a Netuno Alimentos se destacou em 5º lugar no ranking das exportações de 

Pernambuco, com uma participação de 3,7% do valor total exportado. Na balança do estado, 

camarão e pescados foi o quarto produto mais exportado, o que representou 5,8%, perfazendo 

um total de 45 milhões de dólares. Além do camarão, a empresa exporta lagostas e pescados 

diversos.  

Os escritórios de distribuição estão localizados em Recife, Fortaleza, Salvador e São 

Paulo. São três unidades frigoríficas que atendem desde o Amapá até o Espírito Santo. O 

grupo emprega de 1100 a 1200 funcionários diretos.  Indiretamente, a empresa movimenta 

uma equipe de aproximadamente 12 mil pessoas, principalmente fornecedores de pescados. A 

Netuno compra camarão de 150 fazendas exclusivas e tilápia de cooperativas e famílias da 
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região de Petrolândia, no sertão de Pernambuco. O Sr. Sérgio Colaferri, diretor comercial, 

descreve o porte do grupo: 

Indiretamente, vamos dizer, pessoas que não são funcionários, mas 
praticamente só operam para gente, que são as pessoas que trabalham nos 
barcos de produção, que vendem para gente, são mais ou menos 1200 
barcos, aí você... Considera aí mais umas seis, sete mil pessoas aí, que 
indiretamente tão ligadas à empresa. Depois, você tem mais umas 150 
fazendas de camarões praticamente só vendem para gente, aí você considera 
mais aí mais umas quatro mil pessoas aí envolvidas nesse processo. Depois 
você considera hoje as... Nossos integrais de tilápia são mais ou menos 
umas 500 famílias aí. Resumidamente, direto e indiretamente, mas um 
indiretamente bem ligado, são umas 12 mil pessoas que tão envolvidas na 
empresa, está entendendo? [...] bem próximo da gente é umas 12 mil 
pessoas. É bastante gente! Sérgio Colaferri 16:76  (48:48)   
 
 

Com relação aos produtos, a lagosta representa 70% das exportações, peixes cerca de 

20% e camarão, aproximadamente 10%. No presente, o volume de exportações de camarão 

foi reduzido devido ao seu direcionamento para o mercado interno por causa da paridade do 

dólar. No mercado interno o mix de produtos é diferente, uma vez que 55% das vendas locais 

são de peixe, 35% de camarão, e 10% são originárias da comercialização de outros produtos, 

tais como moluscos, lagostas, carnes nobres e conservas. As exportações inicialmente 

seguiam para os Estados Unidos. Posteriormente, a empresa começou a exportar para a 

Europa, Ásia, e América do Sul. Nos dias atuais, a Netuno comercializa com 16 países. A 

empresa tanto exporta quanto importa pescados.  

As entrevistas com os sócios e principais executivos da empresa foram realizadas entre 

outubro de 2007 e janeiro de 2008, o que pode ser observado no quadro 17 (4). Também 

foram fornecidas pela empresa 36 reportagens sobre grupo nos últimos anos, oriundas de 

jornais e revistas de circulação, locais e nacionais, que também serviram para identificar os 

principais eventos ao longo da trajetória da empresa.  
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Entrevistado Função Tempo na 
empresa 

Número 
ATLAS/ti 

Data da 
entrevista Duração 

21 03/10/2007 45 min. Hugo Campos Sócio (Técnico) 19 anos 22 06/10/2007 40 min. 
Sérgio Colaferri Sócio (Comercial) 17 anos 16 30/01/2008 40 min. 

Alexandre Colaferri Sócio (Administrativo-
financeiro) 13 anos 18 06/10/2007 60 min. 

23 15/01/2008 60 min. Christian Becker Diretor de Exportação e TI 6 anos 23 31/01/2008 60 min. 
Manfredo Hopper Junior Coordenador de Exportação 2 anos 25 15/01/2008 60 min. 

17 30/11/2007 30 min. Alexandre Roesler de 
Castro e Silva Diretor de Novos Negócios 5 anos 20 07/01/2008 40 min 

Quadro 17 (4) – Perfil dos entrevistados da Netuno 

 

Tendo como base as entrevistas e os documentos analisados, a trajetória da empresa 

divide-se em quatro fases, a saber: 1) Abertura da empresa, complementaridade de recursos e 

primeiras exportações (1989 a 1992); fase 2) Representantes no exterior, início da 

profissionalização administrativa e criação da EMPAF – Empresa Pernambucana de 

Armazenagem Frigorífica (1993 a 1998); fase 3) Profissionalização da gestão para sociedade 

com BNDES e presença na China (2002 a 2005); e fase 4) Sociedade com o BNDES, 

diferenciação e foco mercado interno (2006 a 2007). Os períodos de evoluções relacionadas 

às mudanças estratégicas que direcionaram a internacionalização da empresa encontram-se na 

figura 20 (4). 

 

Figura 20 (4) – Etapas da trajetória de internacionalização Netuno S.A. 
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4.1.2.1 Fase 1: Abertura da empresa, complementaridade de recursos e 

primeiras exportações (1989 a 1992) 

No ano de 1979, o Sr. Hugo Campos Behamondes se formou em Engenharia de Pesca 

no Chile e foi convidado para trabalhar no Brasil por uma empresa de camarão de captura, 

localizada em Santa Catarina, onde passou um ano e meio em Itajaí. Em seguida, mudou-se 

para o Rio Grande do Sul, próximo ao Chuí, também para atuar com camarão de captura, 

onde igualmente atuou por um ano e meio. O sonho de se tornar empresário emergiu logo nas 

primeiras experiências no Brasil. Segundo o executivo “Descobri aqui no Brasil que realmente 

tinha um filão que é a indústria pesqueira e a partir daí, comecei a colocar na cabeça o sonho de ser 

empresário”. 

 Posteriormente o Sr. Hugo Campos exerceu as suas atividades no Maranhão, no 

mesmo segmento, por cerca de dois anos e passou alguns meses em São Paulo trabalhando 

numa Trading Company, com atuação no controle de qualidade de camarão, que já era a sua 

especialidade. De São Paulo mudou-se para a Argentina, a convite de uma outra empresa. 

Nesta época, houve uma safra que nunca na história havia acontecido no sul da Argentina. 

Afirma o executivo que “aí não deixaram mais nunca sair da Argentina”. A sua temporada na 

região durou 03 anos. Segundo o Sr. Hugo Campos, o período fez com que adquirisse uma 

vasta experiência no setor e relata que “eu já era o craque do camarão, era visto já como uma 

pessoa que conseguia produzir, fazer camarão de captura até colocar no mercado exterior”. 

Durante este período em que morou no Nordeste, o executivo casou-se com uma 

maranhense e a levou para a Argentina, onde teve uma filha. No entanto, a esposa do Sr.Hugo 

Campos não se adaptou à cultura local. A influência da inadaptabilidade da esposa do 

Sr.Hugo Campos na Argentina é apresentada pelo empresário na narrativa a seguir: 

Deu a crise (no casamento) porque não agüentava, minha esposa nordestina, 
o frio, não sei o quê, as pessoas diferentes, fomos obrigados a voltar para o 
Brasil, aí escolhemos o Nordeste, exatamente Recife por conta daquele 
potencial que eu sentia e a oportunidade nossa. Hugo Campos 21:6  (34:34)   
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Durante o período que atuou em diferentes empresas da mesma indústria, o Sr. Hugo 

Campos trabalhava como gerente industrial, cargo que lhe concedeu recursos de reputação 

profissional, tornando-se conhecido no mercado pelos clientes. Durante as visitas técnicas, 

além do proprietário, a tendência era a de conhecer o responsável técnico pela qualidade, no 

caso, o Sr. Hugo, que, com o passar do tempo, se tornou sinônimo de qualidade para alguns 

cientes, fato que é percebido no trecho abaixo e que corrobora os pressupostos de Barney 

(1991), Hitt; Ireland; Hoskisson (2002) e Wernerfelt (1984) ao considerarem a experiência 

dos recursos humanos e a confiança como fontes de vantagem competitiva: 

Porque como eu tinha trabalhado 10 anos em empresas diversas, dentro do 
ambiente, no sul e na Argentina também em empresa grande, eu tinha 
participado diretamente na formação de produtos e quando o cliente veio até 
a indústria, a primeira pessoa que aparece, é o dono da indústria, dono da 
empresa e agora, apresento ao meu cliente para o meu gerente industrial. 
Meu gerente industrial vai com os clientes na... e explica como é o processo 
industrial. Então, naquele tempo, eu conseguia seduzir a pessoa para poder 
garantir que tinha boa qualidade e assim também fiz meu cartão de visita 
para mim, eu fico -“oh, tô aqui, vem para cá, Hugo, no sei quê, tal”  . Hugo 
Campos - 21:10 (40:40)   
 

O conhecimento acumulado sobre o processo e a experiência em diversos locais foi 

fundamental para o estabelecimento do novo empreendimento. Contudo, antes de 

efetivamente abrir um negócio, o novo empreendedor decidiu adquirir um maior 

conhecimento sobre o mercado, principalmente o europeu. Ao decidir ir embora da Argentina, 

o Sr.Hugo Campos e sua esposa fizeram uma viagem de 60 dias para a realização do processo 

de aprendizagem e aproximação de clientes: 

Então, todo esse trânsito de 10 anos foi muito rico porque aprendi de 
mercado, aprendi de indústria, aprendi de captura, aprendi de tudo, aí 
quando um dia eu passei eu e a minha... Minha esposa e eu fomos para 
Europa, passei dois meses de carro por toda a Europa, mapeando e 
chegando no mercado de pescado, participando de feiras e isso também foi 
como eu te falei antigamente, muito rico. [...] Peguei um avião para Lisboa, 
em Lisboa peguei um carro, fizemos mais de 12 mil km nesses dois meses, 
pelo norte da Espanha, depois fomos para França, depois fui para a Bélgica, 
fomos para Holanda, Grã-Bretanha, descemos para a Itália, depois fomos 
para o sul da, próximo da Itália, em Gênova eu passei uma por... França, sul 
da França, conheci Nice, aquela Cote d’Azur, depois fui para Barcelona, 
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Barcelona a Madri, novamente para Lisboa e voltamos, isso foi uma voltaça 
grande, para...e eu saí bem minucioso foi muito importante para ver. Hugo 
Campos - 21:9 (38:38)    
 
 

Resumidamente, a sua andança em diversos estados do Brasil e em países a trabalho 

durou cerca de 10 anos e o Sr. Hugo Campos considerou que estava maduro para iniciar o seu 

empreendimento. Neste período, foi possível especializar-se na prática com frutos do mar, 

embora as suas origens e pretensões iniciais fossem predominantemente de pesquisa. 

Além das dificuldades de adaptação da família do Sr. Hugo Campos na Argentina,  a 

escolha de Recife para a abertura do seu negócio também advém do clima, que corrobora a 

importância dos fatores básicos de Porter (1989) e do potencial de mercado existente à época. 

Na região já havia a cultura de consumo de pescados. Com relação a esta tradição, cabe 

ressaltar que os primeiros registros de captura de atum são em 1956, realizadas por 

embarcações arrendadas japonesas baseadas no porto de Recife, em Pernambuco que, apesar 

de financeiramente bem sucedida, a atividade foi interrompida em 1964, logo depois da 

tomada do poder pelos militares (SEAP, 2007).  

A pesca da baleia também fomentava o consumo de pescados e teve início no 

Nordeste do Brasil em Lucena - PB. Em 1913, foi construída a Companhia de Pesca, que 

funcionou até a proibição nacional da captura da baleia em 1987. Todas as partes da baleia 

eram aproveitadas. O óleo era extraído, a carne servia para fazer carne de charque ou 

consumo normal. Até os ossos eram triturados e utilizados para a fabricação de adubos 

agrícolas ou ração para animais (SEBRAE PB, 1997). As tripulações dos barcos da estação 

baleeira da praia de Costinha, no município de Lucena, caçaram aproximadamente 22 mil 

baleias, enquanto administradas pela Companhia de Pesca do Brasil (Copesbra), empresa 

nipo-brasileira que administrou a unidade a partir de 1958 até 1987 (O NORTE, 2007).  

A ruptura da pesca do atum, aliada à proibição da pesca da baleia de 1987 e à saída do 

mercado de uma empresa japonesa que comercializava trutas na região, deixou uma lacuna no 
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fornecimento de pescados. Estes fatores foram percebidos pelo empreendedor, que considerou 

que na região havia oportunidade de negócios no segmento de pescados, conforme relato do 

Sr. Hugo Campos: 

Recife aparecia para mim como um grande potencial por causa de que se 
tinha uma tradição de consumo de pescados, por conta de uma truta 
japonesa que se tinha aqui nos anos 70 até anos 80 e toda fábrica do 
acompanhante do atum, que ela é focada em atum, ela ficava no mercado 
local; mesma coisa, a captura da baleia na Paraíba, também tinha uma 
fábrica acompanhante e também havia resíduo de baleia que é distribuído 
dentro a população na Paraíba, Alagoas, Pernambuco e o Interior. Hugo 
Campos 21:2 (7:7) 
 
 

Diante das dificuldades de adaptação da família, da experiência adquirida no período e 

identificação de potencial de mercado, o executivo optou em abrir o seu próprio negócio, 

denominado de peixaria Netuno, localizada no Bairro do Pina, local tradicional de pescadores 

do Recife – PE: 

O nome Netuno já havia guardado nos tempos de faculdade e, quando 
cheguei aqui em Recife, depois de ter dado voltas pelo Nordeste, Maranhão, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Argentina e no próprio Chile, trabalhando e após 
10 anos de empregado, abri uma peixaria na Brasília Teimosa, no Pina, que 
já levou... já nasceu com o nome Netuno.[...] aí eu decidi me instalar aqui 
em Recife para poder começar meu negócio e a partir daí, naturalmente a 
idéia foi bem bolada porque eu comecei a desenvolver com força, 
começaram a aparecer muitas oportunidades em restaurantes, hotéis, 
diversas empresas[...] Eu trazia filé da Argentina, trazia pescado do sul do 
país, do Maranhão. Então, de fato, aquela idéia prosperou, principalmente 
trabalhando com produtos de primeira qualidade, na verdade, eu queria 
começar com produtos de corte popular. Eu conseguia repassar alguns 
caminhões de meus amigos lá da Argentina para alguns amigos que fiz aqui, 
clientes, mas o grosso que eu trabalhava era compra e venda de peixes de 
primeira linha, camarões, lagosta, polvo, filé de peixes nobres que 
entregava para restaurante que tava iniciando... Bargaço estava começando 
e ia começar a ser meu grande cliente. Hugo Campos - 21:11 (7:7)  
 
 

O Sr. Christian Becker, diretor de TI que coordena também as exportações, considera 

que a escolha da localização da Netuno em Recife gera vantagem competitiva, 

principalmente, devido à proximidade de captação da matéria-prima. O acesso a matérias-

primas é apontado por Hitt, Hoskisson e Ireland (2002) como um recurso físico passível de 

diferenciação da concorrência, assim como Dunning (2000) o considera uma vantagem de 
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localização. Os fatores básicos expressados por Porter (1989) e locacionais de Dunning (1980; 

1988) foram determinantes para a instalação da Netuno na região. A distância geográfica das 

grandes cidades brasileiras reduz-se por meio da criação de centros de distribuição, que foram 

criados posteriormente: 

Quer dizer que uma das grandes vantagens que a gente tem é que o produto 
da gente está no Nordeste, e é por isso que... eu acho que isso é um dos 
grandes diferenciais da gente, por estar próximo da matéria-prima e estar 
com a matriz aqui, isso é um dos grandes... e que isso não impede que você 
tenha unidades como a gente tem em São Paulo, que faz a parte de 
distribuição, que é o mercado. Christian Becker 23:31 (74:74)     
 

A princípio, a idéia era atuar com produtos populares importados da Argentina com o 

auxílio das redes de relacionamento estabelecidas no passado, o que suporta as redes verticais 

e horizontais de Ghauri, Lutz e Tesfom (2003). No entanto, a diferenciação dos produtos por 

meio da preocupação com a qualidade e cortes diferenciados gerou bons resultados, 

principalmente com as vendas de pescados de primeira linha para bares e restaurantes. Desde 

o início, a diferenciação surge como uma vantagem de propriedade (DUNNING, 2000). 

Não havia pesca direta, apenas o comércio. Os peixes eram adquiridos de pescadores, 

chegavam in natura e o Sr.Hugo Campos e a sua pequena equipe os beneficiavam.  A peixaria 

não comercializava a lagosta, porquanto o produto não era considerado impulsionador dos 

negócios pelo empresário, apesar da disponibilidade na região na época. Porém, numa 

segunda viagem à Europa, surgiu uma grande oportunidade comercial por meio de um cliente 

que demandava lagostas.  

Com características do planejamento emergente de Mintzberg e Waters (1985), dado 

não haver intenções prévias de exportações de lagostas, e com a forte influência de um agente 

externo (cliente), inclusive para o estabelecimento desta nova atividade e das redes verticais, o 

empresário então decidiu iniciar as exportações de lagostas. Até então, o processo de 

formação de estratégias internacionais havia se caracterizado predominantemente por aspectos 

da estratégia guarda-chuva (MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; 1998), pois a 
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intenção do Sr. Hugo Campos era exportar, mas não havia determinado o que e nem para 

onde, apresentando características do padrão emergente em suas posições específicas devido à 

exposição ao novo ambiente.  

O recebimento inesperado de pedidos de exportação de lagostas foi um importante 

fator que estimulou as decisões de exportação, e que gerou um comportamento oportunista, 

em linha com o pensamento de Katsikeas (1996). O Sr.Hugo Campos diz que: 

A grande oportunidade que apareceu para mim quando comecei com minha 
peixaria foi que 15 dias eu fiz uma viagem para a Europa e... e... cheguei a 
visitar um grande cliente potencial de lagosta viva e embora eu não tinha 
nos meus conceitos, na minha premissa, de que lagosta podia ser um grande 
impulsor de negócios, quando de fato cheguei a me instalar aqui com a 
peixaria, ela apareceu a lagosta, como produto natural aqui da região. Hugo 
Campos - 21:12 (9:9)  
 

Diante deste potencial volume negociado com o cliente, foi possível realizar uma 

previsão financeira e foram realizadas as primeiras exportações via aérea, em pequenos 

volumes. A partir daí, investiu-se em um viveiro de lagostas e na aquisição de área para a 

construção de um prédio próprio para a peixaria, visto que a localização anterior era 

arrendada. Apesar de ser um produto novo, anteriormente inexplorado pelo empreendedor, e 

com características distintas, pois era exportado vivo, não havia barreiras para a sua 

exportação. As margens eram elevadas, e chegavam até 10 dólares por quilo de lagosta, 

enquanto o câmbio encontrava-se favorável para as vendas internacionais. O Sr. Hugo 

Campos depõe que: 

O Ministério da Agricultura não exigia grandes certificados de licença para 
poder exportar produtos vivos porque o grande argumento era - se está vivo, 
está muito bom de qualidade. Eu conseguia exportar e isso me dava naquela 
época, um lucro de 10 dólares por kg de lagosta, que era uma coisa absurda. 
Hugo Campos 21:13 (9:9) 
 

Em paralelo ao histórico do Sr. Hugo Campos, ainda na década de 80, o Sr. Sérgio 

Colaferri começou a ganhar seu próprio dinheiro, aos 15 anos. Como a sua mesada não era 

suficiente para comprar tudo o que queria, solicitou um aumento ao seu pai que, ao invés de 

atender à solicitação, pensou numa forma que lhe incentivasse a buscar independência 
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financeira. Seu pai comprou alguns relógios para que Sérgio pudesse vendê-los. O objetivo 

era despertar o espírito empreendedor em seu filho, que com um saco cheio de relógios, 

procurou conhecidos no bairro de Boa Viagem, em Recife, e passou a oferecer o produto. Em 

pouco tempo, vendeu tudo, pegou mais um lote e, assim, foi possível juntar dinheiro e 

desenvolver as suas habilidades comerciais. Em 1988, um amigo que conhecia estas 

habilidades o convidou para vender pescados. O empreendimento iniciou-se no fundo do 

quintal de uma casa, em Brasília Teimosa por meio da oferta das sobras dos peixes que iam 

para exportação (EXAME, 2007). O empresário também relata em reportagem que: 

Naquele tempo, eram melhores (as sobras dos peixes) do que os vendidos 
no mercado interno. Nascia a Netuno (no sentido da sociedade com Hugo). 
No início, o processo foi acanhado. Eu guardava os produtos no freezer de 
casa, mas oferecia ao mercado duas vantagens que agradavam. Uma era o 
preço. Como comprava diretamente dos pescadores, eu conseguia condições 
melhores. A outra eram as embalagens. Usei o mesmo tipo de embalagem 
dos grandes exportadores, que conserva o peixe por mais tempo. A clientela 
gostou. Com o tempo, a demanda aumentou a ponto de o meu fornecedor 
não ter mais produtos suficientes para me abastecer. Um ano e meio após o 
início da empresa, aluguei um galpão cheio de freezers. Sérgio Colaferri 
(EXAME, 2007) 
 

No início da década de 90, os dois empresários se conheceram. O Sr.Hugo Campos 

havia consolidado um conhecimento técnico aprofundado sobre o setor enquanto que o Sr. 

Sérgio Colaferri desenvolveu habilidades comerciais. A partir daí, as estratégias foram 

elaboradas com base na exploração das capacidades geradas pelos seus recursos, que melhor 

respondam às oportunidades externas conforme apregoa Grant (2001). Assim teve início uma 

longa parceria, conforme relatos a seguir: 

Sérgio era muito novo, mais de 10 anos mais novo do que eu, recém casado, 
cheio da responsabilidade, então queria escolher o peixe, pescar como uma 
forma de crescer na vida e fazia trabalhos na praia, comprava e vendia em 
Boa Viagem, também em algum restaurante e para donas-de-casa. Quando a 
gente se conheceu, rapidamente a gente viu que se tinha muita sinergia. Ele, 
grande comerciante, ele tem uma grande influência social aí pela família 
dentro da sociedade pernambucana, coisa muito importante, muito assim é... 
uma coisa que eu sofria muito para cobrar, eu vendia mas não conseguia 
cobrar, aí ele ia com o peso social, conseguia ter essa facilidade, além de 
que, tinha grande... coisa que eu não tinha, tinha aquela veia comercial, 
herdado do pai dele. Hugo Campos - 21:14   (9:9)    
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E o interessante porque... apesar de eu já ter uma boa... conhecimento 
comercial de onde tinha os produtos, eu não tinha conhecimento muito 
industrial, diferentemente de Hugo que é o conhecimento dele era mais 
industrial, ele tinha trabalhado em grandes empresas exportadoras e tal. E 
com essa união do meu conhecimento comercial e com o conhecimento 
industrial dele, resolvemos arrendar uma unidade frigorífica e fazer também 
o comércio internacional. Hugo já havia feito algumas exportações em 
volumes pequenos de produto fresco, produto vivo para Europa, mas nunca 
tinha feito produto de contêiner, volumes maiores e aí foi que a gente 
decidiu em conjunto, alugando esse frigorífico, fazer isso: Hugo ficava 
preocupado lá com a indústria e eu com a parte comercial. Sergio Colaferri 
- 16:35 (6:6)   
 

Nota-se, nos relatos anteriores, que ambos perceberam de imediato esta 

complementaridade de suas competências ao se conhecerem e resolveram realizar uma 

primeira exportação para quiçá, continuarem as atividades em conjunto. Conforme abordado 

previamente, o Sr.Hugo Campos havia estabelecido uma rede de relacionamentos com 

compradores internacionais ao longo de sua carreira, o que vai ao encontro das redes verticais  

de Ghauri, Lutz e Tesfom (2003) e corroboram os pressupostos de Holm, Eriksson e Johanson 

(1996), ao considerar-se que os laços cognitivos e sociais estabelecidos entre a Netuno e 

atores externos  proporcionaram a eficácia dos processos de internacionalização.  

Ao tomar conhecimento de que um dos mais importantes importadores de lagosta dos 

Estados Unidos, um comprador da cadeia Red Lobster, estaria em Fortaleza, o Sr.Hugo o 

contatou, visto que já existia um relacionamento prévio do empreendedor com a empresa no 

período em que trabalhou na Argentina. Ressalta-se a importância das redes de 

relacionamento, também preconizadas por Holm, Eriksson e Johanson (1996), na narrativa do 

Sr. Sérgio Colaferri: 

Começamos a pensar para quem a gente vai exportar e Hugo lembrou que 
quando ele trabalhou numa empresa lá em Santa Catarina, em Santos, eu sei 
lá, no sul do país, ele fez amizade com um técnico de controle de qualidade 
de um importador americano e aí... ligamos para ele e esse técnico 
conseguiu marcar uma reunião para gente com o comprador dessa empresa. 
O comprador dessa empresa tava aqui no Nordeste, lá em Fortaleza e fomos 
para lá. Sergio Colaferri - 16:10  (8:8)    
 

O cliente, pelo fato de já conhecer previamente o engenheiro de pesca e a sua 

reputação, agendou uma reunião. A astúcia dos dois novos empresários é percebida na própria 
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chegada à cidade para o encontro, em linha com o pensamento de Pettigrew (1987) ao afirmar 

que indivíduos em posição de liderança podem fazer a diferença. Mesmo com dificuldades 

financeiras, os dois optaram em viajar de avião para impressionar o comprador. O Sr.Hugo 

descreve a primeira venda, considerada como o “ponto zero” da sociedade e que se 

concretizou por causa da reputação do Sr.Hugo Campos e das habilidades comerciais do 

Sr.Sérgio Colaferri: 

Conseguimos a entrevista, fomos de avião para Fortaleza, para tirar onda, 
porque não tínhamos dinheiro para isso, chegamos lá, nós ficamos rodando 
fomos encontrar com ele, aí a gente começou a negociar que ele permitisse, 
que colocássemos 2000 kg de lagosta no contêiner que faz nove toneladas. 
Então ele abriu espaço de outro fornecedor, uma grande empresa cearense, 
para colocar no buraquinho e deixasse uma oportunidade, para a gente 
começar. Ele atraído pelo meu histórico e atraído pela conversa de Sérgio 
muito comercial. [...] Aquele dia, a gente saiu de Fortaleza, de ônibus a 
gente já saiu tomando cerveja e planificando nossa Netuno e entrando como 
sócio daí para frente, esse foi o ponto zero de nossa sociedade. Hugo 
Campos - 21:17 (40:40)   
 

Durante as negociações, o enfoque foi em diferenciação de produtos e a preocupação 

centrava-se na qualidade de produtos. A Netuno não dispunha de recursos tangíveis (recursos 

financeiros, barcos, armazéns frigoríficos, etc.) para atender o cliente diretamente e a solução 

para o fornecimento baseava-se em redes de relacionamento com pescadores, que até hoje 

perdura como um recurso idiossincrático que se enquadra no framework VRIO de Barney 

(2002) por ser considerado raro, valioso, imperfeitamente imitável e explorado pela empresa. 

À época, tratava-se de uma inovação, pois os demais competidores, em sua maioria, atuavam 

com barcos próprios, segundo o Sr. Sérgio Colaferri: 

Chegamos lá e mostramos para ele a idéia que ele queria fazer de um 
produto diferenciado, produto novo, uma empresa que não tinha sequer um 
barco de pesca, mas a gente mostrou que a nossa idéia não era é... é... uma 
idéia tradicional, que na época, grandes exportadores é quem tinham 
grandes frotas de barco; nossa idéia era poder comprar de pequenos 
produtores, aqueles pequenos produtores a gente beneficiar com a... como 
eu falei, com a imagem do produto diferente, com um pouco mais de 
cuidado e tal e o importador, eu acho que, deve ter tido pena da gente na 
época, com uma idéia maluca, aí... ((risos)) resolveu comprar, fazer essa 
aposta. Por sinal, esse importador é nosso cliente até hoje, nosso principal 
cliente até hoje.  Sérgio Colaferri 16:37 (8:8) 
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Com o objetivo de realizar este primeiro embarque, os dois empreendedores 

arriscaram tudo. Investiram todo o capital que detinham, além de pedirem empréstimos a 

parentes e amigos. Os dois acompanharam todo o trajeto da carga à Fortaleza e chegaram 

atrasados. Por coincidência, a data de saída do navio também foi adiada e a primeira 

exportação conjunta pôde ser realizada. Os empresários atribuem o sucesso da operação à 

ousadia e criatividade, esta última considerada como um atributo da liderança preconizado por 

Pettigrew (1987) e à “sorte”, que, na realidade, foram coincidências que podem, quiçá, ser 

consideradas fatos do acaso do Modelo Diamante de Porter (1989). Exemplos podem ser 

observados nos trechos a seguir: 

Foi essa nossa primeira exportação que é o dinheiro onde botou todo esse 
dinheiro, três toneladas de lagosta e o capital que eu tinha, o capital que 
tinha Sérgio que tinha um... pai emprestou, não sei o quê, o sogro 
emprestou não sei o quê, um amigo emprestou não sei o quê, está tudo isso 
aí, nossa vida estava toda nessa trajetória radical da lagosta a gente 
acompanhou o caminhão [...] aí a gente chegou um pouco atrasado, para 
nossa sorte, atrasou o navio e a gente conseguiu colocar nossa lagosta. 
Hugo Campos - 21:18 (44:44)  
  
A Netuno, ela foi ousada; a Netuno, ela acreditou no que tava fazendo, ela 
investiu o que tinha, o que não tinha. Me lembro no início da nossa 
empresa, a gente investiu não só a nossa vida no negócio, como todos os 
nossos bens, todas as nossas reservas, podíamos ter perdido tudo, aí fomos 
corajosos, acreditamos no negócio e no trabalho, no trabalho. Sergio 
Colaferri - 16:66 (155:155)    
 
Arriscamos tudo. [...] “quem não arrisca, não petisca” (risos) o catarinense 
fala muito isso - “vamos arriscar, vamos arriscar!”; nessa noite eu tive muita 
sorte também, tudo na vida se faz com aquele fator sorte do lado, do lado, 
embora eu acredito que isso não se provoca quando pressentimos com a 
possibilidade de chegar na vida com... com otimismo, isso atrai boas 
energias, boa... boa... atrai sorte, então a sorte vira o pai da gente. Hugo 
Campos - 21:19  (50:50)    
 

Na chegada das primeiras lagostas exportadas ao destino final, o cuidado com a 

aparência e qualidade foi percebido pelo cliente, diferenciando a Netuno da outra empresa que 

dividiu o mesmo container. Tal preocupação advém da experiência prévia do Sr. Hugo 

Campos. A inovação perante a concorrência nacional gerou um fluxo de exportações perene, 

conforme relatos do Sr. Sérgio Colaferri: 
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Ele não se preocupava muito com a imagem do produto (o concorrente) e 
nosso produto não, apesar de ser em quantidades menores, era um produto 
com a caixa branca, com a preocupação com layout, com a imagem do 
produto, com a classificação adequada para o país de origem... de destino, 
que ali no caso, era o Estados Unidos; então eu acredito quando o nosso 
produto chegou lá, é... o importador notou uma diferença, notou que tinha 
uma empresa que pensava diferente no Brasil, que tinha essa preocupação.  
Sérgio Colaferri 16:8 (6:6)   
 
Isso veio muito do conhecimento de Hugo ser chileno, Chile é país de 
primeiro mundo em pesca, então tem esse conhecimento mais é... mais 
apropriado industrial e tal e... foi isso, começou daí, começou dessas 
exportações, quantidades pequenas mas procurando exportar um produto 
diferenciado.  Sérgio Colaferri 16:9 (6:6)    
 

Exportar para um dos maiores importadores de pescados do mundo tornou-se um 

diferencial para a Netuno e possibilitou a criação de recursos intangíveis, tais como reputação 

e credibilidade, que poderiam ser utilizados na captação de novos clientes internacionais. Os 

achados corroboram os pressupostos de Hall (1992) que apregoa que o conhecimento dos 

funcionários, no caso, a experiência prévia do Sr. Hugo, e a reputação, em parte consolidada 

pela venda ao grande cliente, são considerados os recursos que mais contribuem para o 

sucesso da empresa. O Sr. Sérgio Colaferri considera que: 

Quando você consegue já uma referência que já vendeu um produto para 
uma empresa de nome bem maior do que a sua empresa e maior do que 
muita dessas outras empresas que a gente vai ofertar, já é uma abertura, já é 
uma facilidade que você tem maior, entendeu? Então, como eu falei, acaba 
sendo uma estratégia, um marketing, você ter uma referência inicialmente 
de um cliente grande para poder facilitar pros outros. Sérgio Colaferri 16:45 
(40:40)  
 
Quando você começa e já tem uma referência que vende para um grande 
player internacional, você já usa aquilo como propaganda, então... você vai 
conversar com alguém, diz - “oh, eu já vendo para Redlobster” - o pessoal 
já pelo menos se interessa como é que você vende, está entendendo? Então 
já facilita muito. Sérgio Colaferri 16:21 (20:20) 
 

A partir daí, diversos clientes passaram a procurar a empresa para importar os seus 

produtos. A primeira venda foi de forma proativa (PLA-BARBER; ESCRIBÁ-ESTEVE, 

2005; PIERCY, 1981), fato que afetou a velocidade de internacionalização da Netuno. No 

entanto, à exceção desta venda para a rede Red Lobster, as demais exportações iniciais foram 

realizadas predominantemente de forma passiva, decorrentes da fama da Netuno por causa de 
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sua diferenciação nas exportações da grande rede.  Sendo assim, as vendas seguintes passaram 

a ter um caráter predominantemente passivo, conforme a tipologia de Cintra e Mourão (2007) 

e Piercy (1981), porém, cujo contexto (a busca pelo fornecedor por causa de sua reputação) 

não é considerado pelos autores. O Sr. Sérgio Colafferi fala que “Ah, daí em diante começou 

vim vários clientes, num... não recordo bem quem foi o segundo... acho que foi um cliente lá 

de Nova York... a gente abriu uma boa porta, depois eles começaram chegar” e comenta que: 

Na realidade, é... quando a gente fez exportação e na época, a Redlobster 
era a maior importadora do Brasil, de pescados... na época, quando a gente 
conseguiu fazer esse... essa primeira exportação e era um cliente de peso, 
que era a Redlobster, outros importadores tomaram ciência, tomaram... 
ficaram informados e eles mesmos começaram a chegar, está entendendo? 
Sérgio Colaferri 16:17  (20:20)    
 

Diante do sucesso obtido nesta primeira operação internacional conjunta, o Sr. Sérgio 

Colaferri afirma que “Decidimos então, já que a gente se completava, fazer uma sociedade e 

dura até hoje” , o que corrobora as palavras do Sr. Hugo Campos ao citar que “A partir daí, a 

gente... uma pessoa técnica como eu formado na pesca e um comerciante nato, aí a gente 

conseguiu crescer com muito mais velocidade, nós dois juntos”.  

No entanto, nesta fase inicial, o processo de formação de estratégias, tanto da 

organização quanto de internacionalização, baseava-se, principalmente, no feeling dos 

executivos e na tentativa e erro. De forma não estruturada e à luz de condições do ambiente 

externo, os planos aconteciam, e as estratégias eram modificadas na medida em que ações 

ocorriam, caracterizando o processo emergente descrito por Mintzberg e Waters (1982), 

Mintzberg (1987), Mintzberg, Quinn e Voyer (1995) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000).  As decisões estratégicas também remetem às escolhas adaptativas de Lam e White 

(1999), ao originarem soluções idiossincráticas distintas de acordo com as suas soluções 

gerenciais a cada desafio. O caráter emergente é percebido nos relatos do Sr. Sergio Colaferri 

e Sr. Alexandre Castro, ao afirmarem que: 

Não, antes chegava e... tinha uma idéia, no outro dia começava a fazer...era 
no feeling e vamos ver o quê que vai dar! Às vezes dava certo, às vezes não 
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dava. A gente já quebrou também a cara lá fora, evidentemente que, erros e 
acertos já aconteceram em... tanto no mercado interno como no mercado 
externo. Sérgio Colaferri 16:61 (114:114) 
 
A Netuno, sempre explorou essa atividade, mas de uma forma mais 
desordenada, mais no feeling, e aí teve, o mérito de o feeling acertar mais do 
que errar, mas aí quando você está pequeno, quer dizer, dá para apostar 
mais desordenadamente, digamos assim. Alexandre Castro - 17:5  (13:13)    
 

O esquema gráfico apresentado na figura 21 (4) indica as principais características 

impulsionadoras das primeiras exportações da empresa. Considerando os níveis de exportação 

de Haar e Ortiz-Buonafina (1995), a empresa enquadra-se no nível 1, pois vende para 

compradores estrangeiros que vêm para o local de venda e/ou atende pedidos inesperados do 

exterior. A experiência prévia do Sr. Hugo Campos em outras empresas incorreu num forte 

relacionamento com clientes e ao conhecimento do mercado externo. Por sua vez, estes 

fatores em conjunto com a ousadia dos líderes e a complementaridade de recursos 

(habilidades comerciais e técnicas) impulsionaram a internacionalização da Netuno, assim 

como o seu próprio crescimento.  
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Figura 21 (4) - Esquema gráfico dos fatores motivadores das primeiras exportações da Netuno 
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As habilidades comerciais e técnicas estavam consolidadas, mas faltava-lhes um apoio 

administrativo que possibilitasse um planejamento mais estruturado, tendo em vista o 

crescimento da empresa. Até então, à luz dos conceitos da teoria Contingencial 

(DONALDSON, 1999) as tarefas de baixa incerteza eram executadas mais eficazmente por 

meio de uma hierarquia centralizada. 

A profissionalização, a aquisição de uma estrutura própria e a instalação de 

representantes no exterior marca a transição da primeira para a segunda fase da trajetória da 

empresa.  

 

 

4.1.2.2 Fase 2: Representantes no exterior, início da profissionalização 

administrativa, criação da EMPAF e  carcinicultura (1993 a 2001) 

  No início de 1993, os volumes e freqüência de exportações haviam aumentado 

significativamente, com enfoque principal no mercado norte-americano, pelo fato de ser o 

país de origem do primeiro cliente, o grupo Red Lobster.  Em pouco tempo, as primeiras 

vendas para o exterior já representavam metade do faturamento da empresa e impulsionaram 

o seu crescimento, como relata o Sr. Hugo Campos: 

Ainda a peixaria, eu tinha um faturamento de, vamos supor, de oito mil 
dólares por mês e eu tinha já exportado lagosta viva representando 50% do 
meu faturamento ....então para começarmos exportar para Nice, para Portugal, 
alguns bairros de Lisboa e o sul da França,  aquela Costa Azul. Então essa... 
essa... internacionalização da... dos nossos negócios, tem sido super 
importante para alavancar nosso crescimento. Hugo Campos 21:35 (25:25)  
 
 

Diante da escolha do primeiro país para o qual a empresa exportou, percebe-se que a 

influência da rede de relacionamentos estabelecida ao longo da carreira do Sr. Hugo Campos 

superou a distância psíquica existente. Esperava-se que, em consonância com os conceitos de 

distância psíquica apregoados pelos teóricos de Uppsala (eg, JOHANSON; VAHLNE, 1977), 
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que a exportação iniciasse por países de menores distâncias, tais como Argentina, Portugal e 

México, o que não ocorreu, visto que as primeiras exportações foram realizadas para os 

Estados Unidos. Em pesquisa realizada por Fernandes e Rocha (2005) acerca do ranking de 

distâncias psíquicas, os respondentes brasileiros consideram os Estados Unidos em 4º e 6º 

lugares, a depender da escala utilizada.  

Além das lagostas, as exportações foram diversificadas com o incremento de peixes 

por uma questão contingencial. A opção pela diversificação corrobora Igarashi e Magalhães-

Neto (2001) ao afirmarem que o fato da lagosta ser um dos principais itens da pauta de 

exportações do nordeste gerou a sua super exploração, que teve como conseqüência o declínio 

da produção, causando, dessa forma, desemprego. Os autores ainda afirmam que é necessário 

procurar alternativas dentro da aqüicultura para preencher o vazio oriundo do declínio da 

produção lagosteira, que a Netuno buscou ao diversificar os produtos explorados para 

camarões, peixes e outros.  

Tendo em vista o estabelecimento de uma parceria que garantisse o fornecimento da 

lagosta, a Netuno adotou uma forma ímpar de atuação, com enfoque em redes de 

relacionamento entre produtor (no caso, pescadores) e comprador, caracterizando as redes 

verticais de Ghauri, Lutz e Tesfom (2003). Os empresários perceberam que os demais 

compradores de lagosta empregavam os pescadores apenas durante o período de safra, e os 

abandonavam durante os outros quatro meses. Desta forma, havia de desemprego e queda de 

renda, abordadas pelo Sr. Hugo Campos: 

Outra coisa importante, também a gente trouxe também uma filosofia nova, 
dentro do que a relação entre produtor, pessoal de praia que vai pescar, 
pescador... produtor, que contribuem para que essa, essa matriz chegue na 
praia, a relação entre produtor e indústria ... a gente fez uma pequena 
revolução, por que? Porque antigamente se tinha... a gente mais forte que se 
tinha era cultura de lagosta, a captura de lagosta, 90% feita por artesanais, 
os artesanais eram empregados, terceirizados ou não, mas de uma indústria 
pesqueira, essa indústria pesqueira forte, adiantava os recursos, eles 
pescavam e quando chegava no período da entressafra, eles ficavam 
abandonados por quatro meses porque a lagosta é proibida de capturar 
durante quatro meses, isto que vê. Hugo Campos 21:43  (27:27)    
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Como opção de atuação e forma de buscar fidelidade, a Netuno se comprometeu com 

os pescadores a comprar a lagosta durante todo o período de safra e demais peixes ao longo de 

todo o ano, independentemente da espécie pescada ou mês. Neste modelo, a queda na renda 

dos pescadores não era tão acentuada. Ademais, a relação não era de empregado e 

empregador e sim pautada numa parceria entre pescadores e empresa, o que forçava os 

empresários a estreitarem as redes de relacionamento, conforme discorre o Sr. Hugo Campos: 

Pescador gosta de cachaça, gosta de festa também, toda essa gente gosta de 
passar com suas alegrias e também com seu desgaste físico, porque imagina 
a gente na praia de...  a gente tomando cerveja e cachaça, então de qualquer 
forma a gente conseguiu ganhar a simpatia e todo dia a pessoa que tinha 
apoio cada dia elas têm crescendo junto com a gente, em cada praia desse 
nordeste. Então, isso foi fundamental e a outra coisa que foi fundamental, 
foi dizer para o pescador - “na entressafra, o momento que a safra está 
pobre... que, naturalmente, oito meses de captura, tinha três, quatro meses 
de virtuoso e outros quatro meses fraco, porque a lagosta desaparece, migra 
e tal, então não há que se preocupe, se você não pescar lagosta, pescar 
sardinha, pescar camarão, pescar peixes A,B,C, pode trazer para gente que a 
gente compra”. A gente comprou... ele se financiou todo o ano, ficar mais 
quatro meses, quatro, cinco, seis meses parados e isso também foi um 
grande gancho de fidelização, a gente fidelizou o pescador com essa 
fórmula. Hugo Campos 21:44 (27:27) 
 
 

Sendo assim, a busca pelo mercado iniciou-se pautada no produto pescado ao invés 

das espécies demandadas pelo mercado, o que, de certa forma, obrigou a empresa a atuar em 

diversos segmentos, mercados e classes sociais, o que fomentou a sua diversificação de 

produtos e expansão geográfica. Sendo assim, o ambiente externo influenciou na adoção de 

estratégia de diversificação, considerada hoje como um grande diferencial da empresa perante 

os seus concorrentes, assim como em sua estrutura organizacional, em linha com o 

pensamento de Lawrence e Lorsch (1973) e Donaldson ( 1985; 1989). O depoimento seguinte 

esclarece: 

A gente também conseguiu também se obrigar a participar de todo aquele 
leque de mercado, porque se não trabalhava com o peixe nobre que tinha 
que chegar aos EUA que não tinha na Europa, se ele trabalhava com o peixe 
popular, que chegaram em Cabrobó, em Caruaru, em não sei o quê, tal e tal, 
se nós temos que trabalhar com o camarão grande, médio, pequeno, também 
não conseguimos chegar a... grande restaurante, médio e pequeno 
restaurante de acordo o boteco e tal. Fomos trabalhar... fomos obrigados a 
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entrar com esse... com essa oferta de matéria-prima fomos obrigados 
também, por outro lado, a entrar comercialmente em toda... em todo o leque 
de comercial, de classe... como é que vou falar? A, D, a última, Z. Hugo 
Campos - 21:44  (27:27)    
 

A credibilidade adquirida junto aos clientes em decorrência das exportações de lagosta 

viva facilitou na prospecção de clientes para estes peixes ofertados pelos pescadores no 

mercado internacional, o que pode ser observado nas palavras do Sr. Hugo Campos: 

Lagosta viva foi um cartão de visita, para abrir alguma porta com peixe 
fresco e aí, alguns peixes também daqui, tropicais, que eu tinha checado que 
a África fornecia para... para a Europa, a África e o Paquistão aqui, aí disse 
- “pô, tão caro em? E aqui tão barato vamos mandar!”.  Hugo Campos 
21:46  (65:65)    

 
 
Um outro fator do acaso (Porter, 1989) que impulsionou as exportações de peixes foi o 

surto da cólera que assolou o Brasil, principalmente a região Nordeste, entre 1993 e 1994.  No 

mercado interno havia um receio da população em comprar alimentos frescos. Como 

conseqüência, o consumo de peixes foi reduzido, o preço caiu significativamente e havia 

excesso de oferta. Localmente, as vendas da Netuno também foram reduzidas 

significativamente. A liderança exerceu papel de destaque, visto que astúcia dos empresários 

transformou um momento de crise numa grande oportunidade de expansão. Atentaram-se ao 

mercado externo, adquiriram peixes a preços baixos e vendiam no exterior, com a obtenção de 

margens elevadas, o que auxiliou na capitalização da empresa. A importância da cólera para o 

negócio é relatada pelo Sr. Hugo Campos: 

A cólera, que fica sentindo dor. Bom, todos os pescadores ficaram com o 
peixe na mão, chegando do mar com muito peixe e ninguém comprava 
peixe, ninguém comia peixe [...]- “agora acabou o meu negócio, minha 
peixaria quebrou agora!” - pelo contrário, eu conseguia mandar esse peixe e 
mandei todo ele para a Europa, mandei avião pa, pa, pa, pa... e comprava 
aqui que chegou a um preço muito baixo e você manda muito caro e agora 
participa jamais tinha risco no peixe do mar, isso é absurdo! Assim, isso foi 
uma grande... um grande alavancador também de lucro que aproveito; 
então, a cólera que foi coisa ruim, pescador tava quebrado, todo o mundo 
tava quebrado, pescador e aí foi a oportunidade que a gente conseguiu que a 
gente tava sozinho, então foi mais uma coisa que a gente conseguiu. Hugo 
Campos 21:47  (67:67) 
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Entretanto, com o passar do tempo, principalmente nas exportações de peixes, muitas 

vezes os produtos embarcavam do Brasil com excelente qualidade e os importadores 

reclamavam das condições dos produtos na chegada e pleiteavam redução de preços.  Em 

outros casos, os peixes eram exportados com qualidade inferior e os resultados eram 

significativamente melhores. Esta volatilidade de preços e incerteza quanto à qualidade na 

chegada ao destino final deixaram os empresários intrigados e desconfiados da possibilidade 

de assimetria de informações por parte dos importadores.  Devido à distância geográfica e 

perecibilidade do produto, não era possível negociar ou checar o estado real do produto e a 

Netuno era obrigada a reduzir os seus preços à luz das informações dos clientes.  

Os empresários perceberam que, na realidade, esta oscilação derivava do 

comportamento do mercado de pescados e os importadores utilizavam o subterfúgio da 

qualidade para mudança de preço. A percepção acerca das mentiras e ocultação de 

informações pelos clientes é relatada pelos Srs. Sérgio Colaferri e Hugo Campos: 

 
Inicialmente no Estados Unidos porque a gente resolveu exportar produtos 
frescos lá, peixe. E tinha um... na realidade, tinha vezes que a gente 
mandava peixe de excelente qualidade e é um produto muito dinâmico, 
você tem que mandar e depois vê os resultados, produtos frescos e vinham 
resultados negativos; às vezes, a gente mandava produtos que ele tava até 
em dúvida e via o resultado muito bom, aí a gente falou - “oh Pô” tem coisa 
errada nisso, na realidade quem está... a realidade que está vindo do retorno 
é mais a realidade do momento que está do que do próprio produto” -  e 
para gente é muito instável, isso que a gente está procurando fazer um 
produto bom e, às vezes, vem um resultado ruim, dizer que o produto não 
tava bom e tal e a gente descobriu que isso não era bem a verdade, então a 
gente precisava de uma pessoa nossa que fosse olhar a realidade, dizer - “ 
oh, o negócio está bom mesmo, o produto está bom mesmo mas vai pagar... 
o produto vai ser um preço menor porque o mercado está ruim, é a 
realidade” - então começou inicialmente por causa disso, está entendendo?  
Sérgio Colaferri 16:52   (92:92)    
 
No caso dos Estados Unidos, a gente fazia peixe fresco e os americanos, 
não são só os americanos, latinos que moram em Miami, que negociavam 
com peixe fresco não trabalhavam com honestidade; a gente mandava o 
peixe de 1ª qualidade, quando o mercado está em baixo, dizia - “não, o teu 
peixe está fraco!” - mandavam cortar a fatura, mandaram menos 10 mil 
dólares que cortava a fatura e ao invés de dez mil dólares, mandava oito, 
para não mandar o peixe... para não mandar o peixe ruim, mais fraquinho e 
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o mercado tava bom de aceitar e sim, aí disse - “esse cara, ele está nos 
enganando!”  Hugo Campos - 21:37   (73:73)    
 
 

Perante a assimetria de informações e má fé dos importadores, os empresários 

acreditavam que havia a necessidade de estar mais próximo ao mercado. No intuito de 

minimizar os impactos gerados por estas distorções, a Netuno optou por ter representantes no 

mercado norte americano em que pudessem confiar. Nota-se que os conceitos apregoados por 

Williamson (1993; 1994) sobre o oportunismo dos agentes e a racionalidade limitada se 

fizeram presentes para o investimento em estágios mais avançados de internacionalização. O 

Sr. Hugo Campos descreve o principal motivo para incentivar a ida de representantes: 

Então, o pescado aqui da região, era muito solicitado lá. Só que nós 
tínhamos dificuldade para poder demonstrar para os clientes latinos, cheios 
de malícias, quando o peixe era bom, quando era ruim; então, ele (o irmão 
de Sérgio – Guilherme Colaferri) se motivou para que a gente desse um 
passo para abrir uma empresa lá, com gente de confiança, que pudesse 
realmente valorizar o pescado de acordo com o nosso esforço, não com 
outro tipo de julgar mercantis, que não eram muito honestos. Hugo Campos 
22:3 (9:9) 
 
 

O irmão do Sr. Sérgio Colaferri, o Sr. Guilherme Colaferri, que já trabalhava na 

empresa na área de informática, se predispôs a ir morar nos Estados Unidos em 1993 e 

associou-se a um americano para abrir um escritório em Miami, denominado de Netuno USA. 

Diferentemente de uma subsidiária de vendas, a empresa não está jurídica e legalmente 

associada à empresa do Brasil. O Sr.Hugo Campos explica que “É bom, só não são nossos 

escritórios, são esses terceirizados, mas feitos para a gente. A gente cria a pessoa e coloca lá”.  

O Sr. Sérgio Colaferri descreve o incentivo para a abertura da empresa nos Estados Unidos: 

E foi aí que um irmão meu, outro irmão que trabalhava com a gente aqui, se 
predispôs a ir lá morar; então, ele lá fez uma sociedade com um americano, 
abriu um escritoriozinho e começou a representar a gente em relação a 
vender nossos produtos e tal. Hoje, esta empresa já compra de vários outros 
fornecedores espalhados no mundo e tal, mas foi a empresa que a gente deu 
uma força para ir para lá. Da mesma forma, aconteceu no Chile, um 
conhecido de Hugo também procurou quem precisava comprar produtos lá, 
vender produtos para lá, fez isso. Sérgio Colaferri 16:53 (92:92) 
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A empresa, ao invés de optar por estágios mais avançados de internacionalização, tais 

como a abertura de uma subsidiária própria, seja de vendas ou de processamento, preferiu 

incentivar a ida de colaboradores da empresa para outros países que abrissem o seu próprio 

negócio e continuar a realização das exportações por meio destes representantes. Desta forma, 

já estava consolidado o conhecimento e a cultura Netuno devido às escolhas dos envolvidos.  

A escolha da Netuno remete ao conceito de licenciamento apregoado por Hitt, Ireland 

e Hoskisson (2002). Segundo os autores, um acordo de licenciamento permite que uma firma 

estrangeira tenha o direito de manufaturar ou vender os produtos dentro de um país anfitrião 

ou conjunto de países. O licenciado assume os riscos e faz os investimentos monetários em 

instalações para manufatura, comercialização e distribuição de bens e serviços, tornando-se 

uma das formas menos dispendiosas de expansão internacional. O licenciamento está se 

tornando comum, especialmente em firmas menores. No caso da Netuno, o representante no 

exterior detém exclusividade nas importações dos pescados Netuno, mas também pode 

importar produtos de demais exportadores de outras regiões. Para obtenção de maior controle, 

os licenciados são conhecidos dos executivos ou ex-funcionários da empresa.  

Os empresários acreditam que ainda não era o momento de se internacionalizar 

diretamente com recursos próprios, pois os custos seriam elevados. Como não se exigia a 

exclusividade, os representantes poderiam diluir os seus custos com outros produtos ou 

fornecedores e reduziam os riscos. O objetivo, no futuro, é adquirir estas empresas 

representantes da Netuno no exterior, ou associar-se, fato abordado pelo Sr. Sérgio Colaferri,: 

Incentivamos, incentivamos uma pessoa para ir para lá, ela mesma abriu 
uma empresa lá e tal e porque a Netuno mesmo não abre porque aí a gente 
teria que é... Internacionalizar a empresa, não chegou o momento ainda, a 
gente imagina que no futuro, a empresa quando tiver ainda maior, esses 
próprios escritórios ou a gente o compre, incorpore ele ou a gente monte 
outros escritórios, está entendendo? Mas se inicialmente, você fazer isso 
com terceiro e o terceiro que lhe conhece e ele fizer, é um custo mais baixo 
para gente; agora, evidentemente quando eles fazem, eles abrem para eles 
fazerem o negócio com outras pessoas, a gente protege o nosso mercado, no 
caso aqui do Brasil, mas eles começam a fazer negócio com outros países, 
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outras coisas, para diminuir os custos deles e isso está dando certo. Sérgio 
Colaferri 16:54 (94:94) 
 
 

 Dois anos após a abertura da Netuno USA, os Srs. Sérgio Colaferri e Hugo Campos 

decidiram repetir o modelo no Chile, onde um amigo montou a empresa representante, com 

enfoque em exportações de produtos chilenos para o Brasil. As relações de importação de 

produtos chilenos eram constantes e executadas pelo próprio Sr.Hugo Campos, que já não 

dispunha de tempo suficiente devido ao crescimento da empresa. A escolha do parceiro 

baseou-se na rede de relacionamentos do Sr. Hugo Campos, que descreve a decisão a seguir.  

Tenho amigos lá, que assim como eu, cresceram dentro do Chile e têm  
sintonia comigo e tem crescido comigo; então, no Chile, eu sempre fui para 
comprar peixe, mas dividia essa tarefa de trabalhar com minha família, meu 
pai, meus irmãos, tal, tal e a fábrica dos meus amigos, então não fazia 
nenhuma coisa nem outra bem, aí a gente também criou a pessoa que ia e tal 
fazer as compras, que gosta de trabalhar, que é dele (o escritório) mas que 
tremenda confiança de informação da própria língua como eu te falei e 
focada com a gente.  Hugo Campos - 21:40  (75:75) 
   
 

Por sua vez, a Euro Netuno Seafood foi aberta no ano de 1998 na Espanha, localizada 

em Cadiz. A escolha da Espanha deve-se à tradição no consumo de frutos do mar, 

principalmente camarões, setor em que a Netuno tinha iniciado alguns investimentos em 

fazendas de engorda. Para o Sr. Hugo Campos, a escolha do representante foi baseada na rede 

de relacionamentos, experiência na área e domínio do idioma, o que reduziria a distância 

psíquica, ao afirmar que “na Argentina eu conheci uma família que um garotão de lá também 

tava no mercado, trabalhava no mercado peixe fresco no norte a chamamos ele colocamos ele 

no sul da Espanha”.  21:39 (73:73) 

Os representantes no exterior minimizaram os impactos gerados pelas assimetrias de 

informações geradas pelos antigos importadores e possibilitaram à empresa obter um maior 

conhecimento de mercado e controle, mesmo não sendo uma empresa do grupo, devido à 

escolha dos licenciados, contrariando Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) e Root (1994), que 

advogam que o licenciamento permite pouco controle para a empresa. Em meio aos 
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benefícios conseguidos com este modo de entrada pela Netuno, estão o controle de mercado e 

a redução de riscos de inadimplência. O Sr. Sérgio Colafferi narra que: 

Recentemente teve um negócio de 2.000 dólares, mais recentemente, um 
cliente na Grécia pediu uma amostra de produto nosso lá, para mandar a 
exportação. Pagou a amostra e resolveu comprar aí um volume maior de 
peixe fresco; pouca coisa, 2.000 dólares, via aérea, a gente mandou... foi 
recentemente, até hoje nunca mais a gente conseguiu nem falar com ele, 
quer dizer, quando você tem uma estrutura lá,  um representante lá que está 
perto e tal, aí evita esses tipos de coisas também, entendeu? Sérgio Colaferri 
16:71  (164:164)    
 
 

Ainda em 1994, os dois executivos consideravam que havia a necessidade de 

profissionalização da área administrativa e financeira. O Sr.Hugo Campos dominava as 

questões técnicas enquanto o Sr. Sérgio Colaferri detinha os conhecimentos e habilidades 

comerciais. Os níveis de controles de estoque e contábeis, assim como a administração de 

recursos humanos e investimentos em tecnologia da informação encontravam-se aquém do 

ritmo de crescimento da Netuno.  

As escolhas estratégicas baseavam-se no feeling dos empresários. As estratégias 

tenderam a ser inferidas post hoc aos padrões emergentes do ambiente, em linha com o 

pensamento de Jones e Coviello (2005), mas com um objetivo pré-determinado, o de inserção 

internacional. As lacunas administrativas e aspectos do planejamento são relatados a seguir: 

Se eu tinha conhecimento técnico, o Sérgio tinha a veia comercial e 
financeira, faltava alguém que... que fizesse no meio campo, quer dizer, um 
administrador, então éramos muito é... como fala aqui? Porra louca, porque 
ele é muito desbravador, alcançar muito rápido demais, deixar um rastro 
muito ruim por trás, porque se não, não tínhamos o controle  de estoque, 
não tínhamos é... uma contabilidade apropriada para levar nosso negócio, 
tudo aquilo que manda, recursos humanos, posteriormente, a questão de... 
de... TI, ter um software, comprar um software, para poder guiar nossa 
estrutura. Hugo Campos - 21:29 [ (11:11)    
 
 

Para corrigir as lacunas e complementar as competências dos outros dois sócios, o 

segundo irmão do Sr. Sérgio Colaferri, o Sr. Alexandre, que estava em fase de conclusão do 

curso de graduação em administração de empresas, foi convidado para trabalhar na empresa 

em 1995. A partir daí, de acordo com os empresários, houve uma complementaridade de 
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competências que corrobora as afirmações de Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), que apregoam 

que as equipes de alta administração são mais eficientes quando possuem habilidades diversas 

e complementares e de Gunz e Jalland (1996), pois se tornaram recursos organizacionais 

importantes para formular e implementar as estratégias eficientemente.  As características dos 

sócios fomentaram o crescimento da empresa de forma estruturada, que é percebida no 

discurso dos entrevistados: 

Meu irmão é um vendedor nato (Sérgio Colaferri). Tem muita fluência ao 
falar e sabe o que diz. Hugo é mestre na técnica e conhece tudo sobre os 
pescados. A minha contribuição vem na maneira de controlar a empresa, na 
organização necessária para que cresçamos. Alexandre Colaferri. 18:3 (5:5)   
   
A nossa sociedade, ela... ela é interessante por causa disso, porque aí tem 
como a gente fazia, um corre lá na frente, um está no meio do caminho 
botando em prática e o outro está lá atrás segurando com mais... que aí no 
caso é meu irmão, ele está sempre atrás, mas ele está mais pé no chão, que 
isso é importante em sociedade; tem um que está lá na frente, atrás da 
cenoura e tem um que está no meio termo que também... Hugo, ele tem 
bastante boas idéias, entendeu? Mas, às vezes, ele é... ele é meio, vamos 
dizer, medroso. Ele dá uma recuada, então ele fica meio ali, mas ele 
conhece muita técnica daquilo ali, então eu acho que cada um tem seu papel 
importante na sociedade, está entendendo? Isso é muito bom porque se 
fosse os três iguais...? Não se complementava. Sergio Colaferri - 16:65  
 
 

Cabe ressaltar que, entre 1991, quando saiu da pequena peixaria no bairro do Pina até 

o ano de 1997, a Netuno não dispunha de instalações próprias e arrendava industrias 

(armazéns frigorificados com área de processamento) de terceiros. O crescimento dos 

volumes comercializados e da empresa levou a mudanças de estrutura física: 

A partir daí, a gente começou a arrendar às indústrias, a menor indústria 
aqui de... do estado de Pernambuco, ficou pequena, a segunda, alugou, ficou 
pequena, a terceira que era maior, alugou, arrendou, passou dois anos e 
também não suportou nossa... nossa... nossa capacidade de crescimento nem 
também tinha estrutura, não teve estrutura para poder fazer produto da 
qualidade que nossos clientes mereciam. Sergio Colaferri 16:34  (40:40)    
 
 

Até então, os investimentos iniciais enfocavam a consolidação dos recursos 

intangíveis, tais como reputação, inovação, fortalecimento de redes de relacionamento e 

credibilidade para geração de vantagem competitiva, em consonância com os pressupostos de 
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Hall (1992), Grant (1991) e Barney (1991; 2002). A marca, considerada por Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002) como uma fonte de vantagem competitiva, foi consolidada.  

Os recursos tangíveis, principalmente estrutura física, não eram considerados 

prioritários por serem passíveis de captação no mercado por meio de arrendamento. Contudo, 

diante da inexistência de indústria com disponibilidade de locação que suportasse os volumes 

da Netuno, os empresários foram obrigados a construir uma estrutura própria em 1997, 

denominada de EMPAF – Empresa Pernambucana de Armazenagem Frigorífica que 

comporta atualmente o escritório e processo produtivo da empresa. A partir desta 

indisponibilidade de terceirização, o valor estratégico de alguns recursos tangíveis, tais como 

a planta industrial e estrutura de distribuição, passou a ser determinante para a 

competitividade da Netuno, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades, 

competências essenciais e de uma vantagem competitiva. 

A capacidade da central frigorífica construída é de duas mil toneladas e a idéia inicial 

era de locar parte do espaço para outras empresas de pescados e fornecer serviços de 

beneficiamento diante da oportunidade percebida. Entretanto, apesar da grande estrutura do 

prédio, o crescimento da empresa, que fez com que rapidamente fosse utilizada toda a 

capacidade do prédio, o que não possibilitou que terceiros utilizassem a sua estrutura: 

EMPAF, que é a Empresa Pernambucana de Armazenagem Frigorífica, que 
esse nome eu tinha como... com o objetivo de seduzir o mercado de 
terceiros empresários que viessem aqui para guardar mercadorias, para 
beneficiar e eu ganhar com esse serviço. Porque um serviço muito maior 
que a gente, que você me manda aí a gente tem como financiar com serviço. 
Desde que se formou a empresa nasceu a idéia até que ficou pronta a 
indústria, nosso crescimento foi tão grande que a gente quando chegou 
nesse prédio não pode entrar mais ninguém aqui porque estamos cheio. 
Hugo Campos - 21:31   (11:11)    
 

Na inauguração das instalações da EMPAF, os recursos de reputação foram 

fortalecidos. Como conseqüência da rede de relacionamentos estabelecida pelos executivos, 

participaram da inauguração autoridades nacionais e locais e houve acompanhamento 
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jornalístico, o que incorreu na atração de novos investimentos e oportunidades de negócio.  O 

Sr.Hugo Campos relata que: 

Falou EMPAF, e foi uma inauguração esplendorosa, porque conseguimos 
trazer para cá com muito... com muito auê, com muita conversa, com muita 
influência também de que pessoas conhecidas, conseguiu trazer então o vive 
presidente da república, Marco Maciel, atrás dele veio um monte de 
autoridades, prefeito, governador, algum... senadores e assim veio também 
uma lição interessante para o mercado, a gente fez umas matérias para os 
jornais, aí assim também alavancou muito mais oportunidade e 
principalmente, alavancou o que o... acima de qualquer negócio que é o 
dinheiro. Hugo Campos 21:36  (25:25)    
 

Devido aos resultados da estruturação administrativa realizada pelo executivo, o Sr. 

Alexandre Colaferri foi convidado para fazer parte da sociedade. A importância da entrada do 

novo sócio é abordada pelo Sr. Hugo Campos: 

Alexandre foi tão importante dentro desse processo que a gente, quando fez 
a construção dessa nova indústria aqui em Imbiribeira, o chamouele para ser 
um sócio com 30% e que com o crescimento, com os lucros, de vinha se 
pagando a parte dele até chegar o momento que ele faria parte e de fato, 
quando se conseguiu, com o próprio crescimento a gente conseguiu 
estruturar, segurar nossas forças, 1/3 para cada um; merecidamente porque 
cada um aportava uma condição similar. Hugo Campos 21:30  (11:11)    
 

No mesmo período, a empresa estava atenta às condições favoráveis do ambiente e 

optou pela diversificação relacionada por meio de investimentos na indústria de 

carcinicultura. O câmbio favorável aliado às altas margens do setor e crise no Equador 

indicava as oportunidades para exportação. O Sr. Hugo Campos fez algumas viagens aos 

principais produtores mundiais na Ásia e América Latina para aprender sobre o negócio. O 

executivo e relata que: 

Sim, a gente foi... nossa Fazenda de camarão foi para a Tailândia e foi para 
Equador, que são grandes produtores internacionais. Para tilápia eu fui para 
Filipinas, para a China, eu dei uma velha volta pela China por Filipinas, que 
são também grandes, Malásia também e... claro, cada vez que a gente quer 
fazer alguma coisa, tem de fazer de forma profissional, temos que sentir 
também a temperatura da concorrência mundial, nesse mundo globalizado 
tem que ser mundial; a gente tem coragem... tem coragem de participar 
exatamente porque a gente sabe o potencial de cada um e sabe até aonde 
vai. Onde bate cada santo. Hugo Campos 21:45 (58:58) 
 

 A Netuno optou por investir em três fazendas próprias de carcinicultura e do 

laboratório para criação de larvas. A primeira fazenda foi inaugurada em 2001, época do 
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boom do camarão no Brasil. Entretanto. Assim como já atuava com pescados e lagostas, 

houve o estabelecimento de redes de relacionamento com pequenos produtores pela Netuno, e 

apenas 20% da produção era própria. Para os executivos, a compra de produtos de parceiros 

gera flexibilidade no fornecimento e protege a empresa de oscilações de mercado, reduzindo 

os riscos inerentes ao setor.  Diante do conhecimento adquirido com as viagens internacionais 

e dos investimentos em estrutura física, com o objetivo de manter o padrão de qualidade dos 

produtos adquiridos dos parceiros, as dependências das fazendas eram também utilizadas para 

capacitação dos pequenos produtores: 

A Fazenda inaugurou no ano 2001, então a gente... isso rendeu o 
conhecimento na cauda do camarão, de nossa aqüicultura e da aqüicultura 
de uma forma geral. Então a gente aproveitou já essa estrutura como área de 
capacitação para capacitar pequenos produtores, eles foram para diversos 
lugares aqui do nordeste, começaram a produzir e entregaram tudo para 
gente, dessa produção acrescenta 20% do que a gente conseguiu trazer de 
fora, hoje. Hugo Campos - 21:24  (52:52)    
 

As primeiras exportações de camarão foram imediatas devido ao ambiente favorável e 

experiência prévia adquirida com os representantes no exterior. A empresa também participou 

da ABCC - Associação Brasileira de Criadores de Camarão, em conjunto com a Potiporã, 

onde foi possível aprimorar os seus conhecimentos sobre a atividade de carcinicultura e 

especificidades de mercado. A troca de informações com concorrentes durante as reuniões na 

ABCC e a exposição ao ambiente internacional por meio das viagens aos demais produtores 

mundiais levaram a um forte processo de aprendizagem e conseqüente maior conhecimento 

sobre o setor dos executivos da empresa. Outrossim, o estabelecimento das redes horizontais 

preconizadas por Ghauri, Lutz e Tesfom (2003) foi fundamental para o nivelamento de 

conhecimento da indústria, em linha com os de Chetty e Wilson (2003) e Madhok (1997). O 

Sr. Hugo Campos afirma que: 

Bom, tem vários fatores, fatores econômicos primeiro, quando temos a 
desvalorização da moeda, que se criou uma... motivou todo o mundo a ir 
para o Exterior, como estamos já com um braço já colocado lá fora, isso 
facilitou muito. Hugo Campos 22:6 (17:17) 
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O Sr. Sérgio Colaferri relata também que a participação em feiras como expositora foi 

uma das estratégias utilizadas pela empresa para prospecção de novos clientes, troca de 

informações e o estabelecimento de redes de relacionamento horizontais e verticais, a partir 

de 2001.  Anteriormente, a Netuno havia participado de diversas feiras internacionais como 

visitante. Os executivos consideram que a participação em feiras foi a melhor forma de 

aprendizagem, em linha com os achados de Setúbal e Souza (2004) ao identificarem que a 

importância das feiras setoriais tem sido associada não apenas à função comercial e 

promocional, mas também à condição de contexto privilegiado para a obtenção de 

informações especializadas sobre clientes, tecnologia e mercados, fomentando o 

conhecimento de mercados internacionais e facilitando as primeiras exportações. Os autores 

ainda consideram que a participação em feiras desempenha papel especialmente relevante no 

desenvolvimento e internacionalização de pequenas e médias empresas por meio do processo 

de aprendizagem, o que vai ao encontro dos relatos dos executivos da Netuno, que 

consideram que a participação em feiras é a principal fonte de aquisição de conhecimento 

sobre mercados, clientes e produtos: 

Começamos um ano depois, em 2001 e até hoje nunca deixei de ir a todo 
ano, para a maior feira de seafood do mundo que se realiza em Boston, no 
Estados Unidos, e em Bruxelas, na Europa. Então, essa feira, anualmente eu 
participo, então ali você encontra as maiores empresas comercializadoras de 
pescado do mundo, tanto compradoras como vendedoras, então ali você 
sempre está trocando informações, sempre está conhecendo gente nova, 
então isso... isso ajudou também, a participação desses eventos 
internacionais de peso. Sérgio Colaferri 16:19  (20:20)    
 
A gente viajou muito para grandes feiras internacionais, antes de inclusive 
começar a Netuno, a gente havia passado por 100% nas feiras internacionais 
que para mim foi a melhor escola, de todas as escolas iniciais que eu fiz, foi 
exatamente passar pela Europa, Estados Unidos e agora Ásia, com 
aprendizado com as feiras internacionais que são focadas no setor; então o 
que é a gente tava muito antenado no que se passava, no que acontecia no 
mundo e evidentemente, acontecia local. Hugo Campos - 21:35  (25:25)    
 
A aproximação com o cliente é que quando você vai às feiras, você percebe 
que o europeu, ele tem essa característica, principalmente o europeu 
espanhol, o francês, o inglês também. Eles têm essa característica de estar 
mais perto, então isso é percebido nas visitas que a gente fazia às feiras 
junto com a empresa local, a feira de Bruxelas e de Vigo, a gente percebia 
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isso, a vontade deles de estar em aqui mais próximo da gente. Christian 
Becker - 23:5  (8:8)    

 
Diante do crescimento da empresa, os empreendedores acreditavam que estava na hora 

de profissionalizar a empresa e tornar a tomada de decisões mais estruturada.  Assim, em 

consonância com a Teoria Contingencial, à medida que o tamanho da empresa aumentou, a 

estrutura simples e centralizada foi substituída por uma burocracia caracterizada por uma 

hierarquia e especialização, que permitisse a descentralização devido aos níveis de controle.   

Ainda havia a ocorrência erros devido a necessidade de documentação e padronização 

dos processos de exportação, principalmente de produtos vivos. Até então, segundo o Sr. 

Christian Becker, “Os gargalos eram resolvidos na base do peito, se é uma bronca para 

resolver, tem que resolver, como é que faz?”, com características de processo 

predominantemente emergente, afirmação que corrobora o Sr. Alexandre Castro ao citar que 

“antigamente (na sua entrada, em 2001) não, não tinha aprovação de orçamento, as coisas iam 

acontecendo”. 

Como uma das primeiras ferramentas para obtenção de maior controle, redução de 

erros, padronização dos processos e capacitação de novos funcionários, foi criado um manual 

de procedimentos. Para o Sr. Christian Becker, a necessidade da criação deste manual advém 

das dificuldades de operação de um produto perecível, principalmente peixes, onde qualquer 

falha no processo tende a gerar perdas financeiras: 

Quando você trabalha com peixe fresco, por exemplo, você não tem tempo 
porque o peixe, ele é capturado hoje, é embarcado amanhã e no dia 
seguinte... três ou quatro dias depois, está na mesa do consumidor. Então, 
como nós tínhamos algumas perdas ou de produto ou de dinheiro ou de 
desconto, em função do mecanismo não está funcionando muito azeitado, 
vamos dizer assim, então a gente observou que a gente precisava era 
procedimento realmente. Era entender a operação, criar procedimento e 
enraizar esse procedimento dentro de toda a cadeia, porque esses 
procedimentos, na realidade, eles não existiam como deveriam existir. 
Christian Becker 23:20 (26:26) 
 

Com a utilização do manual, os erros foram reduzidos e o serviço ao cliente foi 

aprimorado, conforme aponta o Sr.Christian Becker, que o implantou. O executivo ressalta 
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também a importância do envolvimento dos funcionários para a retro-alimentação do manual 

com a solução em caso de surgimento de novas falhas, assim como no cumprimento de suas 

diretrizes, que corrobora o processo de reflexão das revisões de prática de Schön (1983): 

É uma logística bastante complexa. Se você não tiver um procedimento que 
você consiga está, vamos dizer assim, mantendo esse trem no trilho, em 
algum momento você vai perder dinheiro, isso é real. [...]Então, esse 
manual de procedimentos, ele tem duas finalidades: primeiro, você 
conseguir manter a cadeia dentro de uma conjuntura que te garanta 
assertividade no começo, no meio e no fim...  é a escala, você tem que ter as 
pessoas bem treinadas e o manual de procedimento, ele ajuda a pessoa que 
está entrando na empresa ou até aquelas pessoas que já estão na empresa a 
continuar... a começar ou a continuar provendo o serviço como ele deve 
ser... ser provido [...] Hoje? É 100%. Toda vez que a gente encontra algum 
tipo de problema, de falha, na operação, a gente institui o remédio, vamos 
dizer assim, e incorpora para que as pessoas estejam com o pensamento 
alinhado, porque o que é importante num processo, numa criação de 
procedimento, não é ele por si só, é que as pessoas estejam incorporadas a 
ele, porque senão ele passa a ser um mero papel escrito, então as pessoas 
precisam... toda vez que a gente tem algum tipo de problema, a gente 
introduz esse problema e o remédio, para que as pessoas tomem 
conhecimento. Christian Becker 23:19 (24:24)  
 

Ao comparar primeira fase com esta segunda etapa da trajetória da empresa, os 

empresários consideram que houve uma evolução em termos de processo de planejamento. 

Entretanto, o processo de tomada de decisão, ainda encontrava-se centralizado nos três sócios 

e baseado em seu feeling e o processo de aprendizagem era caracterizado por tentativas e 

erros.  Uma das falhas apontadas pelos empreendedores, conseqüente da forma emergente 

adotada para as definições estratégicas, foi a abertura do restaurante Pescatore em 1999.  

Já errei muito, é bom dizer assim. Mas quem geralmente acerta também 
muito é quem erra muito. Já... já errei muito. Um dos exemplos mesmo que 
foi um erro grande, a gente perdeu muito dinheiro, você deve lembrar, foi o 
Pescatore, que a gente inventou de ter aquele restaurante ali no.... Sergio 
Colaferri - 16:58   
 

O comportamento de internacionalização foi predominantemente indicativo da 

resposta da Netuno ao processo contínuo de mudança na composição de fatores internos e 

externos relacionados à aprendizagem e ao conhecimento experiencial derivado do 

oportunismo dos agentes, corroborando os pressupostos de Jones e Coviello (2005). O 

processo de formação de estratégias internacionais caracterizou-se predominantemente por 
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aspectos da estratégia guarda-chuva, identificados por Mintzberg e Waters (1985) e 

Mintzberg (1998), que é idealizada como deliberada em sua perspectiva geral, apesar de 

emergente em suas posições específicas.  

A experiência acumulada levou à especialização e foram criados departamentos 

específicos nas áreas de comércio exterior, marketing, logística, vendas, finanças, etc. Devido 

à complexidade do ambiente e possibilidade de ações de diversos agentes organizacionais, as 

decisões estratégicas sobre novos mercados, produtos e modos de entrada tenderam a não ser 

plenamente deliberadas em seus pormenores, embora os limites da orientação central 

disponham as margens necessárias, que era o de exportar. Foram combinados deliberação e 

controle com flexibilidade e, principalmente, aprendizagem organizacional, considerada típica 

das perspectivas emergentes. Novas estratégias surgiram (diversificação, estrutura de 

logística, abertura dos representantes), ao menos sob a margem estabelecida (crescer no 

mercado internacional), disponibilizando um caráter deliberadamente emergente a estas 

estratégias.  

Observa-se na figura 22 (4) que a decisão por abertura de escritórios no exterior, 

mesmo que não fossem próprios, possibilitou um maior conhecimento de mercado e controle 

das atividades, incorrendo na redução de assimetria de informações dos importadores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205

Figura 22 (4) - Esquema gráfico dos fatores motivadores para abertura de escritórios no exterior da 
Netuno 

 

A transição para a terceira fase é marcada por maiores investimentos em estrutura 

física e logística, assim como a busca de um novo sócio, decisão que incorria na necessidade 

de profissionalização da gestão.  

 

 

4.1.2.3 Fase 3: Profissionalização da gestão para sociedade com BNDES  e 

presença na China (2002 a 2005) 

Além da estrutura física de beneficiamento que inclui a EMPAF, a Netuno manteve o 

investimento na cadeia logística do frio. Percebe-se que os investimentos em estrutura física 

da Netuno foram conseqüências diretas da inexistência de fornecedores do setor que 

pudessem terceirizar (ex. indústria e caminhões frigoríficos). As empresas terceirizadas que 

existiam na região não suportavam a demanda da empresa, sendo necessária a construção de 

seu primeiro armazém logístico em Recife. Aos poucos, foi adquirida a frota própria de 

caminhões frigorificados. Identifica-se a importância da logística nas afirmações a seguir: 

Efetivamente, nós trouxemos executivos de outras empresas, colocamos 
dentro da nova EMPAF e começamos a explorar com frota própria, que 
então nos sentia, nos sentia é... então eu tive que aprender também esse 
setor da logística. E formamos nossa frotinha devagarinho, até que, não sei 
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quê, hoje em dia já foi... dentro do grupo existe uma... uma área muito 
grande que... de muita importância que é o setor da logística,  
armazenageme e distribuição, que é uma frota de 35 a 50 caminhões. Hugo 
Campos - 21:33   (13:13)  
 
 

Diante da necessidade destes novos investimentos, os três sócios precisavam se 

capitalizar e foram em busca de um novo sócio em 2003. Entretanto, antes de se pensar em 

sociedade, era necessário profissionalizar mais a sua gestão para demonstrar segurança aos 

novos acionistas. Para o Sr. Alexandre Colaferri, “o segredo (do sucesso da empresa) é a 

profissionalização” que complementa as afirmações realizadas pelo Sr. Alexandre Castro, ao 

dizer que “claramente a empresa está sempre tentando aumentar essa profissionalização”, por 

considerar que o corpo gerencial é um importante recurso para se desenvolver e explorar 

vantagens competitivas, em linha com o pensamento de Hitt, Ireland e Hoskisson (2002).  

Houve a contratação de novos executivos altamente qualificados, com experiência prévia em 

grandes empresas, que possibilitou a melhoria da eficiência da empresa na implementação de 

estratégias de crescimento. Um dos contratados no período, o Sr.Alexandre Castro, Diretor de 

Novos Negócios, comenta que: 

A empresa vem há uns quatro ou cinco anos, aprimorando essa questão de 
governança corporativa, contratando executivos no mercado, contratando 
auditoria externa, sempre visando da transparência para suas ações, já 
pensando na possibilidade de abrir capital, fazer um IPO aí por volta de 
2010, 2011 e então, com o aprimoramento ou com a profissionalização da 
gestão [...]. Bom, eu particularmente tenho uma formação muito diversa, 
que eu já trabalhei na Bolsa, já trabalhei com auditoria; já trabalhei na 
SUDENE, nessa área de desenvolvimento, já trabalhei é... fui presidente da 
EMTU, dos transportes, e vim para cá, quer dizer, estruturar essa área mas, 
[...] A empresa também nesses últimos cinco anos, investiu muito em 
governança corporativa, em trazer profissionais de mercado pras áreas 
chaves, por exemplo, o Controler, criou uma controladoria e trouxe um 
controler da ALCOA, estruturou a área financeira com uma pessoa também 
que era de telefonia celular. Trouxe a pessoa de Sistemas do grupo 
BOMPREÇO, trouxe é, quer dizer, foi trazendo várias pessoas chaves, 
tentando estruturar. Alexandre Castro 17:5 (13:13) 
 
 

Tendo em vista a captação de um novo sócio, o Sr.Sérgio Colaferri explica que se 

instaurou, paralelamente às contratações, um modelo de governança corporativa que teve 
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como objetivo alinhar os interesses dos gerentes e dos novos possíveis acionistas. Foram 

criados comitês específicos, também denominados de conselhos: 

Quando a gente decidiu a estruturar a empresa, decidiu a ter um sócio 
externo, a gente teria que pelo menos iniciar uma gestão é... da empresa 
mais corporativa, você tirar uma decisão de uma pessoa, está entendendo? E 
hoje se usa muito a expressão, de “a empresa que tem uma governança 
corporativa”, entendeu? Que você dilui muito os riscos da empresa então, se 
a gente quer convencer alguém, a gente tem que primeiro fazer o trabalho 
dentro de casa para mostrar que a gente é seguro em investimento aqui, 
então isso surgiu já há uns quatro anos atrás, essa idéia do conselho e aí 
começamos a fazer isso internamente, entendeu? Para dar tranqüilidade a 
novos investidores, como também dar mais segurança ao nosso negócio. 
Sérgio Colaferri 16:63 (127:127) 
 
 

Os comitês são temáticos e os componentes se reúnem semanalmente. Há o comercial, 

de logística, de exportação etc. e o objetivo é discutir os problemas específicos de cada área, 

assim como tomar de decisões de forma mais planejada, descentralizada. Ainda fomentam a 

disseminação das informações na empresa de forma padronizada e expandida. A partir da 

implementação dos comitês, houve uma grande mudança na organização em termos de 

estrutura e planejamento dos negócios existentes, além de um maior envolvimento dos 

funcionários, que incorreu em aspectos motivacionais. Os executivos informam que: 

O conselho é um conselho de decisão, está entendendo? O diretor de novos 
projetos, ele faz um estudo, mas mesmo se ele fizer um estudo, se for 
positivo, ele leva ao conselho, ele tem um voto lá no conselho. O conselho 
que a gente se reúne uma vez por mês com um grupo de dez executivos da 
empresa e uma vez por semana, já mais reduzido para seis executivos, essa 
aí é a parte comercial. Então, essas decisões como outras decisões do dia-a-
dia, até das coisas que a gente faz uso, é decidido nesse conselho. Então 
hoje é, a empresa é bem mais planejada, ela... as decisões são tomadas mais 
em... em... sistema mais corporativo, entendeu? Não é mais individual não, 
o individual lança a idéia, eu... geralmente eu tenho trazido algumas idéias, 
umas que nem chega a ser levada pro conselho, porque quando é analisada, 
a gente fala - “pô, isso é maluquice, nem vai!” - e eu outras são levadas, 
entendeu? Sérgio Colaferri 16:62 (124:124) 
 
Resolveu fazer essa reunião semanal para você também padronizar, para 
todos saberem o que é que está acontecendo na empresa, senão ficava... as 
coisas iam acontecer do mesmo jeito mas nem todo o mundo tava inteirado 
de tudo que tava acontecendo. Alexandre Castro - 20:4   (6:6) 
 

O Sr. Christian Becker, diretor de Tecnologia da Informação, ao comparar o 

planejamento atual de exportação com o executado no período de sua entrada (2002) afirma 
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que muitas das mudanças positivas no processo de exportação foram decorrentes da 

implantação dos comitês: 

Então, o comitê, ele tem esse objetivo, de vê onde tão os gargalos, 
neutralizar esses gargalos, para reduzir custo e despesa e aí, a gente envolve 
o pessoal da indústria, o pessoal da logística, o pessoal do próprio comércio 
interior, o pessoal de compras.. A oportunidade de negócio é discutida no 
comitê, pontos de gargalo na logística são discutidos no comitê para gente 
resolver porque, na realidade, tão sentados ali na mesa, as pessoas que 
podem resolver o problema. Se não resolver ali, ninguém resolve. Então, ele 
tem esse foco, de buscar dar eficiência à cadeia e discutir novas 
possibilidades de negócios e até mesmo algumas de rentabilidade. [...] Aí 
chama fulano, beltrano, se faz de uma forma mais planejada, se antecipa, há 
solução, você não deixa o problema chegar, enfim... então, antes era na base 
do peito mesmo [...] Então, aqui, a gente se reúne um bocado para pensar, e 
isso tem trazido aí bons fluidos para gente, sempre envolvendo todas as 
pessoas. O mais importante é a gente sempre pensar na cadeia, nunca na 
área de exportação pela exportação Christian Becker 11:30 (60:60) 
 

Houve também a decisão de começar a estruturar um planejamento estratégico para o 

crescimento sustentável da empresa, de acordo com os pressupostos de Mintzberg e Waters 

(1985). O primeiro foi em 2005, com horizonte de cinco anos e os formatos de elaboração e 

monitoramento vêm sendo aprimorado.  Os executivos apontam quem nas suas primeiras 

versões, a eficácia não foi total pela ausência de uma política de acompanhamento para 

geração de incentivos ou punição: 

Aí no primeiro ano com certeza, o orçamento tinha vários furos e tal ou 
não... ou estourava e não tinha uma medida punitiva, digamos assim, ou ao 
contrário, de recompensa por ter atingido. Alexandre Castro - 20:11 (20:20)  
 

Além dos comitês, também foi criada uma diretoria específica de Novos Negócios, 

ocupada pelo Sr.Alexandre Castro. O objetivo deste novo setor é pesquisar a viabilidade de 

novos negócios e a realização de leituras constantes no ambiente para fomentar a 

diversificação, de forma viável e estruturada, de negócios da Netuno, tanto para o mercado 

interno quanto para o internacional. Como conseqüência imediata, houve redução de erros 

estratégicos, fato citado pelos executivos nos trechos abaixo: 

 [...] depois que a gente criou isso, os novos projetos que a gente implantou, 
o índice de acerto está muito grande, entendeu? [...,] então isso é muito 
bom, você ter uma área na empresa para friamente estudar se essas idéias 
são idéias que tenham sentido. Sergio Colaferri. 16:60 
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A gente está sempre antenado em novas oportunidades de crescimento [...] 
Então, por exemplo, aqüicultura agente está sempre ligado, quer dizer, quais 
são as espécies que têm potencial? Aí, pirarucu? Tem, por quê? Cresce 
quase 20 kg por ano, é um negócio gigantesco. Agora, tem viabilidade para 
reproduzir, para engordar com ração específica, é economicamente viável 
ou vai sair caro demais etc. Camurim, que é o robalo, que é um peixe 
também super caro, dá para fazer ou não? Agora estamos estudando o 
beijupirá, que é um peixe que começaram agora os primeiros... que também 
é um peixe que cresce tipo, sete kg por ano, quer dizer, então esse tipo de 
coisa a gente está sempre atento. Alexandre Castro 17:6  (11:11)   
 

Um dos primeiros projetos discutidos e avaliados pela nova estrutura foi o Projeto 

Tilápia, que atingirá R$ 15 milhões de investimentos até 2010. A produção é concentrada no 

rio São Francisco, envolvendo a Netuno e cerca de 300 pescadores integrados, reunidos em 

associações e cooperativas em Pernambuco, Alagoas e Bahia, que produzem a tilápia nilótica, 

originária da região do rio Nilo e que foi trazida para o Nordeste na década de 50 pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Os pequenos produtores recebem 

assistência técnica e ração subsidiada pela Netuno. Trata-se de uma diversificação relacionada 

que possibilita a utilização de economias de escala e escopo pela Netuno.  

A estratégia de produção integrada traz impactos sociais na região, principalmente 

aumento de renda dos pescadores. As tilápias são distribuídas nos Estados Unidos e na 

Europa, além do mercado interno que tem os Estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo 

como principais consumidores. Em 2007 foi o segundo peixe mais comercializado pela 

empresa e a Netuno processou 4.500 toneladas de tilápia. Para o Sr. Alexandre Castro, “a 

tilápia é hoje o foco da Netuno e poderá se tornar nosso principal produto, desbancando a 

lagosta e o camarão”.   Cabe ressaltar que, devido à estratégia de diversificação de produtos 

adotada pela Netuno, a ação antidumping norte-americana contra o camarão brasileiro a partir 

de 2003 (que afetou diretamente o setor), não prejudicou as operações da Netuno USA em 

Miami. Um dos clientes internacionais em fase de desenvolvimento para venda de tilápia é a 

McDonald´´s. A estratégia de comercialização também se baseia no ganho de reputação e 

fortalecimento da marca, da mesma forma que ocorreu com a Rede Red Lobster, onde a 
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exportação para um grande player internacional gerou credibilidade para a comercialização 

para novos clientes, apresentada pelo Sr. Sérgio Colaferri: 

A gente está aí para fechar um bom contrato, primeiro contrato 
internacional da gente de fornecimento, vai ser para McDonald’s, pro 
macfish e hoje eu estou até mais preocupado em fechar isso, não é nem 
tanto pelo resultado e sim, até pela propaganda que eu vou poder usar para 
outros grandes players de tilápia que eu nunca... isso é um negócio novo, 
que a gente está vendendo para McDonald’s, então isso é uma forma eu 
acho, estratégica e de marketing que você faz abrir outras portas, para que 
hoje a empresa já é bem mais conhecida do que era há 18 anos atrás, mas 
como é um produto novo, então é... você dá uma referência que já tem uma 
grande empresa comprando, facilita você vender o produto.  Sérgio 
Colaferri 16:22  (20:20)    
 
 

Com relação aos recursos tangíveis, houve investimentos consideráveis nas centrais de 

distribuição, incluindo a sede, como também em tecnologia da informação. O Sr. Christian 

Becker informa que “nossas perdas estavam relacionadas a um ineficiente gerenciamento dos 

estoques nas câmaras frias com um software que não possibilitava controle de endereçamento, 

shelf life e lotes”.  Para solucionar o problema, a empresa decidiu profissionalizar a gestão de 

suas atividades administrativas e de seus armazéns e partiu para a implementação do ERP 

(enterprise resource planning, planejamento dos recursos empresariais) e de um WMS 

(warehouse management system, sistema de gerenciamento de armazéns), com apoio da 

Datasul.  

Os executivos consideram que a automatização foi um recurso organizacional 

fundamental para dar continuidade ao bom desempenho da empresa, permitindo o 

estabelecimento de novos indicadores de vendas e rentabilidade de cada um de seus 600 

produtos, além de possibilitar flexibilidade e agilidade na tomada de decisões. Com o advento 

da automatização das atividades, houve aumento da visibilidade o controle de sua cadeia, 

principalmente as filiais e centros de distribuição, que passaram a ser integrados por meio da 

tecnologia da informação. O Sr. Sérgio Colaferri discorre sobre o investimento e o controle 

gerado: 
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Eu tenho um sistema hoje o Datasul, é um sistema... é uma companhia lá de 
Santa Catarina, bastante conhecida, investi muito em tecnologia, hoje todos 
os nossos filiais, nossa indústria, são interligadas pela Intranet... tem que 
investir principalmente por causa de controle. Sérgio Colaferri 16:51 
(72:72) 
 
 

Como resultados da informatização de sua distribuição, o índice de devolução de 

pescados foi reduzido de 4% em 2003 para 1,8% em 2006 (LOGÍSTICA, 2006) e trouxe 

melhorias ao processo logístico. Cabe ressaltar que a tecnologia da informação está presente 

no cotidiano dos executivos de forma marcante. Durante as entrevistas, os executivos 

mostraram na tela de seus computadores, imagens ao vivo das lojas Empório Netuno e de 

diferentes locais da empresa. Há ainda, em suas salas, monitores que mostram em tempo real 

os valores cotados nas bolsas de ações do Brasil e no Mundo.  

A logística da Netuno, que atua na cadeia do frio, é considerada pelos respondentes 

como um dos pontos-chave de geração de competitividade na empresa e baseia-se no 

estabelecimento de redes de relacionamento com prestadores de serviços, repetindo-se o 

modelo das redes de Ghauri, Lutz e Tesfom (2003). O Sr. Christian Becker afirma que “Nós 

somos bastante competitivos na nossa logística também, nós temos contratos de frete 

marítimo, aéreo, muito, muito, muito, muito, muito, muito competitivos”. O executivo afirma 

que estes contratos competitivos advêm de parcerias com poucos fornecedores, envolvendo 

grandes volumes: 

Também graças a nossa capacidade de negociação e de parceria com alguns 
fornecedores então, a gente muitas vezes arrisca num fornecedor só, 
entendendo que ele vai nos dá reciprocidade de preço; eu falo, arrisca, 
porque para muita gente isso, é bem verdade, você pode ter um problema no 
futuro de suprimento de serviço. Então a gente prefere arriscar e tem 
conseguido [...] Então a gente não abre muito nosso leque a um ou dois 
fornecedores no máximo, de serviço. Christian Becker 23:14 (16:16) 
 
 

Nesta fase de sua trajetória, a empresa também decidiu marcar presença na China, por 

meio do apoio à abertura de um escritório de representação próximo a Pequim em 2004. Este 

escritório executa função comercial importante ao distribuir os produtos da Netuno 
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diretamente na Ásia, além de promover exportações de produtos asiáticos para o Brasil. A 

presença na China também auxiliou na aquisição de conhecimento sobre a produção de 

tilápias, visto que o país é o principal produtor mundial e já detinha a tecnologia.  Portanto, à 

luz dos conceitos de Root (1994), a instalação de um licenciado no mercado chinês 

possibilitou maior controle e conhecimento de mercados e foi operacionalizado por uma 

funcionária da Netuno da área de comércio exterior, que já havia atuado na Espanha. Portanto, 

a nova empresária já detinha conhecimento da cultura da empresa, assim como experiência de 

expatriação. A importância da experiência prévia na empresa é ressaltada nos trechos que 

seguem: 

Esse pessoal mandou, na realidade, para lá, era daqui a gente incentivou a 
ela ir para lá e hoje ela está super bem, tem feito bastante negócio lá. E foi 
uma pessoa que passou um tempo dentro da empresa, conhecendo a 
empresa, conhecendo as nossas necessidades e foi para lá. Falava inglês. 
Ela está com dois anos lá e está falando super bem o mandarim, a Lígia, eu 
falo sempre com ela, aí é bom porque quem abriu o escritório lá foi uma 
pessoa que conhece e a gente, conhece a nossa demanda e foi apoiado por a 
gente. Sergio Colaferri - 16:55   (98:98)    
 
Coloquei uma funcionária nossa para trabalhar no comércio exterior aqui 
que tinha passado um tempinho na Espanha que está lá formando a 
empresinha dela para a volta e distribuição de produtos. Uma pessoa de 
confiança, uma pessoa de... formada pela gente e que também de formação. 
Hugo Campos - 21:50 (73:73) 
 
 

A presença em diferentes pontos do mundo torna possível a otimização de seus 

processos por meio da opção da realização de cada etapa no lugar em que for mais 

competitivo mundialmente, no que Ghemawat (2003) denomina de arbitragem empresarial.   

O exemplo a seguir aponta como a Netuno aplica a arbitragem em seus escritórios no Brasil, 

China, Espanha e Estados Unidos.  

Já aconteceu da gente mandar produto, por exemplo, lula, de pescar no sul, 
lá em Itajaí para beneficiar na China e para vender nos EUA, mais barato do 
que fazer aqui no Brasil e mandar pro EUA, quer dizer, é um negócio 
maluco, mas a gente... como a gente tem um escritório na China mais de 
dois anos, há uns dois anos, quer dizer, dá para aproveitar também esse tipo 
de sinergia, de dizer -oh, está aqui, tem essa oportunidade! -, que a maioria 
dos concorrentes da gente não consegue enxergar porque não tem... 
Alexandre Castro - 17:21 (21:21)    
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A partir do crescimento das exportações e da empresa, a estratégia da Netuno nesta 

fase, passou a ser definida pelo Sr. Alexandre Colaferri da seguinte forma: “você tinha que 

dar um passo atrás do outro. Não necessariamente de forma lenta. Podemos sim, caminhar 

rapidamente, desde que seguros do que estamos fazendo”. A narrativa corrobora os 

pressupostos do incrementalismo lógico de Quinn (1978) e Idenburg (1993).  Por sua vez, a 

criação dos comitês temáticos possibilitou que estes passos fossem criticamente analisados 

pelos executivos, conforme explica o Sr. Alexandre Castro: 

A gente vem a dois anos, quer dizer, fazendo um trabalho forte que é esse 
projeto de tilápia, por exemplo, que é um caso onde a gente teve que 
estruturar desde a parte financeira para construir as indústrias até montar a 
questão legal de parcerias que a gente tem feito com pequenos produtores, 
médio produtores, que a gente dá assistência técnica, dá garantia de compra 
da produção, fazer análise de mercado para ver se realmente tem... quer 
dizer, orçamento e análise de mercado, para ver se realmente a atividade faz 
sentido, se vai ter retorno pro acionista, esperado etc. Alexandre Castro 17:1 
(7:7) 

 

O processo de formulação das estratégias desenvolveu-se em fases, com cada etapa 

dando suporte à seguinte e tendo sua lógica própria. As estratégias tenderam a serem 

elaboradas de forma gradual e intuitiva. A figura 23 (4) resume as principais características da 

terceira fase da trajetória da empresa. As mudanças no planejamento estratégico, a 

necessidade da profissionalização da gestão por meio da contratação de novos funcionários 

experientes, e a estrutura de governança para tomada de decisões (comitês e conselho) advêm 

da necessidade de estruturação da empresa para que houvesse a entrada de um novo sócio.  
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Figura 23 (4) – Esquema gráfico sobre mudanças devido à negociação com BNDES 

 

Durante três anos, houve o processo de negociação com o BNDES - Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social, para aporte de recursos em troca de participação 

acionária, mediante as mudanças estruturais e organizacionais na Netuno. A transição para a 

quarta etapa é marcada pela concretização desta sociedade.  

 

 

 

4.1.2.4 Fase 4: Sociedade com o BNDES, diferenciação e foco mercado 

interno (2006 a 2007) 

No início de 2006 os empresários conseguiram aporte financeiro de 60 milhões de 

reais do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao serem 

questionados sobre o apoio do governo à empresa, os entrevistados da pesquisa consideraram 
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que o único apoio governamental se realizou por meio dos bancos, principalmente bancos 

federais, tais como o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.  

O BNDES, como novo acionista institucional na estrutura de governança, entrou como 

sócio da empresa, que passou a se chamar Netuno S.A, ao trocar o aporte financeiro por 33% 

das ações. Trata-se de um fato inovador, pois, segundo os respondentes, foi a primeira vez que 

o BNDES aportou recursos diretamente em ações numa empresa do nordeste. A competência 

em elaboração de projetos e a influência da liderança a distinguiram na região.  O Sr. Sérgio 

Colaferri explica que: 

Estamos aqui no Nordeste e o Banco ter feito essa ação com a gente, é 
muito interessante; para você ter uma idéia com... foi a primeira vez em 52 
anos de existência do BNDES que ele fez um aporte direto em ações numa 
empresa nordestina, mas isso eu não estou dizendo que o problema foi o 
BNDES não, o problema foi de levar bons projetos para lá, é como o 
pessoal fala - “faltou chegar bons projetos aqui!” - então acredito que falta 
um pouco mais de ousadia de empresários a levarem projetos, a discutir 
com eles, porque o pessoal do BNDES realmente é cabeça bem aberta 
assim, tem toda a burocracia e o trâmite, o time para provar. Nosso caso aí 
demorou quase três anos de negociação mas é... faz parte, mas depois que 
vem, vale a pena todo... essa... luta, está entendendo? Sérgio Colaferri 16:44  
(34:34)    

 
 
Nos processos de negociação, de forma deliberada, definiu-se que a participação do 

BNDES como sócio seria transitória até que houvesse estrutura para a realização do IPO 

(Initial Public Offering), ou seja, o lançamento das ações da Netuno na bolsa de valores, que 

está prevista para acontecer até o final de 2010, conforme apresentado pelo Sr. Sérgio 

Colaferri: 

É uma participação, vamos dizer assim, transitória. A gente fez um acordo 
com eles de... na realidade, a gente não vendeu, não botou no bolso o 
dinheiro não, a gente trocou 33% do capital da empresa por um aporte de 60 
milhões de reais do BNDES na Netuno. Em troca disso, qual é o objetivo? 
Que a empresa expandisse, crescesse mais e, em troca disso, não só das 
ações que eles têm hoje... comando, a gente tem acordo que em três ou 
quatro anos, a Companhia vai abrir capital, com a abertura do capital 
evidentemente, as ações vão se valorizar e o BNDES vai vender essas ações 
dele no mercado aberto, está entendendo? Sérgio Colaferri 16:27   (34:34)    
 
Então hoje a empresa é uma empresa bem mais estruturada e sem dúvida 
nenhuma, um dos... um dos motivos que nos levou a isso, a gente conseguir 
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ter essa estrutura hoje, foi essa... essa parceria, essa sociedade que a gente 
faz com o BNDES. [....] Quando conseguimos convencer o Banco BNDES 
a se tornar sócio da Netuno, depois aí de três anos de reuniões, de 
explicações e tal, para convencer que a... a Netuno era uma empresa que 
teria condições de crescer mais, expandir mais, dá mais suporte a produtores 
aqui pelo Nordeste, conseguimos convencer o BNDES  a se tornar sócio da 
nossa empresa, isso foi muito bom para Companhia e, de uma forma ou de 
outra, é um Banco Federal. Sérgio Colaferri 16:43 (32:32) 
 
 

Com relação aos escritórios de representação no exterior, o objetivo é de internalizar 

os escritórios por meio de aquisição ou sociedade quando houver a abertura de capital, uma 

vez que o conhecimento já estará consolidado nas regiões, conforme aponta o Sr. Sérgio 

Colaferri: 

Uma das idéias que a gente vai vender na abertura de capital é a 
internacionalização da empresa, isso tem todo um custo, para você fazer 
isso, entende? Então a gente já vai pegar o conhecimento desses escritórios 
e vai e aí a gente conversa muito com essas pessoas de ver a possibilidade 
de internar esses escritórios dentro da Netuno, está entendendo? Vão ter que 
fazer negociações de indenização e para eles, por esse tempo que eles têm 
trabalhado em empresa deles. É uma idéia! Eles podem também até, por 
algum motivo, não aceitar e aí, a gente vai a gente mesmo e abre o 
escritório, mas eu acredito que... o relacionamento é tão bom, que para eles 
também vai ser bom, de estar participando da empresa também diretamente, 
entendeu? Pensamento interessante! É uma estratégia que a gente montou e 
vamos ver se vai dar certo! 16:56  (104:104)    
 
 

Ao ressaltar que “a Netuno é a maior exportadora de pescados do Brasil e não tem um 

barco sequer”, o Sr. Manfredo Hopper corrobora as afirmações a seguir, ao relatar que a 

estratégia da empresa está pautada, principalmente, no estabelecimento de redes de 

relacionamento ao invés de ativos tangíveis destinados a pesca: 

A gente... nunca... nunca teve um barco de lagosteiro jamais, a gente nunca 
tratou um fornecedor como se fosse um empregado muito menos. A gente 
sempre se colocou no mercado como se a gente fosse um vetor para que o 
pescador chegasse no mercado internacional, entendeu? Então, a gente 
chegou com uma informação, explicando para o pescador para aproveitar a 
pequena embarcação, de que... como que era a dinâmica no mercado da 
lagosta, qual era a influência do dólar e a partir daí, eles começaram a 
enxergar lá longe e nós participamos no meio como... como um agente 
exportador industrializador do produto deles; então, a gente conseguiu dessa 
forma, ganhar a simpatia de toda a classe produtora e a gente conseguiu 
chegar a todo o canto do nordeste e até que nós temos quase mil barquinhos 
cadastrados hoje em dia é, de pescadores que tenho do Pará até o Espírito 
Santo. Hugo Campos - 21:41  (27:27)    
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Como exemplo da busca do fortalecimento dos relacionamentos, a rede Red Lobster, 

primeiro grande cliente da Netuno ainda é o principal importador dos seus produtos, além de 

ser a única empresa no Brasil dos quais importam. 

A Netuno atua nos dias atuais com o enfoque pró-ativo nas vendas apregoado por 

Piercy (1981), mas o fato de ser uma marca conhecida e presente em diversos sites na Internet 

gera vendas passivas, conforme aponta o Sr. Christian Becker “Porque aí, o pessoal vem, liga 

para você. Eles até nos procuram porque a gente está na Internet também; a Netuno, ela é uma 

empresa que ela é conhecida”.  Portanto, os executivos concluem que a força da marca atrai a 

demanda, apesar do esforço para vender ativamente.  

Para o empresário Sr.Hugo Campos, a credibilidade da Netuno foi o vetor que 

possibilitou o crescimento da empresa e a captação dos recursos, principalmente oriundos da 

sociedade com o BNDES. O reconhecimento da marca associa-se à reputação e credibilidade 

no mercado internacional e nacional e, recentemente, nos últimos cinco anos da trajetória da 

empresa, em recursos humanos. O Sr. Sérgio Colaferri aponta que: 

Hoje a gente já tem um histórico, já tem uma marca, a marca Netuno. Sem 
dúvida nenhuma, eu tenho certeza, que ela é até mais conhecida no Estados 
Unidos do que até aqui no Brasil, não digo no Nordeste, no Nordeste ela é 
bem conhecida mas no sul do país ela não é muito conhecida e no Estados 
Unidos, quando eu digo que é conhecida, não no varejo mas assim, nos 
grandes importadores. Hoje, qualquer grande importador de pescado no 
Estados Unidos, já conheceu a marca Netuno. Ou não comprou ou tem 
vontade de comprar, está entendendo [...] A gente teve a capacidade de 
fazer uma boa equipe, isso é importante, não foi só os três sócios não, aí 
tem... teve essa capacidade, a gente tem bons executivos na empresa, teve a 
capacidade e a ousadia em procurar fazer algo diferente. Sérgio Colaferri 
16:32 (40:40) 
 

Um segundo projeto de sucesso relatado pelo Sr. Sérgio Colaferri que foi discutido na 

diretoria de Novos Negócios e criado durante uma reunião dos comitês ao final de 2006 foi o 

surgimento do Empório Netuno, que consiste em lojas com enfoque em diferenciação 

localizadas em shoppings centers e que vendem os produtos Netuno, temperos e vinhos, 

denominadas pelos executivos como “lojas-entretenimento”: 
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[...] sempre tem uma demanda de pessoas para querer comprar os nossos 
produtos, apesar da gente manter ainda uma loja lá no Pina, onde tudo 
começou, a Peixaria, mas num lugar de difícil acesso e... em reuniões de 
conselho nosso, como surgiu isso, foi - “por que a gente não faz um negócio 
diferenciado, uma loja no shopping onde a gente pode apresentar os 
produtos em quantidades pequenas, em embalagens mais padronizadas e tal 
e criar uma loja-entretenimento. A pessoa pode ter umas receitas, pode ter 
um vinho, um molho e tal; e acabou surgindo a loja e posso dizer para você, 
que estamos bastante surpresos positivamente e eu não tenho dúvida 
nenhuma que esse modelo, é um modelo que vai poder ser replicado aí, para 
várias cidades do Brasil e futuramente, quem sabe, para o Exterior. Sergio 
Colaferri - 16:50  (58:58)    
 
Cria uma lojinha que a gente está tentando fazer uma... o Empório Netuno, 
fazer uma rede de lojas para valorizar a marca, tal, tal... então é, a Empresa 
é muito muito dinâmica, então sempre tem novidade, é bom que a gente não 
fica parado. Alexandre Castro - 17:12  (13:13)   
  
 

Trata-se de uma inovação, visto que os executivos relatam que não há modelo similar, 

onde peixarias são instaladas em pontos de luxo e remete à ousadia e a criatividade dos 

líderes. As atendentes têm capacitação em gastronomia e há computadores para o donwload 

de receitas. A primeira loja foi inaugurada no Shopping Recife em 2006. Devido ao sucesso, 

foram abertas mais duas lojas em 2007, sendo uma no Shopping Plaza, também no Recife e 

no Shopping Morumbi em São Paulo. A estratégia do Empório Netuno corrobora as premissas 

de diferenciação da marca e foco em qualidade, conforme relatos a seguir: 

Sempre tem essa preocupação, você olhar os produtos da Netuno na 
gôndola, você procura diferenciar no tipo de embalagem são produtos assim 
que chama a atenção pelo menos com visual, entendeu? [,..]   E agora, que é 
também uma coisa recente, que a gente abriu o ano passado e está dando 
muito certo é o Empório Netuno. Que é uma loja, esquema de uma boutique 
dentro de um shopping, um negócio totalmente novo a nível internacional. 
Como se ia puder pensar numa boutique de pescados dentro do shopping, 
mas está dando tão certo que a gente abriu agora em Dezembro mais duas 
lojas, uma no Plaza, aqui em Recife e outra no Morumbi, lá em São Paulo. 
Sergio Colaferri - 16:49  (56:56)   
 
 

Ademais, as estratégias baseiam-se no aumento do investimento em produtos de maior 

valor agregado destinados ao varejo e a food service, hotéis e restaurantes, além da ampliação 

das lojas Empório Netuno, que receberam investimento de R$ 1,2 milhão nas unidades do 

Shopping Center Recife e na recém inaugurada unidade do Shopping Plaza Casa Forte, no 



 219

Recife, em dezembro de 2007. Considerando-se as estratégias genéricas apontadas por Porter 

(1980), a empresa busca o seu enfoque em diferenciação.  

A experiência dos colaboradores e dos empresários ao longo dos anos gerou um 

conhecimento aprofundado dos mercados compradores e da indústria, que influenciam 

positivamente o processo de comercialização e corrobora os teóricos de Uppsala. O Sr. Sérgio 

Colaferri afirma que “Hoje é bem mais fácil. Hoje, sem dúvida nenhuma... hoje, a gente já 

conhece mais é... maneiras mais adequadas de... de abordar um cliente”. 

No entanto, em 2006, numa espécie de retrocesso do processo de internacionalização, 

os executivos decidiram cancelar as relações com o representante da Espanha e praticar 

exportações diretas para os clientes europeus. Os principais motivos que levaram a este 

rompimento foram a valorização do real, que tornava o principal produto, camarão, pouco 

competitivo perante os concorrentes internacionais, especialmente a China e problemas de 

relacionamento com o parceiro da Euro Netuno. Com relação à desvalorização do real, o Sr. 

Hugo Campos diz que “o mercado de exportação ficou tão ruim, tão difícil de exportar por 

causa da moeda, que a gente preferiu fechar (o escritório da Espanha)”. O relato vai ao 

encontro da afirmação do Sr. Sérgio Colaferri, ao comentar que, devido ao câmbio “nesse 

momento, é melhor ficar fazendo ações diretas com esse grande distribuidor, os a gente tem 

acesso”. As turbulências no ambiente externo, no caso específico, econômico, geraram 

mudanças na estrutura organizacional, conforme abordado na teoria contingencial.  

Os empresários também consideram que o parceiro da Espanha também não estava 

agindo honestamente, e obtendo vantagens na relação, que remete ao oportunismo dos agentes 

e a assimetria de informações destacadas por Williamson (1993; 1994). A relação é 

comentada pelo Sr. Sérgio Colaferri: 

Essa pessoa infelizmente, não era uma pessoa que a gente imaginava de... 
de caráter, como ela foi e a empresa, ela foi crescendo, crescendo, 
crescendo [...] essas empresas lá são deles, não representa a gente, mas 
chegou um momento que ela achou que... não precisava mais da Netuno, 
está entendendo? E quis ir por si só e queria só usar a Netuno, então... a 
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gente enxergou isso, está entendendo? Enxergou que a pessoa infelizmente 
não tinha... foi uma questão pessoal, está entendendo? [...]   Hoje, a gente 
faz negócio com a Espanha, bastante. Mas só que a gente faz direto com as 
grandes redes lá, nós não temos um escritório é... específico, que faça o 
serviço para gente, por uma... por uma... vamos dizer, uma infelicidade de 
uma pessoa ter subido na cabeça eu acho... a questão de dinheiro, de alguma 
coisa, caráter! [...] Porque não acerta também tudo, está entendendo? Mas... 
faz parte! Hoje, de quatro que a gente tinha, um deu errado e três tão indo 
muito bem. Então, está na média boa, de 75% de acerto, está entendendo? 
Mas só um! O começo é um escritório de representação, é um escritório 
bem independente, num... num... num... não prejudica o dia-a-dia da 
empresa e um negócio desse não dá certo, é uma pena porque a gente cria 
uma presença, vamos dizer, mais marcante com uma bandeira lá e hoje a 
gente não tem, faz coisas direto, mas também não atrapalha não. Sergio 
Colaferri - 16:68  
 
 

A valorização do real também está relacionada ao foco maior no mercado interno, 

inclusive com importações mais freqüentes de diversos tipos de pescados e exportações 

concentradas na lagosta. O Sr. Sérgio Colaferri diz que “Hoje, basicamente exportamos mais 

produtos nobres como a lagosta, importamos mais produtos... vários tipos de produtos de 

pescados” e que “hoje, é um grande negócio da empresa, a importação de produtos, 

principalmente agora com a desvalorização aí do dólar, o real ficando forte, fica mais 

interessante até importar do que exportar”.  As mudanças, inclusive organizacionais, que 

ocorreram na empresa devido às variações cambiais foram constantes nas entrevistas: 

Por exemplo, a gente... três anos atrás, era fortemente exportadora, 
exportava 80% da... do nosso faturamento. Esse ano, principalmente pela 
questão do dólar, que era 3,00 e agora está 1,75, a gente vai vender no 
mercado interno, mais de 50%, 55%.  O dólar está baixo, está ruim de 
exportar, mas está bom de importar então, rapidamente consegue 
estabelecer novas linhas de suprimento. [...]a gente está também mudando 
um pouquinho essa visão, por conta de hoje, uma questão estrutural, 
econômica do país. Alexandre Castro - 17:11  (13:13)    
 
 

Os entrevistados da Netuno consideram que há mais dificuldades na comercialização 

para o mercado interno do que para exportação, principalmente devido à pulverização da 

distribuição o que requer um novo processo de aprendizagem. Nas exportações, as vendas são 

mais concentradas, geralmente embarcadas em containeres. No mercado interno, a empresa 

atende a diversos segmentos e portes de clientes. O Sr. Sérgio Colaferri exemplifica e diz que 
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“hoje somos o maior fornecedor de pescado do Grupo Pão de Açúcar, como a gente atende 

uma peixaria lá em Caruaru”. As diferenças são relatadas pelo Sr. Alexandre Castro, Diretor 

de Novos Negócios: 

É uma mudança muito radical até para fazer isso, porque uma coisa é você 
exportar, que você tem lá, sei lá, clientes muito grandes que você manda 
uma carga fechada, tipo um contêiner ou vários contêineres, então são 
poucos clientes com uma operação muito forte, em alguns clientes e você... 
Mercado interno é ao contrário, a gente tem aqui no Brasil quase 4 mil 
clientes ativos, de todo canto, então a logística tem que entregar uma 
caixinha de peixe num restaurante ou um caminhão num supermercado, 
então é um negócio muito mais complicado, uma logística muito mais é... 
tem que ser uma logística super eficiente porque senão o dinheiro todo da 
operação, vai na... o caminhão não pode ir vazio etc. Alexandre Castro 
17:10  (13:13)   
 
 

Os empresários consideram importante a presença nos dois mercados, interno e 

externo, para a redução dos riscos. Apesar da valorização do real, as exportações são mantidas 

parcialmente mesmo que não haja lucratividade, como forma de manutenção dos clientes sem 

a postura de imediatismo gerada pelo oportunismo derivado das oscilações cambiais. As 

presenças dos representantes em três continentes associadas à força da marca no Brasil 

auxiliam na migração de mercados quando necessário, assim relatado pelo Sr. Alexandre 

Castro: 

Porque a gente está estruturado para as duas coisas e a gente não quer nunca 
abandonar nenhum desses mercados, às vezes, a gente até fica perdendo 
dinheiro na exportação, mas não quer sair, aí isso compensa com um 
ganhozinho melhor aqui e tal, então esse fato de ter presença em vários 
mercados, ter uma estrutura muito forte de distribuição no Brasil 
principalmente no Nordeste, ter uma marca forte em pescados tanto no 
Brasil como lá fora, trabalhar com uma gama muito, mix muito grande de 
produtos, quer dizer, isso tudo facilita essa migração, de mercados. 17:19  
(19:19)    
 
 

A adaptação da empresa às oscilações do ambiente externo, principalmente o câmbio, 

reflete a flexibilidade estratégica apregoada por Sanchez (1995; 1997) que surge na narrativa 

do Sr. Hugo Campos ao apresentar o oportunismo da empresa diante destas variações: 

É importante registrar que a gente vinha com uma... assim, nem tanto eu, 
mais Sérgio, que vinha com, nascendo nova geração em informática, da 
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velocidade, da agilidade, hoje em dia, da agilidade, da civilização, de 
migrar de se melhor se adaptar a uma... a oscilações de... do mercado, 
oscilações de... da dinâmica financeira do país subdesenvolvido como o 
Brasil. Então, nós passamos de uma moeda fraca para uma moeda forte, 
como foi o plano real, de uma moeda fraca novamente para uma moeda, 
Fernando Henrique, forte novamente. Essa oscilação, a gente foi... tem sido 
muito... tem permitido a gente alavancar e alavancar o crescimento, por 
quê?, quando a moeda ficou forte, nós aproveitamos o mercado local; 
quando a moeda ficou fraca, automaticamente a gente aproveitou o mercado 
externo e então aproveitando esse canal que sempre foram muito bem 
mapeados e explorados pela gente, vê nossa origem, como eu te falei. Hugo 
Campos 21:35  (25:25)   

 
 

O Sr. Alexandre Castro corrobora esta premissa do Sr. Hugo Campos sobre a 

flexibilidade da Netuno. Apesar de uma estrutura previamente elaborada no planejamento 

estratégico, há flexibilidade para mudanças decorrentes de mudanças no ambiente que podem 

ser discutidas nos comitês ou nas reuniões de diretoria, que são freqüentes, em linha com o 

pensamento de Sanchez (1995; 1997). Apesar de seu tamanho, as tarefas são delegadas e há 

agilidade na necessidade de mudanças: 

Lógico que dentro de um planejamento que é feito [...] que já tem mais ou 
menos o orçamento ou ações definidas pro ano, mas a gente tem sempre 
muita flexibilidade para mudar, [...] tem reunião de diretoria toda semana, 
tem reunião de conselho [...]. Então também isso dá para rapidamente 
mudar decisões, se for necessário porque também não é bom ficar mudando, 
mas é uma característica da empresa que é diferente da grande maioria dos 
seus concorrentes. Alexandre Castro 17:14  (15:15)    
 

A diversificação dos produtos oferecidos pela Netuno e a atuação já existente no 

mercado interno permitiram a minimização dos impactos gerados pela desvalorização cambial 

a partir de 2004.  O Sr. Alexandre Castro informa que, para os produtores de camarão, cuja 

maioria enfocava apenas no mercado externo até a crise de 2004, com a chegada das chuvas, a 

desvalorização do dólar e o surgimento da NIM, a recuperação da crise foi mais árdua por não 

terem experiência e estrutura para distribuição interna: 

Se você é uma empresa somente exportadora, é uma coisa que está 
acontecendo com camarão hoje, o camarão era uma atividade 
eminentemente exportadora, acho que 90% da produção do Brasil, até uns 
dois, três anos atrás... três anos atrás, era para exportação. Aí, começou um 
monte de problemas de... o dólar cair, problema do dumping lá com o EUA, 
problema de doença no camarão porque aumentou a mortalidade, problema 
de... do preço em dólar que caiu também, não só a desvalorização do dólar, 
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então... aí o que acontece?  [...]  aí quando, quando tem esse problema, a 
saúde financeira dessas empresas é menor e eles tem que voltar pro 
mercado interno, aí se complica, porque antes ele vendia para um ou dois 
clientes, a produção toda, agora tem, se ele for querer vender, tem milhares 
de restaurantezinhos ou supermercado, o cara não tem estrutura de 
distribuição. Alexandre Castro17:17 (15:15) 

 
 
Outra vantagem oriunda da diversificação de produtos diz respeito à concentração de 

compra por parte dos clientes em apenas um fornecedor que tenha produtos diferentes em seu 

portfólio. Neste caso, em consonância com os pressupostos de Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2002), a Netuno se diferencia da concorrência por meio da diversificação relacionada, 

conforme apontado pelo Sr. Alexandre Castro, Diretor de Novos Negócios: 

A gente tem uma vantagem, porque a gente tem um leque de produtos que 
oferece... você chegar num cliente e dizer -“tenho lagosta, tenho camarão, 
tenho peixe, tenho... tenho atum... tenho salmão, tenho sardinha, tenho 
tilápia, tenho não sei o quê”  [...]  e o outro só tem por exemplo, a tilápia 
para oferecer, é muito mais fácil você conseguir e o cliente fica muito mais 
confortável em resolver a vida dele num lugar só, do que ter que sair tendo 
10 fornecedores diferentes. Alexandre Castro 17:16 (15:15)  
 
 

Ao final de 2006, devido às falhas percebidas no planejamento estratégico nos dois 

primeiros anos e impossibilidade de mensuração dos resultados, buscou-se apoio externo na 

academia para assessorar o planejamento estratégico da Netuno junto à Fundação Dom 

Cabral. Foi também criada uma ferramenta de tecnologia de informação que possibilita a 

definição individual de metas e acompanhamentos regulares, que será utilizada a partir de 

2008. O Sr. Alexandre Castro aponta a importância da utilização do “navegador de bordo” 

para o monitoramento estratégico, assim como a participação coletiva por meio da co-

responsabilidade dos colaboradores no processo, tendo em vista a necessidade de monitoração 

constante dos resultados e ações previstas: 

Inclusive a gente até contratou a Fundação Dom Cabral, para nos assessorar 
nesse planejamento estratégico; quer dizer, no fim a gente faz, mas eles têm 
metodologias e ferramentas e tal, para ajudar nesse processo, então 
inclusive o desse ano, quer dizer, além do planejamento tal, tal, tal, vai sair, 
o produto disso é um programa que eles chamam de “navegador de bordo”, 
que é uma, que é um sistema que você vai definir as metas e os parâmetros 
de acompanhamento dessas metas, porque foi, por exemplo, no primeiro 
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ano teve planejamentos estratégicos, tinham as metas, tinham não sei o quê, 
mas não tinha... você não conseguia auferir bem se isso aconteceu, se não 
aconteceu. Então a idéia esse ano, é que, além disso, tudo que a gente já 
tinha, por exemplo, orçamento, planejamento estratégico e tal, você vai ter 
contratos de resultado, assinado entre a empresa e cada um dos diretores, 
gerentes, supervisores, de cada área, se responsabilizando pelo atingimento 
daquilo, sendo monitorado sistematicamente. Alexandre Castro 20:12   
(20:20)    
 
 

O papel exercido pela liderança é citado pelos respondentes como um diferencial da 

Netuno, em linha com a pressuposição de Barney (1991; 2002) e Pettigrew (1987). 

Entretanto, não foi possível capturar a sua importância nas duas primeiras etapas da trajetória 

da empresa visto que os entrevistados, à exceção dos três sócios, têm história recente na 

Netuno. Apesar disto, nota-se por meio dos dados das entrevistas dos próprios 

empreendedores, diversos aspectos que remetem à ousadia e astúcia dos sócios, desde a 

abertura da empresa. A liderança estratégica acarretou, em diversos momentos, a capacidade 

de antecipar eventos, vislumbrar possibilidades, manter a flexibilidade e delegar poderes aos 

demais funcionários para criar mudanças estratégicas, assim como apontam Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002).  

Consta no relatório de observação que a maioria das entrevistas com os proprietários 

foi realizada nos sábados, logo cedo. Ressalta-se que este ritmo acelerado dos afazeres é 

replicado pelo corpo de colaboradores, que não têm horário definido, nem feriados, por 

vontade própria, além de transparecerem orgulho no papel que desempenham. Esta motivação 

para o trabalho é percebida nos seguintes trechos: 

Mas acredito que a real... a maior diferença com a concorrência, na nossa 
velocidade e a nossa disponibilidade para trabalhar,  nossa força de trabalho 
mesmo que nós não temos final de semana, se precisar domingo, sábado, 
dia, noite, feriado, o que for preciso para poder competir melhor , a gente 
usa e o mais importante é o tempo, o tempo. Hugo Campos 22:6 (17:17) 
 
Eu acho que isso vai muito também do perfil dos sócios, que como eu disse, 
são muito irrequietos, e passam 24 horas no ar e sete dias por semana 
pensando em, na Empresa, no trabalho, gostam do, do que fazem, e tem 
esse negócio no sangue e conseguiram transmitir também isso pros 
principais dirigentes e pro corpo principal da Empresa. Então, é todo o 
mundo ligado o tempo todo e, eu mesmo acordo de madrugada para olhar 
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no celular, para vê se tem e-mail e incentivam esse tipo de ação, de 
inovação ou de... dão autonomia pros dirigentes. Alexandre Castro - 17:13 
(15:15)    
 
E a Empresa é muito dinâmica, como você sabe, não fica quieta, os sócios 
são todos agitadíssimos assim, procurando novas alternativas e mui... E é 
uma Empresa que, apesar de grande, é muito flexível, que a gente consegue 
rapidamente se adaptar às mudanças de mercado. Alexandre Castro - 17:8  
(13:13)    
 
 

O relacionamento com funcionários e parceiros é destaque desde o início das suas 

operações. O enfoque no estabelecimento de redes de relacionamento externas surgiu logo no 

início da Netuno e se consolidou ao longo dos anos, sendo determinantes para o processo de 

internacionalização (GHAURI; LUTZ; TESFOM, 2003; CHETTY; WILSON, 2003).  O que 

a princípio, funcionava com os pescadores de lagosta do bairro do Pina, foi replicado com 

sucesso para a pesca de peixes, produtores de carcinicultura e famílias criadoras de tilápia às 

margens do Rio São Francisco. As redes, principalmente as verticais, de fornecimento de 

matéria-prima para a Netuno, podem ser consideradas como recursos intangíveis 

idiossincráticos sustentáveis caracterizados por Barney (1991), pois são raras, difíceis de 

imitar, insubstituível e de imitação dispendiosa. Inclusive, para os entrevistados, não há 

concorrência para a Netuno, principalmente devido à sua estratégia empresarial de 

diversificação. Os relatos a seguir traduzem a importância percebida do papel das redes de 

relacionamento pelos entrevistados: 

Porque acima de qualquer coisa, eu considero os executivos que estão hoje 
à frente do processo de captação, a Netuno de uma forma geral, nós somos 
uma empresa bastante humilde do ponto de vista de relacionamento, as 
nossas vaidades, elas são superadas pela nossa capacidade de perceber que 
as outras pessoas, elas agregam realmente o valor no nosso negócio, elas 
têm realmente valor. Christian Becker - 23:11  (16:16)   
 
Nós apropriamos aquele conceito de trabalhar como um pequeno produtor 
também, o camarão, nós demos com um pequeno produtor, até hoje 
trabalhamos com o pequeno produtor que viraram um médio produtor e 
grande produtor também fazendo essa parceria, essa questão de levar para o 
mercado internacional ou nacional mesmo, o mercado, a gente também 
aproveitou essa carona, pegou carona nessa filosofia também do camarão 
que rendeu muita... muitas alegrias. Hugo Campos - 21:23  (50:50)   
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Então, essa rede de relacionamento de captação são pontos extremamente 
importantes. Bom, primeiro à nossa capacidade de captação de matéria-
prima, essa daí é um fator extremamente relevante para que a gente possa 
realmente chegar no preço adequado e com o produto certo, nós temos aí, 
no Nordeste, presença em quase todos os pontos, captação, então isso dá 
uma flexibilidade bastante boa. O segundo, é ir também em função dessa 
captação, é o relacionamento que a gente tem com as pessoas que fazem 
essa captação, então nossa rede de relacionamento com pescadores, com 
produtores, a gente tem relacionamento bastante bom. Christian Becker - 
23:10  (16:16)    
 
Nossa rede de relacionamento com pescadores, com produtores, a gente tem 
relacionamento bastante bom, por quê? Porque acima de qualquer coisa, eu 
considero os executivos que estão hoje à frente do processo de captação, a 
Netuno de uma forma geral, nós somos uma empresa bastante humilde do 
ponto de vista de relacionamento, as nossas vaidades, elas são superadas 
pela nossa capacidade de perceber que as outras pessoas, elas agregam 
realmente o valor no nosso negócio, elas têm realmente valor. Então, essa 
rede de relacionamento de captação são pontos extremamente importantes. 
Christian Becker - 23:15 (16:16)   
 
 

A rede de relacionamentos com os clientes também é considerada transparente, e a 

maneira de lidar com cada cultura diferente foi aprendida ao logo do tempo, fato que 

aprimorou a relação com os parceiros no exterior, reduzindo a distância psíquica 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990). Ao contrário do que apregoam Wild, Wild e Han (2006), 

Root (1994) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) e Johanson e Vahlne (1990), após a decisão do 

fechamento do licenciado da Espanha, por exemplo, houve uma maior aproximação com os 

compradores europeus e um maior controle de mercado. 

Depois do rompimento com o representante, apesar da distância física e do câmbio 

desfavorável para as exportações, as vendas para a União Européia foram aumentadas em 

35% em dólares no período de apenas um ano. Os entrevistados creditam este crescimento ao  

estreitamento do relacionamento direto com os clientes, que anteriormente eram atendidos 

pelo intermediário. Foram realizadas visitas de aproximação pelos executivos do Brasil e a 

participação da Netuno em feiras internacionais na região. Ademais, os clientes foram 

convidados a visitar as plantas no Brasil e conhecer a estrutura da empresa. Estes fatos 

geraram confiança na Netuno e são relatados pelo Sr. Christian Becker: 
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E no quesito relacionamento, a gente está sempre dando toda a atenção ao 
cliente, sendo transparente, cristalino, nas nossas negociações e é por isso 
que no ano de 2007, a gente praticamente não perdeu nenhum cliente, só 
trouxe alguns mais clientes para nossa carteira. [...] O europeu tem uma 
característica, nessas viagens que a gente tem feito, que é uma característica 
um  pouco diferente da do americano, ele gosta de estar mais junto à fonte 
de captação de produto, ou seja, o produtor, efetivamente. Antes, essa... 
existia uma distância porque na realidade, eles tinham um intermediário lá, 
de qualquer forma, era intermediário e hoje, a gente já há um ano e meio, a 
gente está atendendo diretamente do Brasil para Europa [...]  a gente 
também está mais próximo do cliente, o cliente está mais próximo da gente, 
ele está vendo é... está vindo também ao Brasil para visitar as plantas com 
uma freqüência maior e mesmo essa distância entre a gente e o cliente. 
Mesmo com essa distância, a gente percebe que houve realmente uma 
evolução no quesito relacionamento [...] Então basicamente eu acho que a 
proximidade, a melhora de imagem e a credibilidade também, porque não se 
dizer, foram os grandes ganhos que a gente teve nesse primeiro ano de 
Europa, isso aí. [...] se cria um elo de confiança, na realidade, eles são muito 
movidos a esse elo de confiança, então para proceder ao elo de confiança, 
você tem de conhecer as pessoas e você tem de saber como é que é o 
processo produtivo delas, da empresa; [...] foi o momento da transição, 
vamos dizer assim, onde a gente foi marcar terreno, e a gente viu que a 
reciprocidade nesse momento já foi extraordinária. Christian Becker 23:16 
(16:16) 
 
 

A partir daí, as intenções da empresa passaram a ser articuladas num nível de 

detalhamento relativamente concreto, por meio dos comitês e reuniões de conselho; as 

intenções tornaram-se comuns aos atores; e as intenções coletivas passaram a ser, 

predominantemente, realizadas como intencionadas, o com menores interferências das forças 

externas. O modelo do processo de formação de estratégias passou a apresentar características 

predominantes do planejamento deliberado de Mintzberg e Waters (1985). O Sr. Alexandre 

Castro diz que “tem agora um sócio, virou S.A., tem que prestar conta, tem que fazer 

planejamento, tem que aprovar orçamento com antecedência. Foi necessário estruturar essas 

atividades para ter menos risco”, relato que vai ao encontro dos trechos a seguir:  

Então hoje a empresa é uma empresa bem mais estruturada e sem 
dúvida nenhuma, um dos... um dos motivos que nos levou a isso, a 
gente conseguir ter essa estrutura hoje, foi essa... essa parceria, essa 
sociedade que a gente faz com o BNDES. Sérgio Colaferri 16:30 
(34:34)  
 
Você fica mais maduro, sem dúvida nenhuma [...]  a gente criou  esse 
departamento, que é o Alexandre Castro, ele vai na prática assim, 
mais friamente, estudar se esse novo negócio tem viabilidade; então, 
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ele vai planilhar, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai analisar mais 
friamente. Alguns, hoje vai adiante e outros, a gente, depois disso 
tudo nem segue, está entendendo? Então já teve algumas idéias aí que 
nem seguem. Sérgio Colaferri 16:60  (112:112) 
 
É, todo projeto a gente tem que fazer uma análise de mercado, uma 
análise de viabilidade econômica, orçamento, quer dizer fazer todo 
um business plan, que tem que ser aprovado pela diretoria, pelo 
conselho, na verdade, que a gente também faz parte do conselho, mas 
tem que ser aprovado tal, a gente tenta, no final do ano já aprovar os 
projetos do ano seguinte todo, quer dizer, a gente já faz um 
planejamento de cinco anos aqui. Alexandre Castro - 17:24   (27:27) 
 
Então a idéia esse ano, é que, além disso, tudo que a gente já tinha, 
por exemplo, orçamento, planejamento estratégico e tal, você vai ter 
contratos de resultado, assinado entre a empresa e cada um dos 
diretores, gerentes, supervisores, de cada área, se responsabilizando 
pelo atingimento daquilo, sendo monitorado sistematicamente 
Alexandre Castro - 20:13 (21:21)    
 
 

Ao comparar o planejamento de 2007 com o do período de seu ingresso na empresa no 

ano de 2002, o Sr. Christian Becker considera que há indícios de planejamento 

predominantemente deliberado, visto que se percebe em sua narrativa que há concretização 

das intenções prévias, em concordância com os preceitos de Mintzberg e Waters (1982), 

Mintzberg (1987), Mintzberg; Quinn e Voyer (1995) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000): 

Hoje é bem mais planejado, não tenho dúvida. Bem mais planejado, 
muito mais. Quando a gente fala de planejado, eu estou falando desde 
o momento em que você faz um orçamento de vendas, que você sabe 
o que vai vender, quando você vai vender e pra quem você vai 
vender, até a descer a nível de custos e despesas dentro dessa 
operação. Christian Becker 23:22 (34:34)  

 
Nesta quarta etapa da trajetória da Netuno, percebe-se que a entrada de um novo sócio, 

BNDES, reforçou a preocupação com o planejamento e transparência nas decisões, que 

passaram a ter um caráter predominantemente deliberado, o que pode ser observado no 

esquema gráfico da figura 24 (4).  Por sua vez, o câmbio desfavorável para as exportações 

promoveu mudanças no planejamento. Houve maior enfoque para venda no mercado interno 
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com produtos diferenciados e de maior valor agregado, que foi possível por meio do aporte 

financeiro do novo sócio.  

is associated with

is associated with

is cause of

is cause of

is associated with

BNDES {23-2}
Maior controle
nas atividades
{23-9}

Mudanças no
planejamento {2-6}

M: Recursos
financeiros {6-3}

Foco no mercado
interno {19-2}~

Câmbio
desfavorável
{31-7}~

 

Figura 24 (4) – Esquema gráfico sobre as mudanças estratégicas fomentadas pela sociedade com 
BNDES 

 
 

Na subseção a seguir apresenta-se o resumo da trajetória da Netuno e identificam-se os 

principais conceitos-chave em cada uma das fases de sua história.  

 

 

4.1.2.5 Resumo da trajetória da empresa 

No quadro 18 (4) apresenta-se um resumo da trajetória da Netuno S.A., ressaltando as 

características empíricas acerca dos principais conceitos-chave abordados no framework.  
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 FASES 

Conceitos-chave 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras 
exportações      

(1989 a 1992) 

2) Representantes no 
exterior, início da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF e  

carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3) Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China 

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com o 
BNDES, 

diferenciação e foco 
mercado interno 
(2006 a 2007) 

Contexto 

- Ambiente favorável 
(PORTER, 1980, 
HITT; IRELAND; 
HOSKISSON; 
2002). 

- Ambiente favorável 
(PORTER, 1980, 
HITT; IRELAND; 
HOSKISSON; 
2002). 
- Câmbio favorável 
(KUADA; 
SORENSEN, 2000). 
- Acaso (PORTER, 
1989) 

- Ambiente 
econômico gera 
mudanças na 
estrutura. 
(DONALDSON, 
1999) 
 

- Ambiente 
econômico gera 
mudanças na 
estrutura. 
(DONALDSON, 
1985, 1999; 
LAWRENCE; 
LORSCH, 1973) 
- dependência do 
câmbio das 
exportações 
(DONALDSON, 
1999, KUADA, 
SORENSEN, 2000) 
 

Localização 

- Condições naturais 
(PORTER, 1989; 
DUNNING, 1980; 
1988) 
- Proximidade do 
mercado (PORTER, 
1989; DUNNING, 
1980; 1988) 

- Escritório próximo 
aos clientes, redução 
da distância psíquica 
(JOHANSON, 
VAHLNE,1977, 
1990, 2006) 
- Condições naturais 
(PORTER,1989; 
DUNNING,1980; 
1988) 

- escritórios com o 
objetivo de exportar 
e importar 
(GHEMAWAT, 
2003) 
- Condições naturais 
(PORTER, 1989; 
DUNNING, 1980; 
1988) 
- Arbitragem 
(GHEMAWAT, 
2003) 

- Proximidade do 
mercado (PORTER, 
1989; DUNNING, 
1980; 1988) 
- influência do 
mercado local 
(CINTRA; 
MOURÃO, 2007) 

Recursos 
internos 
tangíveis 

 

- Investimento em 
estrutura física 
(BARNEY, 1991, 
2002) 
- logística 
(BOWERSOX,2001)

Captação de 
Recursos financeiros 
(BARNEY, 2002, 
HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002) 
Influência da 
capacidade de 
recursos (AULAKH; 
KOTABE; 
TEEGEN, 2000)  

 

Quadro 18 (4) – Resumo da trajetória da Netuno (continua...) 
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(continuação) 
 FASES 

Conceitos-chave 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras 
exportações      

(1989 a 1992) 

2) Representantes no 
exterior, início da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF e  

carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3) Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China 

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com o 
BNDES, 

diferenciação e foco 
mercado interno 
(2006 a 2007) 

Recursos 
internos 

intangíveis 

- Marca (HITT; 
IRELAND; 
HOSKISSON, 2002)
- experiência prévia 
(BARNEY;1991, 
HITT;IRELAND; 
HOSKISSON,2002;
WERNERFELT 
1984) 
 - redes de 
relacionamentos 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003) 

- Conhecimento 
(BARNEY;1991, 
HITT;IRELAND; 
HOSKISSON,2002;
WERNERFELT 
1984) 
-Líder (BARNEY, 
1991; WERNERFELT, 
1984, SHARMA; 
ERRAMILLI 2004, 
PETTIGREW, 1987 
- habilidades 
diversas e 
complementares 
(GUNZ;JALLAND, 
1996), 
- redes verticais e 
horizontais 
(GHAURI; LUTZ; 
TESFOM, 2003; 
CHETTY; 
WILSON, 2003; 
MADHOK, 1997) 

- Profissionalização 
de Recursos 
humanos (HITT; 
IRELAND; 
HOSKISSON,2002).  
-redes de 
relacionamento 
horizontais e 
verticais (HOLM; 
ERIKSSON; 
JOHANSON, 1996, 
GHAURI; LUTZ; 
TESFOM, 2003, 
CHETTY; WILSON 
2003)  
- habilidades 
diversas e 
complementares 
(GUNZ;JALLAND, 
1996) 
 

Reputação, Marca 
(HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002; 
HALL, 1992; 
GRANT; 1991; 
BARNEY,1991, 
2002). 
- redes de 
relacionamentos 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003) 

Escolhas 
gerenciais 

- Astúcia do líder 
(PETTIGREW, 
1987) 
- Baseadas na 
experiência (HALL, 
1992) 
- Gap (VERNON, 
1966;1979)  

- diversificação 
relacionada (HITT, 
IRELAND, 
HOSKISSON, 2002)
- Sistema de 
compensação de 
executivos  (LAM; 
WHITE, 1999) 
 

 
- Sistema de 
compensação de 
executivos  (LAM; 
WHITE, 1999) 
 

- Diferenciação 
(PORTER, 1980) 

Aprendizagem 

- feiras (SETUBAL; 
SOUZA, 2004) 
Tentativa e erro 
(JOHANSON; 
VAHLNE, 1990, 
GOULART;ARRU
DA; BRASIL, 1994; 
WELCH; 
LUORSTARINEN, 
1988) 

- In loco, 
Conhecimento 
gradativo do 
mercado (ROOT, 
1994; HITT, 
IRELAND, 
HOSKISSON 2002; 
WELCH;  
LUORSTARINEN, 
1988). 
- feiras (SETUBAL; 
SOUZA, 2004). 

Conhecimento do 
mercado (ROOT, 
1994; HITT, 
IRELAND, 
HOSKISSON 2002) 

Aprendizagem do 
mercado local 

Quadro 18 (4) – Resumo da trajetória da Netuno (continua...) 
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(continuação) 
 FASES 

Conceitos-chave 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras 
exportações      

(1989 a 1992) 

2) Representantes no 
exterior, início da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF e  

carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3) Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China 

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com o 
BNDES, 

diferenciação e foco 
mercado interno 
(2006 a 2007) 

Agente externo 

Clientes e 
fornecedores. Redes 
de relacionamento 
horizontais e 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003). 

ABCC, clientes e 
fornecedores. Redes 
de relacionamento 
horizontais e 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003). 
- Assimetria de 
informações, 
oportunismo dos 
agentes 
(WILLIAMSON 
1993, 1994, 
DUNNING, 1980, 
1988) 

Agentes 
financiadores e 
fornecedores Redes 
de relacionamento 
horizontais e 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003). 

Clientes e 
fornecedores Redes 
de relacionamento 
horizontais e 
verticais (GHAURI; 
LUTZ; TESFOM, 
2003). 

Processo de 
formação de 
estratégias 

internacionais 

Predominantemente 
emergente 
(MINTZBERG; 
WATERS, 1982; 
MINTZBERG,1987, 
MINTZBERG;QUI
NN; VOYER,1995; 
MINTZBERG; 
AHLSTRAND; 
LAMPEL ,2000).  

Guarda-Chuva 
(MINTZBERG; 
WATERS,1985; 
MINTZBERG,1998)

Incrementalismo 
lógico (QUINN, 
1978, IDENBURG, 
1993) 

Predominantemente 
deliberado 
(MINTZBERG; 
WATERS, 1982; 
MINTZBERG,1987, 
MINTZBERG;QUI
NN; VOYER,1995; 
MINTZBERG; 
AHLSTRAND; 
LAMPEL ,2000). 

Quadro 18 (4) – Resumo da trajetória da Netuno 

 

4.2 Codificação analítica dos casos 

Nesta seção, os conceitos-chave apresentados no capítulo 2 são considerados na 

análise dos dados coletados nas duas empresas por meio das técnicas de comparação 

constante: teoria-incidente e incidente-incidente (STRAUSS; CORBIN, 1998), conforme 

detalhado previamente nos procedimentos metodológicos. Os oito conceitos-chave são 

denominados de categorias, que foram identificados no capítulo 2. Por sua vez, as oito 

categorias tiveram as suas propriedades e dimensões definidas com base no arcabouço teórico 
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pesquisado e nos conceitos que emergiram dos dados durante a análise e que, previamente, 

não haviam sido referenciados no marco teórico. Para cada propriedade, verificou-se o 

comportamento das dimensões nas citações, tais como, por exemplo, alto (+) e baixo (-). 

Conforme apresentado no apêndice C, foram realizadas comparações incidente-incidente para 

identificar qual o comportamento das dimensões das propriedades nos trechos das entrevistas 

ou documentos coletados. Emergiram dos dados grupos semelhantes de combinações de 

dimensões de propriedades dentro das categorias e os mais representativos foram 

denominados de manifestações das categorias, que embasaram conceitos utilizados na 

proposição dos frameworks. A figura 25 (4), presente também no capítulo 3 (figura 11 (3)), é 

novamente apresentada com o objetivo de guiar o leitor sobre a estrutura lógica da análise.  

 

Figura 25 (4) – Processo de análise dos dados 
Fonte: autora 

 

Os diversos caminhos percorridos pela autora para a identificação das propriedades e 

suas dimensões também são destacados, inclusive com indicação das tentativas de utilização 

de marcos teóricos que não obtiveram consistência nas comparações constantes.  

Na apresentação dos esquemas gráficos gerados pela autora com o auxílio do 

ATLAS/ti, foram incluídos exemplos das manifestações das categorias retirados dos dados. 

Cabe ressaltar que algumas das citações não são relatadas na seção 4.1 para evitar repetições, 

pois as manifestações das categorias possuem diversos trechos codificados com o mesmo 

sentido. Todas as citações codificadas encontram-se no apêndice D. 

Categorias
Manifestações
das categorias 

(incidente-incidente)

Dimensões das 
Propriedades 

(teoria-incidente)

Propriedades 
(teoria-incidente)

Teoria1 Teoria6 Dados1 Dados2 DadosnTeoria2

Referencial teórico Análise dos dados

... ...

Categorias
Manifestações
das categorias 

(incidente-incidente)

Dimensões das 
Propriedades 

(teoria-incidente)

Propriedades 
(teoria-incidente)

Teoria1 Teoria6 Dados1 Dados2 DadosnTeoria2

Referencial teórico Análise dos dados

... ...
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4.2.1 Características da localização da empresa (micro-ambiente) 

À luz da literatura de internacionalização, argúi-se que a localização da matriz e suas 

filiais exercem influências distintas ao longo do processo de internacionalização (PORTER, 

1989b, DIMITRATOS, 2002, DUNNING, 1980, 1988) e a categoria características da 

localização foi analisada.  Foram originadas as propriedades apresentadas no quadro 19 (4) 

tendo como base os pressupostos teóricos previamente pesquisados e achados que emergiram 

dos dados. Durante o processo de análise e construção das propriedades, algumas foram 

descartadas, por não terem apresentado consistência nos incidentes relatados, tais como: a) o 

nível de rivalidade interna entre as empresas da indústria (PORTER, 1989) e; b) a 

disseminação de tecnologia e surgimento de novos concorrentes (VERNON, 1966; 1979).  

 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

MODISMO (MOD) 

Comportamento imitativo das 
empresas da região 
(DIMITRATOS, 2002) 

ALTO (+): há comportamento 
imitativo das empresas da região 
BAIXO (-): não há comportamento 
imitativo das empresas da região 

VANTAGENS 
LOCACIONAIS 

(VL) 

Diferenças de preços nos 
produtos e matérias primas, 
qualidade dos insumos, custos de 
transporte e comunicação, 
distancia física, de idioma e 
cultura e distribuição espacial 
dos insumos e matérias primas 
(DUNNING, 1980; 1988) 

ALTO (+): há várias vantagens 
locacionais na região 
BAIXO (-): existem poucas 
vantagens locacionais na região 

FATORES 
INTERNOS DA 
REGIÃO (FAT) 

 

Condições de fatores referem-se 
aos fatores de produção, como 
mão-de-obra, território, recursos 
naturais capital e infra-estrutura 
e podem se classificar como 
básicos ou avançados (PORTER 
1989b, 1996, 1999)  

ALTO (+): há fatores avançados 
desenvolvidos na região 
BAIXO (-): existência apenas de 
fatores básicos na região 
AMBOS (+-): existência de fatores 
básicos e avançados na região 

PROXIMIDADE DO 
MERCADO (PRO) 

Localização próxima, 
geograficamente, do seu 
mercado consumidor (PORTER, 
1989) 

ALTO (+): localização próxima do 
mercado consumidor 
BAIXO (-): localização distante 
geograficamente do mercado 
consumidor 

CARACTE-
RÍSTICAS DA 
LOCALIZA-

ÇÃO 

VANTAGENS 
TRANSACIONAIS 

(VT) 

Localização possibilita 
vantagens transacionais, ou seja, 
oportunidades que nascem da 
gestão coordenada de ativos 
instalados em diferentes países 
(DUNNING, 1980; 1988) 
 

ALTO (+): localização 
proporciona vantagens 
transacionais 
BAIXO (-): localização não 
proporciona vantagens 
transacionais 

Quadro 19 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características da localização 
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Por sua vez, o comportamento imitativo das empresas emergiu como fator 

impulsionador da internacionalização, o que foi identificado com a propriedade modismo. 

Deve-se observar que os modelos dominantes de internacionalização não ressaltam tal 

propriedade, exceto Dimitratos (2002) que identifica, em sua pesquisa, o comportamento 

imitativo de empresas localizadas em fronteiras na Grécia.  

 As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos na coleta dos dados 

revelaram quatro manifestações da categoria localização, conforme mostra o quadro 20 (4).  

As vantagens transacionais são caracterizadas por altas vantagens da localização, proximidade 

ao mercado consumidor e vantagens de transação, que são obtidas por meio das transações 

entre as subsidiárias no exterior e matriz. O modismo advém do comportamento imitativo 

entre os competidores, impulsionado, principalmente, pela a presença predominante de fatores 

básicos na região que favorecem ao estabelecimento da concorrência e surgimento de novos 

entrantes. As características da localização denominadas de desvantagens locacionais 

apresentam inexistência ou poucas vantagens de localização, ausência de vantagens 

transacionais e localização distante do mercado consumidor. Por sua vez, as vantagens 

comparativas enfocam as condições de fatores básicos e tendem a ser distante do mercado 

consumidor por depender destes fatores.  

 

 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES MOD VL FAT PRO VT 

Vantagens transacionais  +  + + 
Modismo + + -   
Desvantagens locacionais  -  - - 
Vantagens comparativas  + - -  

Quadro 20 (4) – Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características da 
localização 
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As propriedades da categoria características da localização, suas manifestações e 

respectivos graus de fundamentação empírica (groundedness), densidade teórica (density) e 

exemplo de cada uma das manifestações são apresentados na figura 26 (4). 

 

 
 

Figura 26 (4): Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da categoria 
características da localização 

 
 

As manifestações da categoria características da localização se apresentam de forma 

distinta ao longo do processo de internacionalização dos dois casos pesquisados, Queiroz 

Galvão Alimentos e Netuno, respectivamente apresentadas nos quadros 21 (4) e 22 (4). 

is property of

is property of

is a

is property ofis property of

is a

is cause of

is a

is property of

is a

P: Modismo
{1-1}~

M: Vantagens
transacionais
{29-3}~

M: Vantagens
comparativas
{31-5}~

P: Vantagens
Locacionais {0-1}~

M: Modismo
inicial {13-5}~

P: Vantagens
transacionais
{0-1}~

P: Proximidade do
mercado {0-1}~

P: Tipos de
fatores existentes
(básicos ou
avançados) {0-1}~

C: categoria
características da

localização

C: Características
da localização
{0-10}

M: Desvantagens
locacionais
{20-2}~

[7:50][102]
--------------------
Eu acho que sim!
Sol e chuva,
temperatura, solo,
acho que isso é
importante.

[9:32][102]
--------------------
Até antes de
2004! 2003, 2004.
Empresários que
na hora, no setor,
investiram, enfim...
todo o mundo
ganhava muito
dinheiro, então...
dólar! Um patamar
bom! O preço do
camarão no
mercado
internacional,
bom! Sem
problemas de
vírus, sem
problemas
ambientais, isso
tudo encobria a
ineficiência de
muitas empresas,
claro, você tem
uma margem de 80,
90%, se você
perder 40% de
eficiência, você
ainda tem uma
margem de 40,
50%, o que é um
“negócio da
China”, ta?

[2:40][94]
--------------------
 Termina, o fato
de você ta longe
dos grandes
centros aqui
porque, nós
estamos de Natal a
200 km. De
Mossoró, nós
estamos a cerca de
120. Então isso ai,
por si só, já é uma
dificuldade.
Quando você fala
em determinadas
tecnologias,
determinados
insumos e tal, você
vai ter que se
reportar aos
grandes centros:

[17:26][21]
--------------------
 por exemplo, a
gente nesse ano
fez até um negócio
muito maluco que
é, a gente mandar
produto por ex,
lula, de lá pescar
no sul, lá em Itajaí
pra beneficiar na
China e pra vender
nos EUA, mais
barato do que
fazer aqui no
Brasil e mandar
pro EUA, quer
dizer, é um
negócio maluco,
mas a gente...
como a gente tem
um escritório na
China mais de 02
anos, há uns 02
anos né, quer
dizer, dá pra
aproveitar também
esse tipo de
sinergia
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Observa-se que, no início da trajetória da Queiroz Galvão Alimentos, as vantagens 

comparativas possibilitaram a instalação da indústria e o surgimento de novos entrantes, o que 

fomentou o clima de modismo instaurado. Estas duas manifestações da categoria 

características da localização foram impulsionadoras para a internacionalização da empresa, 

presentes nas três primeiras fases de sua trajetória. Por sua vez, as desvantagens locacionais 

surgem com a grande crise no setor na quarta etapa, e por fim, em 2007, prevalecem as 

vantagens transacionais, obtidas por meio da fusão dos negócios de fruticultura e 

carcinicultura e unificação dos escritórios no exterior. 

 

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Vantagens 
transacionais 

     

Modismo      
Desvantagens 

locacionais 
     

Vantagens 
comparativas 

     
 

Quadro 21 (4) - Manifestações da categoria características da localização na Queiroz Galvão 
Alimentos, por fase 

 
 

As vantagens comparativas também foram determinantes para o início do processo de 

internacionalização da Netuno, visto que o clima e as condições naturais nortearam a própria 

abertura da empresa. A influência do modismo da indústria surge na fase 2, quando diversas 

empresas optaram pela entrada no negócio de carcinicultura, principalmente devido às 

vantagens comparativas existentes na região. Por meio da abertura de escritórios no exterior, 

indústrias de processamento e logística, as fases 4 e 5 são marcadas pelas vantagens 
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transacionais geradas pela empresa, que utiliza os seus ativos visando maximizar as vantagens 

de cada uma das regiões em que está instalada (América do Sul, América do Norte e Ásia).  

  FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras 
exportações      

(1989 a 1992) 

2) Representantes no 
exterior, início da 
profissionalização 

administrativa, criação da 
EMPAF e  carcinicultura    

(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Vantagens 
transacionais 

    

Modismo     
Desvantagens 
locacionais 

    

Vantagens 
comparativas 

    

Quadro 22 (4) - Manifestações da categoria características da localização na trajetória da Netuno, por 
fase 

 

 

4.2.2 Características dos recursos intangíveis 

A literatura de internacionalização apregoa que os recursos intangíveis se encontram 

profundamente enraizados na história da empresa (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002; 

WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991,2002; PETERAF; 1993) e são motivadores para a 

internacionalização (FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; 

SHARMA; ERRAMILLI, 2004; GRANT, 1991). Baseado no arcabouço teórico sobre 

recursos, os seguintes tipos de recursos intangíveis foram coletados das empresas: a) Recursos 

Humanos: conhecimentos, confiança, capacidade gerencial, rotinas de organização; b) 

Recursos de Inovação: idéias, capacidade científica, capacidade de inovar; e c) Recursos de 

Reputação: reputação junto aos clientes (nome da marca, percepções de qualidade, 

durabilidade e confiabilidade do produto) e reputação junto aos fornecedores (interações e 

relações de eficiência, eficácia, suporte e benefício recíproco). 

 Ao longo da análise, percebeu-se que seria necessário analisar os relacionamentos 

entre os recursos, que demonstravam serem mais importantes na internacionalização de 
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acordo com os incidentes, do que a análise dos tipos apenas. Com base no que emergiu nos 

dados, retornou-se à literatura e foram identificadas as dimensões e propriedades apresentadas 

no quadro 23 (4).  

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

COMPLEMENTARES 
(COM) 

Gunz e Jalland (1996), 
consideram que os 
recursos organizacionais 
complementares são 
importantes para formular 
e implementar as 
estratégias eficientemente. 

ALTO (+): os recursos 
tendem a ser 
complementares 
BAIXO (-): os recursos não 
tendem a ser 
complementares 

 
CARACTERÍSTICAS 

DOS RECURSOS 
INTANGÍVEIS 

RARIDADE, VALOR, 
IMITABILIDADE 
(VRIO) 

Recursos raros, valiosos 
auxiliam a melhorar o 
desempenho, aproveitar 
oportunidades e 
neutralizar ameaças  e 
recursos difíceis de imitar, 
seja pela ambigüidade 
causal e a complexidade 
social (BARNEY, 2002) 
 

ALTO (+): Recursos 
intangíveis dispõem de 
todas as características 
VRIO 
BAIXO (-): Recursos 
intangíveis não dispõem de 
todas as características 
VRIO 

Quadro 23 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características dos recursos 
intangíveis 

 

As manifestações que emergiram das comparações teoria-incidente e incidente-

incidente encontram-se no quadro 24 (4). Os recursos compartilhados sustentáveis têm as 

características da propriedade teórica denominada de complementaridade e apresentam as três 

propriedades do VRIO de Barney (1991), valor, raridade e dificuldade de imitação. Os 

recursos intangíveis não sustentáveis não são complementares entre si e não dispõem das 

características da propriedade VRIO, sendo mais passíveis de imitação pela concorrência. Por 

sua vez, os recursos intangíveis sustentáveis não são complementares, mas são valiosos, raros 

e difíceis de imitar.  

 
 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

MANIFESTAÇÕES COM VRIO 
Recursos compartilhados sustentáveis + + 
Recursos intangíveis não sustentáveis (recursos humanos, redes 
com concorrentes e com clientes) 

- - 

Recursos intangíveis sustentáveis (experiência, redes de 
relacionamento com fornecedores, credibilidade) 

- + 

Quadro 24 (4) – Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características dos recursos 
intangíveis 
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Na figura 27 (4) são apresentados as propriedades da categoria características dos 

recursos intangíveis, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos das manifestações.   

 

is a
is a

is property of

is a

is property of

C: Recursos
intangíveis {0-18}~

P: VRIO {0-1}~

P:
Complementaridad
e {0-1}~

M: Recursos
intangíveis
compartilhados
sustentáveis
{29-2}~

M: Recursos
intangíveis não
sustentáveis
{41-1}~

M: Recursos
intangíveis
sustentáveis
{56-2}~

c: categoria
características dos

recursos
intangíveis 2

[4:45][80]
--------------------
Ele consegue
levar os valores
da empresa.
Exato, fazer o
filtro nela. Tinha
trabalhado em
Holambra, é uma
coisa interessante
também porque a
parte de frutas é lá
na Holanda e aqui
no Brasil, ele
atuou na
cooperativa
Holambra, em
Campinas, então
tem uma
experiência.

[16:36][6]
--------------------
então decidimos
então, já que a
gente se
completava, fazer
uma sociedade e
dura até hoje

[23:12][16]
--------------------
Então, essa rede
de relacionamento
de captação são
pontos
extremamente
importantes.

 

Figura 27 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 
categoria características dos recursos intangíveis 

 
 

Ao longo da trajetória da Queiroz Galvão Alimentos, percebe-se que, no início, os 

recursos intangíveis não sustentáveis, tais como o relacionamento com concorrentes ou 

detenção de conhecimento por alguns funcionários, predominaram como determinantes para a 
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sua inserção internacional. Contudo, a credibilidade, reputação e marca do grupo Queiroz 

Galvão influenciaram o processo de internacionalização ao longo de todo o período de sua 

história, considerados como recursos intangíveis sustentáveis. A fusão das duas empresas, 

Potiporã e Timbaúba, consolida a geração de recursos compartilhados sustentáveis, o que 

pode ser observado no quadro 25 (4).  

 

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Recursos 
compartilhados 
sustentáveis 

     

Recursos 
intangíveis não 
sustentáveis  

     

Recursos 
intangíveis 
sustentáveis  

     

Quadro 25 (4) - Manifestações da categoria características recursos intangíveis na Queiroz 
Galvão Alimentos, por fase 

 

Na trajetória da Netuno, os recursos intangíveis sustentáveis também se fazem 

presentes ao longo de toda a sua história. Contudo, além da marca e reputação da empresa, 

que também foi importante para a Queiroz Galvão, a Netuno conseguiu estabelecer ao longo 

do tempo uma forte rede de relacionamento com os seus fornecedores de peixes, camarão e 

lagosta. O compartilhamento dos recursos, principalmente as competências dos três sócios, 

também foi determinante para o seu processo de internacionalização, principalmente no início 

das atividades e na terceira etapa, o que pode ser observado no quadro 26 (4).  
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 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Recursos 
compartilhados 
sustentáveis 

    

Recursos intangíveis 
não sustentáveis  

    

Recursos intangíveis 
sustentáveis  

    

Quadro 26 (4) - Manifestações da categoria características dos recursos intangíveis na Netuno, 
por fase 

 

 

4.2.3 Características dos recursos tangíveis 

Na análise da categoria características dos recursos tangíveis, primeiramente, tentou-se 

identificar as propriedades presentes no modelo VRIO de Barney (2002), raridade, valor, 

capacidade de imitação e exploração pela empresa e as capacidades de transferência ao longo 

do processo de internacionalização, destacadas por Sharma e Erramilli (2004). Entretanto, 

durante a análise dos dados, não foram encontrados incidentes que ressaltassem as dimensões 

destas propriedades. Tentou-se também identificar se haveria complementaridade entre os 

recursos, mas novamente não se obteve consistência. Uma nova tentativa foi realizada por 

meio da identificação dos tipos de recursos tangíveis nos dados (capital, estrutura física, 

organização e tecnologia). Após diversas leituras e análises comparativas, emergiu dos dados 

uma propriedade importante, não explorada nos seis modelos de internacionalização 

utilizados para elaboração dos conceitos-chave, a saber: o grau de reversão dos recursos, 

conforme apresentado no quadro 27 (4).  
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CATEGORIA PROPRIEDA-
DES CONCEITO CONCEITO 

DETENÇÃO 
DA 

PROPRIEDADE 
(DET) 

Visa identificar de quem é a 
propriedade dos recursos 
tangíveis, ou seja, se encontram 
enraizados nas empresas 
pesquisadas (WERNERFELT, 
1984; BARNEY; 1991, 2002; 
PETERAF; 1993; FAHY, 1998a, 
1998b; PENG; 2001; 
DHANARAJ; BEAMISH, 2003; 
SHARMA; ERRAMILLI, 2004; 
GRANT, 1991) 

ALTO (+): os recursos 
tangíveis pertencem a 
empresa.  
BAIXO (-): os recursos 
tangíveis são de terceiros, 
não pertencem à empresa 
(terceirizados ou pertencem 
à parceiros) 

CARACTERÍSTICAS 
DOS RECURSOS 

TANGÍVEIS 

GRAU DE 
REVERSÃO 

(REV) 

O grau de reversão do recurso, 
ou seja, uma vez encontrado, 
qual a possibilidade de 
transformá-lo em outro tipo de 
recurso. Associa-se aos 
investimentos prévios e o ônus 
de reverte-lo 

ALTO (+): recursos 
tangíveis detêm alto grau de 
reversão 
BAIXO (-): recursos 
tangíveis detêm baixo grau 
de reversão, são difíceis de 
serem revertidos em outro 
tipo de recursos, onerosos 

Quadro 27 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características dos recursos 
tangíveis 

 
 

Sendo assim, no quadro 28 (4) encontram-se as manifestações dos recursos tangíveis 

após a comparação incidente-incidente. Quando há detenção de propriedade e baixo grau de 

reversão, a manifestação foi denominada de recursos tangíveis de inversão onerosa. Quando 

não há detenção de propriedade, e, por conseqüência, possibilidade de reversão pela empresa,, 

denominou-se de recursos tangíveis terceirizados.  

 

 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES DET REV 

Recursos tangíveis de inversão onerosa + - 
Recursos tangíveis terceirizados - + 
Recursos tangíveis reversíveis + + 

Quadro 28 (4) - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características dos recursos 
tangíveis 

 
 

As propriedades da categoria tipos de recursos intangíveis, suas manifestações e graus 

de fundamentação empírica (groundedness) e densidade teórica (density) são apresentados na 

figura 28 (4). 
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Figura 28 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 
categoria características dos recursos tangíveis 

 
 

Observa-se na trajetória da Queiroz Galvão Alimentos representada no quadro 29 (4), 

que a disponibilidade de recursos financeiros do Grupo foi determinante ao longo de todo o 

processo de internacionalização e permitiu a criação de recursos físicos (fazenda de camarão e 

fruticultura) e o desenvolvimento de recursos tecnológicos, considerados como recursos 

próprios de inversão onerosa, pois foram realizados grandes investimentos para superar a crise 

da etapa 4. Os recursos tangíveis próprios reversíveis, como capital, estiveram presentes ao 

is property of

is a

is a

is a

is property of

C: Características
dos recursos
tangíveis {0-11}~

P: Detenção da
Propriedade {0-1}

P: Grau de
reversão {0-1}

[1:38][142]
--------------------
Hoje eu... com o
programa de
melhoramento
genético, eu tenho
um  software,
específico pra o
programa e que eu
posso fazer o
mapa genético de
qualquer camarão
que você me pedir.
Quer ele esteja
aqui ou esteja
vendido.

[4:239][120]
--------------------
Por ser uma
empresa do Grupo
Q. Galvão, é uma
empresa
capitalizada, ela
não precisa vender
a produção todos
os meses, então a
gente ia
produzindo,
mandando
camarão pra
Europa... (

[18:6][23]
--------------------
o foco principal
da Netuno, é...
não é ter indústria
própria nem ter
fazenda própria
nem ter escritório
comercial próprio,
né nada, o foco
principal da
Netuno é ter um
produto prático,
saudável e
surpreendente pro
cliente.

M: Recursos
tangíveis próprios
de fácil reversão
{15-1}~

M: Recursos
tangíveis próprios
de inversão
onerosa {29-1}~

M: Recursos
tangíveis
terceirizados
{11-1}~

C: Características
dos recursos

tangíveis
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longo de toda a trajetória da empresa, principalmente por fazer parte de um grande grupo 

sólido e diversificado.  

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Recursos tangíveis 
de inversão 
onerosa 

     

Recursos tangíveis 
terceirizados 

     

Recursos tangíveis 
reversíveis 

     

Quadro 29 (4) - Manifestações da categoria características dos recursos tangíveis na Queiroz Galvão 
Alimentos por fase 

 
 

Contudo, na Netuno, de acordo com o quadro 30 (4), percebe-se que os recursos 

tangíveis, em parte não disponíveis na empresa, obtiveram menor influência no processo de 

internacionalização quando comparado a trajetória da Queiroz Galvão Alimentos. 

Predominaram em todas as fases os recursos tangíveis terceirizados, visto que a grande parte 

da produção, área e barcos pertencem a terceiros. Enfatiza-se a disponibilidade de recursos 

financeiros apenas após a sociedade com o BNDES, na quarta fase de sua história.  

 
 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Recursos tangíveis 
de inversão onerosa 

    

Recursos tangíveis 
terceirizados 

    

Recursos tangíveis 
reversíveis 

    

Quadro 30 (4) - Manifestações da categoria características dos recursos tangíveis na Netuno, por fase 
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4.2.4 Tipos de escolhas gerenciais 

Foram identificados na literatura os seguintes tipos de escolhas gerenciais para análise 

nos dados, que, em seguida, foram descartados devido à sua pouca ou inexistente consistência 

nos incidentes: 1) se as escolhas foram deliberadas ou oportunistas, com enfoque numa maior 

inserção internacional (VERNON, 1966; 1979) ou se os passos foram afetados pelo 

surgimento de oportunidades e/ou ameaças que não emergem de uma forma contínua ou 

controlada (WELCH; LUORSTARINEN, 1988); 2) dilemas de estratégia relacionados à 

adaptação ou não de produtos (LAM; WHITE, 1999); 3) dilemas referentes à decisão de 

entrada pioneira ou tardia no mercado escolhido (LAM; WHITE, 1999); 4) se as escolhas 

gerenciais dependeram do grau de conhecimento do mercado (JOHANSON; 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977).  

O dilema de recursos humanos emergiu de forma adversa da literatura apregoada por 

Lam e White (1999), que consideram apenas que as decisões são inerentes à nacionalidade 

dos executivos que atuarão em subsidiárias no exterior e o sistema de compensação. Nos 

dados, surgiram diferentes vínculos relacionados aos recursos humanos, principalmente a 

importância da experiência prévia na empresa e o vínculo emocional. Após a análise teoria-

incidente e incidente-incidente sobre as escolhas gerenciais, as propriedades que emergiram 

como mais importantes foram os dilemas estruturais e os de recursos humanos, e que são 

apresentados no quadro 31 (4).  

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

DILEMA 
ESTRUTURAL 
(DES) 

Concerne ao tipo de 
estrutura organizacional a 
ser adotada (LAM; WHITE, 
1999). 

ALTO (+): empresa opta por estrutura 
organizacional vinculada, centralizada. 
MÉDIO (*): estrutura parcialmente 
vinculada 
BAIXO (-): empresa opta por estrutura 
organizacional desvinculada 

TIPOS DE 
ESCOLHAS 
GERENCIAIS DILEMA DE 

RECURSOS 
HUMANOS 
(DRH) 

A empresa definir de que 
local será o corpo gerencial 
de suas filiais no exterior 
(LAM; WHITE, 1999) 

INT (+): corpo gerencial estrangeiro, 
sem vínculos anteriores com a empresa. 
NAC (-): corpo gerencial nacional, com 
experiência prévia na empresa. 

Quadro 31 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria tipos de escolhas gerenciais 
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 A combinação destas propriedades nas comparações incidente-incidente gerou quatro 

tipos manifestações, relacionadas às estruturas que foram criadas no exterior pelas duas 

empresas (quadro 32 (4)). As escolhas por estruturas com vínculo experiencial envolvem a 

opção por formas desvinculadas estruturalmente, porém, com vínculos anteriores com a 

empresa, tais como a abertura de subsidiárias por ex-funcionários. As escolhas por estruturas 

desvinculadas concernem à autonomia da empresa do exterior, onde a filial não está vinculada 

à empresa no Brasil e o corpo gerencial tende a ser estrangeiro. Neste caso, prevalece o 

conhecimento da cultura do local de instalação da subsidiária ao invés do conhecimento 

prévio da empresa. As escolhas por estruturas vinculadas envolvem centralização, onde há 

vínculo com a matriz no Brasil, onde são tomadas as principais decisões. Ressalta-se também 

a escolha de funcionários expatriados com experiência prévia na empresa. Por sua vez, nas 

escolhas por estruturas parcialmente vinculadas, o corpo gerencial é experiencial, vinculado à 

matriz. Porém, algumas atividades não são controladas diretamente pela empresa.  

 

 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES DES DRH 

Escolhas por estruturas com vínculo experiencial - - 
Escolhas por estruturas desvinculadas - + 
Escolhas por estruturas vinculadas + - 
Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas * - 

Quadro 32 (4) – Dimensões das propriedades e manifestações da categoria Localização 
 
 

A figura 29 (4) apresenta as propriedades da categoria tipos de escolhas gerenciais, as 

suas manifestações e os graus de fundamentação empírica (groundedness), densidade teórica 

(density) e exemplos das manifestações nos trechos dos entrevistados.  
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Figura 29 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 

categoria tipos de escolhas gerenciais 
 
 

 Na Queiroz Galvão, as primeiras decisões relacionadas à abertura de subsidiárias 

envolveram escolhas por estruturas parcialmente vinculadas, visto que um funcionário da 

empresa, seja efetivo ou temporariamente, acompanhava as operações nos transitários ou 

clientes do exterior, o que pode ser observado no quadro 33 (4). Apenas parte das decisões era 

is a

is a

is property of
is property of

is a

is a

C: Escolhas
gerenciais {0-16}~

P: Dilema
estrutural {0-1}~

P: Dilema de
recursos humanos
{0-1}~

M: Escolhas por
estruturas com
vínculo
experiencial {8-3}~

M: Escolhas por
estruturas
desvinculadas
{5-2}~

M: Escolhas por
estruturas
parcialmente
vinculadas {9-5}~

M: Escolhas por
estruturas
vinculadas {12-4}~

c:  categoria tipos
das escolhas

gerenciais

[21:54][73]
--------------------
esse ano já fui
também como eu
te falei e coloquei
uma funcionária
nossa para
trabalhar no
comércio exterior
aqui que tinha
passado um
tempinho na
Espanha que ta lá 
formando a
empresinha dela
para a volta e
distribuição de
produtos. Uma
pessoa de
confiança, uma
pessoa de...
formada pela
gente e que
também de
formação,
exportamos para
alanvancar a
moeda mais fraca,
o real, que hoje em
dia, importamos.

[21:55][73]
--------------------
Aliás, a Espanha,
eu peguei uma...
que se passou na
Argentina e na
Argentina eu
conheci uma
família que um
garotão de lá
também tava no
mercado,
trabalhava no
mercado peixe
fresco no norte
a´chamamos ele
colocamos ele  no
sul da Espanha

[4:131][263]
--------------------
Não, veja lá, não
era uma empresa
nossa, é um
transinter. É uma
empresa européia
que nós fazemos a
venda, em nome
dela. Eu exportava
pra Seabrex, por
exemplo, a Seabrex
não é uma empresa
comercial, a
Seabrex é armazém
frigorífico,
logística e faz o
recolhimento dos
impostos, mas ela
não vende nada.

[6:60][40]
--------------------
nós temos uma
conta bancária lá
fora, nós temos
uma facilidade de
fazer pagamentos,
de ter
recebimentos do
cliente, a gente ta
lidando uma
relação entre
empresa européia
e com a empresa
européia, a gente
sente uma
diferença nesse
relacionamento.
Uma coisa é você
ser uma empresa
brasileira,
exportando, uma
empresa européia
você ta... um
oceano de
distância, então
ele não sabe
quem você é,
você não sabe
quem ele é, então
eu acredito que o
respeito que você
ta perto e você ser
empresa européia,
sobre as linhas
européias,
digamos, uma
outra empresa
européia, todo o
mundo dentro da
comunidade
européia e lidando
sobre os mesmos
direitos, a gente
nota que existe um
respeito maior,
pelo menos a
gente tem sentido
isso



 249

tomada pela matriz no Brasil. A partir da quarta etapa, optou-se por estruturas próprias, 

vinculadas à matriz no Brasil para obtenção de um maior controle e compartilhamento das 

atividades. Nas escolhas por estruturas vinculadas, funcionários são expatriados para o 

escritório na Holanda e mantém contato direto diário com os diretores do grupo.  

 

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Estruturas com 
vínculo 
experiencial 

     

Estruturas 
desvinculadas 

     

Estruturas 
vinculadas 

     

Estruturas 
parcialmente 
vinculadas 

     

Quadro 33 (4) - Manifestações da categoria tipos de escolhas gerenciais da Queiroz Galvão Alimentos, 
por fase 

 
 

Na trajetória da Netuno observa-se que, na abertura dos primeiros representantes no 

Chile e Espanha, optou-se por estruturas desvinculadas, enquanto que para o mercado norte-

americano as escolhas foram por estruturas com vínculos experienciais, uma vez que que a 

Netuno USA foi aberta por um ex-funcionário e parente dos proprietários. Diante do 

problema com o escritório espanhol, os executivos optaram por estruturas com vínculo 

experiencial, uma vez que, na terceira fase, uma ex-funcionária foi preparada para abrir a 

Netuno na China (quadro 34 (4)).  
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 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Estruturas com 
vínculo experiencial 

    

Estruturas 
desvinculadas 

    

Estruturas 
vinculadas 

    

Estruturas 
parcialmente 
vinculadas 

    

Quadro 34 (4) - Manifestações da categoria tipos de escolhas gerenciais da Netuno, por fase 
 

 

4.2.5  Tipos de aprendizagem 

A aprendizagem é considerada um fator determinante para o processo de 

internacionalização das empresas, corroborando a literatura pesquisada. Entretanto, ao longo 

do processo de análise, as propriedades disseminação e proatividade foram incluídas, pois 

emergiram dos dados. Foram consideradas, portanto, as seguintes propriedades: a) se a 

aprendizagem é oriunda de experiências passadas replicadas em um novo contexto; b) 

baseada em tentativas e erros; c) se a disseminação foi restrita à empresa ou na indústria local; 

d) se foi buscada ou ocorreu de forma passiva e; e) se a aprendizagem foi experiencial. As 

propriedades, respectivos conceitos e dimensões encontram-se no quadro 35 (4).  
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

EXPÊRIÊNCIAS 
PASSADAS 
(PASSAD) 

A aprendizagem decorre de 
experiências próprias passadas, de 
um conhecimento existente num 
novo contexto (HOSKISSON; 
BUSENITZ 2001) 

ALTO (+): a aprendizagem 
decorre de experiências 
próprias passadas 
BAIXO (-): a aprendizagem 
não é oriunda de experiências 
próprias passadas 

ERROS (ERR) 

O que levou ao processo de 
aprendizagem foram erros ocorridos 
no passado, tentativa e erro 
(JOHANSON; VAHLNE, 1990; 
WELCH; LUORSTARINEN, 1988) 

ALTO (+): as tentativas e 
erros levaram ao processo de 
aprendizagem 
BAIXO (-): não foram os erros 
que levaram ao processo de 
aprendizagem 

 
DISSEMINAÇÃO 

(DIS) 

A empresa aprendeu sozinha ou a 
aprendizagem foi conjunta da 
indústria 
 

ALTO (+): a aprendizagem foi 
conjunta da indústria 
BAIXO (-): a aprendizagem 
foi apenas na empresa 

PROATIVIDADE 
(PRO) 

A empresa buscou aprender de forma 
pró-ativa 

ALTO (+): empresa buscou 
aprender de forma pró-ativa 
BAIXO (-): aprendizagem foi 
passiva 

TIPOS DE 
APRENDI-

ZAGEM 

EXPERIENCIAL 
(EXP) 

O processo de aprendizagem por 
meio de conhecimento experiencial, 
que pode penas ser adquirida por 
meio de vivências pessoais em 
mercados internacionais, melhor que 
quando comparado ao tradicional 
conhecimento que pode ser ensinado 
ou exposto (JOHANSON; VAHLNE, 
1977; ANDERSSON; JOHANSON; 
VAHLNE, 1997; WHITELOCK, 
2002) 

ALTO (+): aprendizagem de 
forma experiencial, por meio 
de vivências pessoais 
BAIXO (-): aprendizagem 
ocorre de forma indireta 

 Quadro 35 (4) -  Propriedades, dimensões e conceitos da categoria tipos de aprendizagem 

 
Diante da análise comparativa entre os incidentes, emergiram quatro manifestações da 

categoria tipos de aprendizagem, expostas no quadro 36 (4). A aprendizagem baseada em 

conhecimento acumulado baseia-se em experiências passadas, é limitada à empresa e ocorre 

de forma direta. Trata-se de uma replicação de experiências passadas em novos contextos.  As 

tentativas e erros na empresa, de forma passiva e direta caracterizam a tipologia aprendendo 

com os erros. A aprendizagem coletiva da indústria envolve uma aquisição de conhecimento 

conjunta das empresas do setor, de forma direta, onde todos aprendem juntos. Por sua vez, a 

aprendizagem buscada tende a ocorrer na organização, de forma pró-ativa e direta, geralmente 

por meio da contratação de agentes externos nacionais ou internacionais para suprir uma 

lacuna de conhecimento sobre o negócio ou aquisição de recursos intangíveis.  
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 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES PASSAD ERR DIS PRO EXP 

Baseada em conhecimento acumulado +  -  + 
Aprendendo com os erros - + - - + 
Aprendizagem coletiva da indústria - - +  - 
Aprendizagem buscada - - - + + 

Quadro 36 (4) - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria tipos de aprendizagem 
 
 

A figura 30 (4) retrata as propriedades da categoria tipos aprendizagem, as suas 

manifestações e os graus de fundamentação empírica (groundedness) e densidade teórica 

(density) ao serem analisadas todas as entrevistas.  

Figura 30 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da categoria 
tipos de aprendizagem 

is property of

is a

is a

is property of

is a

is property of

is property of

is property of

is a

C: Tipos de
aprendizagem
{4-16}~

M: Aprendendo
com os erros
{30-2}~

M: Aprendizagem
buscada {26-2}~

M: Aprendizagem
coletiva da
indústria {10-3}~

M: Conhecimento
acumulado {41-5}~

P: Experiencial
{0-1}~

P: Experiências
passadas {0-1}~

P: Disseminação
{0-1}~

P: Erros {0-1}~ P: Proatividade
{0-1}~

[4:154][335]
--------------------
No início, com
certeza. No início,
com certeza. De
embarcar um
produto...Que não
é adequado àquele
mercado,
seguramente. E no
início, com certeza.
“Marinheiro de 1ª
viagem”, apanha!

[16:61][114]
--------------------
Não, antes
chegava e... tinha
uma idéia, no outro
dia começava a
fazer...era no
feeling e vamos
ver o quê que vai
dar! Às vezes
dava certo, às
vezes não dava. A
gente já quebrou
também a cara lá
fora,
evidentemente
que, erros  e
acertos já
aconteceram em...
tanto no mercado
interno como no
mercado externo.

[3:36][51]
--------------------
Ele era um...
vamos dizer assim,
o “papa” do
assunto e, com
isso, também
aprendemos muito,
porque os
consultores dele
diziam -“oh, esse
aqui ta muito por
demais, um
pouquinho” -
enfim, foi uma
coisa que foi
muito importante
também dentro do
aprendizado, pra
todo o mundo da
empresa, essa
questão dessa
consultoria que a
gente teve, inicial.

[3:30][45]
--------------------
É, muito com os
clientes e com
todos os
exportadores
também assim, foi
uma coisa que eu
acho que foi muito
importante no
aprendizado da
empresa, foi a
gente sempre,
sempre conversou
muito, com as
outras empresas.
Não existe essa
coisa de que... -
“Ah, é! Essa
empresa também é
exportadora” - e o
cara encarar a
gente como
concorrente. Não,
as empresas
sempre, dentro do
possível, se
auto-ajudaram, se
trocou muita
informação, isso
foi uma coisa que
foi muito salutar,
entendeu?

[21:8][34]
--------------------
Então, todo esse
trânsito de 10
anos foram muito
ricos porque
aprendi de
mercado, aprendi
de indústria,
aprendi de
captura, aprendi
de tudo,

[4:37][68]
--------------------
 E, apesar do
mercado de
camarão não atuar
com consignação,
nós fomos... pela
experiência da
fruta, resolvemos
ser mais
agressivos
também, quer ver
um exemplo?
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Na Queiroz Galvão Alimentos, as fases 1 e 3, que referem-se à abertura dos negócios 

de fruticultura e carcinicultura, respectivamente, são caracterizadas pela aprendizagem 

coletiva da indústria, onde todos os empresários aprendem mutuamente sobre o negócio e 

sobre a comercialização para o exterior.  

Na segunda fase percebe-se que já há conhecimento acumulado sobre o negócio, que 

direciona mudanças significativas na forma de comercialização. Diante da crise de 2004, 

fatores inesperados alteraram o planejamento da empresa, e o processo de aprendizagem 

baseou-se em tentativas e erros, principalmente, pelo desconhecimento do novo cenário. Por 

fim, na fase 5, onde busca-se a recuperação do negócio de carcinicultura, houve a 

aprendizagem buscada com tentativa de aprender com agentes externos, principalmente 

equatorianos e panamenhos, que há haviam vivenciado uma crise com características 

similares. As manifestações da categoria tipos de aprendizagem ao longo da trajetória da 

Queiroz Galvão Alimentos podem ser observadas no quadro 37 (4).  

 
 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Conhecimento 
acumulado 

     

Aprendendo com 
os erros 

     

Aprendizagem 
coletiva da 
indústria 

     

Aprendizagem 
buscada 

     

Quadro 37 (4) - Manifestações da categoria tipos de aprendizagem na Queiroz Galvão Alimentos, por 
fase 

 
 

A aprendizagem baseada em conhecimento acumulado, replicada em um novo 

contexto, é percebida na primeira fase da trajetória da Netuno, principalmente devido à 
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experiência do Sr. Hugo Campos em outras empresas. Com o rápido crescimento da empresa 

e aumento das exportações, a segunda etapa é marcada pela aprendizagem com os erros, que 

fomentaram o seu posicionamento direto no exterior.  

Perante a negociação com um novo acionista nas fases 3 e 4, as características do 

processo de aprendizagem passaram a ter um caráter pró-ativo, tendo em vista o objetivo de 

maior profissionalização por meio da contratação de consultorias, funcionários qualificados e 

instituições de ensino (quadro 38 (4)).  

 

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Conhecimento 
acumulado 

    

Aprendendo com os 
erros 

    

Aprendizagem 
coletiva da indústria 

    

Aprendizagem 
buscada 

    

Quadro 38 (4) - Manifestações da categoria tipos de aprendizagem da Netuno, por fase 
 

 

 
4.2.6 Tipos de agentes externos 

Para Kuada e Sorensen (2000), os agentes externos são influenciadores do processo de 

internacionalização das empresas. Tendo como base a literatura de internacionalização e a 

coleta dos dados, supõe-se que os agentes externos exercem influências distintas ao longo do 

processo de internacionalização e a categoria tipos de influência dos agentes externos foi 

analisada para identificar que agentes são estes e qual o nível de influência que exerceram no 

processo de internacionalização.  
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No entanto, diferentemente da literatura pesquisada anteriormente sobre 

internacionalização, emergiu dos dados o papel do agente externo oportunista, que visava 

levar vantagens nas transações internacionais de forma desleal e foi criada uma propriedade 

para a análise de suas dimensões. Cabe ressaltar que se trata de uma contribuição, visto que as 

teorias predominantes não consideram tal agente como influenciador da internacionalização e 

buscaram-se conceitos da economia para o entendimento do processo. Durante a análise 

foram buscados alguns conceitos da Teoria dos Custos de Transação apregoados, 

principalmente, por Williamson (1993; 1994). 

Ademais, cabe ressaltar que as propriedades magnitude, que analisa o nível de 

influência do agente externo para a internacionalização da empresa (KUADA; SORENSEN, 

2000) e criação e aperfeiçoamento de fatores, que identifica se os agentes externos 

possibilitaram a criação ou aperfeiçoamento de fatores, tais como recursos humanos 

habilitados e conhecimento (PORTER, 1989) foram analisados como propriedades. Porém, 

devido a sua baixa repetição e consistência nos dados, foram descartadas. As propriedades 

analisadas são destacadas no quadro 39 (4). 
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO  DIMENSÕES 

DIREÇÃO 
(DIR) 

Os agentes externos podem ser 
procurados pelas empresas, 
que atuam de forma busca pró-
ativa (PIERCY, 1981; MILES 
et al, 1978) ou os compradores 
internacionais podem tornar as 
empresas reativas 
"compradas", (CINTRA; 
MOURÃO, 2007) quando  
recebem pedidos inesperados 
de exportação, o que gera um 
comportamento passivo e 
oportunista (KATSIKEAS, 
1996). 
 

ALTO (+):  agente externo foi 
procurado pelas empresas, 
comportamento reativo do agente 
BAIXO (-): agente externo foi 
proativo, buscou empresas 

ABRANGÊNCIA 
(ABR) 

Os agentes externos podem 
influenciar apenas a empresa 
ou o cluster como um todo 
(PORTER, 1989) 

ALTO (+): a influência do agente 
externo é abrangente, influencia a 
indústria no país 
BAIXO (-): a influência do agente 
externo é limitada à empresa 

OPORTUNISMO 
(OPOR) 

 

Identifica se a relação dos 
agentes externos com a 
empresa é de forma 
oportunista, numa relação que 
visa levar vantagens por meio 
da assimetria de informações 
(WILLIAMSON, 1993; 1994). 

ALTO (+): o agente externo 
considera a relação oportunista e 
visa levar vantagens por meio da 
assimetria de informações 
BAIXO (-): a relação entre o 
agente externo e a empresa é 
baseada em elos de confiança.  

TIPOS DE 
AGENTES 

EXTERNOS 

ORIGEM 
(ORI) 

 

Identifica a origem do agente, 
se é estrangeiro  ou da região 
(PORTER, 1989). 

ALTO (+): a origem do agente 
externo é estrangeira 
BAIXO (-): a origem do agente 
externo é nacional 

Quadro 39 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria tipos de agentes externos 
 

 
As diferentes combinações das dimensões das propriedades dos tipos de agentes 

externos que emergiram nos dados geraram quatro manifestações distintas, que podem ser 

identificadas no quadro 40 (4).  Os agentes oportunistas internacionais agem com o intuito de 

levar vantagem por meio da assimetria de informações e buscam as empresas, que tendem a 

agir passivamente. Os agentes confiáveis internacionais também se aproximam das empresas 

e indústria de forma pró-ativa, entretanto, pautados em relações de confiança.  

Os agentes de cooperação da indústria surgem como associações ou demais 

instituições geradas de forma pró-ativa, baseada em relações de confiança mútua entre os 

competidores locais, principalmente durante as fases iniciais de implantação da indústria. 

Ademais, os agentes contratados pelas empresas são procurados e contratados no Brasil e no 

exterior, visando aquisição de conhecimentos que a empresa não dispõe.  
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 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

MANIFESTAÇÕES DIR ABR OPOR ORI 
Agentes oportunistas internacionais - - + + 
Agentes confiáveis internacionais - +, - - + 
Agentes de cooperação da indústria + + - - 
Agentes contratados pelas empresas + - - +, - 

Quadro 40 (4) – Dimensões das propriedades e manifestações da categoria tipos de agentes 
externos 

 
 
As propriedades da categoria tipos de agentes externos, as suas manifestações e os 

graus de fundamentação empírica (groundedness), densidade teórica (density) e exemplos das 

manifestações encontram-se na figura 31 (4). 

 
Figura 31 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 

categoria tipos agentes externos 

is a
is a

is property of

is a is a

is property of

is property ofis property of

P: Origem {0-2}~

P: Oportunismo
{0-1}~

P: Direção {0-1}~

M: Agentes
contratados pelas
empresas {33-3}~ M: Agentes de

cooperação da
indústria {14-2}~

P: Abrangência
{0-1}~

M: Agentes
oportunistas
internacionais
{18-4}~

M: Agentes
confiáveis
internacionais
{11-3}~

C: Agentes
externos {0-8}

Categoria agentes
externos

[9:45][138]
--------------------
 então a ABCC
trouxe pessoas de
fora, da Ásia, pra
fazer cursos no
Brasil, pra habilitar
as indústrias pra
fazer os valores
agregados que a
gente vem
fazendo, inclusive
a gente já
amadureceu, já
passou, mas já a
ABCC incentivou.
Então, as
empresas participa
ram de workshop,
treinamen...

[11:41][71]
--------------------
A gente apelidava
os holandeses de
lobas, lobas... os
caras realmente
são né, nós
éramos, os
cordeirinhos deles.

[4:124][257]
--------------------
 Na época da Cool
Control, com
certeza, o Rob
Mild que era o
proprietário da
Cool Control, nos
abriu um leque de
relacionamentos
na área comercial,
além dos que nós
já távamos
desenvolvendo,
ele foi
apresentando a
outros.

[20:14][31]
--------------------
A gente acha que
isso daí vai ta... a
gente começou já
esse negócio, eles
acham, a
Fundação Dom
Cabral, que a partir
de Maio, a gente já
ta usando esse...
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O início da trajetória da Queiroz Galvão Alimentos é marcado pela presença de agentes 

oportunistas internacionais e agentes da cooperação da indústria, tais como o board de frutas. 

Estes agentes também se fizeram presentes na abertura da carcinicultura, na fase 3 de sua 

história, quando foi criada a ABCC. A segunda fase é caracterizada por agentes confiáveis 

internacionais, principalmente na figura dos transitários que auxiliaram na abertura de 

mercado e instalação física no exterior. Agentes externos contratados pela empresa, 

principalmente internacionais, marcaram as etapas 4 e 5, com o objetivo de aquisição de 

conhecimento para superação da crise e melhorias tecnológicas (quadro 41 (4)).  

 
 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência do 
líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência de 
conhecimento 

entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Agentes 
oportunistas 
internacionais 

     

Agentes confiáveis 
internacionais 

     

Agentes de 
cooperação da 
indústria 

     

Agentes 
contratados pelas 
empresas 

     

Quadro 41 (4) - Manifestações da categoria tipos de agentes externos na Queiroz Galvão Alimentos, 
por fase 

 

As primeiras exportações da Netuno foram pautadas em relacionamentos com agentes 

confiáveis internacionais, decorrentes de relacionamentos passados de um dos sócios da 

empresa. Na segunda fase, surgem os agentes oportunistas internacionais, que, por meio da 

assimetria de informações, objetivavam levar vantagens nas negociações, assim como ocorreu 

com a Queiroz Galvão Alimentos. As fases 3 e 4 são marcadas pela contratação de agentes 
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externos, principalmente nacionais, tendo em vista a necessidade de profissionalização da 

empresa para a entrada no novo sócio, o que pode ser observado no quadro 42 (4).  

 
 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Agentes oportunistas 
internacionais 

    

Agentes confiáveis 
internacionais 

    

Agentes de 
cooperação da 
indústria 

    

Agentes contratados 
pelas empresas 

    

Quadro 42 (4) - Manifestações da categoria tipos de agentes externos na Netuno por fase 
 
 
 
 
 

4.2.7 Tipos de processo de formação de estratégias internacionais 

Para análise dos tipos de formação de estratégia, buscaram-se nos pilares ontológicos 

da estratégia os conceitos acerca de processo para a elaboração das propriedades e suas 

dimensões. Entretanto, as seguintes dimensões foram testadas e inutilizadas pela pouca 

incidência nos dados: 1) o papel da liderança apregoado por Quinn (1978), que visava 

identificar a influência da abordagem do poder, habilidade de negociação e no 

estabelecimento de políticas de relacionamento com agentes internos e externos; 2) o papel da 

aprendizagem, que, graças à racionalidade limitada e à previsão muitas vezes falha ou 

incompleta, é disponibilizado à estratégia um caráter flexível (QUINN, 1978); e 3) 

criatividade, visto que estratégias podem originar-se de um processo criativo e intuitivo, de 

maneira irregular, inesperada e, freqüentemente, informal (MINTZBERG, 1998). 
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Portanto, tendo como base o arcabouço teórico de estratégia e os conceitos que 

emergiram dos dados, foram definidas as seguintes propriedades para a categoria tipos de 

processo de formação de estratégias internacionais: orientações por objetivos; orientação por 

processos; existência de intenções prévias; interferências do ambiente e gradualismo, 

conforme detalhado no quadro 43 (4).  

 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

ORIENTAÇÃO POR 
OBJETIVOS (OBJ) 

O processo tem como base as 
orientações por objetivo (o que) 
(IDENBURG, 1993, p.133) 

ALTO (+): forte orientação 
por objetivos 
BAIXO (-): fraca orientação 
por objetivos 

ORIENTAÇÃO POR 
PROCESSO (PROC) 

Baseia-se nas orientações por 
processo (como) (IDENBURG, 
1993, p.133).  

ALTO (+): forte orientação 
por processos 
BAIXO (-): fraca orientação 
por processos 

INTENÇÕES 
PRÉVIAS (INT) 

intenções precisas devem ter 
existido na organização, 
articuladas num nível de 
detalhamento relativamente 
concreto; comuns a todos os 
atores; e as intenções coletivas 
devem ter sido realizadas 
exatamente como intencionadas 
(MINTZBERG, 1987; 
MINTZBERG; QUINN; 
VOYER, 1995; MINTZBERG; 
1978; MITZBERG; WATERS, 
1985; HENDERSON, 1998; 
MINTZBERG, 2001). 

ALTO (+): as intenções 
estratégicas existiram 
previamente à sua 
consolidação na organização 
MÉDIO (+-): poucas 
intenções estratégicas 
existiram previamente à sua 
consolidação na organização 
BAIXO (-): há ausência de 
intenções prévias 

INTERFERÊNCIAS 
AMBIENTAIS 

(AMB) 

Identifica qual o grau de 
influência do ambiente no 
padrão de ações da organização 
(MINTZBERG; WATERS, 
1985) 

ALTO (+): forte influência do 
ambiente nas estratégias da 
organização 
BAIXO (-): pouca influência 
do ambiente nas estratégias da 
organização 

TIPOS DE 
PROCESSO 

DE 
FORMAÇÃO 

DE 
ESTRATÉGIA 

GRADUALISMO 
(GRAD) 

O processo de formulação das 
estratégias desenvolveu-se em 
fases, com cada etapa dando 
suporte à seguinte e tendo sua 
lógica própria. (QUINN, 1978; 
IDENBURG, 1993, 
JOHANSON; WIEDERSHEIM-
PAUL, 1975; JOHANSON; 
VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; 
ERIKSSON; JOHANSON, 
1996; ANDERSSON; 
JOHANSON; VAHLNE, 1997; 
JOHANSON, 2000)  

ALTO (+): estratégias foram 
elaboradas de forma gradual e 
evolucionária 
BAIXO (-): estratégias não 
foram elaboradas de forma 
gradual e evolucionária 

Quadro 43 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria tipos de processo de formação de 
estratégias internacionais 
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 Diante das comparações constantes entre os incidentes, emergiram dos dados quatro 

tipos distintos de processo de formação de estratégia, conforme as dimensões das 

propriedades assinaladas no quadro 44 (4). O planejamento predominantemente deliberado é 

caracterizado por orientação por objetivo e por processo e a existência de intenções prévias. 

Por sua vez, o planejamento predominantemente emergente não apresenta baixa orientação 

por objetivos e processo, ausência de intenções prévias e forte influência do ambiente, que 

interfere no seu desenvolvimento. A forte orientação por objetivos, porém fraca por 

processos, além da influência do ambiente no seu delineamento constituem o processo 

denominado de guarda-chuva enquanto que o incrementalismo lógico apresenta forte 

orientação por processos e gradualismo.  

 

 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES OBJ PROC INT AMB GRAD 

Planejamento predominantemente deliberado + + +   
Planejamento predominantemente emergente - - - +  
Processo guarda-chuva + -  +  
Incrementalismo lógico  +   + 

Quadro 44 (4) – Dimensões e manifestações da categoria tipos de processo de formação de estratégias 
internacionais 

 

As propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 

categoria tios de processo de formação de estratégia decorrentes da análise teórico-empírica 

encontram-se na figura 32 (4).  
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Figura 32 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 

categoria tipos de processo de formação de estratégia 
 

is property of

is ais a

is property of

is property ofis property of
is property of

is a

is a

C: Tipos de
processo de
formação de
estratégia {2-12}

M:
Incrementalismo
lógico {28-1}~

M: Planejamento
predominantement
e deliberado
{24-2}~

M: Planejamento
predominantente
emergente {18-3}~

M: Processo
guarda-chuva
{16-1}~

C: categorias
tipos de processo

de formação de
estratégia - ok

P: Gradualismo
{0-1}~

P: Intenções
prévias {0-1}~

P: Interferências
ambientais {0-1}~

P: Orientação por
objetivos {0-1}~

P: Orientação por
processo {0-1}~

[23:29][60]
--------------------
Gargalos eram
resolvidos na base
do peito né, se é
uma bronca pra
resolver, tem que
resolver, como é
que faz?

[21:29][11]
--------------------
Se eu tinha
conhecimento
técnico, o Sérgio
tinha a veia
comercial e
financeira, faltava
alguém que... que
fizesse no meio
campo né, quer
dizer, um
administrador,
então éramos
muito é... como
fala aqui? Porra
louca né, porque
ele é muito
desbravador,
alcançar muito
rápido demais,
deixar um rastro
muito ruim por
trás, porque se
não, não tínhamos
o controle  de
estoque, não
tínhamos é... uma
contabilidade
apropriada pra
levar nosso
negócio, tudo
aquilo que manda,
recursos
humanos, posterio
rmente, a questão
de... de... TI, ter um
software, comprar
um software, para
poder guiar nossa
estrutura.

[3:40][57]
--------------------
Então, é muito
inconstante, essa
questão dos
parâmetros de
produção, não é
uma coisa muito
fácil de planejar; a
gente sempre ta
tentando planejar
ou existe uma
estratégia
planejada da
empresa, aí se
você perguntar a
mim - “Ricardo,
você acha que vai
até o final do ano
com essa
estratégia?” - eu
digo a você que
provavelmente
não. Não porque
a gente vá querer
mudar por mudar,
porque as
conjunturas que
vão surgir até o
final do ano, vão
fazer com que a
gente mude.

[18:4][5]
--------------------
você tinha que
dar um passo
atrás do outro.
Não
necessariamente
de forma lenta.
Podemos sim,
caminhar
rapidamente,
desde que
seguros do que
estamos fazendo

[17:7][13]
--------------------
aí, tem agora um
sócio né, virou
S.A., tem sócio,
tem que prestar
conta, tem que
fazer
planejamento, tem
que aprovar
orçamento com
antecedência,
então não dá pra...
quer dizer, foi
necessário
também nessa
área, estruturar
essas atividades
pra ter menos
risco de... de
sucesso, né?
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As fases 1 e 3 da Queiroz Galvão Alimentos apresentaram características do processo 

de formação de estratégias denominado de guarda-chuva, pois o objetivo era a exportação, 

porém com pouco conhecimento e planejamento sobre o processo. A segunda fase tem 

características do incrementalismo lógico, com ênfase no gradualismo e influência do líder. A 

crise em 2004 desnorteou o processo de planejamento, que passou a deter um caráter 

predominantemente emergente pela forte influência do ambiente externo.  Percebe-se indícios 

do planejamento predominantemente deliberado na fase 5, quando, após os investimentos em 

tecnologia e contratação de agentes externos, consegue-se planejar com enfoque em objetivos 

e processos, reduzindo a influência do ambiente externo.  

 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência 
do líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversificação 
e transferência de 

conhecimento 
entre os negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência do 
ambiente 

externo, crise e 
desenvolviment

o de recursos 
intangíveis 

(2004 a 2006) 

5) Recuperação 
da crise, fusão 
dos negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Planejamento 
predominantemen-
te deliberado 

     

Planejamento 
predominante-
mente emergente 

     

Processo guarda-
chuva 

     

Incrementalismo 
lógico 

     

Quadro 45 (4) - Manifestações da categoria tipos de formação de estratégias internacionais da Queiroz 
Galvão Alimentos por fase 

 
O planejamento predominantemente emergente é característico da primeira fase da 

Netuno, onde as decisões baseavam-se, principalmente, no feeling dos executivos. A segunda 

fase apresenta características do processo guarda-chuva, onde se percebe a um caráter 

deliberadamente emergente no planejamento de suas ações. A fase 3  ressalta as propriedades 

da manifestação do incrementalismo lógico de forma gradual, de forma que, na etapa 

seguinte, predominam os processos predominantemente deliberados devido as necessidades 

de controle e planejamento impostas pela nova sociedade.  
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 FASES 

MANIFESTA-
ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementaridade 
de recursos e 

primeiras exportações   
(1989 a 1992) 

2) Representantes 
no exterior, início 

da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF 

e  carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade com 
o BNDES, 

diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Planejamento 
predominantemente 
deliberado 

    

Planejamento 
predominantemente 
emergente 

    

Processo guarda-
chuva 

    

Incrementalismo 
lógico 

    

Quadro 46 (4) - Manifestações da categoria tipos de formação de estratégias internacionais da Netuno 
por fase 

 
 
 

 
4.2.8 Características do contexto externo 

Para análise das características do contexto externo, foram identificados na literatura 

diversos conceitos. Porém, na análise dos dados, algumas propriedades previamente 

selecionadas não emergiram nos relatos e documentos e foram, portanto, desconsiderados. 

Tais conceitos envolveram: 1) favorecimento: as características do contexto externo podem 

ser favoráveis para a internacionalização de empresas (PORTER, 1989b, KUADA; 

SORENSEN, 2000, DE WIT, MEYER, 2004), por também se considerar que o conceito da 

propriedade era demasiado vago; 2) ambiente tecnológico, que engloba a criação de  

conhecimento e a sua tradução em novos canais, produtos, processos e materiais (HITT, 

IRELAND, HOSKISSON, 2002) e; 3) ambiente natural, que abrange os fatores básicos e 

condições naturais do ambiente, tais como clima, temperatura, etc. (PORTER, 1989).  Por sua 

vez, o acaso natural emergiu como importante propriedade nas entrevistas e foi criada durante 

o processo de análise. As principais propriedades estão identificadas no quadro 47 (4).  
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

AMBIENTE 
ECONÔMICO - 

CAMBIAL (ECO) 

Natureza e à direção da economia 
dentro da qual uma empresa atua 
ou venha a atuar (HITT, 
IRELAND, HOSKISSON, 2002). 

ALTO (+): paridade do dólar 
alta comparada ao real, câmbio 
favorável para as exportações. 
BAIXO (-): paridade do dólar 
baixa comparada ao real, câmbio 
desfavorável para as 
exportações. 

AMBIENTE 
POLÍTICO-

JURÍDICO (APJ) 

Políticas macroeconômicas do 
governo estimulam as exportações 
por meio de instituições de 
promoção de exportações 
(DUNNING, 1980; 1988). O 
ambiente político-juridico é a arena 
na qual as organizações e os 
grupos de interesse concorrem para 
obter atenção, recursos e uma voz 
para acompanhar o conjunto de leis 
e regulamentos que orientam as 
interações entre as nações (HITT, 
IRELAND, HOSKISSON, 2002). 

ALTO (+): existência de 
diversas políticas 
governamentais que visam 
estimular a inserção 
internacional 
MÉDIO (-+): existência de 
algumas políticas 
governamentais que visam 
estimular a inserção 
internacional 
BAIXO (-): existência de 
políticas governamentais que 
desestimulam a inserção 
internacional 

CONTINGÊNCIA 
(CON) 

Contexto gera mudanças na 
estrutura organizacional da 
empresa (LAWRENCE; LORSCH, 
1973; DONALDSON, 1999). 
Internacionalização é um desafio 
que o ambiente impõe - quando o 
ambiente sofre mudanças, as 
organizações precisam se adaptar 
para manter a sobrevivência e o 
seu ajuste (LAM; WHITE, 1999) 

ALTO (+): contexto gerou 
mudanças na estrutura 
organizacional 
BAIXO (-): contexto não 
influencia a estrutura 
organizacional 

NIVEL DE 
INCERTEZA 

(INC) 

O nível de incerteza acerca do 
novo ambiente pode ser alto ou 
baixo (JOHANSON; VAHLNE, 
1977; HILAL; HEMAIS, 2001; 
HEMAIS; HILAL, 2002). Os 
papéis de desconhecimento e 
incerteza são influenciadores do 
padrão de troca (VERNON, 1966; 
1979).  

ALTO (+): alto nível de 
incerteza do novo ambiente 
BAIXO (-): baixo nível de 
incerteza do novo ambiente 

DISTÂNCIA 
PSÍQUICA (DPS) 

- AMBIENTE 
SOCIO 

CULTURAL 

Locais em que as empresas se 
sentem "estrangeiras" 
(JOHANSON, VAHLNE, 1977, 
1990, 2006). Refere-se a diferenças 
no idioma do país, práticas de 
negócios, ambiente econômico, 
sistema politico-legal e infra-
estrutura de comunicação (KLEIN, 
ROTH, 1990).  

ALTO (+): alta distância 
psíquica percebida pelos 
respondentes 
BAIXO (-): baixa distância 
psíquica percebida pelos 
respondentes. Se sentem menos 
«estrangeiros». 

CARACTE-
RÍSTICAS DO 
CONTEXTO 
EXTERNO 

ACASO (ACA) 

Surgimento de fatores do acaso no 
ambiente, tais como catástrofes 
naturais, ou demais problemas 
inesperados que podem emergir e 
que influenciam a 
internacionalização de empresas 
(PORTER, 1989) 

ALTO (+): fatores do acaso 
favorecem a internacionalização 
das empresas e ou região 
BAIXO (-): fatores do acaso são 
desfavoráveis à 
internacionalização das 
empresas e ou região. 

Quadro 47 (4) – Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características do contexto externo 
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As combinações geradas pelas comparações constantes entre os incidentes encontram-

se no quadro 48 (4). Os estímulos do acaso são positivos para a internacionalização e são 

decorrentes de fatores naturais, contrários aos desestímulos do acaso, que geram impactos 

negativos no processo de internacionalização. Relacionado ao ambiente econômico, são 

considerados os estímulos e desestímulos cambiais, que geram mudanças na estratégia e 

mercado da empresa. Foram consideradas também as incertezas e estabilidades no ambiente 

político-legais, relacionadas ao protecionismo e ações de dumping, contingenciais à 

estratégia. No ambiente cultural, emergiu a distância psíquica como manifestação 

determinante para escolhas de mercados.  

 

 DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
MANIFESTAÇÕES ECO APJ CON INC DPS ACA 

Estímulos do acaso   + +  - 
Desestímulos do acaso   + +  + 
Estímulos cambiais +  +    
Desestímulos cambiais -  +    
Incertezas político-legais  - + +   
Estabilidade político-legal  +  +   
Distância psíquica    + +  

Quadro 48 (4) – Dimensões e manifestações da categoria características do contexto externo 
 
 

As manifestações, propriedades, densidade e fundamentação teórica, relacionadas às 

características do contexto externo seguem na figura 33 (4).  
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Figura 33 (4) - Propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade teórica da 
categoria características do contexto externo 

 

 As principais características que influenciaram o processo de internacionalização da 

Queiroz Galvão encontram-se no quadro 49 (4) e da Netuno no quadro 50 (4). Observa-se que 

na Queiroz Galvão, a distância psíquica, representada pelas diferenças culturais e sociais, fez-

se presente no início do processo, quando a empresa precisou aprender as especificidades 

exigidas pelos clientes de fruticultura em diferentes países. Na terceira fase de sua trajetória, 

os estímulos do acaso, representados pela crise do vírus da mancha branca no Equador e os 

estímulos cambiais para exportação, foram determinantes para a abertura do novo negócio, 

carcinicutura, e realização das primeiras exportações.  

Na fase seguinte, o acaso surge novamente, contudo, como desestimulador das 

exportações por meio das fortes chuvas e surgimento do vírus NIM no Brasil. 

Simultaneamente, surgem as incertezas político-legais, principalmente no mercado norte 

americano por meio das ações antidumping contra a carcinicultura brasileira, fato que 

interrompeu as exportações para o país. Na fase mais recente, os desestímulos cambiais geram 
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mudanças na estrutura da organização, que passou a enfocar mais no mercado interno, ao 

mesmo tempo em que a subsidiária na Holanda de beneficiou de maior estabilidade político-

legal por se consolidar como uma empresa européia. Ademais, a proibição de importação de 

camarão no Brasil protegeu a Queiroz Galvão contra novos possíveis concorrentes 

internacionais com preços mais competitivos devido ao câmbio.  

 

 FASES 

MANIFESTAÇÕES 

1) Início da 
Timbaúba 
Agrícola, 

aprendizagem 
com a 

concorrência e 
exportações. 

(1992 a 1997) 

2) Influência 
do líder, 

independência 
de 

intermediários 
e utilização de 

transitários 
(1997 a 2002) 

3)Diversifica-
ção e 

transferência 
de 

conhecimento 
entre os 
negócios 

(2002 a 2004) 

4) Influência 
do ambiente 

externo, crise e 
desenvolvi-
mento de 
recursos 

intangíveis 
(2004 a 2006) 

5)Recupera-
ção da crise, 

fusão dos 
negócios e 

foco no 
mercado 
interno 
 (2007) 

Estímulos do acaso      
Desestímulos do acaso      
Estímulos cambiais      
Desestímulos cambiais      
Incertezas político-legais      
Estabilidade político-
legal 

     

Distância psíquica      

Quadro 49 (4) - Manifestações da categoria características do contexto externo na Queiroz Galvão 
Alimentos por fase 

 
 

Na trajetória da Netuno, percebe-se que a distância psíquica foi determinante para a 

abertura da empresa. Os estímulos do acaso, representado principalmente pelo surgimento da 

cólera na região, possibilitou ao empresário uma maior margem para exportação e 

disponibilidade de produto, que, conjuntamente com o câmbio favorável, impulsionaram a 

internacionalização da empresa, que logo em seus primeiros anos passou a ser uma das 

principais exportadoras do estado de Pernambuco. Na terceira fase, surgem os desestímulos 

do acaso (NIM e chuvas) e as incertezas político-legais, traduzidas, principalmente, nas ações 

antidumping. Porém, devido a sua diversificação, o impacto dos desestímulos do acaso e das 

incertezas político legais na Netuno foi menor do que na Queiroz Galvão. Na quarta fase, os 
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desestímulos cambiais levaram à mudanças organizacionais e de mercado, onde busca-se um 

maior crescimento no mercado interno. Por sua vez, a estabilidade político-legal 

proporcionada pela proibição das importações de camarão no Brasil também favorece a 

Netuno.  

 

 FASES 

MANIFESTA-ÇÕES 

1)Abertura da 
empresa, 

complementarida
de de recursos e 

primeiras 
exportações      

(1989 a 1992) 

2) Representantes no 
exterior, início da 
profissionalização 

administrativa, 
criação da EMPAF e  

carcinicultura    
(1993 a 2001) 

3)Profissionalização 
da gestão para 
sociedade com 

BNDES  e presença 
na China  

(2002 a 2005) 

4) Sociedade 
com o BNDES, 
diferenciação e 
foco mercado 

interno (2006 a 
2007) 

Estímulos do acaso     
Desestímulos do acaso     
Estímulos cambiais     
Desestímulos cambiais     
Incertezas político-
legais 

    

Estabilidade político-
legal 

    

Distância psíquica     
Quadro 50 (4) - Manifestações da categoria características do contexto externo na Netuno por fase 

 
 

 A seguir, tendo com base as análises das propriedades e manifestações das categorias, 

apresentam-se os frameworks das empresas pesquisadas e uma porposição geral. 

 

 

4.3 Elaboração do framework 

A partir da análise das manifestações das categorias, foram geradas propostas de 

framework individuais para cada caso, assim com framework conjunto que explique o 

processo de internacionalização das empresas pesquisadas, detalhados nesta seção. Cabe 

ressaltar que para a análise individual dos casos foi utilizada a ferramenta de criação de 

famílias no ATLAS/ti, que separa os documentos dos casos. Portanto, as densidades e 
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fundamentações teóricas presentes em cada uma das figuras estão relacionadas com as 

citações de cada caso específico.   

 

4.3.1 Framework Queiroz Galvão Alimentos S.A.  

Na trajetória da empresa evidencia-se que, na abertura dos dois negócios (fruticultura 

e carcinicultura), dois fatores foram fundamentais, a saber: o modismo e a aprendizagem 

coletiva. No primeiro caso, os impulsionadores foram: os acasos naturais favoráveis, os 

estímulos cambiais e as vantagens comparativas da região. Os agentes de cooperação da 

indústria foram os impulsionadores do segundo fator. A figura 31 (4) apresenta os fatores e 

seus respectivos impulsionadores.  

 

Figura 34 (4) – Estímulos para fase inicial de internacionalização da Queiroz Galvão 

 

Observa-se que a proposição 1 do framework, relacionada ao caráter 

predominantemente emergente no início da trajetória de inserção internacional não é 

confirmada na Queiroz Galvão Alimentos, porém, há, notadamente, indícios de um processo  

gradual ao longo do tempo. No início, as dimensões das propriedades alta orientação por 

objetivos, alta influência do ambiente e baixa orientação por processos caracterizaram o 

comportamento de planejamento guarda-chuva. Em seguida, na fase 2, há enfoque também 
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em processos e no gradualismo, com características do incrementalismo lógico.  Entretanto, o 

processo de formação de estratégias de forma predominantemente emergente ocorre devido à 

crise inesperada de 2004. Por desconhecimento da nova situação, não foi possível planejar e o 

ambiente externo exerceu forte influência no delineamento das estratégias da Queiroz Galvão 

Alimentos. Diante de investimentos em tecnologia (recursos tangíveis de inversão onerosa) e 

conhecimento buscado (por meio da contratação de mão de obra estrangeira), a proposição 2 é 

confirmada, visto que, no estágio mais avançado de internacionalização atingido pela 

empresa, o planejamento ocorre de forma predominantemente deliberada. Porém, mesmo com 

os investimentos e comprometimento ao longo do tempo, nota-se ainda que o processo de 

internacionalização ainda é contingenciada pelas variações cambiais e acasos favoráveis ou 

desfavoráveis no ambiente natural.  

O maior comprometimento com a internacionalização, compreendida no caso da 

Queiroz Galvão Alimentos como a abertura estruturas parcialmente vinculadas no exterior 

(Estados Unidos e Holanda) deve-se, principalmente, ao oportunismo dos agentes, que 

procuravam levar vantagem nas transações internacionais à distância, além do objetivo de 

redução da distância psíquica em busca de um maior conhecimento das especificidades dos 

clientes. A utilização deste tipo de estrutura possibilitou estreitar relacionamento com 

diversos outros fornecedores e compradores de fruticultura internacionais, o que gerou 

relacionamentos com agentes confiáveis internacionais e auxiliaram na sua ampliação de 

mercado.  

Com o passar do tempo e o maior conhecimento acumulado sobre o mercado externo, 

a empresa, tendo em vista as instabilidades político-legais aos quais se encontrava vulnerável 

na estrutura escolhida (parcialmente vinculada) e também por dispor de recursos financeiros 

que possibilitassem o maior comprometimento (recursos tangíveis reversíveis), optou pela 
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adoção de estruturas vinculadas, próprias, que possibilitaram a criação de vantagens 

transacionais, representada na figura 35 (4).  

 

Figura 35 (4) – Estímulos para um maior comprometimento na internacionalização da Queiroz 
Galvão 

 

O framework apresentado na figura 36 (4) resume a trajetória de internacionalização 

da Queiroz Galvão Alimentos. Ressalta-se que os agentes confiáveis da indústria fomentaram as 

primeiras exportações, mas o maior comprometimento de recursos deveu-se à iniciativa de 

ruptura com os agentes oportunistas internacionais da forma de estruturas parcialmente 

vinculadas, que requerem menores investimentos e apresentam menores riscos. As vantagens 

comparativas foram determinantes para a abertura dos negócios e internacionalização da 

empresa. Percebe-se ainda que, com o passar do tempo e o acúmulo de conhecimento, as 

incertezas do ambiente político-legal foram minimizadas por meio da criação de estruturas 

próprias, caracterizando a filial da empresa como legitimamente nacional no país em que está 

inserida.  Posteriormente, diante do maior comprometimento com a internacionalização, foi 

possível a geração de vantagens transacionais, tendo em vista a fusão dos escritórios de 

comercialização de fruticultura e carcinicultura.  
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  Figura 36 (4) – Framework do processo de internacionalização da Queiroz Galvão Alimentos 

 
 

 

4.3.2 Framework Netuno Alimentos S.A.  

 Na trajetória da Netuno, ressalta-se a importância do conhecimento prévio acumulado 

de um dos sócios sobre o negócio, relacionado a recursos intangíveis sustentáveis intangíveis 

compartilhados sustentáveis ao haver complementaridade com as competências e 

conhecimento do outro sócio, na fase inicial, e, posteriormente, aos demais sócios. O 

conhecimento prévio associa-se ao relacionamento com agentes confiáveis internacionais que 

possibilitaram as primeiras exportações. Entretanto, devido aos novos mercados e ao 

crescimento rápido da empresa, as tentativas e erros decorrentes associaram-se ao acúmulo de 

conhecimento que levou a um maior comprometimento no processo de internacionalização. 

Contudo, este comprometimento é afetado pelos estímulos ou desestímulos cambiais, assim 
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como sofre forte influência das variações no ambiente natural, conforme retrata a figura 37 

(4). 
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Figura 37 (4) – Estímulos para maior comprometimento de internacionalização da Netuno 

 

Confirma-se a proposição 1, visto que, no início da empresa, há indícios de que o 

processo de planejamento foi predominantemente emergente, por meio de tentativas e erros e 

decisões pautadas no feeling dos executivos. Percebe-se uma evolução no processo de 

planejamento, que passa a ter características de deliberadamente emergente (guarda-chuva) na 

segunda fase, caracterizado por orientações por objetivos e interferências ambientais, mas 

ausência de orientação por processo. Na terceira fase, as propriedades gradualismo e 

orientações por processo se fazem presentes, caracterizando o incrementalismo lógico. 

Notadamente há uma maior preocupação na estruturação do planejamento durante as 

negociações com o novo sócio, BNDES.  

Por fim, após a concretização da sociedade, a proposição 2 é confirmada, pois o 

processo de planejamento das estratégias de internacionalização torna-se  predominantemente 

deliberado diante do acúmulo de conhecimento. A crise de 2004 não afetou o planejamento da 

Netuno nas mesmas proporções que atingiu a Queiroz Galvão Alimentos devido à 
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diversificação relacionada dos seus negócios e estratégia de terceirização de grande parte das 

fazendas e produção de carcinicultura.  

Os acasos naturais e o câmbio geraram oportunidades e ameaças ao longo do processo, 

e a estratégia de internacionalização da empresa é contingenciada a estes fatores, apesar de 

toda a estrutura e conhecimento já estabelecido.  À exceção da lagosta (que se posiciona para 

o mercado interancional), os demais produtos tendem a ser direcionados para o mercado 

internacional ou nacional de acordo com estas variações. Os escritórios espalhados em 

diferentes continentes permitem a empresa vantagens de transação, ao importarem ou 

exportarem produtos à luz destas oscilações. 

Com relação ao maior comprometimento no processo de internacionalização, 

traduzido na presença próxima ao mercado, a empresa optou por escolhas menos 

dispendiosas. As primeiras decisões envolveram escolhas por estruturas desvinculadas, como 

amigos ou profissionais sem vínculo empregatício anterior que abriram o seu próprio negócio 

com a marca Netuno, a exemplo do Chile e Espanha. Contudo, os escritórios da China e 

Estados Unidos envolveram escolhas com vínculo experiencial e emocional, visto que os 

novos escritórios foram abertos por pessoas previamente ligadas a Netuno no Brasil, 

aumentando assim o comprometimento com a matriz, apesar de não haver vínculos formais 

estabelecidos. Estas escolhas possibilitaram a Netuno a obtenção de vantagens transacionais 

por meio da otimização das estruturas no exterior de acordo com câmbio e oscilações de 

oferta de pescados (figura 38 (4)).  
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Figura 38 (4) – Tipos de estruturas adotadas pela Netuno 
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A figura 39 (4) apresenta o framework do processo de internacionalização da Netuno. 

Os agentes externos se fazem presentes no início, principalmente agentes confiáveis 

internacionais, oriundos de relacionamentos anteriores estabelecidos por um dos executivos, 

que possibilitaram as primeiras exportações para um grande cliente.  

As vantagens comparativas da região foram fundamentais para a escolha da instalação 

da empresa e sua importância é ressaltada ao longo de todo o processo. Por sua vez, os 

agentes oportunistas internacionais levaram a um maior comprometimento no processo de 

internacionalização por meio da abertura de representantes no exterior, que teve como 

principal objetivo a redução da assimetria de informações originária destes importadores, que 

buscavam levar vantagens nas transações.  

Ao longo de todo o processo, percebe-se que os recursos intangíveis sustentáveis e 

compartilhados (redes de relacionamento com os fornecedores, reputação e 

complementaridade das competências dos sócios) foram determinantes para suprir a escassez 

de recursos financeiros que não permitiram investimentos em estrutura física. Esta estratégia 

pautada em relacionamentos se faz presente até os dias atuais, reduzindo os riscos de 

oscilação de mercado.  

 

 



 277

 Figura 39 (4) – Framework do processo de internacionalização da Netuno 

 

 

4.3.3 Framework comparativo dos casos 

Ao comparar os dois casos pesquisados, verifica-se que eles apresentam alguns 

aspectos comuns ao longo do seu processo. O processo de formação de estratégias nas duas 

empresas seguiu de forma evolutiva e gradual, onde um maior conhecimento sobre negócios 

internacionais e suas especificidades, a expansão da empresa e maior comprometimento com 

os mercados externos levaram a um processo predominantemente deliberado nos estágios 

mais avançados de internacionalização. Nas fases iniciais de suas trajetórias, notadamente há 

baixa orientação por processos e pouca orientação por objetivos, indicativos de estratégias 
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predominantemente emergentes ou deliberadamente emergentes (guarda-chuva). Nas fases 

mais recentes, a orientação por objetivos, processos e gradualismo faz-se presente, que 

refletem indícios de formação de estratégias predominantemente deliberada ou 

incrementalismo lógico, que ressaltam a preocupação e evolução do planejamento de 

internacionalização nos dois casos.  Cabe ressaltar que este processo sofreu rupturas pontuais 

devido, principalmente, aos acontecimentos do acaso inesperados, que tornam o processo de 

planejamento sujeito às interferências do ambiente, assim como representa o framework da 

figura 40 (4). 

As estratégias de internacionalização e estruturas organizacionais das duas empresas 

foram contingeciadas aos acasos naturais (favoráveis ou desfavoráveis) e ao câmbio 

(valorizado ou valorizado), que geraram mudanças na sua estrutura organizacional e nas 

decisões de estratégia internacional, de acordo com as suas oscilações. Enquanto o real está 

valorizado, foca-se em mercado interno e quando está desvalorizado, investe-se mais nas 

exportações.  

Os acasos naturais, em alguns momentos positivos e percebidos pelos empresários 

como estimuladores para exportação, foram decisivos em momentos críticos ao longo do 

processo, tais como os problemas sanitários no Equador e a própria cólera no nordeste do 

Brasil. Entretanto, o acaso também prejudicou o processo em alguns momentos, a exemplo 

das chuvas e da virose que atingiu o Brasil em 2004, incorrendo em mudanças estratégicas 

sobre mercado e produtos.  A importância do câmbio e acaso aparentemente foram mais 

decisivos nas duas trajetórias do que os demais fatores também considerados importantes para 

o processo de internacionalização, tais como experiência, conhecimento acumulado, recursos 

tangíveis ou intangíveis.   

Nota-se que as vantagens comparativas existentes na região nordeste foram 

determinantes para a abertura dos negócios e conseqüente realização de primeiras exportações 
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de forma competitiva. A influência dos agentes externos confiáveis internacionais e de 

cooperação da indústria motivou as primeiras exportações em ambos os casos e gerou-se um 

clima de modismo (isomorfismo mimético) na região. Contudo, o maior comprometimento 

com a internacionalização e conseqüente posicionamento geográfico em mercados mais 

próximos aos clientes internacionais (independentemente do vínculo entre matriz e filial) foi 

decorrente do oportunismo dos agentes e assimetria de informações. Destarte, os estágios 

mais avançados de internacionalização estão associados à redução desta assimetria e aquisição 

de maior controle e conhecimento internacional e possibilitaram às empresas a geração de 

vantagens transacionais. 

Percebem-se também, na comparação dos dados, que os recursos financeiros foram 

decisivos para a abertura dos negócios, recuperação da crise e avanço dos estágios de 

internacionalização na Queiroz Galvão Alimentos. Todavia, na trajetória da Netuno, estes 

recursos tangíveis foram substituídos por intangíveis sustentáveis, principalmente rede de 

relacionamento com fornecedores, que permitiram a expansão do negócio e sua 

internacionalização, com menores riscos e investimentos.  
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Figura 40 (4) – Framework de internacionalização de empresas do NE 
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Figura 41 (4) - Estrutura da organização da tese – conclusões e limitações 
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5   Conclusões e limitações 

Esta seção visa apresentar as principais conclusões e contribuições da pesquisa, bem 

como as suas limitações e sugestões para investigações futuras.  

5.1  Conclusões e contribuições da pesquisa 

A pesquisa teve como objetivo investigar quais as principais características do 

processo de internacionalização de empresas nordestinas. Há uma baixa inserção internacional 

na região, onde poucas empresas exportam e raras encontram-se em estágios avançados de 

internacionalização. Identifica-se, na literatura, que grande parte da teoria gerada sobre o tema 

é oriunda de casos pesquisados em países desenvolvidos, que apresentam contextos diferentes 

do que os presentes na região investigada. Em pesquisas anteriores, constataram-se indícios 

de aderência apenas parcial aos modelos de internacionalização, a partir do momento em que 

nenhum, isoladamente, foi capaz de explicar como o processo de formação de estratégias 

internacionais das empresas analisadas (eg. OLIVEIRA 2007; BARBOSA, 2008; SILVA, 

2008). 

Questiona-se, portanto, a aplicabilidade e replicação destes modelos diante da 

realidade existente e acredita-se, em consonância com a abordagem de pesquisa da teoria 

adaptativa utilizada na investigação, que a combinação entre o arcabouço ontológico já 

existente e as possibilidades de novos insights que emergem dos dados, podem gerar um 

framework que apresente um melhor ajuste, ou fit, na busca do entendimento da realidade 

empresarial.  
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Por sua vez, diante da afirmação de que a internacionalização é a maior dimensão do 

processo contínuo de estratégia em grande parte das empresas (MELIN, 1992) e que se trata 

de uma decisão importante para a solidificação das corporações que desejam sobreviver ao 

mercado sem fronteiras (ANSOFF, 1991), considera-se que os pilares ontológicos da 

estratégia podem contribuir para o crescimento e fortalecimento das teorias de 

internacionalização. Desta forma, o processo de internacionalização foi analisado à luz dos 

conceitos de estratégia e internacionalização.  

Considerando o arcabouço teórico de internacionalização, foram identificados e 

utilizados na pesquisa os conceitos-chave da teoria do ciclo de vida do produto (VERNON, 

1966; 1979), Escola Nórdica (JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; 

VAHLNE, 1977), escolha adaptativa (LAM; WHITE 1999), modelo Diamante (PORTER 

1989b; 1996; 1999), paradigma eclético de internalização (DUNNING, 1980; 1988) e RBV 

visão baseada em recursos - Resource-based view (FAHY, 2002; DHANARAJ; BEAMISH, 

2003, SHARMA; ERRAMILLI, 2004), a saber: localização, recursos internos tangíveis, 

recursos internos intangíveis, escolhas gerenciais, aprendizagem e agentes externos. Os 

pressupostos teóricos gerados pela análise do referencial pesquisado foram utilizados como 

base para a geração de um framework e do roteiro de entrevista. 

As duas empresas estudadas, Netuno e Queiroz Galvão Alimentos, foram escolhidas 

por encontrarem-se em estágios mais avançados de internacionalização e por conveniência. 

Os dados foram coletados entre outubro de 2007 e maio de 2008, quando foram realizadas 21 

entrevistas com 17 executivos e analisados documentos e reportagens sobre as empresas tendo 

em vista que o caráter longitudinal da pesquisa satisfaz ao critério da internacionalização 

como um processo (MELIN, 1992, p. 102).  

Os procedimentos metodológicos adotados foram embasados na abordagem da teoria 

adaptativa de Layder (1993; 1998), que considera que a teoria deve ser adaptada ou moldada 
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de acordo com as evidências que emergem dos dados, que foi operacionalizado por meio de 

estudos de casos múltiplos (MERRIAN, 2002). A análise dos dados foi realizada em duas 

etapas: análise descritiva e método de comparação constante entre teoria-incidente e 

incidente-incidente (GLASER; STRAUSS, 1967, STRAUSS; CORBIN, 1996) com o auxílio 

do software Atlas ti. O roteiro de entrevistas semi-estruturado, por dispor de questões abertas, 

proporcionou que novos achados emergissem dos dados no processo de análise.  

Os dois casos, apesar de serem referentes a empresas diferentes entre si, apresentam 

alguns aspectos comuns ao longo do processo de internacionalização, que levam à construção 

de um framework. Trata-se da principal contribuição da tese, que apregoa que nenhum 

modelo isoladamente é capaz de explicar a internacionalização, identifica que as 

manifestações dos seus conceitos-chave assumem destaques distintos ao longo do tempo, e 

indica que a exposição a novos contextos influencia no processo de planejamento estratégico 

da empresa. Ademais, algumas manifestações das categorias que emergiram dos dados não 

são contempladas pela literatura dominante de internacionalização, e a sua análise é uma 

contribuição teórica sobre o tema no Brasil ou em países emergentes em estágios similares 

aos que se encontram as empresas brasileiras.  

A análise do processo de formação de estratégias de internacionalização não é 

revelada nas teorias dominantes utilizadas na tese. Considerou-se na tese que os pressupostos 

teóricos de estratégia podem auxiliar no entendimento da internacionalização e percebe-se que 

há um processo evolutivo no planejamento, onde em fases mais recentes, predomina o 

processo predominantemente deliberado, à exceção de quando ocorrem acasos naturais 

desfavoráveis ou mudanças repentinas no contexto cambial. Na Queiroz Galvão, a 

manifestação do processo guarda-chuva fez-se presente na abertura dos dois negócios, 

fruticultura e carcinicultura, onde se detinha foco em objetivos, porém não em processos. Na 

segunda etapa, o incrementalismo lógico se instaurou devido ao maior conhecimento do 
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negócio e ambiente. Entretanto, com a crise de 2004, todo o planejamento precisou ser revisto 

e, pela forte influência do contexto externo (chuvas, vírus, câmbio), o planejamento tornou-se 

emergente. Após a recuperação da crise, em sua última etapa (2007) e fortes investimentos em 

recursos tangíveis de reversão onerosa, de difícil mobilidade, foi possível planejar de forma 

predominantemente deliberada.  

Na Netuno, há claramente indícios de um processo de evolução. Na primeira etapa o 

planejamento detém características do processo predominantemente emergente, 

principalmente pela influência do contexto externo e necessidades dos clientes. Na segunda 

fase, há indicativos de que havia foco em objetivo, porém não em processo, caracterizando o 

processo guarda-chuva. O incrementalismo lógico, destacado pelo gradualismo e orientação 

por processo é percebido na terceira etapa. Por fim, após a sociedade com o BNDES, que 

incorreu na necessidade de estruturação de governança corporativa e maiores controles, as 

evidências apontam para um processo de formação de estratégia predominantemente 

deliberado.  

Ao compararem-se os dois casos, notadamente há um processo de evolução no 

delineamento das estratégias de internacionalização. No início, percebe-se que há uma 

tendência de adoção de estratégias de caráter predominantemente mais emergente ou guarda-

chuva, onde se destaca a propriedade de baixa orientação por processos. Com o passar do 

tempo, o desenvolvimento das estratégias caracteriza-se pelas propriedades de alta orientação 

por objetivos e processos e há a redução de interferências ambientais, à exceção de quando 

ocorrem acasos naturais ou mudanças no cenário cambial, que podem levar à adoção de 

estratégias emergentes pelo desconhecimento do novo cenário causado por tal interferência.  

O contexto externo, pouco discutido nas seis teorias dominantes de 

internacionalização utilizadas na tese, foi o principal determinante para orientação de mercado 

e estrutura. O acaso, explorado por Porter (1989) gerou duas manifestações de categoria: 
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desestímulos do acaso e estímulos do acaso. Em momentos distintos, os empresários 

conseguiram vislumbrar oportunidades em acasos naturais, tais como a cólera no nordeste do 

Brasil ou a virose no Equador, que foram favoráveis à internacionalização. Por sua vez, o 

acaso natural desfavorável foi um grande desmotivador da indústria e sua conseqüente 

inserção internacional a partir de 2004, com as fortes chuvas e surgimento de novo vírus na 

região.  

Apesar de toda a experiência acumulada, escolhas por estruturas no exterior, recursos 

competitivos etc., nota-se que os estímulos ou desestímulos cambiais são os norteadores 

fundamentais do maior comprometimento com o mercado externo, incorrendo em mudanças 

estruturais e organizacionais nas duas empresas de acordo com a sua variação, corroborando a 

teoria contingencial. Trata-se de um importante achado, visto que nos estudos pesquisados 

sobre a teoria contingencial, internacionalização e estratégia, há apenas a relação de que a 

internacionalização é contingenciada pela estratégia adotada pela empresa. Nos casos 

pesquisados, trata-se do inverso. O câmbio afeta a internacionalização, que por sua vez, altera 

as estratégias da empresa, ou seja, a estratégia é contingenciada pela internacionalização.  

No framework, verifica-se que, o principal determinante para a origem das primeiras 

exportações concentra-se nas vantagens comparativas existentes na região. O clima, a 

disponibilidade de terra, o solo e o mar permitiram que fossem instaladas as duas empresas na 

região e permitiram as primeiras exportações a preços competitivos, em consonância com os 

fatores básicos presentes no Modelo Diamante. As vantagens comparativas existentes foram 

causadoras de um clima de modismo na região, ou do isomorfismo mimético destacado por 

Dimaggio e Powell (1983), visto que, as empresas que enfrentam incertezas buscam soluções 

em outras empresas que se depararam com incertezas semelhantes. Diversas empresas, 

inclusive despreparadas, decidiram entrar no negócio, atraídas pelas altas margens ou 

oportunidades de mercado e começaram a cooperar entre si com o objetivo de aprendizagem 
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sobre o negócio e mercado, gerando assim instituições de cooperação da indústria, tais como 

associações. Os agentes de cooperação da indústria, tais como associações ou grupos de 

empresa, auxiliam na disseminação de conhecimento e aprendizagem mútua no início, na fase 

de crescimento do setor e quando há baixos níveis de rivalidade.  Os agentes de cooperação da 

indústria como impulsionadores das exportações e o clima de modismo são pouco explorados 

na literatura. Talvez a referência mais próxima seja o Modelo Diamante, quando Porter (1989) 

destaca o nível de rivalidade e estratégia entre as empresas da mesma região como base para a 

internacionalização das empresas em um determinado cluster.  

Percebe-se também que os agentes confiáveis internacionais, estabelecidos por meio 

de redes de relacionamento prévias (na Netuno) possibilitam as primeiras vendas, em 

contraponto com a Queiroz Galvão, que conseguiu comercializar para o exterior graças aos 

agentes de cooperação da indústria. Entretanto, nos dois casos, com o passar do tempo e 

aumento das exportações, há a diversificação de clientes, que, diante da ingenuidade dos 

exportadores brasileiros, tenderam a levar vantagens nas transações por meio de informações 

deturpadas sobre o estado da mercadoria e preços de mercado, denominados de agentes 

oportunistas internacionais. Diante do prejuízo no caso de retorno da mercadoria e 

desconhecimento de mercado, os vendedores do Brasil tenderam a baixar os seus preços em 

diversas transações, até perceberem, com o acúmulo de experiência e conseqüente reflexão e 

senso crítico, que estavam sendo enganados.  

Tais agentes oportunistas também não são destacados nos seis modelos de 

internacionalização pesquisados, mas emergiram repetidamente nos dados. Buscou-se parte de 

sua fundamentação na literatura dos Custos de Transação apregoada, principalmente, por 

Williamson (1973; 1978). A percepção de que os importadores tinham comportamento 

oportunista pelos exportadores, nos dois casos, levou a um maior comprometimento com a 

internacionalização. Tais evidências não são consideradas pelos vários autores, notadamente 
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Vernon (1966; 1979), Johanson e Vahlne (1977; 1990), Porter (1989), Root (1994), Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2002), Lam e White (1999), e Wild, Wild e Ham (2007). Considera-se 

que o primeiro posicionamento no exterior das duas empresas seja por meio de estruturas 

desvinculadas ou parcialmente vinculadas, foi um salto nos estágios motivado, 

principalmente, pelo oportunismo dos agentes ao invés de uma escolha gradual devido ao 

acúmulo de conhecimento.  No entanto, com o conhecimento acumulado e a aprendizagem 

baseada em tentativas e erros, a forma de gestão dos escritórios no exterior mudou em ambos 

os casos para modelos de maior controle, como estruturas de vínculo experiencial ou 

estruturas vinculadas.  

Com relação aos conceitos apregoados pelos autores da internacionalização por meio 

dos recursos competitivos – RBV, observou-se, nos achados, que alguns recursos, em 

destaque os recursos intangíveis sustentáveis e os compartilhados sustentáveis, foram 

determinantes para a inserção internacional da Netuno que adotou em sua estratégia a 

utilização de recursos tangíveis terceirizados. Ao invés de investimento próprio, a empresa 

estabelece o seu fornecimento baseado em redes de relacionamento com pescadores e 

produtores, que investem praticamente sozinhos nos recursos tangíveis (área, equipamentos 

etc.) necessários para a produção mediante a segurança de fornecimento.  Nota-se pouco 

investimento próprio em bens tangíveis, à exceção das três plantas de beneficiamento.  

Diferentemente, a Queiroz Galvão teve o seu processo pautado em investimentos em recursos 

tangíveis de inversão onerosa ou reversíveis, tais como investimentos altos em tecnologia e 

aquisição de área. Os recursos intangíveis sustentáveis também foram determinantes para a 

internacionalização, principalmente a reputação e experiência do grupo.  Portanto, como 

contribuição teórica, verifica-se que, para a internacionalização, os recursos intangíveis 

podem substituir os tangíveis, principalmente no que diz respeito à detenção de capital.  
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O processo de aprendizagem no início dos negócios em ambas as empresas teve forte 

influência da aprendizagem coletiva da indústria. Uma vez o modismo instaurado e os agentes 

de cooperação da indústria estabelecidos, geraram-se trocas de experiências entre as empresas 

concorrentes, fundamental para que houvesse crescimento e melhoria de desempenho nos 

setores. A aprendizagem baseada em tentativas e erros foi percebida no momento do aumento 

das exportações nas duas empresas, principalmente pelo desconhecimento de novos mercados 

e suas especificidades. Nota-se, porém, que nas fases mais recentes, as duas empresas têm 

investido em aprendizagem buscada, quando há proatividade na aquisição do conhecimento 

direto, principalmente por meio da contratação de agentes externos contratados pelas 

empresas, tais como consultorias, universidades ou pesquisadores. Apesar dos teóricos de 

Uppsala abordarem a aprendizagem baseada em tentativas e erros, percebe-se que este tipo foi 

percebido apenas em fases iniciais da internacionalização. A partir daí, a aprendizagem passa 

a ter um caráter de gradualismo e, posteriormente, com o auxílio de atores externos.  

Além de contribuir academicamente, a pesquisa evidenciou aspectos relevantes para a 

prática gerencial das empresas que atuam nas indústrias pesquisadas. A partir da análise dos 

resultados, distribuída entre as empresas participantes individualmente, objetiva-se a geração 

de reflexão dos profissionais sobre as suas práticas e decisões acerca do processo de 

planejamento e aprendizagem estratégicos da empresa, influência dos agentes externos, 

características da localização e do contexto externo, papel dos recursos tangíveis e 

intangíveis. Os achados também auxiliam a tomada de decisões sobre internacionalização das 

empresas nordestinas, que podem deparar-se com problemas e situações semelhantes aos 

encontrados na pesquisa, levando a um processo de reflexão e aprendizagem indireta. 

 

 



 290

5.2 Limitações da pesquisa 

Com relação à coleta e análise dos dados, ressalta-se que o pesquisador é o principal 

sujeito na pesquisa qualitativa, por tentar estudar de forma objetiva o fenômeno em questão e 

confrontar-se constantemente com suas opiniões próprias e preconceitos (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Diante desta afirmação, considera-se que os diversos anos de experiência 

profissional da pesquisadora em comércio exterior podem ter interferido em algum momento 

na pesquisa, apesar da mesma sempre buscar a imparcialidade durante todo o processo. Por 

outro lado, a experiência contribuiu no entendimento dos termos técnicos e conhecimento das 

atividades desenvolvidas pelos respondentes, visto que estão associadas às suas práticas.  

Cabe ressaltar que a Teoria das Redes, que vem sendo utilizada recentemente para o 

entendimento do processo de internacionalização, não foi contemplada na pesquisa. Também 

não foi possível pesquisar a cadeia do frio da empresa Netuno Alimentos, por limitação de 

tempo da pesquisa e acesso aos entrevistados.  

Para Mintzberg (1978), é recorrente a dificuldade de acesso às informações das 

empresas entre os pesquisadores, principalmente relacionadas às estratégias, consideradas 

como cerne da organização. Apesar da saturação dos dados decorrente das entrevistas, 

ressalta-se que apenas foram pesquisadas as visões dos protagonistas e não houve condições 

de coletar dados com clientes ou agentes oportunistas caracterizados na pesquisa, com o 

objetivo de identificar o seu posicionamento perante as questões que emergiram nas 

entrevistas.  

Apesar destas limitações, a pesquisadora buscou atenuá-las observando os indicadores 

de qualidade em pesquisa qualitativa destacados por Bauer, Gaskell e Allum (2002), a saber: 

a) fidedignidade no ponto de saturação; b) construção do corpus; c) triangulação de técnicas 

(entrevistas, documentos e observações); d) transparência nos passos da pesquisa e; e) 

descrição clara e detalhada dos casos pesquisados.  
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5.3 Sugestões para pesquisas futuras 

Acredita-se que os achados podem contribuir como insights para a realização de 

pesquisas futuras. Sugere-se que sejam pesquisados novos setores do agronegócio 

representativos nas pautas de exportações dos estados nordestinos, tais como castanha de caju, 

açúcar e álcool. As manifestações geradas na tese podem servir de base para a criação de um 

questionário para pesquisa quantitativa, possibilitando a ampliação da quantidade de casos 

Outras questões que podem ser analisadas envolvem: a) a visão dos agentes externos 

(sejam confiáveis ou oportunistas), com o objetivo de comparação dos achados; b) o papel dos 

agentes oportunistas em outros casos e em demais indústrias; c) a ocorrência do isomorfismo 

mimético nas exportações; d) a comparação entre estruturas vinculadas e experienciais de 

filiais no exterior; e) as diferentes motivações para o estabelecimento dos diferentes tipos de 

recursos intangíveis e tangíveis na internacionalização e; f) a ingenuidade dos exportadores 

brasileiros no processo de internacionalização de empresas.  
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APÊNDICE A – Objetivos X Fundamentação Teórica 
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1. QUAL A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO, OU SEJA, DAS CONDIÇÕES INTERNAS 

E EXTERNAS QUE PERMEIAM O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO? 
 
1.1   Contexto externo: 

 Ambiente social, econômico, político e competitivo no qual a empresa opera 
(PETTIGREW, 1987; HAAR; ORTIZ-BUONAFINA, 1995; DONALDSON; 1999) 

 Ambientes industriais, organizacionais e internacionais que compõem o contexto da 
estratégia (PORTER 1989a; 1991) 

 Questionamentos sobre “aonde” , ou seja, empresa e ambiente do processo e conteúdo 
estratégicos (DE WIT; MEYER, 2004).  

 Diferenças no comportamento do consumidor, idioma, sistema legal, relações de trabalho, 
dentre outras (DE WIT; MEYER, 2004)  

 pressões institucionais (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000) e influência do mercado 
local (CINTRA; MOURÃO, 2007) 

 benefícios da expansão internacional (CZINKOTA; RONKAINEN; DONATH, 2004; YIP, 
1995; KOTABE; HELSEN, 2000; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002; LEVITT, 1983; 
WILD; WILD; HAN, 2006) e velocidade (PLA-BARBER; ESCRIBÁ-ESTEVE, 2005; 
JONES; COVIELLO, 2005) 

 concorrência (CONDO, 2000; WELCH; LUOSTARINEN, 1988) 
 governo (KUADA; SORENSEN, 2000, PORTER 1989) 
 informações (KUADA; SORENSEN, 2000) 

 
1.2 Contexto interno:  

 Importância do líder,  fontes de poder e a arena de sua influência, além da aprendizagem 
organizacional. Estrutura, cultura corporativa e contexto político em seu interior 
(PETTIGREW, 1987 p.657, KUADA; SORENSEN, 2000) 

 influência dos processos gerenciais e capacidades de recursos (AULAKH; KOTABE; 
TEEGEN, 2000; KUADA; SORENSEN, 2000) 

 Aplicações pró-ativas ou reativas (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000; PIERCY, 1981; 
BILKEY; TESAR, 1977; REID, 1981; WOOD; ROBERTSON, 1997; CINTRA; 
MOURÃO, 2007; RICUPERO; BARRETO, 2007)  
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2. QUAL A NATUREZA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO? A NATUREZA É DELIBERADA OU EMERGENTE? 
QUAL O COMPORTAMENTO AO LONGO DO TEMPO SEGUNDO PRODUTO, 
MERCADO E MODO DE ENTRADA? 
• Internacionalização (MELIN, 1992; ANSOFF, 1991; ANDERSEN, 1997) 
• Estratégia (CHANDLER; 1998; MINTZBERG; 1973, 1978, 1987, 2001;  

MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; 
ANSOFF, 1973; PORTER; 1986, 1989, 1991, 1999;  ANDREWS; 2001; BARNEY; 
2002); 

• Processo de internacionalização (MELIN, 1992; JOHANSON; VAHLNE, 1990; 
CRICK; SPENSE, 2005) e modo de entrada (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000, 
ROOT, 1994, HITT; IRELAND; HOSKISSON 2002; YUNG-CHUL; KONOPA, 
1993; HAAR; ORTIZ-BUONAFINA, 1995) 

• Estratégia de internacionalização (BARTLETT; GHOSHAL, 1987;  HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002; KEEGAN, 2005; WILD; WILD; HAN, 2006; AULAKH; 
KOTABE; TEEGEN, 2000). 

• Preocupação com o “como” (DAVENPORT, 1994 p.6; DE WIT; MEYER, 2004 p. 5), 
“quem” e “quando” da estratégia (DE WIT; MEYER, 2004 p. 5) 

• Flexibilidade estratégica (SANCHEZ, 1995; SANCHEZ, 1997; HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002) e adaptação (MILES; SNOW; MEYER; COLEMAN, 1978) 

• Processo de formação de estratégias (IDENBURG, 1993; MINTZBERG, 1987, 1998; 
QUINN, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1982, MINTZBERG; QUINN; VOYER, 
1995; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 
2000) 
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3. QUAL A INFLUÊNCIA DOS PRINCIPAIS CONCEITOS-CHAVE DAS TEORIAS 

DE INTERNACIONALIZAÇÃO AO LONGO DO PROCESSO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO NORDESTE 
BRASILEIRO? 

 
• Localização Dimitratos (2002); Dunning (1980;1988); Ghemawat (2003); Klein; Roth 

(1990); ; Lam; White (1999);  Porter (1989b; 1996; 1999) ; Stöttinger; Schlegelmilch 
(1998); Vernon (1966; 1979) 

• Recursos internos intangíveis e tangíveis Andersson; Johanson; Vahlne (1997); 
Barney (1991; 2002); Dhanaraj; Beamish, (2003).Dunning (1980; 1988); Fahy (2002); 
Ford (2002); Ghauri; Lutz; Tesfom (2003);  Grant (1991); Hilal; Hemais (2003);  
Holm; Eriksson; Johanson (1996); Johanson; Wiedersheim-Paul, (1975); Johanson; 
Vahlne (1977; 1990; 2006); Porter (1989b, 1996; 1999);  Rutashobya; Jaensson 
(2004),  Sharma; Erramilli (2004); Sinhá (2005); Vernon (1966; 1979); Wernerfelt 
(1984); 

• Escolhas gerenciais Johanson; Wiedersheim-Paul (1975); Johanson; Vahlne (1977; 
1990); Lam; White (1999); Vernon (1966; 1979); Welch; Luorstarinen (1988) 

• Aprendizagem Burpitt; Rondilelli (2000); Hilal; Hemais (2002); Hoskisson; Busenitz 
(2001); ); Johanson; Wiedersheim-Paul, (1975); Johanson; Vahlne (1977; 1990; 2006); 
Schön (1983); Yeoh (2004); 

• Agente externo Katsikeas (1996); Kuada; Sorensen (2000); Porter (1989b, 1996, 
1999), Vernon (1966; 1979) 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas 

Orientação à Pesquisadora: este roteiro de entrevista deve ser aplicado com os principais executivos das 
empresas pesquisadas. Com auxílio destas entrevistas e da pesquisa documental, será realizada uma análise por 
empresa por meio de utilização do software Atlas TI. Será também construído um gráfico temporal, onde os 
principais conceitos-chave das teorias de internacionalização serão caracterizados para que os respondentes 
analisem a influência de cada conceito-chave ao longo do tempo, para posterior comparação entre as empresas. 
A amostra para este roteiro constitui nos gestores atuais de parceiros e/ou indústrias correlatas ou demais pessoas 
que tenham ou tiveram envolvimento com o processo de internacionalização da empresa. 
 
No início da entrevista: 

1. Coletar dados pessoais sobre o entrevistado (formação, empresa atual, cargo e tempo na função); 
2. Apresentar dos objetivos da pesquisa;  
3. Solicitar autorização para gravação da entrevista. Ressaltar que esta será transcrita e submetida à 

aprovação do entrevistado antes da utilização das informações na análise dos resultados. 
 
No final da entrevista: 

1. Perguntar ao entrevistado se algum tema importante referente à temática não foi contemplado por este 
roteiro; 

2. Solicitar indicação do entrevistado de alguém que possa fornecer informações relevantes acerca do 
processo de formação de estratégias internacionais da fruticultura da região. 

 

PERGUNTA DE 
PESQUISA 

 
Quais as principais características do processo de internacionalização de empresas 
nordestinas? 
 

OBJETIVO 
GERAL 

 
Construir um framework que descreva as principais características do processo de 
internacionalização de empresas nordestinas. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

 
Analisar a influência do contexto externo que permeia o processo de internacionalização 
das empresas pesquisadas. 
 

 
1. Faça uma breve descrição do histórico da empresa.  
2. Descreva o histórico de sua internacionalização (MINTZBERG, 1978; 1998; 2000; MINTZBERG; 

WATERS, 1985; MINTZBERG; MCHUGH, 1985; QUINN, 1978; VAN DE VEN, 1992; MINTZBERG, 
AHLSTRAND, LAMPEL, 2000), enfatizando os momentos cruciais para as estratégias 
internacionais (MINTZBERG, 1978, 1998, 2000; QUINN, 1978; PETTIGREW, 1987; MINTZBERG; 
WATERS, 1985; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; 
HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, KEEGAN, 2005, WILD; WILD; HAN, 2006). 

3. Que motivos levaram à empresa à primeira operação internacional? (CZINKOTA; RONKAINEN; 
DONATH, 2004; YIP, 1995; KOTABE; HELSEN, 2000; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002; 
LEVITT, 1983; WILD; WILD; HAN, 2006).  Ao longo do tempo, que motivos foram percebidos para 
inserção em novos mercados?  

4. Como a empresa obteve informações sobre o comércio internacional e mercados potenciais? 
(KUADA; SORENSEN, 2000). Como vem mantendo-se esta forma de obtenção de informações 
desde o início da percepção de potencialidade para exportações?  

5. Descreva como a empresa lidou, ao longo do tempo, com as diferenças no comportamento do 
consumidor, idioma, sistema legal e relações de trabalho a cada novo país que ingressava. (DE WIT; 
MEYER, 2004)  
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6. Descreva os principais envolvidos dentro da organização. Qual a importância e influência do líder 
ao longo do processo de internacionalização? (PETTIGREW, 1987 p.657, KUADA; SORENSEN, 
2000).  

7. Como se mantiveram os processos gerenciais ao longo do tempo? (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 
2000; KUADA; SORENSEN, 2000) 

8. Qual a influência da indústria e da concorrência no processo de internacionalização da empresa? 
(CONDO, 2000; WELCH; LUOSTARINEN, 1988; PORTER 1989a; 1991) Como a empresa considera 
a sua velocidade de internacionalização, comparada com a concorrência? (PLA-BARBER; 
ESCRIBÁ-ESTEVE, 2005; JONES; COVIELLO, 2005) 

9. Qual a influência do mercado local no processo de internacionalização da empresa? (CINTRA; 
MOURÃO, 2007) 

 

 

PERGUNTA DE 
PESQUISA 

 
Quais as principais características do processo de internacionalização de empresas 
nordestinas? 
 

OBJETIVO 
GERAL 

 
Construir um framework que descreva as principais características do processo de 
internacionalização de empresas nordestinas. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (2) 

 
Identificar a natureza do processo, deliberado ou emergente, do conteúdo das estratégias 
adotadas pelas empresas no decorrer do tempo, segundo produto e mercado e modo de 
entrada. 
 

 
1. Quais os estágios de internacionalização pelos quais a empresa passou ou está passando, a exemplo 

de atividades de exportação, uso de representantes e agentes, escritórios de venda e subsidiárias no 
exterior? (JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; VEIGA; 
ROCHA, 2001; HILAI; HEMAIS, 2001). 

1. Quais os modos de entrada adotados pela empresa atualmente? Como foi a escolha destes modos de 
entrada? (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000, ROOT, 1994, HITT; IRELAND; HOSKISSON 2002; 
YUNG-CHUL; KONOPA, 1993; HAAR; ORTIZ-BUONAFINA, 1995) 

2. Qual o primeiro país para o qual a empresa exportou, quais os motivos e primeiro produto 
exportado?  

3. Quais os produtos exportados atualmente? Há algum produto que já foi exportado e atualmente 
não é mais? Quais os motivos? 

4. De forma gradativa, como ocorreu a escolha destes novos produtos para exportação? 
5. Atualmente, quais os principais países de atuação e a forma de operação nestes? 
6. Quais os motivos que levaram à estes novos países? (AULAKH; KOTABE; TEEGEN, 2000; PIERCY, 

1981; BILKEY; TESAR, 1977; REID, 1981; WOOD; ROBERTSON, 1997; CINTRA; MOURÃO, 2007; 
RICUPERO; BARRETO, 2007)  

7. Para que países a empresa já exportou e não exporta mais? Quais os motivos? 
8. Como se deu a escolha dos mercados internacionais? (JOHANSON; VAHLNE, 1977; KLEIN; ROTH, 

1990; HILAI; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 2002). 
9. Como foram elaboradas as primeiras estratégias de internacionalização da empresa? (MELIN, 

1992; JOHANSON; VAHLNE, 1990; CRICK; SPENSE, 2005) 
10. Como você descreve o processo de formação das estratégias ao longo do tempo? (MINTZBERG, 

1978, 1998; QUINN, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; VAN DE 
VEN, 1992; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000) 

11. Como é a elaboração das estratégias atuais de internacionalização? (MELIN, 1992; JOHANSON; 
VAHLNE, 1990; CRICK; SPENSE, 2005) As estratégias da empresa são planejadas por algum 
procedimento formal? (ANSOFF, 1973; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 
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12. Diante da entrada em novos mercados, como a empresa adapta ou flexibiliza as suas estratégias?  
13. (SANCHEZ, 1995; SANCHEZ, 1997; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002; MILES; SNOW; 

MEYER; COLEMAN, 1978) 
14. O quão dependente é hoje a empresa das operações internacionais? (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 

 

PERGUNTA DE 
PESQUISA 

 
Quais as principais características do processo de internacionalização de empresas 
nordestinas? 
 

OBJETIVO 
GERAL 

 
Construir um framework que descreva as principais características do processo de 
internacionalização de empresas nordestinas. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (3) 

 
Analisar as manifestações dos principais conceitos-chave das teorias de 
internacionalização (localização, recursos tangíveis, recursos intangíveis, escolhas 
gerenciais, agentes externos e aprendizagem), ao longo do processo de formação das 
estratégias internacionais das empresas pesquisadas. 
 

Perguntas relacionadas à localização: 
 
1. Que fatores determinam a localização da produção da empresa? (DUNNING, 1980; 1988) 
2. Qual o impacto da localização da empresa no Brasil no processo de internacionalização? 

(DIMITRATOS, 2002) O fato de estar localizada no nordeste influencia positivamente ou 
negativamente? 

3. Além do Brasil, quais os países concorrentes na exportação de seu principal produto? Como você 
avalia a competitividade do Brasil frente a estes países? (PORTER, 1989b).  

4. Como você avalia a concorrência nacional e internacional ao longo do tempo? (VERNON, 1966, 
1979) 

5. Quais os fatores de produção necessários ao sucesso da operação da empresa (como por exemplo 
recursos humanos, nível de especialização, tecnologia,  recursos naturais entre outros)? (PORTER, 
1989b). Estes fatores encontravam-se presentes no início da internacionalização? Como foi a 
formação destes fatores de produção? 

6. Qual o papel das escolhas gerenciais no processo de internacionalização ao longo do tempo? (LAM; 
WHITE, 1999) 

7. Qual a influência do idioma do país; práticas de negócios vigentes; ambiente econômico; sistema 
político-legal; e infra-estrutura de comunicação na escolha dos países de destino? (KLEIN; ROTH 
1990)  
 

Perguntas relacionadas aos recursos tangíveis e intangíveis: 
 

8. Qual a importância das networks para o sucesso das estratégias internacionais da empresa?  
(HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; RUTASHOBYA; JAENSSON 2004; JOHANSON; 
VAHLNE, 2006). Como foram estabelecidas estas redes de relacionamento? (GHAURI; LUTZ; 
TESFOM, 2003)  

9. Como o conhecimento dos executivos, adquirido com as experiências em mercados internacionais, 
contribuíram para a concepção e implementação das estratégias internacionais ao longo do tempo?  
(JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; HILAI; HEMAIS, 2001; 
WHITELOCK, 2002). 

10. Quais os recursos da empresa que são considerados valiosos, raros, difíceis de imitar e 
insubstituíveis? (BARNEY, 1991, 2002).  

11. Como estes recursos foram se desenvolvendo ao longo do tempo? Como contribuem no processo de 
internacionalização? DUNNING (1980; 1988); RUTASHOBYA; JAENSSON (2004),  SHARMA; 
ERRAMILLI (2004); SINHÁ (2005) Como a empresa explora esses recursos?  
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12. Qual a influência de variáveis como cultura, reputação, imagem, know-how, experiência, tecnologia, 
para o processo de formação de estratégias internacionais da empresa? (DHANARAJ; BEAMISH, 
2003). 

 
Perguntas relacionadas às escolhas gerenciais: 

 
13. Quais as principais decisões que levaram ao processo de internacionalização?  
14. Que dilemas a empresa enfrentou a cada entrada num novo mercado internacional? . Como foram 

solucionados estes dilemas? (LAM; WHITE, 1999). Repetiram-se ao longo do tempo? (JOHANSON; 
WIEDERSHEIM-PAUL, 1975) 

15. Como as escolhas estão relacionadas ao grau de conhecimento do mercado? (JOHANSON; 
VAHLNE, 1990)  

16. Qual a relação entre o grau de conhecimento do mercado internacional e o planejamento 
estratégico da empresa para ingresso em novos mercados internacionais, novos produtos e novos 
modos de entrada? 

17. O grau de conhecimento de um determinado país onde a empresa já opera influencia a entrada em 
outro mercado? Caso positivo, como? 

18. O grau de conhecimento de um determinado produto que a empresa já exporta ou produz no 
exterior influencia a escolha de produzir ou exportar outros produtos? Caso positivo, como? 

19. Como a empresa lida com novas oportunidades e ameaças que emergem ao longo do tempo? 
(WELCH; LUORSTARINEN, 1988 p.47). 

 
Perguntas relacionadas à aprendizagem: 
 
20. Qual fase do processo de internacionalização você considera que mais ampliou a base de 

conhecimento internacional da empresa? (YEOH, 2004).  Por quê? 
21. No processo de internacionalização, que erros foram percebidos? Como foram superados? 
22. Que fatores levaram à maior aprendizagem dos executivos da empresa e qual a importância deste 

aprendizado para a internacionalização?  
23. Como os executivos se mantêm atualizados e revêem as suas práticas? (SCHÖN, 1983) 
24. A escolha do modo de entrada está relacionada ao grau de aprendizado do executivo? 

(HOSKISSON; BUSENITZ, 2001) 
25. Qual a relação entre o tempo de atuação em mercados internacionais e o comprometimento de 

recursos? (CYRINO; OLIVEIRA JUNIOR, 2002) 
 
Perguntas relacionadas à influência de agentes externos: 
 
26. Qual a influência da demanda interna na internacionalização da empresa? A demanda interna 

prejudicou ou incentivou a exportação dos seus produtos? Qual a influência da demanda externa? 
(PORTER, 1989b) 

27. Onde estão localizados os fornecedores e indústrias correlatas? Qual a sua influência na 
internacionalização da empresa? (PORTER, 1989b) 

28. Como se dá o relacionamento com os fornecedores, quanto às parcerias e fluxo de informações? 
(PORTER, 1989b) 

29. Qual a relação existente entre as empresas rivais internas? Existe cooperação existente entre elas? 
Como se deu esta relação ao longo do tempo? (PORTER, 1989b) 

30. Qual foi a influência do governo no ambiente da indústria em que a empresa opera, ao longo do 
processo de internacionalização? Houve benefícios diretos ou indiretos? (KUADA; SORENSEN, 
2000, PORTER 1989b, 1996, 1990) 

31. Que agentes externos mais contribuíram com a internacionalização da empresa ao longo do tempo?  
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APÊNDICE C – Roteiro de Observação 

 
A) Cenário físico: Observar estilos dominantes, imagem intencionada, diferenças de cenário e o que sinaliza, a 
exemplo da hierarquia, departamentos, entre outros. 

• Instalações/mobiliários  
• Artefatos 
• Disposições do espaço 

 

 
B) Atores/participantes: 

• A entrada/receptividade 
• Contexto da observação: entrevista ou visita 
• Expectativas aparentemente geradas  
• Questionamentos dos atores/ator 
• Disponibilidade para atendimento 

 

 
C) A interação/conversação: 

• Expressões e palavras mais usadas 
• Tipos de interação 

• Clima de formalidade 
• Relações e tipos de envolvimento 

• Quem fala e quem cala 
• Interrupções, se houver 

• Tipo 
• Motivo 
• Tempo 

• Interação direta com o observador 
• Situações de participação 
• Comportamentos 
• Atividade/passividade 
• Observações sobre os sinais emitidos pelos participantes em relação a atividade de observação 

(confiança/desconfiança) 
• Impressões do pesquisador 

• Justificáveis 
• Não justificáveis 

• Fatores Sutis 
• Saída do pesquisador 
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APÊNDICE D – Relatórios de comparações constantes (MEMOS ATLAS/ti) 

Descobrindo e validando propriedades dos tipos de influência da localização que afetam a internacionalização de empresas (micro-ambiente) 
Tendo como base a literatura de internacionalização e a coleta dos dados, supõe-se que a localização exerce influência diferenciada ao longo do processo de 
internacionalização (PORTER, 1989b, DIMITRATOS, 2002, DUNNING, 1980, 1988) e que a categoria tipos de influência da localização deve ser analisada.  
No caso dos dados da entrevista de Sérgio Lima, quais são as propriedades e dimensões que caracterizam a localização? Organizando as propriedades analiticamente: 
 
MODISMO (MOD) 
CONCEITO: comportamento imitativo das empresas da região (DIMITRATOS, 2002) 
ALTO (+): há comportamento imitativo das empresas da região 
BAIXO (-): não há comportamento imitativo das empresas da região 
 
VANTAGENS LOCACIONAIS (VL) 
CONCEITO: diferenças de preços nos produtos e matérias primas, qualidade dos insumos, custos de transporte e comunicação, distancia fisica, de idioma e cultura e 
distribuição espacial dos insumos e matérias primas (DUNNING, 1980; 1988) 
ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
BAIXO (-): existem poucas vantagens locacionais na região 
 
FATORES INTERNOS DA REGIÃO (FAT) 
CONCEITO: a fonte para a vantagem competitiva da indústria é situada no país de origem, que proporciona a estrutura da indústria correlata e de apoio, condições de fatores 
de produção, condições da demanda, estrutura e rivalidade interna. Condições de fatores referem-se aos fatores de produção, como mão-de-obra, território, recursos naturais 
capital e infra-estrutura e podem se classificar como básicos ou avançados (PORTER 1989b, 1996, 1999)  
ALTO (+): há  fatores avançados desenvolvidos na região 
BAIXO (-): existência apenas de fatores básicos na região 
AMBOS (+-): existência de fatores básicos e avançados na região 
 
PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO) 
CONCEITO: Localização próxima, geograficamente, do seu mercado consumidor (PORTER, 1989b) 
ALTO (+):Localização próxima do mercado consumidor 
BAIXO (-): Localização distante geograficamente do mercado consumidor 
 
VANTAGENS TRANSACIONAIS (VT) 
CONCEITO: Localização possibilita vantagens transacionais, ou seja, oportunidades que nascem da gestão coordenada de ativos instalados em diferentes países (DUNNING, 
1980; 1988) 
ALTO (+):Localização proporciona vantagens transacionais 
BAIXO (-): Localização não proporciona vantagens transacionais 
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VARIAÇÕES DIMENSIONAIS NAS ENTREVISTAS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  AC  MOD  VL  FAT  PRO  VT  OBSER/CONTEXTO  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:91   -  +  -  -  -  -  início da produção de carcinicultura no Brasil 
4:145       -  -  -    chegada de fornecedores na região 
4:208       +  -  -    localização do escritório 
4:277       -  -      localização da fábrica 
4:323   -  +      +    abertura da subsidiária 
4:327       -    -    dificuldades de logística 
4:414     +  +  -  -    localização da fazenda de engorda 
4:415       +  -  -  -  instalação da fazenda de larvas e engorda 
4:417   -  -  +    +    abertura de subsidiária na Espanha 
4:418   -  +  +    +  +  estoques e escritórios na Europa 
4:419   -  +  +    +    abertura do escritório na Holanda 
4:420     +  +    +  +  escritórios na Europa 
4:421   -  -  +    +  +  otimização dos escritórios na Europa 
4:422   -    +    +  +  abertura de escritório nos EUA 
4:423  -    +    +  +  utilização do escritório nos EUA 
4:427  -  +      -    criação da competição 
4:428   -  +    -  -    estruturação de uma associação 
4:430         -  -    escolha da localização 
4:432         -  -    escolha da localização 
4:433         -  -    impactos gerados na região 
4:434           -    impactos na região 
4:435   -    -        falta de concorrência no sudeste 
4:436    -    +  -  -    localização favorável no NE 
4:438       +    +    benefícios de ser uma empresa européia 
4:439       -    -    impossibilidade de abertura de subsidiária 
4:440       +    +    utilização de transinter 
4:441       +    +    transinter 
4:442       +    +    tratamento de empresa local na Europa 
4:443 .  -    -    -    desvantagens de logística 
4:444   -    +    -    surgimento de vantagens locacionais 
4:445  -    -        importação de matéria prima 
4:446      +    -    surgimento de fornecedores locais 
4:448   +        -    proximidade da associação 
4:449   +  +  +  +  -    cooperação em fruticultura 
4:450   +  +  +  +  -    produção no NE 
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4:451   +    +  +  -    O NE é isento do vírus 
5:8      -  -  -    benefícios na região 
6:15  -  +  +    +    proximidade do mercado 
9:19       +  -  -    impacto na região 
9:20       +  -  -    impacto na mão de obra feminina 
9:26   +  +  +  -  -    estrutura da industria 
9:30  -    -  -  -    crise de 2004 
9:35   +  +  -  -  -    entrada de empresas despreparadas na indústria 
11:47   +  +  -  -      crise 
17:17  +  +  -  -      crise no setor 
17:21       +  +  +  +  arbitragem 
21:12   -  -  +  -  -    surgimento da lagosta 
23:31   -    +  +  -    benefícios da localização no NE 
 
Vantagens transacionais 
VANTAGENS TRANSACIONAIS (VT): ALTO (+): Localização proporciona vantagens transacionais 
PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO): ALTO (+): Localização próxima do mercado consumidor 
VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  AC  MOD  VL  FAT  PRO  VT  OBSER/CONTEXTO  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:418   -  +  +    +  +  estoques e escritórios na Europa 
4:420     +  +    +  +  escritórios na Europa 
4:421   -  -  +    +  +  otimização dos escritórios na Europa 
4:422   -    +    +  +  abertura de escritório nos EUA 
4:423  -    +    +  +  utilização do escritório nos EUA 
17:21       +  +  +  +  arbitragem 
 
Modismo  
AMBIENTE COMPETITIVO DA INDÚSTRIA (AC): BAIXO (-): pequeno número de competidores, baixa rivalidade no setor 
MODISMO (MOD) ALTO (+): há comportamento imitativo da indústria regional 
VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  AC  MOD  VL  FAT  PRO  VT  OBSER/CONTEXTO  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:91   -  +  +  -  -  -  início da produção de carcinicultura no Brasil 
4:323   -  +      +    abertura da subsidiária 
4:414     +  +  -  -    localização da fazenda de engorda 
4:419   -  +  +    +    abertura do escritório na Holanda 
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4:427  -  +      -    criação da competição 
4:428   -  +    -  -    estruturação de uma associação 
6:15  -  +  +    +    proximidade do mercado 
 
Vantagens comparativas 
VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
FATORES (FAT) BAIXO (-): existência apenas de fatores básicos na região 
PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO)CONCEITO: BAIXO (-): Localização distante geograficamente do mercado consumidor 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  AC  MOD  VL  FAT  PRO  VT  OBSER/CONTEXTO  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:208       +  -  -    localização do escritório 
4:414     +  +  -  -    localização da fazenda de engorda 
4:415       +  -  -  -  instalação da fazenda de larvas e engorda 
4:436    -    +  -  -    localização favorável no NE 
9:19       +  -  -    impacto na região 
9:20       +  -  -    impacto na mão de obra feminina 
21:12   -  -  +  -  -    surgimento da lagosta 
 
Desvantagens locacionais 
VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): BAIXO (-): existem desvantagens locacionais na região 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  AC  MOD  VL  FAT  PRO  VT  OBSER/CONTEXTO  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:145       -  -  -    chegada de fornecedores na região 
4:277       -  -      localização da fábrica 
4:327       -    -    dificuldades de logística 
4:435   -    -        falta de concorrência no sudeste 
4:439       -    -    impossibilidade de abertura de subsidiária 
4:443 .  -    -    -    desvantagens de logística 
4:445  -    -        importação de matéria prima 
5:8      -  -  -    benefícios na região 
9:30  -    -  -  -    crise de 2004 
9:35       -  -  -    entrada de empresas despreparadas na indústria 
11:47       -  -      crise 
17:17      -  -      crise no setor 
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Descobrindo e validando propriedades dos recursos intangíveis que influenciam no processo de internacionalização de empresas. 
Recursos são entradas no processo de produção da empresa e englobam um espectro dos fenômenos individuais, sociais e organizacionais. Os recursos intangíveis se 
encontram profundamente enraizados na história da empresa  e são considerados como os recursos idiossincráticos (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002; WERNERFELT, 
1984; BARNEY; 1991, 2002; PETERAF; 1993; FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; ERRAMILLI, 2004; GRANT, 1991). 
Tendo como base a literatura de internacionalização, percebe-se que os recursos tangíveis sãomotivadores para a inserção internacional de empresas (eg. FAHY, 2002; 
DHANARAJ; BEAMISH, 2003, SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Supõe-se que a existência de recursos intangíveis exerce influência diferenciada ao longo do processo de 
internacionalização e que a categoria tipos de influência dos recursos tangíveis deve ser analisada.  Os recursos intangíveis se encontram profundamente enraizados na história 
da empresa , considerados como recursos idiossincráticos (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002; WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991, 2002; PETERAF; 1993; FAHY, 
1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; ERRAMILLI, 2004; GRANT, 1991) 
• RECURSOS HUMANOS: Conhecimentos, Confiança, Capacidade gerencial, Rotinas de organização 
• RECURSOS DE INOVAÇÃO: Idéias, capacidade científica, capacidade de inovar 
• RECURSOS DE REPUTAÇÃO:  Reputação junto aos clientes (nome da marca, percepções de qualidade, durabilidade e confiabilidade do produto) e reputação junto aos 

fornecedores (interações e relações de eficiência, eficácia, suporte e benefício recíproco), assim como baseados em redes de relacionamento (HOLM; ERIKSSON; 
JOHANSON, 1996, GHAURI; LUTZ; TESFOM, 2003, CHETTY; WILSON 2003)  

 
COMPLEMENTARES (COM) 
CONCEITO: As equipes de alta administração são mais eficientes quando possuem habilidades diversas e complementares (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002). Gunz e 
Jalland (1996), consideram que os recursos organizacionais complementares são importantes para formular e implementar as estratégias eficientemente. 
ALTO (+): os recursos tendem a ser complementares 
BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares 
 
RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO) 
CONCEITO: recursos raros, que não estão sendo utilizados simultaneamente por outras empresas, auxiliam a melhorar o desempenho, aproveitar oportunidades e neutralizar 
ameaças provenientes do ambiente externo e recursos difíceis de imitar, seja pela ambigüidade causal, em que nem mesmo a organização conhece como exatidão o link entre 
o recurso e a vantagem, e a complexidade social, na qual eram percebidos certos traços idiossincráticos como cultura, reputação entre outros e os fatores ou condições 
históricas, tais comoaprendizado ou experiência (BARNEY, 2002) 
ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as características VRIO 
BAIXO (-): Recursos intangíveis não dispõem de todas as características VRIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF   RH  RI  RR  COM  VRIO  CONTEXTO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2:3       +  -  +  reputação do grupo 
2:6    +    +  +  +  determinação da equipe e credibilidade 
2:13        +  -  -  troca de informações com parceiros 
2:15      +    -  -  inovação na carcinicultura 
2:27   +        +  experiência de José Torres e Vítor 
2:28    +      +  +  diversidade de formações 
2:29   +      +  +  diversidade de formações 
3:17        +  -  +  credibilidade, reputação com clientes 
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3:22        +  -  +  reputação do grupo 
3:24    +      -  -  conhecimento de mercado 
3:28   +      -  -  conhecimento de mercado 
3:30       +  -  -  relacionamento com concorrentes 
3:32        +  -  -  relacionamento com concorrentes 
3:43   +      -  -  conhecimento acumulado sobre mercado 
3:44    +      -  -  connhecimento sobre mercado de camarão 
3:64       +  -  +  credibilidade da marca pelos compradores 
3:65        +  -  +  credibilidade do grupo QG 
3:66   +      -  +  cultura QG 
3:67        +  -  +  seriedade QG 
4:7       +  -  -  relação com carcinicultores 
4:8        +  -  +  marca Q. Galvão 
4:9        +  -  +  visibilidade do grupo 
4:34        +  -  -  relacionamento com Frutiforte 
4:44    +      -  -  experiência funcionários 
4:45    +      -  -  experiência do vendedor 
4:46    +      -  +  experiência de Renato 
4:48        +  -  +  reputação por meio de feiras 
4:51        +  -  +  reputação 
4:82    +      -  +  experiência transferida da fruticultura 
4:88    +      -  -  experiência do executivo principal 
4:106        +  -  +  reputaçao do grupo QG 
4:120        +  -  -  relacionamento com concorrentes 
4:124        +  -  -  redes de relacionamento com fornecedores 
4:125        +  -  +  relacionamentos estabelecidos com clientes 
4:134    +    +  +  +  fusão das duas empresas 
4:135    +      +  +  fusão das duas empresas 
4:137    +      +  +  experiência entre negócios 
4:144        +  -  -  relacionamento com fornecedores 
4:146        +  -  -  relacionamento com fornecedores 
4:156        +  -  +  relacionamento com concorrentes 
16:7        +  -  +  relacionamento com red lobster 
16:9    +      -  +  conhecimento de Hugo 
16:10   +    +  +  +  rede de relacionamentos de Hugo 
16:12   +    +  +  +  relacionamento com red lobster 
16:13       +    +  reputação junto a Red lobster 
16:21    +    +  +  +  reputaçao ao vender para red lobster 
16:22       +    +  reputação com McDonalds 
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16:31   +      -  -  conhecimento de mercado 
16:32        +  -  +  marca Netuno 
16:35    +      +  +  complementaridade de competencias dos socios 
16:36   +      +  +  complementariedade de competencias 
16:39    +      +  +  sócios complementares 
16:45    +    +  +  +  experiencia Netuno e crecibilidade 
16:55    +      -  -  experiencia dos funcionários 
16:58   +      +  +  sócios se complementam 
16:65   +      +  +  sócios da Netuno 
16:67    +      -  -  experiência da equipe 
17:5   +      -  -  experiência de executivos  
21:1    +      -  +  experiência de Hugo 
21:5        +  -  +  rede de relacionamentos de Hugo 
21:8    +      -  +  experiência de Hugo 
21:10    +    +  -  +  reputação de Hugo 
21:15    +      +  +  complementaridade dos sócios 
21:17    +    +  +  +  primeira exportação 
21:26        +  -  +  relacionamento com produtores de tilapia 
21:41        +  -  +  relacionamento com pescadores 
 
Recursos compartilhados sustentáveis  
COMPLEMENTARES (COM): ALTO (+): os recursos tendem a ser complementares 
RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as características VRIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF   RH  RI  RR  COM  VRIO  CONTEXTO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2:6    +    +  +  +  determinação da equipe e credibilidade 
2:28    +      +  +  diversidade de formações 
2:29   +      +  +  diversidade de formações 
4:134    +    +  +  +  fusão das duas empresas 
4:135    +      +  +  fusão das duas empresas 
4:137    +      +  +  experiência entre negócios 
16:10   +    +  +  +  rede de relacionamentos de Hugo 
16:12   +    +  +  +  relacionamento com red lobster 
16:21    +    +  +  +  reputaçao ao vender para red lobster 
16:35    +      +  +  complementaridade de competencias dos socios 
16:36   +      +  +  complementariedade de competencias 
16:39    +      +  +  sócios complementares 
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16:45    +    +  +  +  experiencia Netuno e crecibilidade 
16:58   +      +  +  sócios se complementam 
16:65   +      +  +  sócios da Netuno 
21:15    +      +  +  complementaridade dos sócios 
21:17    +    +  +  +  primeira exportação 
 
recursos intangíveis não sustentáveis (recursos humanos, redes com concorrentes e com clientes) 
RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): BAIXO (-): Recursos intangíveis não dispõem de todas as características VRIO 
COMPLEMENTARES (COM): BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF   RH  RI  RR  COM  VRIO  CONTEXTO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2:13        +  -  -  troca de informações com parceiros 
2:15      +    -  -  inovação na carcinicultura 
3:24    +      -  -  conhecimento de mercado 
3:28   +      -  -  conhecimento de mercado 
3:30       +  -  -  relacionamento com concorrentes 
3:32        +  -  -  relacionamento com concorrentes 
3:43   +      -  -  conhecimento acumulado sobre mercado 
3:44    +      -  -  connhecimento sobre mercado de camarão 
4:7       +  -  -  relação com carcinicultores 
4:34        +  -  -  relacionamento com Frutiforte 
4:44    +      -  -  experiência funcionários 
4:45    +      -  -  experiência do vendedor 
4:88    +      -  -  experiência do executivo principal 
4:120        +  -  -  relacionamento com concorrentes 
4:124        +  -  -  redes de relacionamento com fornecedores 
4:144        +  -  -  relacionamento com fornecedores 
4:146        +  -  -  relacionamento com fornecedores 
16:31   +      -  -  conhecimento de mercado 
16:55    +      -  -  experiencia dos funcionários 
16:67    +      -  -  experiência da equipe 
17:5   +      -  -  experiência de executivos  
2:27   +        -  experiência de José Torres e Vítor 
 
Recursos intangíveis sustentáveis (experiência, redes de relacionamento com fornecedores, credibilidade) 
RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as características VRIO 
COMPLEMENTARES (COM): BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares 



 328 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF   RH  RI  RR  COM  VRIO  CONTEXTO 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2:3       +  -  +  reputação do grupo 
3:17        +  -  +  credibilidade, reputação com clientes 
3:22        +  -  +  reputação do grupo 
3:64       +  -  +  credibilidade da marca pelos compradores 
3:65        +  -  +  credibilidade do grupo QG 
3:66   +      -  +  cultura QG 
3:67        +  -  +  seriedade QG 
4:8        +  -  +  marca Q. Galvão 
4:9        +  -  +  visibilidade do grupo 
4:46    +      -  +  experiência de Renato 
4:48        +  -  +  reputação por meio de feiras 
4:51        +  -  +  reputação 
4:82    +      -  +  experiência transferida da fruticultura 
4:106        +  -  +  reputaçao do grupo QG 
4:125        +  -  +  relacionamentos estabelecidos com clientes 
4:156        +  -  +  relacionamento com concorrentes 
16:7        +  -  +  relacionamento com red lobster 
16:9    +      -  +  conhecimento de Hugo 
16:13       +    +  reputação junto a Red lobster 
16:22       +    +  reputação com McDonalds 
16:32        +  -  +  marca Netuno 
21:1    +      -  +  experiência de Hugo 
21:5        +  -  +  rede de relacionamentos de Hugo 
21:8    +      -  +  experiência de Hugo 
21:10    +    +  -  +  reputação de Hugo 
21:26        +  -  +  relacionamento com produtores de tilapia 
21:41        +  -  +  relacionamento com pescadores 
 
Descobrindo e validando propriedades dos recursos tangíveis que influenciam no processo de internacionalização de empresas. 
Recursos são entradas no processo de produção da empresa e englobam um espectro dos fenômenos individuais, sociais e organizacionais (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 
2002; WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991, 2002; PETERAF; 1993; FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; ERRAMILLI, 
2004; GRANT, 1991). Tendo como base a literatura de internacionalização, percebe-se que os recursos tangíveis são motivadores para a inserção internacional de empresas 
(eg. FAHY, 2002; DHANARAJ; BEAMISH, 2003, SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Por sua vez, ao analisar a categoria recursos tangíveis, percebeu-se que predominavam 
as características dos tipos de recursos ao invés do relacionamento entre estes ou características de compartilhamento. Primeiramente, tentou-se identificar as propriedades 
presentes no modelo VRIO de Barney (2002), raridade, valor, capacidade de imitação e exploração pela empresa. Entretanto, durante a análise dos dados não foram 



 329 

encontrados incidentes que ressaltassem as dimensões destas propriedades. Tentou-se também identificar se haveria complementaridade entre os recursos, mas novamente não 
se obteve sucesso. Uma nova tentativa foi realizada por meio da identificação dos tipos de recursos tangíveis presentes nos dados (capital, estrutura física e tecnologia). 
Supõe-se que a existência de recursos tangíveis exerce influência diferenciada ao longo do processo de internacionalização e que a categoria tipos de influência dos recursos 
tangíveis deve ser analisada. À luz do marco teórico, as propriedades podem ser: 
 
DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET) 
CONCEITO: visa identificar de quem é a propriedade dos recursos tangíveis, ou seja, se encontram-se enraizados nas empresas pesquisadas (HITT, IRELAND, 
HOSKISSON, 2002; WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991, 2002; PETERAF; 1993; FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; 
ERRAMILLI, 2004; GRANT, 1991) 
ALTO (+): os recursos tangíveis pertencem a empresa.  
BAIXO (-): os recursos tangíveis são de terceiros, não pertencem à empresa (terceirizados ou pertencem à parceiros) 
 
GRAU DE REVERSÃO (REV) 
CONCEITO: visa analisar qual o grau de reversão do recurso, ou seja, uma vez encontrado, qual a possibilidade de transformá-lo em outro tipo de recurso. Associa-se aos 
investimentos prévios e o ônus de reverte-lo 
ALTO (+): recursos tangíveis detêm alto grau de reversão 
BAIXO (-): recursos tangíveis detêm baixo grau de reversão, são díficeis de serem revertidos em outro tipo de recursos, onerosos 
___________________________________________________________________________________ 
REF  DET  REV  CONTEXTO 
___________________________________________________________________________________ 
1:1   +  -  melhoramento genético 
1:3   +  -  laboratório de melhoramento genético 
1:7   +  -  análises laboratoriais 
1:8   +  -  cultivo do vírus 
1:9   +  -  estoque de reprodutores 
1:10   +  -  índices de sobrevivência dos camarões 
1:11   +  -  investimento no melhoramento genético 
1:13   +  -  programa de melhoramento genético 
1:17  +  -  estoque de famílias 
1:18  +  -  laboratório 
1:28   +  -  sala de biosegurança 
1:29  +  -  mapas genéticos do cruzamento de famílias 
1:38   +  -  software do melhoramento genético 
1:39   +  -  mapa do melhoramento genético 
1:40   +  -  probióticos 
1:41   +  -  controles de probióticos 
1:42   +  -  desenvolvimento interno de probióticos 
2:4   +  +  capacidade financeira do grupo 
4:95  +  +  recursos financeiros disponíveis 
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4:118   +  -  programa de melhoramento genético 
4:239  +  +  capacidade de alvancagem financeira do grupo 
4:241   +  -  melhoramento genérico 
8:18   +  -  investimentos em tecnologia 
8:20   +  -  genética 
8:21   +  +  aeração 
11:38   +  +  tecnologia de irrigação 
11:46  +  +  alavancagem financeira do grupo 
11:48   +  +  disponibilidade financeira 
21:27   +  +  indústria de beneficiamento 
21:33   +  +  frota para logística 
1:35   +  -  rastreabilidade  
1:37   +  -  programa de rastreabilidade 
2:25   +  -  rastreabilidade 
4:76   +  +  técnicos do equador 
7:21   +  -  manejo 
7:23   +  -  manejo do camarão 
8:19   +  -  Manejo técnico  
16:74   -  +  compra de pescados dos barcos 
16:75   -  +  inexistência de barcos 
16:76  -  +  barcos de terceiros 
16:77   +  +  escritórios próprios Netuno 
16:78   -  +  fazendas que vendem para Netuno 
16:79  -  +  integrais de tilápia que vendem para a Netuno 
16:80    +  -  logística própria 
16:81   +  +  tecnologia da informação 
18:5  +  +  máquinas na área de industrialização 
18:6   -  +  foco da Netuno não é recursos tangíveis 
18:8   -  +  unidades produtivas terceirizadas 
19:1   -  +  terceirização dos rt 
20:15  -  +  terceirização de nove plantas das 12 
20:16   +  +  beneficiamento próprio 
20:17  +  +  planta de beneficiamento própria em Paulo Afonso 
20:18   -  +  plantas terceirizadas 
20:19   -  +  Cds terceirizados 
 
RECURSOS TANGÍVEIS PRÓPRIOS DE INVERSÃO ONEROSA 
DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET) ALTO (+): os recursos tangíveis pertencem a empresa.  
GRAU DE REVERSÃO (REV) BAIXO (-): recursos tangíveis detêm baixo grau de reversão, são díficeis de serem revertidos em outro tipo de recursos, onerosos 
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___________________________________________________________________________________ 
REF  DET  REV  CONTEXTO 
___________________________________________________________________________________ 
1:1   +  -  melhoramento genético 
1:3   +  -  laboratório de melhoramento genético 
1:7   +  -  análises laboratoriais 
1:8   +  -  cultivo do vírus 
1:9   +  -  estoque de reprodutores 
1:10   +  -  índices de sobrevivência dos camarões 
1:11   +  -  investimento no melhoramento genético 
1:13   +  -  programa de melhoramento genético 
1:17  +  -  estoque de famílias 
1:18  +  -  laboratório 
1:28   +  -  sala de biosegurança 
1:29  +  -  mapas genéticos do cruzamento de famílias 
1:38   +  -  software do melhoramento genético 
1:39   +  -  mapa do melhoramento genético 
1:40   +  -  probióticos 
1:41   +  -  controles de probióticos 
1:42   +  -  desenvolvimento interno de probióticos 
4:118   +  -  programa de melhoramento genético 
4:241   +  -  melhoramento genérico 
8:18   +  -  investimentos em tecnologia 
8:20   +  -  genética 
1:35   +  -  rastreabilidade  
1:37   +  -  programa de rastreabilidade 
2:25   +  -  rastreabilidade 
7:21   +  -  manejo 
7:23   +  -  manejo do camarão 
8:19   +  -  Manejo técnico 
16:80    +  -  logística própria 
 
 
RECURSOS TANGÍVEIS TERCEIRIZADOS 
DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET): BAIXO (-): os recursos tangíveis são de terceiros, não pertencem à empresa (terceirizados ou pertencem à parceiros) 
GRAU DE REVERSÃO (REV): ALTO (+): recursos tangíveis detêm alto grau de reversão 
___________________________________________________________________________________ 
REF  DET  REV  CONTEXTO 
___________________________________________________________________________________ 
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16:74   -  +  compra de pescados dos barcos 
16:75   -  +  inexistência de barcos 
16:76  -  +  barcos de terceiros 
16:78   -  +  fazendas que vendem para Netuno 
16:79  -  +  integrais de tilápia que vendem para a Netuno 
18:6   -  +  foco da Netuno não é em recursos tangíveis 
18:8   -  +  unidades produtivas terceirizadas 
19:1   -  +  terceirização dos rt 
20:15  -  +  terceirização de 9 plantas das 12 
20:18   -  +  plantas terceirizadas 
20:19   -  +  Cds terceirizados 
 
RECURSOS TANGÍVEIS PRÓPRIOS PASSÍVEIS DE REVERSÃO 
DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET) ALTO (+): os recursos tangíveis pertencem a empresa.  
GRAU DE REVERSÃO (REV): ALTO (+): recursos tangíveis detêm alto grau de reversão 
___________________________________________________________________________________ 
REF  DET  REV  CONTEXTO 
___________________________________________________________________________________ 
2:4   +  +  capacidade financeira do grupo 
4:95  +  +  recursos financeiros disponíveis 
4:239  +  +  capacidade de alvancagem financeira do grupo 
8:21   +  +  aeração 
11:38   +  +  tecnologia de irrigação 
11:46  +  +  alavancagem financeira do grupo 
11:48   +  +  disponibilidade financeira 
21:27   +  +  indústria de beneficiamento 
21:33   +  +  frota para logística 
4:76   +  +  técnicos do equador 
16:77   +  +  escritórios próprios Netuno 
16:81   +  +  tecnologia da informação 
18:5  +  +  máquinas na área de industrialização 
20:16   +  +  beneficiamento próprio 
20:17  +  +  planta de beneficiamento própria em Paulo Afonso 
 
Descobrindo e validando propriedades dos tipos de escolhas gerenciais que afetam a internacionalização de empresas. 
Tendo como base a literatura de internacionalização e a coleta dos dados, supõe-se que as escolhas gerenciais exercem influência diferenciada ao longo do processo de 
internacionalização (LAM; WHITE, 1999) e que a categoria tipos de influência destas escolhas deve ser analisada.  
À luz do marco teórico, organiza-se as propriedades analiticamente da seguinte forma:  
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DILEMA ESTRUTURAL (DES) 
CONCEITO: concerne ao tipo de estrutura organizacional a ser adotada (LAM; WHITE, 1999). 
ALTO (+): empresa opta por estrutura organizacional vinculada, centralizada 
MÉDIO (*) : estrutura parcialmente vinculada 
BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
 
DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 
CONCEITO: A empesa definir de que local será o corpo gerencial de suas filiais no exterior (LAM; WHITE, 1999) 
INT (+): corpo gerencial estrangeiro, sem vínculos anteriores com a empresa 
NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia na empresa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  DES  DRH  OBSERVAÇÕES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:35   *  -  abertura da filial na Holanda 
4:41   +  -  fechamento da filial de Bilbao 
4:42   +    contrataçao do vendedor espanhol 
4:53   +  -  abertura da subsidiária nos EUA 
4:54   +  -  subsidiárias Q. Galvão 
4:121   *  -  utilização do transinter 
4:125   *  -  Seabrex 
4:139   *  -  subsidiária EUA 
4:131  *  -  transinter 
4:132  *  -  utilização da Cool Control 
6:1   *  -  primeiras exportações via transinter 
6:2   +  -  subsidiária na Espanha 
6:7   +  -  abertura Bilbao 
11:10  *  -  utilização do transinter 
11:33  +  -  estrutura Holanda 
16:38   -  -  abertura Nentuno Estados Unidos 
16:53   -  -  abertura Netuno EUA 
16:54   -  -  abertura China 
21:39   -  +  abertura Netuno na Espanha 
21:40   -  +  abertura Chile 
22:3   -  -  abertura Netuno EUA 
Escolhas por estruturas com vínculo experiencial 
DILEMA ESTRUTURAL (DES): BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia na empresa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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REF  DES  DRH  OBSERVAÇÕES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
16:38   -  -  abertura Nentuno Estados Unidos 
16:53   -  -  abertura Netuno EUA 
16:54   -  -  abertura China 
22:3   -  -  abertura Netuno EUA 
 
Escolhas por estruturas desvinculadas 
DILEMA ESTRUTURAL (DES): BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) INT (+): corpo gerencial estrangeiro, sem vínculos anteriores 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  DES  DRH  OBSERVAÇÕES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
21:39   -  +  abertura Netuno na Espanha 
21:40   -  +  abertura Chile 
 
Escolhas por estruturas vinculadas 
DILEMA ESTRUTURAL (DES): ALTO (+): empresa opta por estrutura organizacional vinculada, centralizada 
DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia na empresa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  DES  DRH  OBSERVAÇÕES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:41   +  -  fechamento da filial de Bilbao 
4:42   +    contrataçao do vendedor espanhol 
4:53   +  -  abertura da subsidiária nos EUA 
4:54   +  -  subsidiárias Q. Galvão 
6:2   +  -  subsidiária na Espanha 
6:7   +  -  abertura Bilbao 
11:33  +  -  estrutura Holanda 
 
Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas 
DILEMA ESTRUTURAL (DES): MÉDIO (*) : estrutura parcialmente vinculada 
DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia na empresa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  DES  DRH  OBSERVAÇÕES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:35   *  -  abertura da filial na Holanda 
4:121   *  -  utilização do transinter 
4:125   *  -  Seabrex 
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4:139   *  -  subsidiária EUA 
4:131  *  -  transinter 
4:132  *  -  utilização da Cool Control 
6:1   *  -  primeiras exportações via transinter 
11:10  *  -  utilização do transinter 
 
Descobrindo e validando as propriedades da categoria aprendizagem para criação dos tipos.  
Acredito que a aprendizagem exerceu forte influência no processo de internacionalização. Mas, aprendizagem de quem? A aprendizagem levou ao "avanço" do processo de 
internacionalização? Que tipo de conhecimento foi gerado? De mercado? De produto? Os executivos aprenderam como? Experiências próprias passadas? Experiências de 
terceiros? A aprendizagem afeta a internacionalização da empresa (HOSKISSON; BUSENITZ, 2001; JOHANSON; VAHLNE, 1990) por meio da ampliação da base de 
conhecimento internacional (YEOH, 2004) Os executivos refletem sobre as suas ações para reverem as suas práticas? (SCHON, 1983). O processo de aprendizagem levou a 
um maior comprometimento dos recursos? (HILAL;HEMAIS, 2003 – UPPSALA). Organizou-se as propriedades analiticamente da seguinte forma, tendo como base o que 
emergiu dos dados e marco teórico:  
 
EXPÊRIÊNCIAS PASSADAS (PASSAD) 
CONCEITO: a aprendizagem decorre de experiências próprias passadas, de um conhecimento existente num novo contexto (HOSKISSON; BUSENITZ 2001) 
ALTO (+): a aprendizagem decorre de experiências próprias passadas 
BAIXO (-): a aprendizagem não é oriunda de experiências próprias passadas  
 
ERROS (ERR) 
CONCEITO: o que levou ao processo de aprendizagem foram erros ocorridos no passado, tentativa e erro (JOHANSON; VAHLNE, 1990, GOULART;ARRUDA; BRASIL, 
1994; WELCH; LUORSTARINEN, 1988) 
ALTO (+): as tentativas e erros levaram ao processo de aprendizagem 
BAIXO (-): não foram os erros que levaram ao processo de aprendizagem 
DISSEMINAÇÃO (DIS) 
CONCEITO: a empresa aprendeu sozinha ou a aprendizagem foi conjunta da indústria (PORTER, 1989) 
ALTO (+): a aprendizagem foi conjunta da indústria 
BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
 
PROATIVIDADE (PRO) 
CONCEITOa empresa buscou aprender de forma pró-ativa (WOOD; ROBERTSON, 1997) 
ALTO (+): empresa buscou aprender de forma pró-ativa 
BAIXO (-): aprendizagem foi passiva 
 
EXPERIENCIAL (EXP) 
CONCEITO: processo de aprendizagem por meio de conhecimento experiencial, que pode penas ser adquirida por meio de vivências pessoais em mercados internacionais, 
melhor que quando comparado ao tradicional conhecimento que pode ser ensinado ou exposto (JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 
1997; HILAI; HEMAIS, 2001; WHITELOCK, 2002) 
ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
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BAIXO (-): aprendizagem ocorre de forma indireta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  PASSAD ERR  DIS  PRO  EXP  OBSER/CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1:43   -  +  -  -  +  utilização de probióticos e reprovação 
1:44   -  +  -  +  +  percepção de que a fabrica de probioticos era desnecessária 
3:3   +  +  -  +  +  aprendizagem da empresa em carcinicultura 
3:4  +    +  +  +  primeiras despescas de camarão 
3:6   -    +    -  aprendizagem com a Netuno 
3:16   -    +    -  aprendizagem coletiva na ABCC 
3:23   -  +  -  -  +  aprendizagem sobre o mercado local devido ao câmbio 
3:30   -    +    -  aprendizagem com a Netuno 
3:36   -    -  +  -  interferência do consultor francês 
3:37   -  +  -    +  aprendizagem coletiva sobre carcinicultura na empresa 
3:54     +  -  -  +  aprendizagem pós-crise 
3:68   -    -  +  +  aprendizagem com clientes europeus 
4:60   -    -    +  conhecimento de mercado 
4:63     +  -    +  tentativas e erros na carcinicultura 
4:84   -  +  -  +  +   aprendizagem sobre fruticultura 
4:86       +  +  -  saída do board de frutas 
4:107  +    -  -  +  aprendizagem com a consultoria MCR 
4:138       -  +  +  abertura de subsidiárias 
4:153     +  -    +  aprendizagem sobre mercado europeu 
4:206   +  +  -    +  aprendizagem com erros 
4:214    +  -    +  aprendizagem experiencial, tamanhos de camarão. 
4:229       -    +   conhecimento sobre mercado 
5:10     +  -    +  resolução de problemas 
7:7      -  +  +  aprendizagem na abertura de subsidiárias 
7:35        +    contratação do consultor espanhol 
7:54           +  como a empresa lida com a informação disponível 
8:28   +    -    +  problemas devido ao tamanho da fazenda 
8:30   +    -    +  administração de problemas na fazenda 
8:39   +        +  conhecimento do gerente de produção - experiência int. 
9:5       -    +  determinação de embalagens e consultoria MCR 
9:8   +  +  -    +  transferência de conhecimento entre frut. e carcin. 
9:9    +  -    +  tentativas e erros 
9:57       +      aprendizagem da indústria, ABCC 
10:7     +  +    +  aprendizagem apos a crise de 2004 
11:19       -    +  aprendizagem sobre mercado europeu 
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11:20   +  +  -    -  aprendizagem indireta sobre mercado de fruta 
11:22       -  +  +  conhecimento in loco sobre mercado 
11:28     +  -    +  conhecimento sobre mercado europeu 
11:39     +  -    +  aprendizagem com clientes 
11:51   -    -  +  +  aprendizagem da empresa no mercado 
16:58     +  -    +  fechamento do Pescatório 
16:59     +  -    +  desistência de novos negócios 
16:61     +  -    +  tentativas e erros 
21:8  +    -    +  experiência do executivo 
21:21   +  +  -  +  +  investimentos em aqüicultura 
21:51       -  +  +  participação em feiras 
 
Conhecimento acumulado 
EXPÊRIÊNCIAS PASSADAS (PASSAD)-  ALTO (+): a aprendizagem decorre de experiências próprias passadas 
DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  PASSAD ERR  DIS  PRO  EXP  OBSER/CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3:3   +    -  +  +  aprendizagem da empresa em carcinicultura 
8:28   +    -    +  problemas devido ao tamanho da fazenda 
8:30   +    -    +  administração de problemas na fazenda 
9:8   +    -    +  transferência de conhecimento entre frut. e carcin. 
21:8  +    -    +  experiência do executivo 
 
Aprendendo com os erros  
ERROS (ERR) - ALTO (+): as tentativas e erros levaram ao processo de aprendizagem 
DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
REF  PASSAD ERR  DIS  PRO  EXP  OBSER/CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1:43   -  +  -  -  +  utilização de probióticos e reprovação 
1:44   -  +  -  +  +  percepção de que a fabrica de probioticos era desnecessária 
3:23   -  +  -  -  +  aprendizagem sobre o mercado local devido ao câmbio 
3:37   -  +  -    +  aprendizagem coletiva sobre carcinicultura na empresa 
3:54     +  -  -  +  aprendizagem pós-crise 
4:63     +  -    +  tentativas e erros na carcinicultura 
5:10     +  -    +  resolução de problemas 
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9:9    +  -    +  tentativas e erros 
16:58     +  -    +  fechamento do Pescatore 
16:59     +  -    +  desistência de novos negócios 
4:84   -  +  -  +  +   aprendizagem sobre fruticultura 
4:153     +  -    +  aprendizagem sobre mercado europeu 
11:28     +  -    +  conhecimento sobre mercado europeu 
11:39     +  -    +  aprendizagem com clientes 
16:61     +  -    +  tentativas e erros 
 
Aprendizagem coletiva da indústria 
DISSEMINAÇÃO (DIS) - ALTO (+): a aprendizagem foi conjunta da indústria 
EXPERIENCIAL (EXP) - BAIXO (-): aprendizagem ocorre de forma indireta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  PASSAD ERR  DIS  PRO  EXP  OBSER/CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3:6   -    +    -  aprendizagem com a Netuno 
3:16   -    +    -  aprendizagem coletiva na ABCC 
3:30   -    +    -  aprendizagem com a Netuno 
4:86       +  +  -  saída do board de frutas 
 
Aprendizagem buscada 
PROATIVIDADE (PRO)- ALTO (+): empresa buscou aprender de forma pró-ativa 
EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  PASSAD ERR  DIS  PRO  EXP  OBSER/CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3:68   -    -  +  +  aprendizagem com clientes europeus 
4:138       -  +  +  abertura de subsidiárias 
7:7      -  +  +  aprendizagem na abertura de subsidiárias 
7:54           +  como a empresa lida com a informação disponível 
11:19       -    +  aprendizagem sobre mercado europeu 
11:22       -  +  +  conhecimento in loco sobre mercado 
11:51   -    -  +  +  aprendizagem da empresa no mercado 
21:51       -  +  +  participação em feiras 
 
Descobrindo e validando as dimensões da categorias tipos de processo de formação de estratégia 
Um processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar num produto especificado para um determinado cliente ou mercado, uma ordenação das 
atividades de trabalho no tempo e no espaço, com inputs e outputs identificados, tornando-se uma estrutura para a ação. A perspectiva de um processo implica uma visão 
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horizontal do negócio “As atividades empresariais devem ser vistas não em termos de funções, departamentos ou produtos, mas de processos-chave” (DAVENPORT, 1994, 
p.1).  Em termos de questionamentos, o estudo do processo preocupa-se com o “como” (DAVENPORT, 1994, p.6; DE WIT; MEYER, 2004, p. 5), “quem” e “quando” da 
estratégia (DE WIT; MEYER, 2004, p. 5).  
À luz do marco teórico, as propriedades podem ser: 
 
ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ)  
CONCEITO: tem como base as orientações por objetivo (o que) (IDENBURG, 1993, p.133)  
ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
BAIXO (-): fraca orientação por objetivos 
 
ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC)  
CONCEITO: baseia-se nas orientações por processo (como) (IDENBURG, 1993, p.133).  
ALTO (+):  forte orientação por processos 
BAIXO (-): fraca orientação por processos 
 
INTENÇÕES PRÉVIAS (INT) 
CONCEITO: para serem consideradas deliberadas, as intenções precisas devem ter existido na organização, articuladas num nível de detalhamento relativamente concreto; as 
intenções devem ter sido comuns a todos os atores; e as intenções coletivas devem ter sido realizadas exatamente como intencionadas, o que significa ausência de 
interferência de qualquer força externa (MINTZBERG, 1987; MINTZBERG; QUINN; VOYER, 1995; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; MINTZBERG; 
1978; MITZBERG; WATERS, 1985; HENDERSON, 1998; MINTZBERG, 2001). 
ALTO (+): as intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação na organização 
MÉDIO (+-): poucas intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação na organização 
BAIXO (-): há ausência de intenções prévias 
 
INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB) 
CONCEITO: Identifica qual o grau de influência do ambiente no padrão de ações da organização (MINTZBERG; WATERS, 1985). Por fim, na estratégia emergente, é 
impossível desenvolver uma perspectiva do futuro e de formular objetivos explícitos num ambiente imprevisível, incorrendo na necessidade de reagir de forma flexível, 
oportunista e acidental aos novos e inesperados acontecimentos. 
ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da organização 
BAIXO (-): pouca influência do ambiente nas estratégias da organização 
 
GRADUALISMO (GRAD) 
CONCEITO: O processo de formulação das estratégias desenvolveu-se em fases, com cada etapa dando suporte à seguinte e tendo sua lógica própria. (QUINN, 1978; 
IDENBURG, 1993, JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; ANDERSSON; 
JOHANSON; VAHLNE, 1997; JOHANSON, 2000)  
ALTO (+): estratégias foram elaboradas de forma gradual e evolucionária 
BAIXO (-): estratégias não foram elaboradas de forma gradual e evolucionária 
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Ao analisar a entrevista de Sérgio Lima, identifica-se que há poucas referências acerca do processo de planejamento. Por isso, buscaram-se demais incidentes em outras 
entrevistas para que fosse possível a comparação incidente-incidente.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  OBJ  PROC  INT  AMB  GRAD  CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1:45   -  +  -  +  +  falta de controles, empiricismo 
3:40   +  +  -  +    forte influência do ambiente no planejamento de produção 
3:43    +  +      +  estratégia comercial mais factível de planejamento 
3:51     +  -  +  +  decisões estratégicas de redução devido ao ambiente 
4:14    +  -  +  +  agentes externos interferem no processo de planejamento 
4:62       -    +    tentativas e erros 
4:97   +  +  +      definição das estratégias de subsidiárias 
4:206     +    +  +  elaboração de procedimentos com erros 
4:215     +  -  +  +  adaptação ao ambiente 
4:216         +  +  mudanças no planejamento 
4:413   +    +      definição da localização 
4:452   +      +    interesse do grupo na carcinicultura devido ao cresc. no Brasil 
4:453   +      +    objetivo de montar a fazenda em PE 
4:454   +      +    impossibilidade de montar fazenda em  PE 
4:455  +    +  -    projeto da fazenda 
4:456   +      +    escolha da localização da fazenda 
4:457   +      +    escolha da localização da fazenda de larvas 
4:458   +  +  +      negociação da fazenda 
4:459     +  -  +  +  vendas passivas no início 
6:21    +      +  estrategias baseadas em conhecimento acumulado sobre mercado 
6:22    +      +  estratégias baseadas no conhecimento de mercado 
6:33     +      +  conhecimento do ambiente permite definições estratégicas 
6:49   +    -  +  +  defições acerca de novas oportunidades 
6:54   +      +  +  planejamento com foco em mercado 
8:42  +  +  +      atividades planejadas 
8:43     +      +  decisões baseadas em experiências prévias 
9:9     +      +  acúmulo de conhecimento leva a decisões estratégicas 
9:44  +    +      decisões estratégicas sobre localização 
9:54   +  +  +    +  decisões baseadas em estudos, em conhecimento 
9:56     +  -    +  muita coisa foi no caminhar da.. (26:26) 
9:58     +  -  +  +  necessidade de definições estrategicas com o ambiente 
9:59   +    -  +    empresas despreparadas estrategicamente para o setor 
10:1     +  -  +    dependência dos consultores para fazer planejamento/falta de 
conhec. 
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10:2   +    -  +    ausência de planejamentos no início 
10:3   +    +  -    planejamento funcionava com estabilidade do ambiente 
10:4       -  +    planejamentos não funcionavam devido ao ambiente 
10:7   +  +  +  -  +  conhecimento de processo levou a maior planejamento 
11:6   +    -  +    decisões da abertura da subsidiária não planejadas 
11:7   +    -  +    planejamento da abertura da subsidiária 
11:36   +  +  +  -  +  planejamento da fruticultura 
16:4   +           processo de planejamento no início da peixaria 
16:30  +  +  +      processos planejados devido a parceria com bndes 
16:46   -   -  -  +  +  planejamento comercial emergente 
16:48  -  -  -  +  +  lançamento de novos produtos 
16:56   +      +  +  abertura de subsidiárias 
16:57  +  -        pouco planejamento a curto prazo 
16:60   +  +  +  -    abertura do emporio netuno 
16:61   -  -  -      processo baseado no feeling 
16:62   +  +  +  -    processo definido pelo conselho 
16:63   +    +  +  +  estabelecimento do conselho para tomada de decisões 
17:1   +    +  -    estabelecimento de novos projetos 
17:7   +  +  +      sociedade gerou necessidade de planejamento 
17:14  +  -    +  +  mudanças no planejamento ao longo dos meses 
17:24   +  -        elaboração de planejamento de 5 anos 
18:1       -  +    decisões baseadas no feelingquando eu entrei na empresa, m.. 
(25:25) 
20:1  +  +      +  forma de estruturação do planejamento com o conselho 
20:2   +    -  +  +  discussões frequentes sobre redirecionamento estratégico 
20:3   +    +      estabelecimento da governança corporativa 
20:4    +      +  reuniões semanais para discussões estratégicas 
20:6   +  +      +  definições dos comitês 
20:8   -  -  -  +    inexistência de planejamento 
20:10   +      +    orçamentação 
20:11   +        +  elaboração do planejamento estratégico 
20:12  +  +        implantação do navegador de bordo da FDC 
20:13   +  +        monitoramento do planejamento estratégico 
21:12       -  +    percepção da lagosta como potencial produto  
21:29   -  -  -      ausência de controles "porra louca" 
21:45  +    +    +   planejamento da carcinicultura 
22:7   +  -    +  +  adaptação ao custo Brasil 
23:18     +    +  +  elaboração de procedimentos logísticos 
23:19     +    +  +  elaboração do manual de procedimentos 
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23:20    +  -  +    processo de planejamento de distribuição de pescados 
23:22  +  +        planejamento e orçamentação atuais 
23:29  -  -    +    Gargalos eram resolvidos na ba.. (60:60) 
23:30   -  -    +    planejamento na base "do peito" 
 
Planejamento predominantemente deliberado 
ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ): ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : ALTO (+):  forte orientação por processos 
INTENÇÕES PRÉVIAS (INT): ALTO (+): as intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação na organização 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  OBJ  PROC  INT  AMB  GRAD  CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:97   +  +  +      definição das estratégias de subsidiárias 
4:458   +  +  +      negociação da fazenda 
8:42  +  +  +      atividades planejadas 
9:54   +  +  +    +  decisões baseadas em estudos, em conhecimento 
10:7   +  +  +  -  +  conhecimento de processo levou a maior planejamento 
11:36   +  +  +  -  +  planejamento da fruticultura 
16:30  +  +  +      processos planejados devido a parceria com bndes 
16:60   +  +  +  -    abertura do emporio netuno 
16:62   +  +  +  -    processo definido pelo conselho 
17:7   +  +  +      sociedade gerou necessidade de planejamento 
 
Planejamento predominantemente emergente 
ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ):BAIXO (-): fraca orientação por objetivos 
ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : BAIXO (-): fraca orientação por processos 
INTENÇÕES PRÉVIAS (INT): BAIXO (-): há ausência de intenções prévias 
INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB): ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da organização 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  OBJ  PROC  INT  AMB  GRAD  CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
16:46   -   -  -  +  +  planejamento comercial emergente 
16:48  -  -  -  +  +  lançamento de novos produtos 
16:61   -  -  -      processo baseado no feeling 
20:8   -  -  -  +    inexistência de planejamento 
21:29   -  -  -      ausência de controles "porra louca" 
23:29  -  -    +    Gargalos eram resolvidos na ba.. (60:60) 
23:30   -  -    +    planejamento na base "do peito" 
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Processo guarda-chuva 
ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ): ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : BAIXO (-): fraca orientação por processos 
INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB): ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da organização 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  OBJ  PROC  INT  AMB  GRAD  CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:452   +  -    +    interesse do grupo na carcinicultura devido ao cresc. no Brasil 
4:453   +  -    +    objetivo de montar a fazenda em PE 
4:454   +  -    +    impossibilidade de montar fazenda em  PE 
4:456   +      +    escolha da localização da fazenda 
4:457   +      +    escolha da localização da fazenda de larvas 
9:59   +  -  -  +    empresas despreparadas estrategicamente para o setor 
10:2   +  -  -  +    ausência de planejamentos no início 
11:6   +  -  -  +    decisões da abertura da subsidiária não planejadas 
11:7   +  -  -  +    planejamento da abertura da subsidiária 
16:4   +  -         processo de planejamento no início da peixaria 
20:10   +      +    orçamentação 
 
criatividade e gradualismo (incrementalismo lógico) 
GRADUALISMO (GRAD): ALTO (+): estratégias foram elaboradas de forma gradual e evolucionária 
ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : ALTO (+):  forte orientação por processos 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  OBJ  PROC  INT  AMB  GRAD  CONTEXTO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:206     +    +  +  elaboração de procedimentos com erros 
4:216         +  +  mudanças no planejamento 
6:21    +      +  estrategias baseadas em conhecimento acumulado sobre mercado 
6:22    +      +  estratégias baseadas no conhecimento de mercado 
6:33     +      +  conhecimento do ambiente permite definições estratégicas 
6:54   +      +  +  planejamento com foco em mercado 
16:56   +      +  +  abertura de subsidiárias 
20:4    +      +  reuniões semanais para discussões estratégicas 
21:45  +    +    +   planejamento da carcinicultura 
 
Descobrindo e validando propriedades do contexto externo (MACRO-AMBIENTE) e suas sub-categorias. 
o objetivo deste memo é o de identiticar as principais proriedades do ambiente externo para a posterior criação de tipos de contexto apresentados nos dados analisados.  
Referem-se aos questionamentos sobre "aonde" - ambiente do processo estratégico (DE WIT, MEYER, 2004). O contexto externo: refere-se ao ambiente social, econômico, 
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político e competitivivo (PETTIGREW, 1987). O contexto externo pode ser motivador da internacionalização de empresas (PORTER, 1989b, KUADA; SORENSEN, 2000, 
DE WIT, MEYER, 2004). Organizando as propriedades encontradas na teoria analiticamente: 
 
AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) 
CONCEITO: o ambiente econômico diz respeito à natureza e à direção da economia dentro da qual uma empresa atua ou venha a atuar (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 
2002). Segundo Kuada e Sorenson (2000) o câmbio afeta diretamente as decisões de internacionalização de empresas em países em desenvolvimento. 
ALTO (+): paridade do dólar alta comparado ao real, câmbio favorável para as exportações 
BAIXO (-): paridade do dólar baixa comparado ao real, câmbio desfavorável para as exportações 
 
AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) 
CONCEITO:  políticas macroeconômicas do governo, que estimulam as exportações por meio de instituições de promoção de exportações (DUNNING, 1980; 1988). O 
ambiente político-juridico é a arena na qual as organizações e os grupos de interesse concorem para obter atenção, recursos e uma voz para acompanhar o conjunto de leis e 
regulamentos que orientam as interações entre as nações (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002). 
ALTO (+): existência de diversas políticas governamentais que visam estimular a inserção internacional 
MÉDIO (-+): existência de algumas políticas governamentais que visam estimular a inserção internacional 
BAIXO (-): existência de políticas governamentais que desestimulam a inserção internacional 
 
CONTINGÊNCIA (CON)  
CONCEITO: contexto gera mudanças na estrutura organizacional da empresa (DONALDSON, 1999). Internacionalização é um desafio que o ambiente impõe - quando o 
ambiente sofre mudanças, as organizações precisam se adaptar para manter a sobrevivência e o seu ajuste (LAM; WHITE, 1999) 
ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
BAIXO (-): contexto não influencia a estrutura organizacional 
 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) 
CONCEITO:  o nível de incerteza acerca do novo ambiente pode ser alto ou baixo (JOHANSON; VAHLNE, 1977; HILAL; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 2002).. Os 
papéis de desconhecimento e incerteza são influenciadores do padrão de troca (VERNON, 1966; 1979).  
ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
BAIXO (-): baixo nível de incerteza do novo ambiente 
 
DISTÂNCIA PSÍQUICA (DPS) - AMBIENTE SOCIO CULTURAL 
CONCEITO; locais em que as empresas se sentem "estrangeiras"(JOHANSON, VAHLNE, 1977, 1990, 2006). Refere-se à diferenças no idioma do país, práticas de negócios, 
ambiente economico, sistema politico-legal e infra estrutura de comunicação (KLEIN, ROTH, 1990). A escolha dos mercados é pautada pela percepção de distância cultural, 
iniciando-se a ação internacional pelos mercados culturalmente mais próximos (VEIGA; ROCHA, 2001, p. 2). A distância psíquica ou cultural pode ser definida como a 
comunhão dos fatores que exercem influência no fluxo de informação entre os países, fornecedores e hospedeiros, tais como diferenças na linguagem, cultura, economia, 
sistemas educacionais, elementos político-legais, níveis de desenvolvimento industrial e outros (JOHANSON; VAHLNE, 1977, HILAI; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 
2002).  Klein e Roth (1990) destacaram 5 (cinco) aspectos, a saber: 1) Linguagem do país; 2) Práticas de negócios vigentes; 3) Ambiente econômico; 4) Sistema político-
legal; e 5) Infra-estrutura de comunicação. 
ALTO (+): alta distância psíquica percebida pelos respondentes 
BAIXO (-): baixa distância psíquica percebida pelos respondentes. Se sentem menos "estrangeiros”.  
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ACASO (ACA) 
CONCEITO: surgimento de fatores do acaso no ambiente, tais como catástrofes naturais, ou demais problemas inesperados que podem emergir e que influenciam a 
internacionalização de empresas (PORTER, 1989) 
ALTO (+): fatores do acaso favorecem a internacionalização das empresas e ou região  
BAIXO (-): fatores do acaso são desfavoráveis à internacionalização das empresas e ou região. 
 
AMBIENTE NATURAL (NATU) 
CONCEITO: Os fatores básicos e condições naturais do ambiente, tais como clima, temperatura, etc. (PORTER, 1989) 
ALTO (+): ambiente natural favorável para a internacionalização de empresas 
BAIXO (-): ambiente natural desfavorável para a internacionalização de empresas 
 
VARIAÇÕES DIMENSIONAIS NAS ENTREVISTAS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA  NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:11       +         carência de produto no mercado  
4:47         +  +     diferenças entre mercados  
4:56       +         Surgimento de novos concorrentes int.  
4:57                Aumento da produção mundial 
4:91      +         Foco dos competidores em exportação 
4:112   -    +  +    +  - Problemas causados pelo acaso 

 4:170   -  +    -       Proibição de importação de camarão no 
               Brasil 
4:207     +    -  -     Adaptação da empresa à legislação 
4:258       +  +    +  - surgimento da virose 
4:329       +         aumento da produção no Brasil 
4:330       +  +    +  - vírus no Equador 
4:331   +          +  - vírus no Equador  
4:334   +    +      +  - vírus no Equador  -lacuna de mercado 
4:335       +         excesso de produção no mundo, 
4:336   +      -       EUA subsidiava produção 
4:337   +    +         crescimento da atividade 
4:338     -  +         Lei antidumping nos EUA 
4:339     -  +         Mercado int. substituiu EUA devido ao 
               antidumping 
4:340   -    +         crescimento do mercado nacional devido 
               ao cambio 
4:341  -    +         cambio desfavorável estimula mercado 
               interno 
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4:342   -    +         mudança na estrutura devido ao cambio 
4:344       +  +  +     diferenças culturais 
4:345        +  +     diferenciação entre mercado francês e 
               espanhol 
4:347   -    +         interferência do câmbio nas exportações 
4:348   -             comercialização do camarão em dólar 
4:351         +       ambiente favorável para comercialização 
4:352         +  +     diferenças de mercado e crescimento da 
               China 
4:353     -  +         parada das exportações por causa do 
               antidumping 
4:355   -             aumento de concorrentes reduziu  
               exportações 
4:356        -       mercado previsível 
4:357         +       incertezas de mercado 
4:359       +  +    +  - surgimento da NIN 
4:360      +  +    +  - chuvas e NIN 
4:361       +  +    +  - surgimento do white spot no Equador 
4:362       +  +    +  - vírus gerou incertezas 
4:365   +             Alto preço do mercado internacional 
4:366   -             Preços baixos no mercado nacional 
4:370         +    +  -      surgimento do vírus em Santa Catarina 
4:372   -    +  +    +  -            câmbio e problemas fitossanitários 
4:373               - surgimeno de tecnologias para problema 
               sanitário 
4:374   -             câmbio  piorando 
4:375       +  +    +  + surgimento do vírus por variações  
               climáticas 
4:381    +    -  -     adaptação à legislação européia 
4:383     +    -  -     utilização da legislação européia 
4:385   -  +  +         ambiente legal gera mudanças na  
               estrutura 
4:386   -  +  +         ambiente legal gera mudanças na  
               estrutura 
4:390         +  +     diferenças culturais entre mercados 
4:398     +    -      + Proibição de importação de camarão no 
Brasil 
4:401     +    -      + proibição de importação no Brasil 



 347 

4:403     +    -      + proibição de imp. devido a problemas 
               sanitários 
4:404     +           proibição de importação protege mercado 
               interno 
4:405   -    +         foco no mercado interno por causa do 
               câmbio 
4:408     -  +         antidumping modificou estrutura 
4:410         +       ambiente dinâmico 
 
SUBCATEGORIA -  FATORES DO ACASO 
1. Acasos naturais desfavoráveis 
Principais características:  
CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
ACASO (ACA) BAIXO (-): fatores do acaso desfavorecem a internacionalização das empresas e ou região  
AMBIENTE NATURAL (NATU) BAIXO (+):  ambiente natural desfavorável para a internacionalização de empresas 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:112   -    +  +    -  - Problemas na indústria causados pelo 
acaso 
4:258       +  +    -  - surgimento da virose 
4:359       +  +    -  - surgimento da NIN 
4:360      +  +    -  - chuvas e NIN 
4:362       +  +    -  - vírus gerou incertezas 
4:370         +    -  -      surgimento do vírus em santa Catarina 
4:372   -    +  +    -  -             câmbio e problemas fitossanitários 
4:375       +  +    -  - surgimento do vírus por variações  
               climáticas 
2. Acasos naturais favoráveis 
Principais características: 
CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
ACASO (ACA) ALTO (+): fatores do acaso favorecem a internacionalização das empresas e ou região  
AMBIENTE NATURAL (NATU) ALTO (+):  ambiente natural favorável para internacionalização das empresas 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:330       +  +    +  + vírus no Equador 
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4:331   +    +  +    +  + vírus no Equador elevou o preço do 
               camarão 
4:334   +    +  +    +  + vírus no Equador levou a lacuna de 
               mercado 
4:361       +  +    +  + surgimento do White spot no Equador 
 
SUBCATEGORIA AMBIENTE ECONÔMICO 
1. Estímulos cambiais 
Principais características: 
AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) ALTO (+): paridade do dólar alta comparado ao real, câmbio favorável para as exportações 
CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:332   +    +      +  + dólar alto    
4:335   +    +      +  + câmbio favorável 
4:336   +      -       EUA subsidiava produção, dólar alto 
4:337   +    +         crescimento da atividade devido ao dólar 
4:365   +             Alto preço do mercado internacional, 
               câmbio elevado 
2. Desestímulos cambiais 
Principais características: 
AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) BAIXO (-): paridade do dólar baixa comparado ao real, câmbio desfavorável para as exportações 
CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA  NATU OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:340   -    +        crescimento do mercado nacional devido ao 
cambio 
4:341  -    +        cambio desfavorável estimula mercado interno 
4:342   -    +        mudança na estrutura devido ao cambio 
4:347   -    +        interferência do câmbio nas exportações 
4:348   -            comerciaização do camarão em dólar 
4:355   -            aumento de concorrentes reduziu exportações 
4:366   -            Preços baixos no mercado nacional 
4:372   -    +  +    - +           câmbio e problemas fitossanitários 
4:374   -            câmbio  piorando 
4:405   -    +        foco no mercado interno por causa do câmbio 
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SUBCATEGORIA AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO 
1. Incertezas do ambiente político-legal 
Principais características: 
CONTINGÊNCIA (CON) ALTA (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) BAIXO (-): existência de políticas governamentais que desestimulam a inserção internacional 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:338     -  +  +       Lei antidumping nos EUA 
4:339     -  +  +       Mercado int. substituiu EUA devido ao 
               ntidumping 
4:353     -  +  +       parada das exportações por causa do 
               antidumping 
4:408     -  +  +       antidumping modificou estrutura 
 
2. Estabilidade no ambiente político-legal 
Principais características: 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) ALTO (+): existência de políticas governamentais que estimulam a inserção internacional 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:170   -  +    -       Proibição de importação de camarão no 
               Brasil 
4:207     +    -  -     Adaptação da empresa à legislação 
4:381    +    -  -     adaptação à legislação européia 
4:383     +    -  -     utilização da legislação européia 
4:385   -  +  +         ambiente legal gera mudanças na  
               estrutura 
4:386   -  +  +         ambiente legal gera mudanças na  
               estrutura 
4:398     +    -      + Proibição de importação de camarão no 
               Brasil 
4:401     +    -      + proibição de importação no Brasil 
4:403     +    -      + proibição de imp. devido a problemas 
               sanitários 
4:404     +           proibição de importação protege mercado 
               interno 
SUBCATEGORIA AMBIENTE CULTURAL 
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Distância Psíquica 
Principais características: 
NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
DISTÂNCIA PSÍQUICA (DPS) - AMBIENTE SOCIO CULTURAL: ALTO (+): alta distância psíquica percebida pelos respondentes 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REF  ECO  APJ  CON  INC  DPS/ACU ACA   NATU   OBSER/CONTEXTO  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4:47         +  +     diferenças entre mercado francês e 
espanhol 
4:344       +  +  +     diferenças culturais 
4:345        +  +     diferenciação entre mercado frances e 
espanhol 
4:352         +  +     diferenças de mercado e crescimento da 
China 
4:390         +  +     diferenças culturais entre mercados 
 



 351

APÊNDICE E – Relatório de atividades do ATLAS/ti 

HU:  tese5 
File: [C:\Documents and Settings\Maria Helena Kovacs\Mes documents\erica tese\tese5.hpr5] 
Edited by: Super  
Date/Time: 13/01/09 23:16:46 List of all objects 
 
HUs 
=== 
tese5 - "Esta unidade hermenêutica contém todas as informações e análises das entrevistas e documentos 
coletados nas empresas Netuno S.A. e Queiroz Galvão Alimentos S.A. Os dados são categorizados para 
elaboração do framework da tese de doutorado sobre o processo de formação de estratégias de 
internacionalização de empresas exportadoras nordestinas" 
 
Primary Docs 
============ 
P 1: roseli pimentel.rtf~ 
   "Entrevistada: Roseli Pimentel     
   Cargo: Responsável Técnica perante o MA     
   Tempo na empresa: 1 ano e 7 meses     
   Data da entrevista: 25/03/2008     
   Duração da entrevista: 60 min. 
   Local: Fazenda de engorda em Pendências RN 
     obs. Roseli é biológa e tem mestrado em biologia (pesquisando carcinicultura)" 
 
P 2: bruno fonseca.rtf~ 
  "Entrevistado: Bruno Fonseca da Silva 
   Cargo: Gerente Administrativo Financeiro 
   Tempo na empresa: 5 anos 
   Data da entrevista: 25/03/2008     
   Duração da entrevista: 50 min. 
   Local: Fazenda de engorda em Pendências RN" 
 
P 3: ricardo pedroza.rtf~ 
   "Entrevistado: Ricardo Pedroza 
   Cargo: Gerente Comercial 
   Tempo na empresa: 6 anos 
   Data da entrevista: 07/03/2008     
   Duração da entrevista: 60 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife" 
 
P 4: sergio lima1 e 2.rtf~ 
   "Entrevistado: Sérgio de Lima Cavalcanti 
   Cargo: Diretor 
   Tempo na empresa: 16 anos 
   Data da entrevista 1: 03/03/2008     
   Duração da entrevista 1: 60 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife 
   Data da entrevista 1: 04/03/2008     
   Duração da entrevista: 60 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife" 
 
P 5: romulo araujo.rtf~ 
   "Entrevistado: Rômulo Amaro de Araújo 
   Cargo: Gerente de Infra-estrutura 
   Tempo na empresa: 1 ano 
   Data da entrevista: 25/03/2008     
   Duração da entrevista: 20 min. 
   Local: Fazenda de engorda em Pendências RN" 
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P 6: manoel neto.rtf~ 
   "Entrevistado: Manoel F.J. Galvão Neto 
   Cargo: Coordenador Financeiro Internacional 
   Tempo na empresa: 6 anos 
   Data da entrevista: 07/03/2008     
   Duração da entrevista: 50 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife" 
 
P 7: salvio junior.rtf~ 
   "Entrevistado: Sálvio Edson Magalhães Simões Júnior 
   Cargo: Gerente de Operações (atualmente atua na empresa de serviços especiais de   engenharia para Angola, 
do grupo QG) 
   Tempo na empresa:  anos 
   Data da entrevista: 04/042008     
   Duração da entrevista: 40 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Serviços de Engenharia Especiais em Recife" 
 
P 8: jose torres.rtf~ 
   "Entrevistado: José Maria Torres de Leon 
   Cargo: Gerente Geral 
   Tempo na empresa: 9 meses 
   Data da entrevista: 25/03/2008     
   Duração da entrevista: 60 min. 
   Local: Casa dos funcionários QG em Pendências RN 
      observação: apesar do pouco tempo de empresa, José Torres atua no segmento de carcinicultura desde os 
anos 70, quando se formou em biologia no Brasil, já estudando a carcinicultura. É natural do Panamá e já atuou 
no Brasil, Equador, Panamá e Africa do Sul. Consegue compreender o mercado de camarão de forma ampliada." 
 
P 9: charles mendonca.rtf~ 
   "Entrevistado: Charles Vieira de Mendonça 
   Cargo: Gerente da Unidade de Beneficiamento 
   Tempo na empresa: 1 ano (e dois anos como consultor da MCR) 
   Data da entrevista: 25/03/2008     
   Duração da entrevista: 60 min. 
   Local: Fazenda de engorda em Pendências RN" 
 
P10: sergio lima 3.rtf~ 
   "Entrevistado: Sérgio de Lima Cavalcanti 
   Cargo: Diretor 
   Tempo na empresa: 16 anos 
   Data da entrevista : 07/05/2008     
   Duração da entrevista: 30 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife 
      obs: durante esta entrevista o modelo analisado foi apresentado para validação, assim como o histórico da 
empresa. Devido a enchente que assolou a região da fazenda em abril, ocorreria uma reunião com o conselho na 
mesma data para definição das estratégias futuras. Devido ao clima, apenas parte da entrevista foi gravada, 
transcrita neste documento." 
 
P11: johan hutzler.rtf~ 
   "Entrevistado: Johan Georg Hutzler 
   Cargo: Gerente de exportação 
   Tempo na empresa: 2 anos 
   Data da entrevista : 06/05/2008     
   Duração da entrevista: 45 min. 
   Local:Residência da família em Recife" 
 
P12: antonio carlos milfont.rtf~ 
   "Entrevistado: Antonio Carlos Alves Milfont 
   Cargo: Superintendente Administrativo 
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   Tempo na empresa: 4 anos 
   Data da entrevista : 29/04/2008     
   Duração da entrevista: 25 min. 
   Local: Escritório da Queiroz Galvão Alimentos em Recife" 
 
P13: potipora site.rtf~ 
   "Dados coletados no site da empresa" 
 
P14: potiporareportagem.rtf~ 
   "Reportagens sobre a empresa" 
 
P15: observacoes pendeias.rtf~ 
 
   "observações coletadas durante as entrevistas" 
P16: sergio colaferri.rtf~ 
   "entrevista com Sérgio Colaferri, sócio da Netuno, realizada em 06 de outubro de 2007 na sede da empresa, em 
Recife. Duração 45 minutos" 
 
P17: alexandre castro.rtf~ 
   "entrevistas realizadas com Alexandre Castro, diretor de novos negócios da empresa. Atua na Netuno a 5 anos. 
Entrevistas realizadas na sede da empresa. Duração 50 minutos" 
 
P18: alexandre colaferri.rtf~ 
   "Entrevista realizada com Alexandre Colaferri, sócio da Netuno. Realizada na sede da empresa. Duração 35 
minutos" 
 
P19: netuno.doc 
 
P20: alexandre castro 2.rtf~ 
   "entrevista realizada com Alexandre Castro, diretor de novos negócios da empresa. Atua na Netuno a 5 anos. 
Entrevistas realizadas na sede da empresa. Duração 40 minutos" 
 
P21: hugo campos.rtf~ 
   "Entrevista realizada no dia 03 de outubro de 2007 na sede da Netuno. Duração 70 minutos" 
 
P22: hugo campos 2.rtf~ 
   "Entrevista realizada no dia 06 de outubro de 2007 na Netuno. Duração 40 minutos" 
 
P23: christian becker.rtf~ 
   "Entrevista realizada no dia 31 de janeiro de 2008 na Netuno com Christian Becker. Duração 44 minutos" 
 
P24: caisdoportopontocom.rtf 
 
P25: exame netuno 2007.rtf 
 
Relatório cronológico 
========== 
HU:  tese5 
File:  [C:\Documents and Settings\Maria Helena Kovacs\Mes documents\erica tese\tese5.hpr5] 
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-------------------- 
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(2008-02-12T17:54:04) HU: tese5 
(2008-02-17T19:53:07) Primary Doc: P16: sergio colaferri.rtf~ 
(2008-02-19T10:05:56) Primary Doc: P17: alexandre castro.rtf~ 
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(2008-02-19T10:40:52) Primary Doc: P18: alexandre colaferri.rtf~ 
(2008-02-19T13:31:19) Primary Doc Family: Netuno (10) 
(2008-02-19T17:04:57) Quotation: 16:1 é interessante você, quando vo.. (20:20) 
(2008-02-19T17:06:15) Quotation: 16:2 Agora mesmo nesse projeto quem.. (20:20) 
(2008-03-03T16:26:36) Primary Doc: P20: alexandre castro 2.rtf~ 
(2008-03-03T16:29:57) Primary Doc: P21: hugo campos.rtf~ 
(2008-03-03T16:30:09) Primary Doc: P22: hugo campos 2.rtf~ 
(2008-03-03T16:32:17) Primary Doc: P23: christian becker.rtf~ 
(2008-03-10T10:35:48) Primary Doc: P14: potiporareportagem.rtf~ 
(2008-03-10T10:35:48) Primary Doc: P25: exame netuno 2007.rtf 
(2008-03-10T10:35:48) Primary Doc: P24: caisdoportopontocom.rtf 
(2008-03-10T10:35:48) Primary Doc: P13: potipora site.rtf~ 
(2008-03-10T12:48:58) Primary Doc Family: Potiporã (15) 
(2008-05-02T14:19:36) Primary Doc: P 1: roseli pimentel.rtf~ 
(2008-05-02T14:19:51) Primary Doc: P 2: bruno fonseca.rtf~ 
(2008-05-02T14:20:02) Primary Doc: P 3: ricardo pedroza.rtf~ 
(2008-05-02T14:20:18) Primary Doc: P 4: sergio lima1 e 2.rtf~ 
(2008-05-02T14:20:32) Primary Doc: P 5: romulo araujo.rtf~ 
(2008-05-02T14:20:45) Primary Doc: P 9: charles mendonca.rtf~ 
(2008-05-02T14:21:01) Primary Doc: P 8: jose torres.rtf~ 
(2008-05-02T14:21:24) Primary Doc: P 7: salvio junior.rtf~ 
(2008-05-02T14:21:43) Primary Doc: P 6: manoel neto.rtf~ 
(2008-05-02T14:21:57) Primary Doc: P15: observacoes pendeias.rtf~ 
(2008-05-06T14:29:29) Code: Preço elevado {5-0} 
(2008-05-06T14:29:29) Quotation: 4:2 Isso fez o preço do camarão se.. (9:9) 
(2008-05-06T14:30:29) Quotation: 4:3 A intenção deles era montar a .. (11:11) 
(2008-05-06T14:46:09) Quotation: 4:4 A Fazenda de engorda é em Pend.. (15:15) 
(2008-05-06T14:47:55) Code: Aumento das exportações {8-3} 
(2008-05-06T14:48:06) Quotation: 4:6 Perdão, 2002, 2002. (25:25) 
(2008-05-06T14:48:52) Quotation: 4:7 xistia à época, um grupo que e.. (29:29) 
(2008-05-06T14:50:00) Quotation: 4:8 E, também, o grupo Q. Galvão, .. (29:29) 
(2008-05-06T14:50:27) Quotation: 4:9 Então, é um grupo que deu muit.. (29:29) 
(2008-05-06T14:50:46) Quotation: 4:10 Logo depois, começou a cair po.. (29:29) 
(2008-05-06T14:50:46) Code: Redução dos preços {6-4} 
(2008-05-06T14:51:28) Code: Oportunidades de mercado na abertura {8-5} 
(2008-05-06T14:51:57) Code: Venda passiva {10-0}~ 
(2008-05-06T14:51:57) Quotation: 4:11 mas nos primeiros passos nosso.. (29:29) 
(2008-05-06T14:52:44) Quotation: 4:12 Eles vinham aqui pro Brasil co.. (31:31) 
(2008-05-06T15:10:51) Quotation: 4:14 eles financiavam a produção, c.. (33:33) 
(2008-05-06T15:11:46) Quotation: 4:15 a atividade cresceu muito assi.. (33:33) 
(2008-05-06T15:12:20) Quotation: 4:16 A primeira exportação foi pra .. (35:35) 
(2008-05-06T15:13:25) Code: Transferência de conhecimento entre Potiporã e Timbaúba {10-1} 
(2008-05-06T15:13:25) Quotation: 4:18 Sim, nós trabalhamos muito na .. (40:40) 
(2008-05-06T15:13:51) Quotation: 4:19 O EUA que era um grande mercad.. (42:42) 
(2008-05-06T15:14:18) Quotation: 4:20 Hoje, os 02 grandes mercados n.. (42:42) 
(2008-05-06T15:14:28) Code: Foco no mercado interno {19-3}~ 
(2008-05-06T15:14:57) Quotation: 4:21 E o mercado interno ocupou ess.. (42:42) 
(2008-05-06T15:15:31) Quotation: 4:22 rança e Espanha e aos poucos, .. (46:46) 
(2008-05-06T15:15:43) Quotation: 4:23 Era quase desprezível, menos d.. (48:48) 
(2008-05-06T15:16:00) Quotation: 4:24 S - Principalmente por causa d.. (50:50) 
(2008-05-06T15:16:43) Quotation: 4:25 O camarão é o mesmo e a forma .. (52:52) 
(2008-05-06T15:24:51) Quotation: 4:26 Vivendo o mercado. É, isso aí,.. (54:54) 
(2008-05-06T15:25:50) Quotation: 4:27 e a gente já atuava diferente .. (54:54) 
(2008-05-06T15:26:37) Quotation: 4:28 E aproveitamos esse modelo de .. (54:54) 
(2008-05-06T15:27:20) Quotation: 4:29 aproveitamos esse modelo de tr.. (54:54) 
(2008-05-06T15:27:50) Quotation: 4:30 a gente tem uma unidade em Rot.. (54:54) 
(2008-05-06T15:28:22) Quotation: 4:31 Durante uma etapa, nós fizemos.. (58:58) 
(2008-05-06T15:28:38) Code: Fechamento subsidiária na Espanha {6-0} 
(2008-05-06T15:29:49) Quotation: 4:32 Bom, o de fruta nós vamos volt.. (62:62) 
(2008-05-06T15:30:36) Quotation: 4:33 Não, 94. Perdão, 94. E logo no.. (64:64) 
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(2008-05-06T15:31:08) Code: diferenciação da concorrência {26-5}~ 
(2008-05-06T15:31:31) Code: Estratégia de comercialização {15-4} 
(2008-05-06T15:32:39) Quotation: 4:34 Você tinha a Frutiforte que já.. (66:66) 
(2008-05-06T15:33:01) Quotation: 4:35 , no camarão, as exportações i.. (66:66) 
(2008-05-06T15:33:27) Quotation: 4:36 Foi, foi. A gente faz uma leit.. (68:68) 
(2008-05-06T15:33:27) Code: Desvantagens da venda em consignação {4-4}~ 
(2008-05-06T15:33:54) Quotation: 4:37 E, apesar do mercado de camarã.. (68:68) 
(2008-05-06T15:34:14) Quotation: 4:38 mercado inteiro hoje, não trab.. (68:68) 
(2008-05-06T15:35:19) Quotation: 4:39 Sem dúvida, esta diferença na .. (70:70) 
(2008-05-06T15:36:28) Quotation: 4:40 Nós fechamos o escritório de B.. (72:72) 
(2008-05-06T15:37:00) Quotation: 4:41 ós fechamos o escritório de Bi.. (72:72) 
(2008-05-06T15:37:20) Quotation: 4:42 A gente contratou um espanhol .. (72:72) 
(2008-05-06T15:38:15) Code: mão de obra estrangeira {19-6} 
(2008-05-06T15:38:47) Quotation: 4:43 A gente contratou um espanhol .. (72:72) 
(2008-05-06T15:39:36) Quotation: 4:44 É, Renato é uma questão de afi.. (76:76) 
(2008-05-06T15:40:21) Quotation: 4:45 Ele consegue levar os valores .. (80:80) 
(2008-05-06T15:42:07) Quotation: 4:46 enato ta no grupo há... ele as.. (82:82) 
(2008-05-06T15:42:24) Quotation: 4:47 O mercado francês é um mercado.. (88:88) 
(2008-05-06T15:42:53) Code: participação em feiras {18-1}~ 
(2008-05-06T15:42:53) Quotation: 4:48 Nós... existe uma feira, que é.. (92:92) 
(2008-05-06T15:43:30) Quotation: 4:49 u disse no início, na época, o.. (92:92) 
(2008-05-06T15:44:47) Quotation: 4:51 A própria ABCC monta stands ne.. (96:96) 
(2008-05-06T15:46:27) Quotation: 4:52 Nós continuamos participando d.. (100:100) 
(2008-05-06T15:46:27) Code: Formas de prospecção de mercado {3-0} 
(2008-05-06T15:47:53) Quotation: 4:53 Só na Europa, EUA nós temos um.. (102:102) 
(2008-05-06T15:49:05) Quotation: 4:54 São da Q. Galvão, são da Q. Ga.. (104:104) 
(2008-05-06T15:49:56) Code: Fontes de busca de informações {16-2} 
(2008-05-06T15:51:13) Quotation: 4:56 O Equador se recuperou, a Chin.. (114:114) 
(2008-05-06T15:51:28) Quotation: 4:57 Há um aumento da produção mund.. (116:116) 
(2008-05-06T15:51:28) Code: Aumento da produção mundial {5-2}~ 
(2008-05-06T15:52:21) Quotation: 4:59 O que é que diferencia a marca.. (120:120) 
(2008-05-06T15:53:06) Quotation: 4:60 O mercado de camarão, ele tem... (120:120) 
(2008-05-06T16:02:01) Quotation: 4:61 então depois que a gente enten.. (121:121) 
(2008-05-06T16:02:45) Quotation: 4:62 Bom, as outras, é que nós prim.. (121:121) 
(2008-05-06T16:02:45) Code: erros {13-1}~ 
(2008-05-06T16:03:12) Quotation: 4:63 Bom, as outras, é que nós prim.. (121:121) 
(2008-05-06T16:03:30) Code: Preocupação com qualidade {11-0} 
(2008-05-06T16:03:30) Quotation: 4:64 Bom, as outras, é que nós prim.. (121:121) 
(2008-05-06T16:06:09) Code: Estratégia de utilização do manejo {9-3} 
(2008-05-06T16:07:17) Code: Falta de apoio do governo {7-0} 
(2008-05-06T16:08:49) Quotation: 4:68 Só, só. Nós temos uma consulto.. (127:127) 
(2008-05-06T16:09:00) Quotation: 4:69 Não um grupo, são consultores,.. (127:127) 
(2008-05-06T16:11:03) Code-Link: Aumento da produção mundial <is cause of> Redução dos preços 
(2008-05-06T16:11:58) Code-Link: Redução dos preços <is associated with> Foco no mercado interno 
(2008-05-06T16:15:28) Quotation: 4:70 Nós começamos a produção do no.. (129:129) 
(2008-05-06T16:18:20) Quotation: 4:73 E aí, nós partimos... quem viv.. (129:129) 
(2008-05-06T16:19:10) Quotation: 4:74 Iniciou com a MCR, que eram to.. (131:131) 
(2008-05-06T16:20:01) Quotation: 4:75 Então, aí nós fizemos uma leit.. (131:131) 
(2008-05-06T16:20:40) Quotation: 4:76 E realmente, o Equador, esses .. (131:131) 
(2008-05-06T16:22:08) Quotation: 4:77 Também na área de beneficiamen.. (131:131) 
(2008-05-06T16:23:06) Quotation: 4:78 A atividade de camarão no Bras.. (131:131) 
(2008-05-06T16:23:36) Code: Falta de conhecimento da atividade de carcinicultura {10-2} 
(2008-05-06T16:40:32) Quotation: 4:81 E aí, nós partimos... quem viv.. (129:129) 
(2008-05-06T17:37:19) Quotation: 4:82 É, isso aí, nem... a gente é m.. (54:54) 
(2008-05-06T17:41:43) Quotation: 4:84 Não, eu aprendi dentro de casa.. (139:139) 
(2008-05-06T17:42:16) Quotation: 4:85 A época também, o 1º ano de ex.. (139:139) 
(2008-05-06T17:42:32) Quotation: 4:86 Então, no 1º ano, eu vi a oper.. (139:139) 
(2008-05-06T17:43:14) Code: Influência dos líderes {16-5}~ 
(2008-05-06T17:43:14) Quotation: 4:87 Realmente, a importância do lí.. (139:139) 
(2008-05-06T17:43:42) Quotation: 4:88 Foi! Foi porque eu era dentro .. (141:141) 
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(2008-05-06T17:44:49) Quotation: 4:90 É como eu lhe digo, é... nossa.. (145:145) 
(2008-05-06T17:45:14) Quotation: 4:91 Ah, mas aí não é só, aí todo o.. (149:149) 
(2008-05-06T17:45:35) Quotation: 4:92 O preço do mercado internacion.. (151:151) 
(2008-05-06T17:46:21) Quotation: 4:93 E hoje, você tem camarão nos s.. (153:153) 
(2008-05-06T17:47:28) Quotation: 4:94 A gente quis montar uma gerênc.. (157:157) 
(2008-05-06T17:48:20) Quotation: 4:95 Então, eu senti que algumas em.. (157:157) 
(2008-05-06T17:50:29) Code: Fusão entre Potiporã e Timbaúba {5-2} 
(2008-05-06T17:50:29) Quotation: 4:97 Não, nós definimos o modelo no.. (167:167) 
(2008-05-06T17:51:01) Quotation: 4:98 Eu diria até que hoje, pela in.. (171:171) 
(2008-05-06T17:52:24) Quotation: 4:99 Bom, o escritório aqui já era,.. (177:177) 
(2008-05-06T17:53:53) Code: preocupações ambientais {4-0} 
(2008-05-06T17:53:53) Quotation: 4:102 ntão a Potiporã é a 1ª empresa.. (185:185) 
(2008-05-06T17:54:04) Quotation: 4:103 É o estudo de impacto ambienta.. (187:187) 
(2008-05-06T17:54:16) Quotation: 4:104 Na época, não era e ele passou.. (191:191) 
(2008-05-06T17:54:51) Quotation: 4:106 É, é. Tem um impacto assim qua.. (195:195) 
(2008-05-06T17:55:29) Quotation: 4:107 Hoje, a gente conseguiu, como .. (197:197) 
(2008-05-06T17:56:46) Code: Problemas com logística {14-0} 
(2008-05-06T17:57:47) Quotation: 4:110 Os produtores de lá tavam dent.. (215:215) 
(2008-05-06T17:58:03) Quotation: 4:111 Pelo câmbio. Pelo câmbio e pel.. (219:219) 
(2008-05-06T17:58:37) Quotation: 4:112 O problema da cidade, da viros.. (223:223) 
(2008-05-06T18:01:13) Quotation: 4:115 le era único no Brasil, não ex.. (229:229) 
(2008-05-06T18:01:57) Quotation: 4:116 Ele mata, ele provoca uma necr.. (233:233) 
(2008-05-06T18:02:30) Quotation: 4:117 Eu não conseguiria ressaltar o.. (239:239) 
(2008-05-06T18:02:45) Quotation: 4:118 Que são a iniciativa do melhor.. (243:243) 
(2008-05-06T18:03:15) Quotation: 4:119 O setor todo ta afetado, tudo... (245:245) 
(2008-05-06T18:04:22) Quotation: 4:120 lhe, quem nos influenciou no i.. (255:255) 
(2008-05-06T18:05:01) Quotation: 4:121 Temos os clientes históricos d.. (257:257) 
(2008-05-06T18:27:24) Quotation: 4:123 a Holanda, na legislação europ.. (257:257) 
(2008-05-06T18:28:49) Quotation: 4:124 Na época da Cool Control, com .. (257:257) 
(2008-05-06T18:29:26) Quotation: 4:125 Depois nós fomos para a Seabre.. (257:257) 
(2008-05-06T18:30:44) Code: Riscos de inadimplência {3-1} 
(2008-05-06T18:30:44) Quotation: 4:126 ntro da Seabrex tem um leque i.. (257:257) 
(2008-05-06T18:31:00) Quotation: 4:127 Dentro da Seabrex tem um leque.. (257:257) 
(2008-05-06T18:32:26) Quotation: 4:128 tão, no momento... e foi uma d.. (257:257) 
(2008-05-06T18:34:19) Code: Maior controle nas atividades {23-9} 
(2008-05-06T18:34:19) Quotation: 4:129 Porque a gente exportava pra u.. (257:257) 
(2008-05-06T18:35:54) Quotation: 4:130 Não, quando a gente operava só.. (259:259) 
(2008-05-06T18:36:13) Quotation: 4:131 Não, veja lá, não era uma empr.. (263:263) 
(2008-05-06T18:36:32) Quotation: 4:132 fruta continuava... não, legal.. (271:271) 
(2008-05-06T18:36:49) Quotation: 4:133 Aqui, a Potiporã era Ltda., a .. (279:279) 
(2008-05-06T18:37:15) Quotation: 4:134 Pela legislação atual, você te.. (282:282) 
(2008-05-06T18:37:39) Quotation: 4:135 Então, a gente fundiu as duas .. (283:283) 
(2008-05-06T18:38:05) Quotation: 4:136 A empresa é a Q. Galvão, não e.. (289:289) 
(2008-05-06T18:39:17) Quotation: 4:137 A experiência foi adquirida aq.. (293:293) 
(2008-05-06T18:39:51) Quotation: 4:138 Bom, a maior mudança foi a fas.. (297:297) 
(2008-05-06T19:57:55) Quotation: 4:139 porque não existe a figura do .. (297:297) 
(2008-05-06T19:59:02) Quotation: 4:140 É, inadimplência a gente corri.. (301:301) 
(2008-05-06T20:01:39) Quotation: 4:141 Não... transportadores, vamos .. (309:309) 
(2008-05-06T20:30:56) Quotation: 4:142 Uva, mas a uva já não ia aí, a.. (311:311) 
(2008-05-06T20:31:25) Quotation: 4:143 então em um determinado ano, u.. (311:311) 
(2008-05-06T20:31:58) Quotation: 4:144 É, demorou. 99, 98, 99, foi qu.. (313:313) 
(2008-05-06T20:32:17) Quotation: 4:145 Ah sim, desenvolveram... algun.. (315:315) 
(2008-05-06T20:32:31) Quotation: 4:146 Embalagem é toda nacional, a r.. (317:317) 
(2008-05-06T20:32:52) Quotation: 4:147 No nosso caso, não. Nós não fa.. (319:319) 
(2008-05-06T20:33:12) Quotation: 4:148 Hoje não fazemos mais e fazemo.. (321:321) 
(2008-05-06T20:33:38) Quotation: 4:149 orque o Brasil ta credenciado .. (323:323) 
(2008-05-06T20:34:07) Code: diferenças entre fruticultura e carcinicultura {8-0}~ 
(2008-05-06T20:34:07) Quotation: 4:150 Não, são dois mercados complet.. (325:325) 
(2008-05-06T20:34:24) Quotation: 4:151 Bem distintos. Carrefour, eu s.. (327:327) 
(2008-05-06T20:35:11) Quotation: 4:152 Sem dúvida, sem dúvida. Você t.. (331:331) 
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(2008-05-06T20:35:20) Quotation: 4:153 Ah, é convivendo dentro do mer.. (333:333) 
(2008-05-06T20:35:52) Quotation: 4:154 No início, com certeza. No iní.. (335:335) 
(2008-05-06T20:36:33) Quotation: 4:155 Troca de informação? Parceria,.. (337:337) 
(2008-05-06T20:37:03) Quotation: 4:156 Agora, em trocas de informação.. (337:337) 
(2008-05-06T20:37:37) Quotation: 4:157 São produtores, são produtores.. (339:339) 
(2008-05-06T20:43:00) Quotation: 4:158 Menos do que deveria! O setor .. (345:345) 
(2008-05-06T20:46:17) Quotation: 4:164 No Brasil é proibido importar .. (364:364) 
(2008-05-06T20:46:30) Quotation: 4:165 É sanitária! (366:366) 
(2008-05-06T20:46:43) Quotation: 4:166 Não! Olhe, essa proibição, ela.. (368:368) 
(2008-05-06T20:47:01) Quotation: 4:167 É muito antiga, é muito antiga.. (370:370) 
(2008-05-06T20:47:18) Quotation: 4:168 Acaba resvalando, né? Hoje, qu.. (372:372) 
(2008-05-06T20:47:56) Quotation: 4:169 Teriam, teriam. Nós vendemos n.. (374:374) 
(2008-05-06T20:48:22) Quotation: 4:170 ntão, o produtor equatoriano t.. (374:374) 
(2008-05-06T20:48:57) Quotation: 4:171 Não, ela dá um fato assim, eu .. (376:376) 
(2008-05-06T20:49:32) Quotation: 4:172 No camarão... produto no lugar.. (376:376) 
(2008-05-06T20:50:36) Quotation: 4:173 u lhe falei ontem que nós trou.. (376:376) 
(2008-05-06T20:50:57) Quotation: 4:174 nós trouxemos profissionais do.. (376:376) 
(2008-05-06T20:51:40) Code: Produtos de valor agregado {7-1} 
(2008-05-06T20:51:40) Quotation: 4:175 A gente vendia a cauda no merc.. (380:380) 
(2008-05-06T20:52:01) Quotation: 4:176 Antes a gente descabeçava e ve.. (380:380) 
(2008-05-06T20:52:23) Quotation: 4:177 Eu lhe falei ontem que nós tro.. (376:376) 
(2008-05-06T20:53:04) Quotation: 4:178 No Brasil, ninguém fazia, é co.. (400:400) 
(2008-05-06T20:53:20) Quotation: 4:179 Passamos uns 06 meses treinand.. (402:402) 
(2008-05-06T20:53:41) Quotation: 4:180 Tem um comitê... a gente tem a.. (404:404) 
(2008-05-06T20:53:51) Quotation: 4:181 É muito dinâmico, é muito dinâ.. (406:406) 
(2008-05-06T20:54:03) Quotation: 4:182 É sim! É sim! Tanto no que se .. (408:408) 
(2008-05-06T21:10:31) Quotation: 7:1 Particularmente, eu não partic.. (8:8) 
(2008-05-06T21:11:21) Quotation: 7:2 O grupo pela facilidade digamo.. (8:8) 
(2008-05-06T21:12:14) Quotation: 7:3 Então, nessas viagens e acompa.. (8:8) 
(2008-05-06T21:12:43) Code: Trapaças dos clientes {11-7}~ 
(2008-05-06T21:12:59) Quotation: 7:4 . Então, a partir de 97, a gen.. (8:8) 
(2008-05-06T21:13:39) Quotation: 7:5 Eu ocupei de perto, que eu tra.. (14:14) 
(2008-05-06T21:13:51) Quotation: 7:6 Então, algumas pessoas colabor.. (14:14) 
(2008-05-06T21:14:50) Quotation: 7:7 Pra mim foi extraordinário, nu.. (20:20) 
(2008-05-06T21:15:19) Quotation: 7:8 depois de 97! A gente consegui.. (24:24) 
(2008-05-07T13:22:49) Quotation: 6:1 uando eu cheguei aqui, pra lhe.. (14:14) 
(2008-05-07T13:23:06) Quotation: 6:2 Inicialmente era assim, as coi.. (14:14) 
(2008-05-07T13:23:58) Quotation: 6:3 Porque a gente notou é que pra.. (20:20) 
(2008-05-07T13:41:27) Quotation: 7:9 depois de 97! A gente consegui.. (24:24) 
(2008-05-07T13:42:34) Quotation: 7:10 Não, até onde eu percebi, essa.. (26:26) 
(2008-05-07T13:43:50) Quotation: 7:11 agora, existia também uma rede.. (26:26) 
(2008-05-07T13:43:50) Code: Distorções de informação {3-5} 
(2008-05-07T13:44:52) Quotation: 7:12 ra, existia também uma rede fo.. (26:26) 
(2008-05-07T13:45:08) Quotation: 7:13 nto que nos últimos 02 anos, a.. (26:26) 
(2008-05-07T13:45:44) Quotation: 7:14 Não, até onde eu saiba, apenas.. (28:28) 
(2008-05-07T13:46:44) Quotation: 7:15 Não, existe por ex, na Europa,.. (34:34) 
(2008-05-07T13:48:05) Quotation: 7:16 O dia-a-dia da gente era a pri.. (40:40) 
(2008-05-07T13:50:33) Quotation: 7:17 Eu acho que essa internacional.. (52:52) 
(2008-05-07T13:52:02) Quotation: 7:18 O principal problema que a gen.. (54:54) 
(2008-05-07T13:52:35) Quotation: 7:19 O principal problema que a gen.. (54:54) 
(2008-05-07T13:55:02) Quotation: 7:20 Sim, a gente conseguiu muita c.. (56:56) 
(2008-05-07T13:55:38) Quotation: 7:21 S - Sim, a gente conseguiu mui.. (56:56) 
(2008-05-07T13:56:09) Quotation: 7:22 No caso da uva por ex, que a g.. (56:56) 
(2008-05-07T13:56:26) Quotation: 7:23 e no caso do camarão, aí é mui.. (56:56) 
(2008-05-07T13:56:55) Quotation: 7:24 Por ex, a gente teve um invest.. (56:56) 
(2008-05-07T13:57:10) Quotation: 7:25 Ser arrojado, exato! Certas ve.. (58:58) 
(2008-05-07T13:58:40) Quotation: 7:26 Tivemos alguma ajuda sim, na c.. (60:60) 
(2008-05-07T13:58:56) Quotation: 7:27 o principal ponto de desenvolv.. (60:60) 
(2008-05-07T13:59:18) Quotation: 7:28 Eu acho que foi o principal né.. (62:62) 
(2008-05-07T13:59:51) Quotation: 7:29 Não, não, no caso do camarão, .. (64:64) 
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(2008-05-07T14:00:57) Quotation: 7:30 ntão, eu acho que o ponto prin.. (64:64) 
(2008-05-07T14:01:21) Quotation: ~7:31 Não, não sabíamos, não sabíamo.. (66:66) 
(2008-05-07T14:02:53) Quotation: ~7:32 Se eu não tiver enganado, foi .. (68:68) 
(2008-05-07T14:04:39) Quotation: 7:33 Houve, houve sim, que foi mal-.. (70:70) 
(2008-05-07T14:04:57) Quotation: 7:34 Com certeza foi a principal mu.. (72:72) 
(2008-05-07T14:05:34) Quotation: 7:35 Nada! De novo, nada! Pelo cont.. (74:74) 
(2008-05-07T14:08:09) Quotation: 7:36 No caso da fruticultura não é .. (82:82) 
(2008-05-07T14:08:33) Quotation: 7:37 O caso da fruta que eu acho qu.. (82:82) 
(2008-05-07T14:09:00) Quotation: 7:38 Na carcinicultura, até onde eu.. (82:82) 
(2008-05-07T14:09:51) Quotation: 7:39 Na fruta, você tem uma comerci.. (82:82) 
(2008-05-07T14:31:11) Quotation: 7:40 A gente utilizou muita informa.. (84:84) 
(2008-05-07T14:31:29) Quotation: 7:41 as por ex, uma coisa que també.. (84:84) 
(2008-05-07T14:32:00) Quotation: 7:42 Olhe, pelo que eu me lembro, a.. (86:86) 
(2008-05-07T14:32:36) Quotation: 7:43 O camarão, creio que tenham si.. (88:88) 
(2008-05-07T14:33:14) Quotation: 7:44 Digamos assim, o baixo escalão.. (92:92) 
(2008-05-07T14:34:19) Quotation: 7:45 Não há nenhum tipo de cooperaç.. (94:94) 
(2008-05-07T14:35:54) Quotation: 7:46 Acho que no passado isso foi u.. (96:96) 
(2008-05-07T14:35:54) Code: Soluções logísticas {2-0} 
(2008-05-07T14:36:39) Quotation: 7:48 No começo, sim. No começo, foi.. (98:98) 
(2008-05-07T14:37:01) Quotation: 7:49 Não, muito pequeno, agregado à.. (100:100) 
(2008-05-07T14:37:42) Quotation: 7:50 Eu acho que sim! Sol e chuva, .. (102:102) 
(2008-05-07T14:38:43) Quotation: 7:51 A uva, ela no passado era feit.. (104:104) 
(2008-05-07T14:39:29) Quotation: 7:52 Foi fruticultura. Eu acho que .. (108:108) 
(2008-05-07T14:39:49) Quotation: 7:53 Potiporã Foods. Ela tem que id.. (116:116) 
(2008-05-07T14:40:02) Quotation: 7:54 É só uma situação mas é simple.. (118:118) 
(2008-05-07T14:41:03) Quotation: 7:55 Eu acho que é a busca da quali.. (122:122) 
(2008-05-07T14:42:10) Quotation: 8:1 É, aí o Sérgio deve dizer. É o.. (17:17) 
(2008-05-07T14:43:55) Quotation: 8:2 É, aí o Sérgio deve dizer. É o.. (17:17) 
(2008-05-07T14:44:34) Code: Doenças {6-5}~ 
(2008-05-07T14:44:34) Quotation: 8:3 O mercado do camarão tem se mu.. (19:19) 
(2008-05-07T14:46:20) Quotation: 8:4 Na medida que você intensifica.. (23:23) 
(2008-05-07T14:47:18) Quotation: 8:5 ntão, o crescimento, o desenvo.. (23:23) 
(2008-05-07T14:48:02) Quotation: 8:6 Tem... eu diria que temos 04 v.. (25:25) 
(2008-05-07T14:48:15) Quotation: 8:7 Do meu ponto de vista, o vírus.. (25:25) 
(2008-05-07T14:49:21) Quotation: 8:8 Esse vírus da ‘mancha branca’ .. (27:27) 
(2008-05-07T14:50:07) Quotation: 8:9 Agora, se você não maneja suas.. (27:27) 
(2008-05-07T14:50:31) Quotation: 8:10 Depois do aparecimento dessas .. (27:27) 
(2008-05-07T14:51:19) Quotation: 8:11 Aqui no Brasil, apresentou-se .. (27:27) 
(2008-05-07T14:51:43) Quotation: 8:12 mas se você vai à história do .. (27:27) 
(2008-05-07T14:52:06) Code: Custos de produção elevados {5-0}~ 
(2008-05-07T14:52:30) Quotation: 8:13 da NIM! E que tem que conviver.. (29:29) 
(2008-05-07T14:53:00) Quotation: 8:14 Então já falamos hoje de ‘manc.. (29:29) 
(2008-05-07T14:54:51) Quotation: 8:15 O salário mínimo no Brasil é m.. (31:31) 
(2008-05-07T14:55:50) Quotation: 8:16 uando você compara o custo de .. (31:31) 
(2008-05-07T14:57:14) Code: Visão de negócio QG {7-0} 
(2008-05-07T14:57:14) Quotation: 8:17 A Potiporã tem uma grande visã.. (33:33) 
(2008-05-07T14:57:27) Quotation: 8:18 Eu vejo essa empresa como... a.. (33:33) 
(2008-05-07T14:58:27) Quotation: 8:19 Manejo técnico é como você ele.. (35:35) 
(2008-05-07T14:58:45) Quotation: 8:20 Então, pra mim, foi o que eu c.. (35:35) 
(2008-05-07T14:59:33) Quotation: 8:21 . O sistema de aeração permite.. (35:35) 
(2008-05-07T15:00:01) Quotation: 8:22 Então, a empresa não deixou de.. (35:35) 
(2008-05-07T15:00:19) Quotation: 8:23 ... nesse momento, nós estamos.. (37:37) 
(2008-05-07T15:01:22) Quotation: 8:24 Pelo que eu vejo, se nós não t.. (37:37) 
(2008-05-07T15:01:44) Quotation: 8:25 Então, o que nós temos feito e.. (37:37) 
(2008-05-07T15:02:09) Quotation: 8:26 Eu espero... eu espero ter suf.. (39:39) 
(2008-05-07T15:02:43) Quotation: 8:27 Então, esse convívio, esse mei.. (39:39) 
(2008-05-07T15:03:10) Quotation: 8:28 Então, não é o mesmo, trabalha.. (39:39) 
(2008-05-07T15:03:35) Quotation: 8:29 Então, o Equador, pra mim, sen.. (39:39) 
(2008-05-07T15:04:01) Quotation: 8:30 Então, isso te permite ver mui.. (39:39) 
(2008-05-07T15:04:36) Quotation: 8:31 No negócio do camarão, você en.. (41:41) 
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(2008-05-07T15:04:59) Quotation: 8:32 O problema é quando você tem p.. (41:41) 
(2008-05-07T15:06:11) Quotation: 8:33 E a empresa com a qual eu esta.. (43:43) 
(2008-05-07T15:07:39) Quotation: 8:34 o que eu fiz foi no início, fa.. (43:43) 
(2008-05-07T15:08:33) Quotation: 8:35 A visão que eu tenho visto dos.. (45:45) 
(2008-05-07T15:08:54) Quotation: 8:36 Quando você chega numa área no.. (45:45) 
(2008-05-07T15:09:26) Quotation: 8:37 É muito mais, é muito mais pla.. (47:47) 
(2008-05-07T15:10:59) Quotation: 8:38 Então você vai pra lá e vai co.. (47:47) 
(2008-05-07T15:11:28) Quotation: 8:39 Fazendo o quê... é! Tentando a.. (49:49) 
(2008-05-07T15:13:00) Quotation: 8:40 Exato, então quando você passa.. (62:62) 
(2008-05-07T15:13:14) Quotation: 8:41 Então, a minha formação foram .. (62:62) 
(2008-05-07T15:43:53) Quotation: 1:1 É, esse programa, ele surgiu n.. (9:9) 
(2008-05-07T15:45:03) Code: Consultorias estrangeiras {4-0}~ 
(2008-05-07T15:45:03) Quotation: 1:2 Que gerencia o programa. Eu, t.. (11:11) 
(2008-05-07T15:45:47) Quotation: 1:3 Claro, diferencia porque hoje,.. (15:15) 
(2008-05-07T15:46:03) Quotation: 1:4 Só nós que fazemos, existem a .. (17:17) 
(2008-05-07T15:46:28) Quotation: 1:5 Sim, porque hoje, quando o pov.. (19:19) 
(2008-05-07T15:46:44) Quotation: 1:6 Da NIM, exato, como eu te diss.. (23:23) 
(2008-05-07T15:47:05) Quotation: 1:7 Eu não sou a pessoa mais certa.. (25:25) 
(2008-05-07T15:48:45) Quotation: 1:8 O resto morria, certo? Então, .. (37:37) 
(2008-05-07T15:49:31) Quotation: 1:9 Após a infecção, 60 dias após .. (39:39) 
(2008-05-07T15:50:34) Quotation: 1:10 Mais fortes, claro, hoje a gen.. (43:43) 
(2008-05-07T15:51:31) Quotation: 1:11 O investimento é todo privado... (45:45) 
(2008-05-07T15:52:35) Quotation: 1:13 Eu acredito que sim, acredito .. (57:57) 
(2008-05-07T15:53:11) Quotation: 1:14 Quando nós pensamos inicialmen.. (60:60) 
(2008-05-07T15:53:46) Quotation: 1:15 Eu não sei, não sei. Eu não ti.. (64:64) 
(2008-05-07T15:54:08) Quotation: 1:16 Do programa de melhoramento ge.. (68:68) 
(2008-05-07T15:54:39) Quotation: 1:17 Hoje, como a gente já... costu.. (76:76) 
(2008-05-07T15:55:12) Quotation: 1:18 Muito reconhecido! Todos saem .. (82:82) 
(2008-05-07T15:56:24) Quotation: 1:20 Em Touros. Então, eu que traba.. (88:88) 
(2008-05-07T15:56:47) Quotation: 1:21 A água pode interferir, como e.. (92:92) 
(2008-05-07T15:57:29) Quotation: 1:22 Bóia? O camarão vai boiar, vai.. (94:94) 
(2008-05-07T16:00:17) Quotation: 1:23 Olhe, o que eu considero difíc.. (98:98) 
(2008-05-07T16:00:17) Code: Especificidades do camarão {7-1} 
(2008-05-07T16:01:10) Quotation: 1:25 Eu acredito que hoje, o maior .. (100:100) 
(2008-05-07T16:01:19) Quotation: 1:26 Hoje, você pode falar em raçõe.. (100:100) 
(2008-05-07T16:01:34) Quotation: 1:27 Estourou uma comporta, ficamos.. (102:102) 
(2008-05-07T16:02:17) Quotation: 1:28 sala de biosegurança, porque a.. (106:106) 
(2008-05-07T16:02:53) Quotation: 1:29 Cruzamento de famílias, mas as.. (108:108) 
(2008-05-07T16:04:33) Quotation: 1:33 Não, a gente vende... a gente .. (118:118) 
(2008-05-07T16:05:01) Quotation: 1:34 Todo dia eu vou procurando uma.. (120:120) 
(2008-05-07T16:05:13) Code: Rastreabilidade {6-0} 
(2008-05-07T16:05:13) Quotation: 1:35 É exigida a rastreabilidade e .. (124:124) 
(2008-05-07T16:05:23) Quotation: 1:36 Não, isso a gente foi adquirin.. (128:128) 
(2008-05-07T22:48:50) Quotation: 1:37 Sim, o sistema de rastreabilid.. (134:134) 
(2008-05-07T22:49:16) Quotation: 1:38 Hoje eu... com o programa de m.. (142:142) 
(2008-05-07T22:49:44) Quotation: 1:39 Toda a história: quem foi a mã.. (144:144) 
(2008-05-07T22:51:14) Quotation: 1:40 E é um trabalho bem inovador p.. (162:162) 
(2008-05-07T22:51:50) Quotation: 1:41 Hoje, o que a gente faz é moni.. (168:168) 
(2008-05-07T22:52:05) Quotation: 1:42 Probiótico. Então, será que a .. (170:170) 
(2008-05-07T22:52:40) Quotation: 1:43 Inicialmente quando eu cheguei.. (182:182) 
(2008-05-07T22:53:41) Quotation: 1:44 Antigamente, além de não mensu.. (186:186) 
(2008-05-07T22:54:51) Quotation: 2:1 nós estamos a cada dia, melhor.. (14:14) 
(2008-05-07T22:55:16) Quotation: 2:2 Só que o volume de vendas noss.. (18:18) 
(2008-05-07T22:56:11) Quotation: 2:3 mas eu diria assim, que o prin.. (24:24) 
(2008-05-07T22:57:25) Quotation: 2:4 um grupo que ele vai até as úl.. (24:24) 
(2008-05-07T22:57:43) Quotation: 2:5 Olhe, eu não posso lhe dizer c.. (24:24) 
(2008-05-07T22:58:07) Quotation: 2:6 E o 2º, realmente, a determina.. (24:24) 
(2008-05-07T22:59:11) Quotation: 2:7 Da minha gestão pra cá, não ho.. (32:32) 
(2008-05-07T23:00:05) Code: Problemas com mão de obra {12-0} 
(2008-05-07T23:00:05) Quotation: 2:8 Também, a questão da mão de ob.. (34:34) 
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(2008-05-07T23:00:24) Quotation: 2:9 Há dois momentos: há o momento.. (38:38) 
(2008-05-07T23:00:49) Quotation: 2:10 Termina atrapalhando, não prej.. (40:40) 
(2008-05-07T23:01:17) Quotation: 2:11 Exatamente, pronto foi uma das.. (44:44) 
(2008-05-07T23:02:55) Quotation: 2:13 Nós nunca tivemos dificuldade .. (56:56) 
(2008-05-07T23:03:03) Quotation: 2:14 eu diria que existe a cooperaç.. (56:56) 
(2008-05-07T23:03:20) Quotation: 2:15 Normalmente mais algumas técni.. (58:58) 
(2008-05-07T23:04:16) Quotation: 2:16 Da parte da gente assim, pelo .. (60:60) 
(2008-05-07T23:04:37) Quotation: 2:17 Uma espécie de seguro, é. Bom,.. (64:64) 
(2008-05-07T23:05:04) Quotation: 2:18 Que eu saiba, não. Isso aí, é .. (80:80) 
(2008-05-07T23:05:25) Quotation: 2:19 Não, não, a gente não tem incl.. (82:82) 
(2008-05-07T23:06:26) Quotation: 2:20 Termina, o fato de você ta lon.. (94:94) 
(2008-05-07T23:07:55) Quotation: 2:21 Também é uma dificuldade. Hoje.. (96:96) 
(2008-05-07T23:08:24) Quotation: 2:22 Então, é meio complicado, Hoje.. (102:102) 
(2008-05-07T23:08:56) Quotation: 2:23 É, a gente... o administrativo.. (108:108) 
(2008-05-07T23:09:08) Quotation: 2:24 Eu não, a parte de produção el.. (112:112) 
(2008-05-07T23:09:19) Quotation: 2:25 É, entendeu? Porque realmente .. (114:114) 
(2008-05-07T23:09:47) Quotation: 2:26 Veja bem, o corpo gerencial, t.. (118:118) 
(2008-05-07T23:10:35) Quotation: 2:27 sé Torres e Vítor, porque são .. (118:118) 
(2008-05-07T23:12:30) Quotation: 2:28 Aí, o tempo vai passando e voc.. (124:124) 
(2008-05-07T23:12:49) Quotation: 2:29 Aí, por ex, o Rômulo, que é de.. (128:128) 
(2008-05-07T23:15:40) Quotation: 5:1 Olhe, muita dificuldade, a gen.. (19:19) 
(2008-05-07T23:16:00) Quotation: 5:2 Pra mim, a área é muito ruim e.. (21:21) 
(2008-05-07T23:16:47) Quotation: 5:3 Não, porque são cidades que te.. (25:25) 
(2008-05-07T23:17:06) Quotation: 5:4 A gente tenta e tem trabalhado.. (29:29) 
(2008-05-07T23:19:12) Quotation: 5:5 Também, também. Por ser um car.. (35:35) 
(2008-05-07T23:19:27) Quotation: 5:6 Muito, muito, muito. Na verdad.. (39:39) 
(2008-05-07T23:19:43) Quotation: 5:7 É, exatamente, porque as prest.. (41:41) 
(2008-05-07T23:20:15) Quotation: 5:8 Olhe, eu vejo como se... por e.. (57:57) 
(2008-05-07T23:20:47) Quotation: 5:9 Pra empresa? Olhe, eu não cons.. (59:59) 
(2008-05-07T23:23:08) Quotation: 9:1 Então, eu tava em outra empres.. (6:6) 
(2008-05-07T23:26:25) Quotation: 9:2 Conceitualmente, pra mercado e.. (12:12) 
(2008-05-07T23:28:03) Code: Consultorias nacionais {11-0}~ 
(2008-05-07T23:28:03) Quotation: 9:4 Então, com a entrada da Potipo.. (18:18) 
(2008-05-07T23:28:20) Quotation: 9:5 Bom, como a maioria das empres.. (18:18) 
(2008-05-07T23:28:46) Quotation: 9:6 É, é uma empresa de consultori.. (20:20) 
(2008-05-07T23:29:05) Quotation: 9:7 Bom, com certeza, isso eu tenh.. (22:22) 
(2008-05-07T23:29:19) Quotation: 9:8 A experiência do grupo na frut.. (26:26) 
(2008-05-07T23:29:59) Quotation: 9:9 Olhe, isso eu não posso afirma.. (28:28) 
(2008-05-07T23:30:40) Quotation: 9:10 Desculpe, só pra reforçar porq.. (28:28) 
(2008-05-07T23:32:15) Quotation: 9:12 Quando o projeto foi concebido.. (33:33) 
(2008-05-07T23:32:47) Quotation: 9:13 Não, eu era um consultor exter.. (37:37) 
(2008-05-07T23:33:16) Quotation: 9:14 Bom, eu vou te falar desde a a.. (43:43) 
(2008-05-07T23:33:36) Quotation: 9:15 Pendências porque a fazenda er.. (45:45) 
(2008-05-07T23:34:06) Quotation: 9:16 Pela disponibilidade da área d.. (51:51) 
(2008-05-07T23:34:59) Quotation: 9:17 mas todas foram mais ou menos .. (57:57) 
(2008-05-07T23:35:11) Quotation: 9:18 Outro ponto é a distância da r.. (57:57) 
(2008-05-07T23:48:28) Quotation: 6:4 Quando eu cheguei aqui, pra lh.. (14:14) 
(2008-05-07T23:49:51) Quotation: 6:5 A empresa, ela tinha um histór.. (20:20) 
(2008-05-07T23:50:22) Quotation: 6:6 a gente notou que também exist.. (20:20) 
(2008-05-07T23:50:22) Code: Maior aproximação dos clientes {7-5}~ 
(2008-05-07T23:50:44) Quotation: 6:7 Os dois maiores consumidores d.. (22:22) 
(2008-05-07T23:51:25) Quotation: 6:8 O espanhol era pelo conhecimen.. (28:28) 
(2008-05-07T23:51:50) Quotation: 6:9 Porque é uma pessoa... isso, e.. (32:32) 
(2008-05-07T23:52:41) Quotation: 6:10 e a gente também sempre partic.. (34:34) 
(2008-05-07T23:52:55) Quotation: 6:11 De... uma vez... hoje em dia n.. (34:34) 
(2008-05-07T23:53:49) Quotation: 6:12 A gente já exportou pra Holand.. (36:36) 
(2008-05-08T00:21:30) Code-Link: Especificidades do camarão <is associated with> Doenças 
(2008-05-08T13:41:43) Code: Utilização de seguradora de crédito {3-1} 
(2008-05-08T13:42:19) Quotation: 4:205 Problemas de qualidade, tanto .. (301:301) 
(2008-05-08T13:43:04) Quotation: 4:206 Ah, sim. Cada falha vai ter um.. (303:303) 
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(2008-05-08T13:43:40) Quotation: 4:207 O problema tando registrado, e.. (303:303) 
(2008-05-08T13:44:52) Quotation: 5:10 Falar em Potiporã aqui, pense .. (65:65) 
(2008-05-08T13:54:01) Quotation: 4:208 Bom, o escritório aqui já era,.. (177:177) 
(2008-05-08T13:54:18) Quotation: 4:209 local escolhido lá no municípi.. (177:177) 
(2008-05-08T13:54:34) Quotation: 4:210 ocê tem que ter um solo absolu.. (177:177) 
(2008-05-08T13:55:18) Quotation: 5:11 O que eu vejo assim em... aí é.. (61:61) 
(2008-05-08T13:55:40) Quotation: 5:12 ? A própria estrutura do terre.. (61:61) 
(2008-05-08T13:55:57) Quotation: 5:13 e tem a questão climática, com.. (61:61) 
(2008-05-08T14:00:58) Quotation: 4:211 foi uma das causas em que eu t.. (257:257) 
(2008-05-08T14:01:22) Quotation: 4:212 Hoje, 100% de nossas vendas sã.. (257:257) 
(2008-05-08T15:53:58) Quotation: 3:1 mas já vislumbrando um potenci.. (9:9) 
(2008-05-08T15:54:14) Quotation: 3:2 A gente não procurava o mercad.. (9:9) 
(2008-05-08T15:54:32) Quotation: 3:3 Eu já entrei na Potiporã em ca.. (11:11) 
(2008-05-08T15:55:03) Quotation: 3:4 É como eu to te falando assim,.. (13:13) 
(2008-05-08T15:58:07) Quotation: 3:5 E além do mais, a gente tem a .. (17:17) 
(2008-05-08T15:58:37) Quotation: 3:6 Desde o início. A gente começo.. (19:19) 
(2008-05-08T15:59:14) Quotation: 3:7 É, deixe eu explicar. O que ac.. (23:23) 
(2008-05-08T15:59:39) Quotation: 3:8 Até 99, o Equador era o maior .. (23:23) 
(2008-05-08T16:00:51) Quotation: 3:9 Esse camarão, por ex, no ano d.. (23:23) 
(2008-05-08T16:01:35) Quotation: 3:10 Então, o camarão naquele momen.. (23:23) 
(2008-05-08T16:01:58) Quotation: 3:11 Por ex, hoje o Equador, ele..... (23:23) 
(2008-05-08T16:02:42) Quotation: 3:13 O Brasil hoje, deve ta em 8º, .. (27:27) 
(2008-05-08T16:04:04) Quotation: 3:14 e mais o problema que todos os.. (27:27) 
(2008-05-08T16:04:42) Quotation: 3:15 Até os pequenos produtores de .. (27:27) 
(2008-05-08T16:05:07) Quotation: 3:16 Na época, a gente tinha um ger.. (29:29) 
(2008-05-08T16:06:21) Quotation: 3:17 e foi surgindo, a gente teve u.. (29:29) 
(2008-05-08T16:06:55) Quotation: 3:18 De focar no mercado interno ho.. (35:35) 
(2008-05-08T16:08:24) Quotation: 3:19 Se você analisar hoje por exem.. (35:35) 
(2008-05-08T16:08:43) Quotation: 3:20 Então assim, o objetivo de a g.. (35:35) 
(2008-05-08T16:09:42) Quotation: 3:21 Mercado interno, ele é muito m.. (35:35) 
(2008-05-08T16:09:42) Code: Complexidade do mercado interno {6-0}~ 
(2008-05-08T16:10:51) Quotation: 3:22 Se você tem um mercado lá na p.. (35:35) 
(2008-05-08T16:11:30) Quotation: ~3:23 Você tem que readequar a empre.. (35:35) 
(2008-05-08T16:16:05) Quotation: 3:24 Eu acho que a aprendizagem do .. (39:39) 
(2008-05-08T16:16:36) Quotation: 3:25 eu acho que são mais esses asp.. (39:39) 
(2008-05-08T16:18:37) Quotation: 3:28 Bom, tem algumas diferenças si.. (43:43) 
(2008-05-08T16:21:01) Quotation: 3:30 É, muito com os clientes e com.. (45:45) 
(2008-05-08T16:21:18) Quotation: 3:31 gente tinha um controle intern.. (43:43) 
(2008-05-08T16:21:31) Quotation: 3:32 Hoje menos, porque hoje pratic.. (47:47) 
(2008-05-08T16:23:30) Quotation: 3:33 Não, deixa eu te explicar. Nor.. (49:49) 
(2008-05-08T16:23:53) Quotation: 3:34 inha uma empresa de um francês.. (49:49) 
(2008-05-08T16:24:19) Quotation: 3:35 Com pouco tempo, eu acho que 0.. (49:49) 
(2008-05-08T16:25:35) Quotation: 3:36 Ele era um... vamos dizer assi.. (51:51) 
(2008-05-08T16:26:01) Quotation: 3:37 Não, eram muitos aspectos... o.. (53:53) 
(2008-05-08T16:26:32) Quotation: 3:38 Não, é assim, não só as turbul.. (57:57) 
(2008-05-08T16:27:30) Quotation: 3:39 Então assim, você tem vários f.. (57:57) 
(2008-05-08T16:28:22) Quotation: 3:40 Então, é muito inconstante, es.. (57:57) 
(2008-05-08T16:29:23) Quotation: 3:41 Internas, mais internas. É! Ma.. (59:59) 
(2008-05-08T19:36:10) Quotation: 3:42 Se chove muito... a gente ta n.. (59:59) 
(2008-05-08T19:36:41) Quotation: 3:43 assim, a empresa sempre teve u.. (60:60) 
(2008-05-08T19:36:41) Code: C: Tipos de processo de formação de estratégia {2-12} 
(2008-05-08T19:38:02) Quotation: 3:44 Comprador né, comprador e com .. (68:68) 
(2008-05-08T19:38:23) Quotation: 3:45 Comprador né, comprador e com .. (68:68) 
(2008-05-08T19:39:05) Quotation: 3:46 Não, a empresa sempre se cerco.. (70:70) 
(2008-05-08T19:39:26) Quotation: 3:47 Depois tivemos problemas de pr.. (72:72) 
(2008-05-08T19:39:41) Quotation: 3:48 Não, esses 15 que eu falei, só.. (72:72) 
(2008-05-08T19:58:53) Quotation: 3:49 Ela é... a sede dela é em João.. (78:78) 
(2008-05-08T19:59:24) Quotation: 3:50 Não assim, foi uma coisa... se.. (80:80) 
(2008-05-08T20:00:27) Quotation: 3:51 Não, porque a gente substituiu.. (82:82) 
(2008-05-08T20:01:37) Code: Necessidade de retrocesso {2-2} 
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(2008-05-08T20:02:04) Quotation: 3:52 Então, nesse determinado momen.. (82:82) 
(2008-05-08T20:02:44) Quotation: 3:53 Então, nesse determinado momen.. (82:82) 
(2008-05-08T20:03:12) Quotation: 3:54 a gente não desistiu da ativid.. (82:82) 
(2008-05-08T20:03:28) Quotation: 3:55 Já melhorou muito, muito mesmo.. (86:86) 
(2008-05-08T20:03:58) Quotation: 3:56 Foi, só que ela foi... ela foi.. (90:90) 
(2008-05-08T20:04:18) Quotation: 3:57 Vários, vários benefícios. O q.. (94:94) 
(2008-05-08T20:04:50) Quotation: 3:58 E existe hoje no Brasil, um me.. (94:94) 
(2008-05-08T20:05:59) Quotation: 3:60 E por que seria nocivo a abert.. (94:95) 
(2008-05-08T20:07:19) Quotation: 3:61 . é um esforço muito grande pr.. (101:101) 
(2008-05-08T20:07:41) Quotation: 3:62 então as pessoas têm em mente .. (99:99) 
(2008-05-08T20:08:11) Quotation: 3:63 então veja, é um produto que n.. (101:101) 
(2008-05-08T20:09:22) Quotation: 3:64 Não, o que vai ser decisivo na.. (113:113) 
(2008-05-08T20:10:35) Quotation: 3:65 Bom, Erica, acho que uma coisa.. (125:125) 
(2008-05-08T20:11:02) Quotation: 3:66 Então essa cultura, essa respo.. (125:125) 
(2008-05-08T20:11:18) Quotation: 3:67 E a seriedade do grupo, de com.. (125:125) 
(2008-05-08T20:12:59) Quotation: 6:13 Ah, a fruta já tinha uma estru.. (38:38) 
(2008-05-08T20:13:10) Quotation: 6:14 A diferença que a gente nota.... (40:40) 
(2008-05-08T20:13:25) Quotation: 6:15 Uma coisa é você ser uma empre.. (40:40) 
(2008-05-08T20:14:00) Quotation: 6:16 Exato, exato, a gente pode ven.. (44:44) 
(2008-05-08T20:14:11) Quotation: 6:17 É, no camarão não, o camarão r.. (46:46) 
(2008-05-08T20:14:27) Quotation: 6:18 A gente teve alguns erros de f.. (48:48) 
(2008-05-08T20:15:55) Quotation: 6:19 A gente também teve problema d.. (48:48) 
(2008-05-08T20:16:08) Quotation: 6:20 tivemos também problema de fal.. (48:48) 
(2008-05-08T20:17:02) Quotation: 6:21 Sim, a gente hoje em dia é mui.. (54:54) 
(2008-05-08T20:17:35) Quotation: 6:22 Na Europa, basicamente é um me.. (54:54) 
(2008-05-08T20:17:51) Quotation: 6:23 Claro, que ver esse tamanho de.. (54:54) 
(2008-05-08T20:18:07) Quotation: 6:24 Hoje em dia, a gente ta com o .. (54:54) 
(2008-05-08T20:18:41) Quotation: 6:25 Na Europa, basicamente é um me.. (54:54) 
(2008-05-08T20:19:07) Quotation: 6:26 Isso a gente ta sempre no merc.. (58:58) 
(2008-05-08T20:19:30) Quotation: 6:27 A gente sempre vai, sempre... .. (60:60) 
(2008-05-08T20:20:06) Quotation: 6:28 Eu acho que as maiores dificul.. (68:68) 
(2008-05-08T20:20:31) Quotation: 6:29 e fora isso, todos os gargalos.. (68:68) 
(2008-05-08T20:21:06) Quotation: 6:30 nfelizmente vem piorando, cada.. (72:72) 
(2008-05-08T20:21:16) Quotation: 6:31 Além do que, estrada a gente n.. (72:72) 
(2008-05-08T20:22:37) Quotation: 6:33 Nos picos... quando há congest.. (82:82) 
(2008-05-08T20:23:05) Quotation: 6:34 relacionamento com o fornecedo.. (82:82) 
(2008-05-08T20:23:19) Quotation: 6:35 Não, isso veio evoluindo né, a.. (84:84) 
(2008-05-08T20:23:34) Quotation: 6:36 Não, não, mas a gente consegue.. (88:88) 
(2008-05-08T20:24:09) Quotation: 6:37 or 01 ano, pra até expor mais .. (96:96) 
(2008-05-08T20:24:41) Quotation: 6:38 Ambas coisas, existem vamos di.. (100:100) 
(2008-05-08T20:25:04) Quotation: 6:39 Eu acho que o que tem dado suc.. (106:106) 
(2008-05-08T20:25:27) Quotation: 6:40 Em si, o conhecimento do merca.. (106:106) 
(2008-05-08T20:25:57) Quotation: 6:41 Vê quais são as necessidades d.. (106:106) 
(2008-05-08T20:26:27) Quotation: 6:42 Existe um controle muito grand.. (106:106) 
(2008-05-08T20:27:05) Quotation: 6:43 Você ta botando lá fora um pro.. (106:106) 
(2008-05-08T20:27:39) Quotation: 6:44 Todas elas interferem positiva.. (108:108) 
(2008-05-08T20:28:36) Quotation: 6:45 E o cliente, mesma coisa. O cl.. (108:108) 
(2008-05-08T20:29:07) Code: Correção das distorções de informação {4-2} 
(2008-05-08T20:29:07) Quotation: 6:46 até pelo conhecimento que você.. (108:108) 
(2008-05-08T20:30:19) Quotation: 6:47 xato, eu acho que quanto mais .. (111:111) 
(2008-05-08T20:31:11) Quotation: 6:48 É, a gente ta... ta sempre ate.. (113:113) 
(2008-05-08T20:31:11) Code: Leitura do ambiente {9-0} 
(2008-05-08T20:31:48) Quotation: 6:49 gente ta sempre pesquisando op.. (113:113) 
(2008-05-08T20:32:21) Quotation: 6:50 houve um tsunâmi na... anos at.. (113:113) 
(2008-05-08T20:32:37) Quotation: 6:51 Falando de camarão, atualmente.. (113:113) 
(2008-05-08T20:32:44) Quotation: 6:52 Então, é sempre ta atento ao q.. (113:113) 
(2008-05-08T20:33:07) Quotation: 6:53 uma vez a gente vendo a oportu.. (115:115) 
(2008-05-08T20:41:52) Quotation: 9:19 Tinha, mas foi feito todo um t.. (69:69) 
(2008-05-08T20:42:59) Quotation: 9:20 a mulher, ela tem mais jeito, .. (71:71) 
(2008-05-08T20:43:21) Quotation: 9:21 Então, foi a primeira grande d.. (71:71) 
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(2008-05-08T20:44:15) Quotation: 9:22 Todas as empresas hoje no Bras.. (75:75) 
(2008-05-08T20:44:24) Quotation: 9:23 Era tanto que foi contratada p.. (79:79) 
(2008-05-08T20:44:39) Quotation: 9:24 Não, é uma empresa privada, 10.. (83:83) 
(2008-05-08T20:45:12) Code: Crise no setor {8-8} 
(2008-05-08T20:45:12) Quotation: 9:25 a MCR surgiu em 85, se não me .. (85:85) 
(2008-05-08T20:45:33) Quotation: 9:26 Ta estagnada, ainda, né? Na ve.. (87:87) 
(2008-05-08T20:45:51) Quotation: 9:27 u acho que foi tudo ao mesmo t.. (91:91) 
(2008-05-08T20:46:02) Quotation: 9:28 as enchentes no Nordeste em 20.. (91:91) 
(2008-05-08T20:46:18) Quotation: 9:29 o fator econômico pela desvalo.. (91:91) 
(2008-05-08T20:46:38) Quotation: 9:30 foi tudo ao mesmo tempo, então.. (91:91) 
(2008-05-08T20:47:39) Quotation: 9:31 Mas assim, o que acontecia... .. (100:100) 
(2008-05-08T20:47:39) Code: Altos níveis de rentabilidade {3-3}~ 
(2008-05-08T20:48:01) Quotation: 9:32 Até antes de 2004! 2003, 2004... (102:102) 
(2008-05-08T20:49:03) Quotation: 9:34 porque é diferente se você vem.. (102:102) 
(2008-05-08T20:49:24) Quotation: 9:35 E com o boom, entrou empresa p.. (102:102) 
(2008-05-08T20:49:39) Quotation: 9:36 porque o camarão você não vê c.. (102:102) 
(2008-05-08T20:50:41) Quotation: 9:38 que a gente sabe o tamanho do .. (102:102) 
(2008-05-08T20:51:16) Quotation: 9:39 hoje o pequeno produtor fora, .. (104:104) 
(2008-05-08T20:51:44) Quotation: 9:40 Porque empresas desse porte, o.. (106:106) 
(2008-05-08T20:52:07) Quotation: 9:41 O padrão de estrutura, o taman.. (106:106) 
(2008-05-08T20:52:33) Quotation: 9:42 Primeiro, o aspecto ambiental .. (108:108) 
(2008-05-08T20:54:34) Quotation: 9:43 um fato interessante é a facil.. (110:110) 
(2008-05-08T20:54:45) Quotation: 9:44 Tudo isso foi analisado pra im.. (116:116) 
(2008-05-08T20:55:34) Quotation: 9:45 então a ABCC trouxe pessoas de.. (138:138) 
(2008-05-08T20:56:07) Quotation: 9:46 Na época, o Equador já tava at.. (144:144) 
(2008-05-08T20:56:43) Quotation: 9:47 Então, a Potiporã trouxe um gr.. (144:144) 
(2008-05-08T20:57:13) Quotation: 9:48 ão, isso... inicialmente foi p.. (148:148) 
(2008-05-08T20:57:58) Quotation: 9:49 Isso aí é ditado pelo mercado,.. (158:158) 
(2008-05-08T20:58:13) Quotation: 9:50 É! Bom, aí quando você vai for.. (164:164) 
(2008-05-08T20:58:42) Quotation: 9:51 Veja bem, porque o grande prod.. (170:170) 
(2008-05-08T20:59:22) Quotation: 9:53 Aí sim, aí vem todo aquele pro.. (172:172) 
(2008-05-08T21:24:30) Network View: Distorções de conhecimento entre negócios relacionados (3)  
(2008-05-08T23:08:21) Quotation: 8:42 É muito mais, é muito mais pla.. (47:47) 
(2008-05-08T23:09:52) Quotation: 6:54 então essa é uma avaliação que.. (54:54) 
(2008-05-08T23:11:07) Quotation: 4:213 Ele teve seu planejamento no n.. (169:169) 
(2008-05-08T23:11:58) Quotation: 4:214 O planejamento também mudou mu.. (133:133) 
(2008-05-08T23:12:16) Quotation: 4:215 Muitas coisas mudaram ao longo.. (133:133) 
(2008-05-08T23:12:58) Quotation: 4:216 É não, é não, é não e a forma .. (133:133) 
(2008-05-08T23:16:35) Quotation: 9:54 Então foi feito todo um estudo.. (12:12) 
(2008-05-08T23:21:33) Quotation: 4:217 O mercado inteiro hoje, não tr.. (68:68) 
(2008-05-08T23:22:55) Quotation: 4:218 gente é mais jovem de que os p.. (54:54) 
(2008-05-08T23:24:03) Quotation: 4:219 Então, no 1º ano, eu vi a oper.. (139:139) 
(2008-05-08T23:27:35) Code-Link: Falta de conhecimento da atividade de ca.. <is associated with> Crise no 
setor 
(2008-05-08T23:27:35) Code-Link: Doenças <is cause of> Crise no setor 
(2008-05-08T23:31:39) Quotation: 3:68 Eu acho que a aprendizagem do .. (39:39) 
(2008-05-08T23:40:17) Quotation: 4:221 como o camarão nós deixamos de.. (102:102) 
(2008-05-09T01:48:02) Network View: doenças (3)  
(2008-05-09T01:48:48) Network View: Recursos de inovação (4)  
(2008-05-09T01:49:34) Code: Escritórios no exterior {17-10}~ 
(2008-05-09T01:56:00) Quotation: 9:55 Alguns processos não são mais .. (28:28) 
(2008-05-09T01:56:57) Quotation: 9:56 muita coisa foi no caminhar da.. (26:26) 
(2008-05-09T01:58:03) Quotation: 9:57 A Potiporã, ela foi desenvolvi.. (28:28) 
(2008-05-09T01:59:15) Quotation: 9:58 Então, com a entrada da Potipo.. (18:18) 
(2008-05-09T02:01:03) Quotation: 8:43 Aqui acontece um fenômeno que .. (39:39) 
(2008-05-09T02:01:36) Quotation: 1:45 Inicialmente quando eu cheguei.. (182:182) 
(2008-05-09T02:22:50) Code-Link: Crise no setor <is cause of> mão de obra estrangeira 
(2008-05-09T02:23:58) Code-Link: mão de obra estrangeira <is associated with> Estratégia de utilização do 
manejo 
(2008-05-09T02:24:12) Code-Link: Crise no setor <is cause of> Necessidade de retrocesso 
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(2008-05-09T02:24:38) Code-Link: Necessidade de retrocesso <is cause of> mão de obra estrangeira 
(2008-05-09T02:27:05) Network View: Oportunidades geradas pela crise 2004 (7)  
(2008-05-09T02:28:27) Code-Link: Aumento da produção mundial <is part of> Crise no setor 
(2008-05-12T16:28:05) Quotation: 16:4 até hoje já são mais de 18 ano.. (6:6) 
(2008-05-12T16:29:14) Quotation: 16:5 até hoje já são mais de 18 ano.. (6:6) 
(2008-05-12T16:29:41) Quotation: 16:6 Eu recordo bem que, nossa prim.. (6:6) 
(2008-05-12T16:30:03) Quotation: 16:7 então a gente fez um contêiner.. (6:6) 
(2008-05-12T16:30:37) Quotation: 16:8 ele se preocupava muito com a .. (6:6) 
(2008-05-12T16:31:01) Quotation: 16:9 Isso veio muito do conheciment.. (6:6) 
(2008-05-12T16:31:49) Quotation: 16:10 Não, essa negociação quando a .. (8:8) 
(2008-05-12T16:32:29) Quotation: 16:11 Pegamos o ônibus aqui, viramos.. (8:8) 
(2008-05-12T16:33:28) Quotation: 16:12 e o importador, eu acho que, d.. (8:8) 
(2008-05-12T16:34:08) Quotation: 16:13 uma grande rede de supermercad.. (10:10) 
(2008-05-12T16:35:13) Quotation: 16:15 Netuno faz negócios com 16 paí.. (14:14) 
(2008-05-12T16:35:40) Quotation: 16:16 alguns anos depois começamos t.. (14:14) 
(2008-05-12T16:36:06) Quotation: 16:17 Na realidade, é... quando a ge.. (20:20) 
(2008-05-12T16:36:20) Quotation: 16:18 Eles começaram a chegar... ass.. (20:20) 
(2008-05-12T16:36:48) Quotation: 16:19 interessante falar: começamos .. (20:20) 
(2008-05-12T16:37:10) Quotation: 16:20 essa feira, anualmente eu part.. (20:20) 
(2008-05-12T16:37:35) Quotation: 16:21 isso ajudou também, a particip.. (20:20) 
(2008-05-12T16:38:03) Quotation: 16:22 gente ta aí pra fechar um bom .. (20:20) 
(2008-05-12T16:38:14) Quotation: 16:23 Não, não, não, essas feiras a .. (22:22) 
(2008-05-12T16:38:32) Quotation: 16:24 Na verdade, eu nunca fui atrás.. (28:28) 
(2008-05-12T16:39:02) Quotation: 16:25 Mas ela apoiou e depois não ap.. (32:32) 
(2008-05-12T16:40:16) Quotation: 16:27 é uma participação, vamos dize.. (34:34) 
(2008-05-12T16:40:46) Code: Dificuldade de acesso ao crédito {4-0}~ 
(2008-05-12T16:40:46) Quotation: 16:28 Porque tem muitas empresas que.. (34:34) 
(2008-05-12T16:41:43) Quotation: 16:30 Então hoje a empresa é uma emp.. (34:34) 
(2008-05-12T16:42:02) Quotation: 16:31 Não, hoje é bem mais fácil, né.. (40:40) 
(2008-05-12T16:42:26) Quotation: 16:32 hoje a gente já tem um históri.. (40:40) 
(2008-05-12T16:44:18) Quotation: 16:33 Então hoje é, ele é bem mais f.. (40:40) 
(2008-05-12T16:45:00) Quotation: 16:34 Agora, o produto tem que ser b.. (40:40) 
(2008-05-12T16:48:58) Code-Link: Escritórios no exterior <is cause of> Maior aproximação dos clientes 
(2008-05-12T16:49:15) Code-Link: Escritórios no exterior <is associated with> Maior controle nas atividades 
(2008-05-12T16:50:16) Code-Link: Utilização de seguradora de crédito <contradicts> Riscos de inadimplência 
(2008-05-12T16:51:02) Code-Link: Trapaças dos clientes <is cause of> Escritórios no exterior 
(2008-05-12T16:51:43) Code-Link: Influência dos líderes <is associated with> Escritórios no exterior 
(2008-05-12T16:55:07) Code-Link: Distorções de informação <is cause of> Escritórios no exterior 
(2008-05-12T16:56:22) Code-Link: Maior aproximação dos clientes <is associated with> Correção das 
distorções de informação 
(2008-05-12T16:56:29) Code-Link: Correção das distorções de informação <is associated with> Maior controle 
nas atividades 
(2008-05-12T16:57:46) Code-Link: Escritórios no exterior <is a> diferenciação da concorrência 
(2008-05-12T16:58:05) Code-Link: Escritórios no exterior <is a> Estratégia de comercialização 
(2008-05-12T16:58:11) Code-Link: Estratégia de comercialização <is a> diferenciação da concorrência 
(2008-05-12T16:58:31) Code-Link: Desvantagens da venda em consignação <is cause of> Escritórios no 
exterior 
(2008-05-12T17:02:06) Network View: Abertura de subsidiárias (5)  
(2008-05-13T00:06:06) Quotation: 1:46 Ta nu, exato. Então, por ser u.. (100:100) 
(2008-05-13T00:17:48) Network View: Crise 2004 (1)  
(2008-05-13T01:06:55) Quotation: 4:223 Ah, no setor!? O setor... o pr.. (360:360) 
(2008-05-13T01:07:19) Quotation: 4:224 Ah, no setor!? O setor... o pr.. (360:360) 
(2008-05-13T01:26:21) Code-Link: Estratégia de utilização do manejo <is associated with> Maior controle nas 
atividades 
(2008-05-13T22:31:48) Network View: Condições favoráveis do ambiente (1)  
(2008-05-13T22:54:59) Network View: Condições desfavoráveis do ambiente (4)  
(2008-05-13T23:00:04) Network View: Recursos tangíveis (3)  
(2008-05-13T23:00:56) Network View: recursos intangíveis (6)  
(2008-05-13T23:02:06) Code: Motivos para a abertura de subsidiárias {0-5} 
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(2008-05-13T23:03:59) Code-Link: Desvantagens da venda em consignação <is a> Motivos para a abertura de 
subsidiárias 
(2008-05-13T23:04:04) Code-Link: Trapaças dos clientes <is a> Motivos para a abertura de subsidiárias 
(2008-05-13T23:04:07) Code-Link: Distorções de informação <is a> Motivos para a abertura de subsidiárias 
(2008-05-13T23:04:37) Code-Link: erros <is a> Motivos para a abertura de subsidiárias 
(2008-05-13T23:04:42) Code-Link: Falta de conhecimento da atividade de ca.. <is a> Motivos para a abertura de 
subsidiárias 
(2008-05-13T23:04:50) Network View: Motivos para a abertura de subsidiárias (5)  
(2008-05-15T01:17:10) Network View: Recursos físicos (0)  
(2008-05-15T01:21:50) Quotation: 4:228 França e Espanha e aos poucos,.. (46:46) 
(2008-05-15T01:22:55) Quotation: 4:229 Vivendo o mercado. (54:54) 
(2008-05-15T01:25:54) Quotation: 4:233 nós entendemos que a forma que.. (64:64) 
(2008-05-15T01:26:02) Code: venda pró-ativa {4-0} 
(2008-05-15T01:31:13) Quotation: 4:235 hoje até a gente nem monta mai.. (96:96) 
(2008-05-15T01:32:12) Quotation: 4:236 . Agora, como a produção mundi.. (112:112) 
(2008-05-15T01:32:29) Quotation: 4:237 Agora, como a produção mundial.. (112:112) 
(2008-05-15T01:33:28) Quotation: 4:239 Por ser uma empresa do Grupo Q.. (120:120) 
(2008-05-15T01:34:09) Quotation: 4:240 O mercado de camarão, ele tem... (120:120) 
(2008-05-15T01:35:42) Quotation: 4:241 Potiporã reagiu a isso, montan.. (121:121) 
(2008-05-15T01:37:04) Quotation: 4:242 isso era trabalho de EMBRAPA, .. (123:123) 
(2008-05-15T01:38:10) Code: Falta de conhecimento dos técnicos com as mudanças de 2004 {3-0} 
(2008-05-15T01:38:10) Quotation: 4:243 mas quando veio o problema da .. (129:129) 
(2008-05-15T01:38:46) Quotation: 4:244 niciou com a MCR, que eram tod.. (131:131) 
(2008-05-15T01:39:08) Quotation: 4:245 Então, aí nós fizemos uma leit.. (131:131) 
(2008-05-15T01:39:58) Quotation: 4:246 nós trouxemos também mulheres .. (131:131) 
(2008-05-15T01:39:58) Code: capacitação de mão de obra {3-0} 
(2008-05-15T01:40:26) Quotation: 4:247 É não, é não, é não e a forma .. (133:133) 
(2008-05-15T01:40:26) Code: Mudanças no planejamento {2-6} 
(2008-05-15T01:41:10) Quotation: 4:248 cada anfitrião preparava uma a.. (135:135) 
(2008-05-15T01:42:32) Quotation: 4:249 Com essa filosofia, por conta .. (147:147) 
(2008-05-15T01:43:20) Quotation: 4:250 A gente quis montar uma gerênc.. (157:157) 
(2008-05-15T01:44:28) Quotation: 4:251 Eu sou uma empresa européia de.. (171:171) 
(2008-05-15T01:47:37) Quotation: 4:252 uma empresa de um porte pequen.. (177:177) 
(2008-05-15T01:48:32) Quotation: 4:253 são empreendimentos grandes qu.. (193:193) 
(2008-05-15T01:49:11) Quotation: 4:254 Todas as empresas da Q. Galvão.. (193:193) 
(2008-05-15T01:49:46) Quotation: 4:255 aí nós fomos adquirindo a noss.. (197:197) 
(2008-05-15T01:51:38) Quotation: 4:257 São teorias ta, não é uma afir.. (225:225) 
(2008-05-15T01:52:10) Quotation: 4:258 Bom, então dessas mudanças pod.. (225:225) 
(2008-05-15T01:52:43) Quotation: 4:259 Recentemente, eu tive na Nicar.. (229:229) 
(2008-05-15T01:53:46) Code: Vantagem competitiva {0-5} 
(2008-05-15T01:56:22) Code-Link: mão de obra estrangeira <is associated with> Vantagem competitiva 
(2008-05-15T01:56:31) Code-Link: diferenciação da concorrência <is a> Vantagem competitiva 
(2008-05-15T01:56:58) Code-Link: Maior controle nas atividades <is associated with> Vantagem competitiva 
(2008-05-15T01:57:00) Network View: Vantagem competitiva (6)  
(2008-05-15T14:23:08) Quotation: 4:260 Dentro da Seabrex tem um leque.. (257:257) 
(2008-05-15T14:25:10) Quotation: 4:262 São empresas sólidas e muito a.. (257:257) 
(2008-05-15T14:31:07) Quotation: 4:263 E a razão da fusão foi a queda.. (281:281) 
(2008-05-15T14:31:49) Network View: Fusão entre Potiporã e Timbaúba (1)  
(2008-05-15T14:34:08) Network View: motivo da Fusão entre Potiporã e Timbaúba (1)  
(2008-05-16T23:17:50) Primary Doc: P10: sergio lima 3.rtf~ 
(2008-05-16T23:33:40) Quotation: 10:1 pela falta de conhecimento da .. (1:1) 
(2008-05-16T23:34:06) Quotation: 10:2 Mas, pela maturidade que já vi.. (1:1) 
(2008-05-16T23:34:54) Quotation: 10:3 carcinicultura, a empresa nasc.. (1:1) 
(2008-05-16T23:35:02) Quotation: 10:4 , mas logo, logo, com a enchen.. (1:1) 
(2008-05-16T23:35:17) Quotation: 10:5 pela falta de conhecimento da .. (1:1) 
(2008-05-16T23:36:15) Quotation: 10:7 Aí, uma nova realidade se inst.. (3:3) 
(2008-05-16T23:50:03) Quotation: 9:59 E com o boom, entrou empresa p.. (102:102) 
(2008-05-17T00:44:16) Network View: Crise no setor (6)  
(2008-05-17T00:45:08) Network View: Chuva (2)  
(2008-05-18T18:01:18) Network View: Maior controle nas atividades (5)  
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(2008-05-18T18:02:14) Code-Link: participação em feiras <is a> Fontes de busca de informações 
(2008-05-18T18:02:56) Network View: Fontes de busca de informações (2)  
(2008-05-19T17:23:27) Quotation: 4:265 2007. E a razão da fusão foi a.. (281:283) 
(2008-05-20T01:29:38) Network View: Abertura da empresa (5)  
(2008-05-20T01:32:46) Code-Link: Altos níveis de rentabilidade <is cause of> Oportunidades de mercado na 
abertura 
(2008-05-20T02:31:32) Quotation: 4:266 vou lhe dar um dado: as sobrev.. (129:129) 
(2008-05-20T17:49:59) Primary Doc: P11: johan hutzler.rtf~ 
(2008-05-20T17:58:14) Quotation: 4:269 O Equador, que era um dos maio.. (9:9) 
(2008-05-20T18:01:08) Quotation: 4:270 O Equador, que era um dos maio.. (9:9) 
(2008-05-20T23:02:38) Quotation: 4:271 A Fazenda de engorda é em Pend.. (15:15) 
(2008-05-20T23:02:38) Code: verticalização {3-0} 
(2008-05-20T23:14:09) Quotation: 4:272 Existia à época, um grupo que .. (29:29) 
(2008-05-20T23:14:09) Code: ABCC {8-0} 
(2008-05-21T15:10:08) Primary Doc: P12: antonio carlos milfont.rtf~ 
(2008-05-22T15:24:44) Quotation: 11:3 A gente vendia pros clientes e.. (7:7) 
(2008-05-22T15:25:26) Quotation: 11:4 gente já tava desconfiado de u.. (7:7) 
(2008-05-22T15:26:15) Quotation: 11:5 até aquele instante ele não ti.. (7:7) 
(2008-05-22T15:26:38) Quotation: 11:6 Sérgio Lima voltou dessa viage.. (7:7) 
(2008-05-22T15:27:20) Quotation: 11:7 a viagem foi tão às pressas qu.. (7:7) 
(2008-05-22T15:27:55) Quotation: 11:8 aí cheguei lá, tinha na época .. (7:7) 
(2008-05-22T15:38:52) Quotation: 11:10 Isso em 97, essa empresa chama.. (11:11) 
(2008-05-22T15:39:28) Quotation: 11:11 Então, a fruta ia pra lá, pra .. (11:11) 
(2008-05-22T15:39:51) Quotation: 11:12 E eu fazia a venda a partir de.. (11:11) 
(2008-05-22T15:40:16) Quotation: 11:13 . Eu sabia que por ex, na Alem.. (11:11) 
(2008-05-22T15:41:04) Quotation: 11:14 m isso, a gente deixou de ter .. (11:11) 
(2008-05-22T15:41:43) Quotation: 11:15 No início, ainda tentavam enga.. (11:11) 
(2008-05-22T15:42:13) Quotation: 11:16 Eles tiravam foto da fruta -“o.. (11:11) 
(2008-05-22T15:42:58) Quotation: 11:17 Eu já conhecia os clientes das.. (13:13) 
(2008-05-22T15:43:29) Quotation: 11:18 1º ano lá! E conseguiu-se um r.. (15:15) 
(2008-05-22T15:46:35) Network View: melhoria de resultados com subsidiária de vendas (0)  
(2008-05-22T15:47:04) Quotation: 11:19 Exatamente, ou seja, você aqui.. (17:17) 
(2008-05-22T15:48:00) Quotation: 11:20 Tentativa e erro, apanhando um.. (19:19) 
(2008-05-22T15:48:38) Code: Falta de controle {2-0} 
(2008-05-22T15:48:38) Quotation: 11:21 Um pouco de que a empresa tinh.. (19:19) 
(2008-05-22T15:50:27) Quotation: 11:22 no momento que a gente passa a.. (19:19) 
(2008-05-22T15:53:02) Quotation: 11:23 Quando você ta lá, você pode d.. (19:19) 
(2008-05-22T15:55:08) Quotation: 11:24 Como é que você... bem, aí tem.. (23:23) 
(2008-05-22T15:57:22) Code: imediatismo brasileiro {2-0} 
(2008-05-22T15:57:22) Quotation: 11:25 Então, o brasileiro, ele quer .. (23:23) 
(2008-05-22T15:57:59) Quotation: 11:26 Todo exportador brasileiro tin.. (25:25) 
(2008-05-22T15:58:25) Quotation: 11:27 então eu fui um dos caras que .. (25:25) 
(2008-05-22T15:58:47) Quotation: 11:28 então aprendi muito no início .. (25:25) 
(2008-05-22T15:59:07) Quotation: 11:29 E tinham alguns clientes que a.. (27:27) 
(2008-05-22T15:59:30) Quotation: 11:30 mas à medida também que você v.. (31:31) 
(2008-05-22T16:00:58) Network View: resultados superiores (0)  
(2008-05-22T17:51:18) Quotation: 11:31 Com certeza, com essa ida, obt.. (37:37) 
(2008-05-22T17:55:18) Quotation: 11:32 A gente tava sempre presente n.. (37:37) 
(2008-05-22T17:55:59) Quotation: 11:33 O seguinte: subsidiária de ven.. (41:41) 
(2008-05-22T17:56:48) Quotation: 11:34 A partir do momento que você t.. (53:53) 
(2008-05-22T17:59:35) Quotation: 11:35 Sim, a partir do momento que v.. (55:55) 
(2008-05-22T18:03:30) Quotation: 11:36 Então, a gente... na fruta, te.. (57:57) 
(2008-05-22T18:06:56) Quotation: 11:37 Hoje você tem tecnologia pra v.. (61:61) 
(2008-05-22T18:07:21) Quotation: 11:38 Então, 1ª tecnologia que você .. (61:61) 
(2008-05-22T18:08:58) Quotation: ~11:39 Na uva teve um outro caso tamb.. (67:67) 
(2008-05-22T18:10:23) Quotation: 11:40 Esse pessoal de fruta, atua co.. (69:69) 
(2008-05-22T18:10:38) Quotation: 11:41 A gente apelidava os holandese.. (71:71) 
(2008-05-22T18:11:07) Quotation: 11:42 Sérgio tem uma capacidade pra .. (71:71) 
(2008-05-22T18:11:27) Quotation: 11:43 A gente conseguiu mais de 05 d.. (73:73) 
(2008-05-22T18:12:16) Quotation: 11:44 Então eu tinha que ta 11 h da .. (75:75) 
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(2008-05-22T18:12:48) Quotation: 11:45 A empresa dá suporte a essa ve.. (77:77) 
(2008-05-22T18:12:56) Code: velocidade na tomada de decisão {2-0} 
(2008-05-22T18:13:32) Quotation: 11:46 ao contrário da maioria das ou.. (81:81) 
(2008-05-22T18:13:49) Quotation: 11:47 O camarão, quando eu saí de lá.. (81:81) 
(2008-05-22T18:14:06) Quotation: 11:48 Então, o próprio Sérgio me dis.. (83:83) 
(2008-05-22T18:14:21) Quotation: 11:49 Então, apesar de ser um grupo .. (85:85) 
(2008-05-22T18:14:54) Quotation: 11:50 Os donos, não querem saber de .. (85:85) 
(2008-05-22T19:00:43) Code: influência do board de frutas {2-1} 
(2008-05-22T22:39:09) Quotation: 7:56 Então, pro grupo, isso é assim.. (56:56) 
(2008-05-25T20:43:15) Quotation: 12:1 É, teve um momento que o câmbi.. (24:24) 
(2008-05-25T21:04:29) Quotation: 4:273 inha um grupo de mais ou menos.. (135:135) 
(2008-05-25T21:05:46) Quotation: 4:274 A ABCC, ela tem uma rede de in.. (112:112) 
(2008-05-27T13:32:09) Memo: C: categoria características do contexto externo - ok {0-Me-F} - Super 
(2008-05-27T13:40:39) Code: ambiente externo {4-0}~ 
(2008-05-27T13:40:39) Quotation: 4:275 A Potiporã é... a atividade da.. (9:9) 
(2008-05-27T13:43:00) Quotation: 4:276 O Equador, que era um dos maio.. (9:9) 
(2008-05-27T14:33:58) Memo: C: categoria formas de aprendizagem 2 ok {0-Me-F} - Super 
(2008-05-27T14:38:19) Quotation: 4:277 A intenção deles era montar a .. (11:11) 
(2008-05-27T14:39:43) Memo: C: categoria agentes externos {0-Me} - Super 
(2008-05-27T15:33:13) Code: C: Agentes externos {0-8} 
(2008-05-27T15:44:58) Quotation: 4:290 É próprio, na verdade, isso er.. (123:123) 
(2008-05-27T16:02:37) Quotation: 4:295 nós trouxemos também mulheres .. (131:131) 
(2008-05-27T16:03:41) Quotation: 4:297 a própria ABCC em função do de.. (135:135) 
(2008-05-27T16:11:56) Quotation: 4:307 Quando nós iniciamos em fruta,.. (309:309) 
(2008-05-27T16:12:17) Quotation: 4:308 Então você tira a fruta da faz.. (309:309) 
(2008-05-27T16:13:39) Quotation: 4:311 Em relação aos fornecedores, n.. (313:313) 
(2008-05-27T16:14:51) Quotation: 4:313 Agora, em trocas de informação.. (337:337) 
(2008-05-27T16:16:07) Quotation: 4:318 amarão ta, do Piauí à Bahia. V.. (345:345) 
(2008-05-27T16:17:31) Quotation: 4:320 Essas funcionárias vieram pra .. (402:402) 
(2008-05-27T18:05:24) Network View: categoria agentes externos (2)  
(2008-05-27T22:18:56) Quotation: 3:70 O projeto contemplava 03 unida.. (17:17) 
(2008-05-27T22:28:23) Quotation: 12:3 a gente vem tentando, a gente .. (24:24) 
(2008-05-27T23:01:35) Network View: Contexto externo favorável para início das atividades de carcinicultura 
(3)  
(2008-05-28T11:09:50) Network View: categoria influència agentes externos (2)  
(2008-05-28T15:48:49) Code: P: Direção {0-1}~ 
(2008-05-28T15:52:23) Code: P: Abrangência {0-1}~ 
(2008-05-28T15:53:59) Network View: C: Agentes externos (4)  
(2008-05-29T22:52:28) Network View: abertura timbaúba (1)  
(2008-06-04T01:08:34) Quotation: 4:321 o aprendizado é contínuo, é di.. (297:297) 
(2008-06-04T01:52:34) Quotation: 11:51 Então assim, a gente ia e em c.. (65:65) 
(2008-06-24T19:04:47) Primary Doc: P19: netuno.doc 
(2008-06-24T19:35:50) Quotation: 16:35 E o interessante porque... ape.. (6:6) 
(2008-06-24T19:36:07) Quotation: 16:36 então decidimos então, já que .. (6:6) 
(2008-06-25T10:49:28) Quotation: 21:1 Bom, eu me formei no Chile, En.. (5:5) 
(2008-06-25T10:56:02) Quotation: 21:2 Recife aparecia pra mim como u.. (7:7) 
(2008-06-25T10:57:00) Quotation: 21:3 E quando foram embora essas du.. (7:7) 
(2008-06-25T10:57:00) Code: Fechamento de indústrias locais {1-0} 
(2008-06-25T10:57:23) Quotation: 21:4 meçou a aparecer muitas oportu.. (7:7) 
(2008-06-25T10:57:46) Quotation: 21:5 Então, de fato, aquela idéia p.. (7:7) 
(2008-06-25T13:47:25) Quotation: 21:7 aí escolhemos o Nordeste, exat.. (34:34) 
(2008-06-25T13:47:58) Quotation: 21:8 Então, todo esse trânsito de 1.. (34:34) 
(2008-06-25T14:00:27) Quotation: 21:10 laro, porque como eu tinha tra.. (40:40) 
(2008-06-25T17:05:02) Quotation: 21:12 A grande oportunidade que apar.. (9:9) 
(2008-06-25T18:16:18) Quotation: 21:13 De lá então, o Ministério da A.. (9:9) 
(2008-06-30T13:28:47) Quotation: 21:15 A partir daí, a gente... uma p.. (9:9) 
(2008-06-30T13:29:13) Quotation: 21:16 Fizemos a primeira produção de.. (9:9) 
(2008-06-30T13:44:00) Quotation: 18:1 quando eu entrei na empresa, m.. (25:25) 
(2008-06-30T15:50:34) Quotation: 21:17 conseguimos a entrevista, fomo.. (40:40) 
(2008-06-30T16:09:20) Quotation: 21:18 , foi essa nossa primeira expo.. (44:44) 
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(2008-06-30T16:19:38) Quotation: 21:19 Arriscamos tudo. Uai, para cre.. (50:50) 
(2008-06-30T16:20:19) Quotation: 21:20 eixe eu falar um pouquinho do .. (50:50) 
(2008-06-30T16:20:19) Code: Diversificação {7-4} 
(2008-06-30T18:25:10) Quotation: 21:21 ntão, aqüicultura. Aparecia aq.. (50:50) 
(2008-06-30T18:26:13) Quotation: 21:22 gente também descartou uma coi.. (50:50) 
(2008-06-30T18:26:43) Quotation: 21:23 hoje em dia, somos muito grand.. (50:50) 
(2008-06-30T18:27:32) Quotation: 21:24 Essa foi... a Fazenda inauguro.. (52:52) 
(2008-06-30T18:29:05) Quotation: 21:25 Hoje, é... então, o pequeno pr.. (54:54) 
(2008-06-30T18:29:38) Quotation: 21:26 e temos pelo menos 30 pequenas.. (54:54) 
(2008-07-02T13:55:43) Quotation: 16:37 chegamos lá e mostramos pra el.. (8:8) 
(2008-07-04T14:49:41) Quotation: 16:38 No Estados Unidos, inicialment.. (14:14) 
(2008-07-04T14:50:14) Quotation: 16:39 Então começou daí, começou de .. (10:10) 
(2008-07-04T15:38:14) Quotation: 16:40 Hoje, basicamente exportamos m.. (14:14) 
(2008-07-04T15:44:27) Quotation: 16:41 .. ok? A gente é a única empre.. (24:24) 
(2008-07-04T15:46:22) Quotation: 16:42 Mas até acredito se a gente fo.. (32:32) 
(2008-07-04T15:46:42) Quotation: 16:43 o apoio que o governo dá, de.... (32:32) 
(2008-07-04T15:50:36) Quotation: 16:44 tamos aqui no Nordeste e o Ban.. (34:34) 
(2008-07-04T15:54:45) Quotation: 16:45 Então quando... quando eu fale.. (40:40) 
(2008-07-04T15:56:49) Quotation: 16:46 A gente num... num se estrutur.. (46:46) 
(2008-07-04T15:57:06) Code: pulverização de clientes {1-0} 
(2008-07-04T15:57:06) Quotation: 16:47 A Netuno tem um diferencial mu.. (46:46) 
(2008-07-04T15:57:35) Quotation: 16:48 Então, a gente lançou um produ.. (46:46) 
(2008-07-04T16:41:16) Quotation: 16:49 á do conhecimento dele lá do C.. (56:56) 
(2008-07-04T17:50:33) Quotation: 16:51 Bastante, bastante, bastante. .. (72:72) 
(2008-07-04T17:58:25) Quotation: 16:52 Inicialmente no Estados Unidos.. (92:92) 
(2008-07-04T19:11:37) Quotation: 16:53 E foi aí que um irmão meu, out.. (92:92) 
(2008-07-04T19:13:16) Quotation: 16:54 ncentivamos, incentivamos uma .. (94:94) 
(2008-07-04T19:14:00) Quotation: 16:55 Esse pessoal mandou, na realid.. (98:98) 
(2008-07-04T19:17:37) Quotation: 16:56 A seqüência e é... isso vai se.. (104:104) 
(2008-07-04T19:20:07) Quotation: 16:57 Não, plano estratégico em long.. (106:106) 
(2008-07-04T19:20:21) Quotation: 16:58 Particularmente, eu sempre sou.. (108:108) 
(2008-07-04T19:22:30) Quotation: 16:59 Ta entendendo? Uma idéia boa, .. (110:110) 
(2008-07-04T19:22:59) Quotation: 16:60 Não, você fica mais maduro né,.. (112:112) 
(2008-07-04T19:24:24) Quotation: 16:61 Não, antes chegava e... tinha .. (114:114) 
(2008-07-04T19:25:21) Quotation: 16:62 O conselho é um conselho de de.. (124:124) 
(2008-07-04T19:27:03) Quotation: 16:63 Não, a idéia do conselho ela s.. (127:127) 
(2008-07-04T19:41:04) Quotation: 16:65 Ousadia da Netuno de ter apost.. (143:143) 
(2008-07-04T19:43:15) Quotation: 16:66 A Netuno, ela foi ousada; a Ne.. (155:155) 
(2008-07-04T19:43:29) Quotation: 16:67 Gostam... a gente fez... a gen.. (155:155) 
(2008-07-04T19:43:56) Quotation: 16:68 pra lá com a mesma idéia do Es.. (156:156) 
(2008-07-04T19:46:47) Quotation: 16:69 Com essa... como a Espanha, el.. (158:158) 
(2008-07-04T19:47:22) Quotation: 16:70 Futuramente, eu não acredito q.. (158:158) 
(2008-07-04T19:48:19) Quotation: 16:71 Recentemente teve um negócio d.. (164:164) 
(2008-07-04T19:50:56) Quotation: 16:72 Mas... hoje, a gente atende na.. (164:164) 
(2008-07-04T19:51:18) Quotation: 16:73 Não, mesmo antes. Antes, a gen.. (160:160) 
(2008-07-04T20:05:52) Quotation: 17:1 principalmente na área de aqüi.. (7:7) 
(2008-07-04T20:07:32) Quotation: 17:2 E reprodução e essas coisas, n.. (9:9) 
(2008-07-04T20:08:11) Quotation: 17:3 A gente ta sempre antenado em .. (11:11) 
(2008-07-04T20:08:47) Quotation: 17:4 o Brasil especificamente, tem .. (11:11) 
(2008-07-09T17:39:47) Quotation: 21:27 Era uma indústria, uma indústr.. (11:11) 
(2008-07-09T17:40:30) Quotation: 21:28 e a partir daí, a gente começo.. (9:9) 
(2008-07-09T17:51:38) Quotation: 21:29 Se eu tinha conhecimento técni.. (11:11) 
(2008-07-09T17:53:42) Quotation: 21:30 Bom, tudo isso foi a oportunid.. (11:11) 
(2008-07-09T17:56:37) Code: Indisponibilidade de Terceirização {2-1} 
(2008-07-09T17:56:37) Quotation: 21:31 EMPAF, que é a Empresa pernamb.. (11:11) 
(2008-07-09T18:16:18) Quotation: 21:32 Efetivamente, nós trouxemos ex.. (13:13) 
(2008-07-09T18:17:01) Quotation: 21:33 E formamos nossa frotinha deva.. (13:13) 
(2008-07-09T18:22:14) Quotation: 21:34 Desde que nasceu a peixaria at.. (25:25) 
(2008-07-09T18:23:21) Quotation: 21:35 é importante... é... registrar.. (25:25) 
(2008-07-17T12:38:00) Quotation: 22:1 É, como falei aquele dia, eu e.. (5:5) 
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(2008-07-17T12:38:56) Quotation: 22:2 que nós tínhamos dificuldade p.. (9:9) 
(2008-07-17T12:40:03) Quotation: 22:3 ão, primeiro porque nós tínham.. (9:9) 
(2008-07-17T12:44:29) Quotation: 22:4 Através das feiras internacion.. (13:13) 
(2008-07-17T12:44:40) Quotation: 22:5 Não, difere muito. Cada mercad.. (11:11) 
(2008-07-17T12:45:03) Quotation: 22:6 Bom, tem vários fatores né, fa.. (17:17) 
(2008-07-17T12:51:52) Quotation: 21:37 É bom, só não são nossos escri.. (73:73) 
(2008-07-17T12:52:15) Quotation: 21:38 o irmão caçula de Sérgio, com .. (73:73) 
(2008-07-17T13:21:32) Quotation: 21:39 Aliás, a Espanha, eu peguei um.. (73:73) 
(2008-07-17T13:26:07) Quotation: 21:40 tenho amigos lá que assim como.. (75:75) 
(2008-07-17T15:04:39) Quotation: 21:41 A gente... nunca... nunca tive.. (27:27) 
(2008-07-17T15:07:08) Quotation: 21:42 A credibilidade vai ser muito .. (27:27) 
(2008-07-17T15:08:03) Quotation: 21:43 utra coisa importante, também .. (27:27) 
(2008-07-17T15:14:43) Quotation: 21:44 e esse aí foi ganho dia-a-dia,.. (27:27) 
(2008-07-17T15:34:04) Quotation: 21:45 Sim, a gente foi... nossa Faze.. (58:58) 
(2008-07-17T16:39:43) Quotation: 21:46 com lagosta viva foi um cartão.. (65:65) 
(2008-07-17T16:52:47) Quotation: 21:48 H - Exato, antes, como uma esc.. (69:69) 
(2008-07-17T17:02:27) Quotation: 21:49 aí o nosso negócio é o Brasil,.. (79:79) 
(2008-07-17T17:02:55) Quotation: 21:50 a China, eu também como eu com.. (73:73) 
(2008-07-17T17:15:59) Quotation: 23:1 O segundo, é ir também em funç.. (16:16) 
(2008-07-17T17:16:24) Quotation: 23:2 Nós somos bastante competitivo.. (16:16) 
(2008-07-18T09:43:29) Quotation: 17:5 Bom, eu particularmente, tenho.. (13:13) 
(2008-07-18T15:04:50) Quotation: 17:6 Então por ex, aqüicultura agen.. (11:11) 
(2008-07-18T15:14:16) Quotation: 17:7 aí, tem agora um sócio né, vir.. (13:13) 
(2008-07-18T15:14:35) Quotation: 17:8 E a Empresa é muito dinâmica n.. (13:13) 
(2008-07-18T15:15:00) Quotation: 17:9 Por ex, a gente... 03 anos atr.. (13:13) 
(2008-07-18T15:15:24) Quotation: 17:10 eu acho; quer dizer mais, é um.. (13:13) 
(2008-07-18T15:15:46) Quotation: 17:11 Mas... então a gente consegue .. (13:13) 
(2008-07-18T15:15:58) Quotation: 17:12 Cria uma lojinha que a gente t.. (13:13) 
(2008-07-18T15:16:17) Quotation: 17:13 Eu acho que isso vai muito tam.. (15:15) 
(2008-07-18T15:16:40) Quotation: 17:14 lógico que dentro de um planej.. (15:15) 
(2008-07-18T15:18:28) Quotation: 17:15 Na verdade, não tem nenhum con.. (15:15) 
(2008-07-18T15:18:44) Quotation: 17:16 e o outro só tem por ex, a til.. (15:15) 
(2008-07-18T15:19:34) Quotation: 17:17 também é uma vantagem porque s.. (15:15) 
(2008-07-18T15:20:22) Quotation: 17:18 não tem... então é muito mais .. (15:15) 
(2008-07-18T15:20:39) Quotation: 17:19 Porque a gente ta estruturado .. (19:19) 
(2008-07-18T15:22:28) Quotation: 17:20 Veja, todos os projetos da gen.. (21:21) 
(2008-07-18T15:23:13) Quotation: 17:21 gente mandar produto por ex, l.. (21:21) 
(2008-07-18T15:23:55) Quotation: 17:22 tão depois de algumas visitas .. (23:23) 
(2008-07-18T15:24:33) Quotation: 17:23 E, a gente buscou pra essa ope.. (23:23) 
(2008-07-18T15:25:01) Quotation: 17:24 É, todo projeto a gente tem qu.. (27:27) 
(2008-07-18T15:25:28) Quotation: 17:25 mas é impressionante porque to.. (27:27) 
(2008-07-18T15:41:28) Quotation: 20:1 Conselho, é... na verdade, a N.. (4:4) 
(2008-07-18T15:41:45) Quotation: 20:2 as a grande maioria dos assunt.. (4:4) 
(2008-07-18T15:42:01) Quotation: 20:3 - A empresa vem há... já há un.. (6:6) 
(2008-07-18T15:42:16) Quotation: 20:4 resolveu fazer essa reunião se.. (6:6) 
(2008-07-18T15:43:08) Quotation: 20:5 Não, tem... é porque é o segui.. (14:14) 
(2008-07-18T15:43:28) Quotation: 20:6 Aí tem, comitê de custos né, a.. (14:14) 
(2008-07-18T15:43:46) Quotation: 20:7 Aí tem, tem comitê de exportaç.. (14:14) 
(2008-07-18T15:44:10) Quotation: 20:8 antigamente não, não tinha apr.. (20:20) 
(2008-07-18T15:44:25) Quotation: 20:9 claramente a empresa ta sempre.. (20:20) 
(2008-07-18T15:44:47) Quotation: 20:10 aí no 1º ano com certeza, o or.. (20:20) 
(2008-07-18T15:45:13) Quotation: 20:11 Isso todo ano vai sendo aprimo.. (20:20) 
(2008-07-18T15:45:42) Quotation: 20:12 inclusive a gente até contrato.. (20:20) 
(2008-07-18T15:46:44) Quotation: 20:13 Então a idéia esse ano, é que .. (21:21) 
(2008-07-18T16:02:43) Quotation: 23:3 Bom, existem algumas diferença.. (5:5) 
(2008-07-18T16:03:09) Quotation: 23:4 São duas coisas: a primeira é .. (8:8) 
(2008-07-18T16:03:39) Quotation: 23:5 A aproximação com o cliente é .. (8:8) 
(2008-07-18T16:04:15) Quotation: 23:6 muitos deles, querendo vim até.. (8:8) 
(2008-07-18T16:04:49) Quotation: 23:7 É, tem alguns detalhes, ta cer.. (12:12) 
(2008-07-18T16:05:07) Quotation: 23:8 les nos procurarem. Eles até n.. (12:12) 
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(2008-07-18T16:05:24) Quotation: 23:9 Porque aí, o pessoal vem, liga.. (12:12) 
(2008-07-18T16:06:07) Quotation: 23:10 Bom, primeiro à nossa capacida.. (16:16) 
(2008-07-18T16:06:27) Quotation: 23:11 Porque acima de qualquer coisa.. (16:16) 
(2008-07-18T16:06:42) Quotation: 23:12 Então, essa rede de relacionam.. (16:16) 
(2008-07-18T16:06:55) Quotation: 23:13 Nós somos bastante competitivo.. (16:16) 
(2008-07-18T16:07:09) Quotation: 23:14 Também graças a nossa capacida.. (16:16) 
(2008-07-18T16:07:30) Quotation: 23:15 então a gente não abre muito n.. (16:16) 
(2008-07-18T16:07:52) Quotation: 23:16 E no quesito relacionamento, a.. (16:16) 
(2008-07-18T16:08:20) Quotation: 23:17 Eles dois são muito importante.. (20:20) 
(2008-07-18T16:08:59) Quotation: 23:18 é uma logística bastante compl.. (24:24) 
(2008-07-18T16:09:28) Quotation: 23:19 Então, esse manual de procedim.. (24:24) 
(2008-07-18T16:10:05) Quotation: 23:20 Bom, eu assumi a área de expor.. (26:26) 
(2008-07-18T16:11:06) Quotation: 23:21 Hoje? É, 100%. Toda vez que a .. (32:32) 
(2008-07-18T16:11:36) Quotation: 23:22 Bem mais planejado, não tenho .. (34:34) 
(2008-07-18T16:12:18) Quotation: 23:23 trabalho de rentabilidade e de.. (38:38) 
(2008-07-18T16:12:47) Quotation: 23:24 2007, é! Foi no início de 2007.. (42:42) 
(2008-07-18T16:13:22) Quotation: 23:25 O custo é uma questão industri.. (44:44) 
(2008-07-18T16:15:31) Quotation: 23:29 Gargalos eram resolvidos na ba.. (60:60) 
(2008-07-18T16:15:38) Quotation: 23:30 Aí chama fulano, beltrano ou s.. (60:60) 
(2008-07-18T16:16:55) Quotation: 23:31 Quer dizer que uma das grandes.. (74:74) 
(2008-07-30T16:16:07) Code-Link: Influência dos líderes <is cause of> Aumento das exportações 
(2008-07-30T16:16:25) Network View: primeiras exportações netuno (2)  
(2008-08-05T12:16:38) Network View: Licenciamento Netuno (16)  
(2008-08-05T15:55:57) Network View: BNDES (1)  
(2008-08-05T16:01:02) Code-Link: Mudanças no planejamento <is cause of> Diversificação 
(2008-08-05T16:01:09) Code-Link: Mudanças no planejamento <is cause of> Produtos de valor agregado 
(2008-08-05T16:07:12) Network View: BNDES2 (6)  
(2008-08-11T14:56:56) Memo: C: categoria características da localização {0-Me} - Super 
(2008-08-11T14:57:38) Memo: c: categoria características dos recursos intangíveis 2 {0-Me} - Super 
(2008-08-11T14:57:57) Memo: c:  categoria tipos das escolhas gerenciais {0-Me} - Super 
(2008-08-12T18:12:35) Code: P: Oportunismo {0-1}~ 
(2008-08-12T18:13:35) Code: P: Origem {0-2}~ 
(2008-08-12T18:18:28) Code: M: Agentes oportunistas internacionais {19-4}~ 
(2008-08-12T18:19:49) Code: M: Agentes confiáveis internacionais {11-3}~ 
(2008-08-12T18:20:46) Code: M: Agentes de cooperação da indústria {14-2}~ 
(2008-08-12T18:23:07) Code: M: Agentes contratados pelas empresas {33-3}~ 
(2008-08-12T18:23:56) Code: C: Tipo de influência dos agentes externos: desmotivadora ou neutra, oriunda da 
indústria local {18-0}~ 
(2008-08-12T18:25:49) Code-Link: M: Agentes contratados pelas empresas <is a> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:26:03) Code-Link: M: Agentes oportunistas internacionais <is a> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:26:11) Code-Link: M: Agentes confiáveis internacionais <is a> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:26:19) Code-Link: M: Agentes de cooperação da indústria <is a> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:26:30) Code-Link: P: Origem <is property of> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:27:02) Code-Link: P: Oportunismo <is property of> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:27:16) Code-Link: P: Direção <is property of> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:27:29) Code-Link: P: Abrangência <is property of> C: Agentes externos 
(2008-08-12T18:27:45) Network View: C: Tipos de Influência de agentes externos (11)  
(2008-08-12T18:49:54) Quotation: 1:50 A empresa é franco-equatoriana.. (11:11) 
(2008-08-12T18:52:49) Quotation: 1:51 Eu não sou a pessoa mais certa.. (25:25) 
(2008-08-12T18:53:45) Quotation: 1:52 E aí... então hoje, eu já busc.. (49:49) 
(2008-08-12T18:55:46) Quotation: 1:53 eu tive a visita de um profess.. (114:114) 
(2008-08-12T18:56:35) Quotation: 1:54 E é um trabalho bem inovador p.. (162:162) 
(2008-08-12T19:34:16) Quotation: 2:30 Então assim, eu não vi sincera.. (32:32) 
(2008-08-12T19:34:23) Quotation: 2:31 Então, é uma dificuldade hoje,.. (32:32) 
(2008-08-12T20:06:42) Quotation: 2:32 A Petrobrás, ela tem muita for.. (34:34) 
(2008-08-12T20:09:36) Quotation: 2:35 - Nós nunca tivemos dificuldad.. (56:56) 
(2008-08-12T20:10:16) Quotation: 2:36 Que eu saiba, não. Isso aí, é .. (80:80) 
(2008-08-12T20:10:52) Quotation: 2:37 Esse húngaro é um prestador de.. (88:88) 
(2008-08-12T20:11:21) Quotation: 2:38 ermina, o fato de você ta long.. (94:94) 
(2008-08-12T20:11:35) Quotation: 2:39 Hoje, não conto com Banco priv.. (96:96) 
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(2008-08-12T20:15:44) Quotation: 3:74 foi surgindo, a gente teve um .. (29:29) 
(2008-08-12T20:17:47) Quotation: 3:75 Não, a empresa sempre se cerco.. (70:70) 
(2008-08-12T20:32:11) Quotation: 4:322 Os clientes vinham aqui pro Br.. (31:31) 
(2008-08-12T20:33:19) Quotation: 4:323 Você tinha a Frutiforte que já.. (66:66) 
(2008-08-12T20:35:04) Quotation: 4:324 Nós temos uma consultoria inte.. (127:127) 
(2008-08-12T20:35:20) Quotation: 4:325 ós começamos a produção do nos.. (129:129) 
(2008-08-12T20:36:05) Quotation: 4:326 Não, a própria ABCC em função .. (135:135) 
(2008-08-12T20:37:27) Quotation: 4:327 A logística, você ta mais próx.. (205:205) 
(2008-08-12T20:39:55) Quotation: 4:328 epois nós fomos para a Seabrex.. (257:257) 
(2008-08-12T21:00:20) Network View: C:Tipos de Influência de agentes externos (11)  
(2008-08-12T22:13:07) Quotation: 18:2 Se nós formos comparar o Brasi.. (27:27) 
(2008-08-12T22:13:34) Quotation: 20:14 A gente acha que isso daí vai .. (31:31) 
(2008-08-13T22:12:13) Memo: C: categoria características dos recursos tangíveis {0-Me} - Super 
(2008-08-15T15:22:40) Memo: C: categorias tipos de processo de formação de estratégia - VERSAO 2 {1-Me} - 
Super 
(2008-09-03T11:38:42) Code: C: Características do contexto externo {0-11} 
(2008-09-03T11:43:37) Quotation: 4:329 Brasil vinha dobrando seus vol.. (9:9) 
(2008-09-03T11:43:54) Quotation: 4:330 O Equador, que era um dos maio.. (9:9) 
(2008-09-03T11:44:13) Quotation: 4:331 Isso fez o preço do camarão se.. (9:9) 
(2008-09-03T11:45:44) Quotation: 4:332 você tem a ABCC que é a Associ.. (29:29) 
(2008-09-03T11:46:07) Quotation: 4:333 dentro de uma atividade, se te.. (29:29) 
(2008-09-03T11:46:26) Quotation: 4:334 o Equador ainda não tinha se r.. (29:29) 
(2008-09-03T11:46:38) Quotation: 4:335 Logo depois, começou a cair po.. (29:29) 
(2008-09-03T11:47:09) Quotation: 4:336 Na época, o EUA não tinha aind.. (33:33) 
(2008-09-03T11:47:18) Quotation: 4:337 atividade cresceu muito assim .. (33:33) 
(2008-09-03T11:47:45) Quotation: 4:338 O EUA que era um grande mercad.. (42:42) 
(2008-09-03T11:47:57) Quotation: 4:339 Hoje, os 02 grandes mercados n.. (42:42) 
(2008-09-03T11:48:05) Quotation: 4:340 o mercado nacional tem crescid.. (42:42) 
(2008-09-03T11:48:22) Quotation: 4:341 Então, a exportação que era mu.. (42:42) 
(2008-09-03T11:50:21) Quotation: 4:342 o mercado interno foi ficando .. (46:46) 
(2008-09-03T11:50:27) Quotation: 4:343 Era quase desprezível, menos d.. (48:48) 
(2008-09-03T12:12:15) Quotation: 4:344 camarão é o mesmo e a forma de.. (52:52) 
(2008-09-03T12:12:26) Quotation: 4:345 Se há uma diferenciação no mer.. (52:52) 
(2008-09-03T12:13:23) Quotation: 4:346 Você tinha a Frutiforte que já.. (66:66) 
(2008-09-03T12:13:53) Quotation: 4:347 O mercado inteiro hoje, não tr.. (68:68) 
(2008-09-03T12:14:03) Quotation: 4:348 Todo mercado brasileiro comerc.. (68:68) 
(2008-09-03T12:14:09) Quotation: 4:349 É uma briga constante porque o.. (68:68) 
(2008-09-03T12:15:22) Quotation: 4:350 Nós... existe uma feira, que é.. (92:92) 
(2008-09-03T12:15:35) Quotation: 4:351 no início, na época, o mercado.. (92:92) 
(2008-09-03T12:16:20) Quotation: 4:352 o mercado da França e da Espan.. (100:100) 
(2008-09-03T12:16:31) Quotation: 4:353 nós deixamos de exportar por c.. (102:102) 
(2008-09-03T12:16:57) Quotation: 4:354 É o que eu disse no início qua.. (112:112) 
(2008-09-03T12:17:00) Quotation: 4:355 Agora, como a produção mundial.. (112:112) 
(2008-09-03T12:17:42) Quotation: 4:356 mas ele tem uma regularidade d.. (120:120) 
(2008-09-03T12:17:52) Quotation: 4:357 Esse ano que ta diferente. A g.. (120:120) 
(2008-09-03T12:18:18) Quotation: 4:358 isso torna a empresa um tanto .. (121:121) 
(2008-09-03T12:18:48) Quotation: 4:359 em 2004 quando veio o regime d.. (121:121) 
(2008-09-03T12:19:34) Quotation: 4:360 s sobrevivências nossas, em ca.. (129:129) 
(2008-09-03T12:19:48) Quotation: 4:361 Anos antes, o Equador teve uma.. (129:129) 
(2008-09-03T12:20:01) Quotation: 4:362 chegou o primeiro problema gra.. (131:131) 
(2008-09-03T12:21:08) Quotation: 4:363 Não, a própria ABCC em função .. (135:135) 
(2008-09-03T12:21:35) Quotation: 4:364 Esse grupo de 10, nós tínhamos.. (135:135) 
(2008-09-03T12:22:48) Quotation: 4:365 - O preço do mercado internaci.. (151:151) 
(2008-09-03T12:22:58) Quotation: 4:366 E hoje, você tem camarão nos s.. (153:153) 
(2008-09-03T12:23:04) Quotation: 4:367 Veja o que aconteceu com o set.. (155:155) 
(2008-09-03T12:24:18) Quotation: 4:368 Eu sou uma empresa européia de.. (171:171) 
(2008-09-03T12:25:01) Quotation: 4:369 ela tem muitas forças contra e.. (185:185) 
(2008-09-03T12:26:16) Quotation: 4:370 Catarina tinha, agora nem tem .. (211:211) 
(2008-09-03T12:26:26) Quotation: 4:371 Mas a produção de Sta. Catarin.. (211:211) 
(2008-09-03T12:26:41) Quotation: 4:372 Pelo câmbio. Pelo câmbio e pel.. (219:219) 
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(2008-09-03T12:26:45) Quotation: 4:373 O problema sanitário ta sendo .. (219:219) 
(2008-09-03T12:26:54) Quotation: 4:374 mas o câmbio ta piorando a cad.. (219:219) 
(2008-09-03T12:27:09) Quotation: 4:375 São teorias ta, não é uma afir.. (225:225) 
(2008-09-03T12:27:24) Quotation: 4:376 Então, nós tivemos em 2004, um.. (225:225) 
(2008-09-03T12:27:53) Quotation: 4:377 Ele era único no Brasil, não e.. (229:229) 
(2008-09-03T12:28:09) Quotation: 4:378 Recentemente, eu tive na Nicar.. (229:229) 
(2008-09-03T12:28:14) Quotation: 4:379 S - Ele mata, ele provoca uma .. (233:233) 
(2008-09-03T12:28:37) Quotation: 4:380 O setor todo ta afetado, tudo... (245:245) 
(2008-09-03T12:31:19) Quotation: 4:381 Na Holanda, na legislação euro.. (257:257) 
(2008-09-03T12:31:38) Quotation: 4:382 Dentro da Seabrex tem um leque.. (257:257) 
(2008-09-03T12:32:02) Quotation: 4:383 Na medida em que nós passamos .. (257:257) 
(2008-09-03T12:33:16) Quotation: 4:384 legalmente ela não tava mais e.. (271:271) 
(2008-09-03T12:33:36) Quotation: 4:385 Pela legislação atual, você te.. (282:282) 
(2008-09-03T12:33:47) Quotation: 4:386 Como o camarão cresceu muito s.. (282:283) 
(2008-09-03T12:36:23) Quotation: 4:387 ... porque o Brasil ta credenc.. (323:323) 
(2008-09-03T12:36:34) Quotation: 4:388 orque nós temos bastante essas.. (323:323) 
(2008-09-03T12:36:57) Quotation: 4:389 Você tem que entender o que o .. (331:331) 
(2008-09-03T12:37:03) Quotation: 4:390 Uva Itália, vou voltar pro pas.. (331:331) 
(2008-09-03T12:38:06) Quotation: 4:391 E, nós como fornecedor, tamos .. (337:337) 
(2008-09-03T12:38:27) Quotation: 4:392 Menos do que deveria! O setor .. (345:345) 
(2008-09-03T12:43:07) Quotation: 4:393 em fruta não, em fruta realmen.. (345:345) 
(2008-09-03T12:43:17) Quotation: 4:394 2004 foi o último, de lá pra c.. (349:349) 
(2008-09-03T12:43:23) Quotation: 4:395 É catastrófico, ela vai mergul.. (353:353) 
(2008-09-03T12:43:39) Quotation: 4:396 associação se queixa de linhas.. (360:360) 
(2008-09-03T14:11:39) Quotation: 4:397 , mas a imagem de que o setor .. (360:360) 
(2008-09-03T14:11:54) Quotation: 4:398 No Brasil é proibido importar .. (364:364) 
(2008-09-03T14:12:12) Quotation: 4:399 O NE é isento do vírus da manc.. (364:364) 
(2008-09-03T14:12:18) Quotation: 4:400 Existe já a presença desse vír.. (364:364) 
(2008-09-03T14:12:30) Quotation: 4:401 Olhe, essa proibição, ela é mu.. (368:368) 
(2008-09-03T14:12:34) Quotation: 4:402 nós não tínhamos um mercado in.. (368:368) 
(2008-09-03T14:12:38) Quotation: 4:403 É muito antiga, é muito antiga.. (370:370) 
(2008-09-03T14:12:44) Quotation: 4:404 Hoje, que o mercado interno pa.. (372:372) 
(2008-09-03T14:13:11) Quotation: 4:405 Nós vendemos na Europa e o Equ.. (374:374) 
(2008-09-03T14:13:41) Quotation: 4:406 mas o presidente divulga muito.. (376:376) 
(2008-09-03T14:14:03) Quotation: 4:407 . acho até que ao longo do tem.. (376:376) 
(2008-09-03T14:14:28) Quotation: 4:408 Então, a Potiporã qualificou-s.. (380:380) 
(2008-09-03T14:15:07) Quotation: 4:409 hoje nós temos profissionais q.. (402:402) 
(2008-09-03T14:15:21) Quotation: 4:410 É muito dinâmico, é muito dinâ.. (406:406) 
(2008-09-03T14:15:26) Quotation: 4:411 As viagens são muito important.. (408:408) 
(2008-09-03T14:16:02) Network View: C: contexto externo (95)  
(2008-09-03T15:42:24) Code: C: Características da localização {0-10} 
(2008-09-03T15:43:27) Quotation: 4:412 A intenção deles era montar..... (11:11) 
(2008-09-03T15:43:51) Quotation: 4:413 Então, estudamos desde a Bahia.. (11:11) 
(2008-09-03T15:44:07) Quotation: 4:414 A Fazenda de engorda é em Pend.. (15:15) 
(2008-09-03T15:44:21) Quotation: 4:415 que ele é muito de mão-de-obra.. (15:15) 
(2008-09-03T15:44:42) Quotation: 4:416 Bom, quando nós adquirimos a f.. (23:23) 
(2008-09-03T16:40:45) Quotation: 4:417 E aproveitamos esse modelo de .. (54:54) 
(2008-09-03T16:40:57) Quotation: 4:418 O ano passado, depois de ta no.. (58:58) 
(2008-09-03T16:41:18) Quotation: 4:419 botamos uma estrutura comercia.. (64:64) 
(2008-09-03T16:41:44) Quotation: 4:420 Sem dúvida, esta diferença na .. (70:70) 
(2008-09-03T16:41:57) Quotation: 4:421 Nós fechamos o escritório de B.. (72:72) 
(2008-09-03T16:42:56) Quotation: 4:422 Só na Europa, EUA nós temos um.. (102:102) 
(2008-09-03T16:43:02) Quotation: 4:423 Então, todo ano, a gente manda.. (102:102) 
(2008-09-03T16:43:09) Quotation: 4:424 - São da Q. Galvão, são da Q. .. (104:104) 
(2008-09-03T16:43:32) Quotation: 4:425 O que é que diferencia a marca.. (120:120) 
(2008-09-03T16:43:52) Quotation: 4:426 ntão depois que a gente entend.. (121:121) 
(2008-09-03T16:45:17) Quotation: 4:427 você rodava todos os estados d.. (135:135) 
(2008-09-03T16:45:36) Quotation: 4:428 Quando a gente iniciou com fru.. (139:139) 
(2008-09-03T16:46:47) Quotation: 4:429 mas a base do grupo é aqui e a.. (177:177) 
(2008-09-03T16:46:56) Quotation: 4:430 O local escolhido lá no municí.. (177:177) 
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(2008-09-03T16:47:09) Quotation: 4:431 a dimensão que a Q. Galvão que.. (177:177) 
(2008-09-03T16:47:13) Quotation: 4:432 o clima é adequado, o estado d.. (177:178) 
(2008-09-03T16:47:43) Quotation: 4:433 Todas as empresas da Q. Galvão.. (193:193) 
(2008-09-03T16:47:51) Quotation: 4:434 Tem um impacto assim quase que.. (195:195) 
(2008-09-03T16:48:25) Quotation: 4:436 - Os produtores de lá tavam de.. (215:215) 
(2008-09-03T16:49:24) Quotation: 4:437 Temos os clientes históricos d.. (257:257) 
(2008-09-03T16:49:39) Quotation: 4:438 . Na medida em que nós passamo.. (257:257) 
(2008-09-03T16:49:58) Quotation: 4:439 Não, quando a gente operava só.. (259:259) 
(2008-09-03T16:50:06) Quotation: 4:440 Não, veja lá, não era uma empr.. (263:263) 
(2008-09-03T16:50:53) Quotation: 4:441 Bom, a maior mudança foi a fas.. (297:297) 
(2008-09-03T16:51:22) Quotation: 4:442 O problema tando registrado, e.. (303:303) 
(2008-09-03T16:51:34) Quotation: 4:443 . Quando nós iniciamos em frut.. (309:309) 
(2008-09-03T16:51:48) Quotation: 4:444 É, demorou. 99, 98, 99, foi qu.. (313:313) 
(2008-09-03T16:51:56) Quotation: 4:445 mportávamos no sistema de draw.. (313:313) 
(2008-09-03T16:51:59) Quotation: 4:446 Hoje, nossos fornecedores são .. (313:313) 
(2008-09-03T16:52:34) Quotation: 4:447 Ah, é convivendo dentro do mer.. (333:333) 
(2008-09-03T16:53:38) Quotation: 4:451 O NE é isento do vírus da manc.. (364:364) 
(2008-09-03T16:59:38) Network View: C: localização (44)  
(2008-09-03T17:28:07) Code: C: Recursos intangíveis {0-18}~ 
(2008-09-03T17:28:12) Code: C: Recursos tangíveis {0-16}~ 
(2008-09-03T17:29:14) Code: C: Tipos de aprendizagem {4-16}~ 
(2008-09-03T17:29:31) Code: C: Escolhas gerenciais {0-16}~ 
(2008-09-19T18:33:12) Code-Link: Trapaças dos clientes <is cause of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-09-19T18:33:12) Code-Link: influência do board de frutas <is cause of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-09-19T18:33:12) Code-Link: Escritórios no exterior <is associated with> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-09-19T18:41:54) Code-Link: C: Recursos tangíveis <is cause of> Estratégia de utilização do manejo 
(2008-09-19T18:41:54) Code-Link: Indisponibilidade de Terceirização <is cause of> C: Recursos tangíveis 
(2008-09-19T18:41:54) Code-Link: C: Recursos tangíveis <is cause of> mão de obra estrangeira 
(2008-09-25T12:41:03) Memo: C: categoria contexto externo 2 - ok {0-Th-F} - Super 
(2008-09-25T14:27:58) Quotation: 4:452 Isso fez o preço do camarão se.. (9:9) 
(2008-09-25T14:28:25) Quotation: 4:453 A intenção deles era montar a .. (11:11) 
(2008-09-25T14:28:39) Quotation: 4:454 As áreas que encontramos não.... (11:11) 
(2008-09-25T14:28:53) Quotation: 4:455 a idéia inicial era fazer um p.. (15:15) 
(2008-09-25T14:29:12) Quotation: 4:456 E o mais difícil de se encontr.. (15:15) 
(2008-09-25T14:29:27) Quotation: 4:457 Também margeando toda a costa .. (15:15) 
(2008-09-25T14:29:45) Quotation: 4:458 Agora, começamos a procurar..... (17:17) 
(2008-09-25T14:30:30) Quotation: 4:459 . Então, é um grupo que deu mu.. (29:29) 
(2008-09-25T14:30:41) Quotation: 4:460 Logo depois, começou a cair po.. (29:29) 
(2008-09-25T14:32:07) Quotation: 22:7 Vamos iniciar, desse jeito e a.. (89:89) 
(2008-10-02T11:13:24) Quotation: 21:51 Porque a gente começou pratica.. (25:25) 
(2008-10-02T11:14:07) Quotation: 21:52 Então, todo esse trânsito de 1.. (34:34) 
(2008-10-02T11:14:37) Quotation: 21:53 aí eu comecei a aproveitar ess.. (40:40) 
(2008-10-02T16:29:50) Network View: C: Escolhas gerenciais (1)  
(2008-10-02T16:30:16) Network View: C: Recursos intangíveis (1)  
(2008-10-02T18:19:21) Network View: C: Localização (1)  
(2008-10-14T11:35:32) Memo: Categoria agentes externos {0-Th} - Super 
(2008-10-14T15:58:03) Memo: ME - 14/10/08 [1] {0-Me-F} - Super 
(2008-10-14T16:14:17) Network View: Dimensões e propriedades de agentes externos (14)  
(2008-10-23T21:07:49) Quotation: 10:8 Mas, pela maturidade que já vi.. (1:1) 
(2008-10-23T21:07:49) Code: M: Processo guarda-chuva {16-1}~ 
(2008-10-24T17:34:21) Code-Link: Distorções de informação <is cause of> Trapaças dos clientes 
(2008-10-24T18:33:45) Quotation: 12:4 então, o grupo Q.Galvão quando.. (24:24) 
(2008-10-28T11:56:53) Code-Link: Oportunidades de mercado na abertura <is cause of> Diversificação 
(2008-10-28T11:57:02) Code-Link: Transferência de conhecimento entre Poti.. <is associated with> 
Diversificação 
(2008-10-28T13:45:54) Quotation: 12:5 Um pouco, a maturidade trouxe .. (18:18) 
(2008-10-28T16:32:08) Network View: primeiras exportações netuno2 (2)  
(2008-10-28T16:46:02) Quotation: 18:3 , existe muita diferença porqu.. (5:5) 
(2008-10-28T16:46:02) Code: , existe muita diferença porqu.. {1-0} 
(2008-10-30T09:37:54) Network View: Netuno (4)  
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(2008-10-30T09:42:13) Code-Link: Aumento das exportações <is associated with> Trapaças dos clientes 
(2008-10-31T17:47:18) Code: M: Conhecimento acumulado {41-6}~ 
(2008-10-31T17:47:31) Code: M: Aprendendo com os erros {30-3}~ 
(2008-10-31T17:47:46) Code: M: Aprendizagem coletiva da indústria {10-3}~ 
(2008-10-31T17:47:58) Code: M: Aprendizagem buscada {26-2}~ 
(2008-10-31T17:49:36) Code: P: Experiências passadas {0-1}~ 
(2008-10-31T17:50:10) Code: P: Erros {0-1}~ 
(2008-10-31T17:50:39) Code: P: Disseminação {0-1}~ 
(2008-10-31T17:51:39) Code: P: Proatividade {0-1}~ 
(2008-10-31T17:52:14) Code: P: Experiencial {0-1}~ 
(2008-10-31T17:54:14) Code-Link: P: Experiências passadas <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:18) Code-Link: P: Disseminação <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:21) Code-Link: P: Erros <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:24) Code-Link: P: Proatividade <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:27) Code-Link: P: Origem <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:30) Code-Link: P: Experiencial <is property of> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:36) Code-Link: M: Aprendendo com os erros <is a> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:47) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is a> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T17:54:50) Network View: C: Tipos de aprendizagem (16)  
(2008-10-31T18:34:13) Code-Link: M: Aprendizagem buscada <is a> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-10-31T18:40:09) Code-Link: M: Aprendizagem coletiva da indústria <is a> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-11-13T12:57:26) Code: M: Planejamento predominantemente deliberado {24-3}~ 
(2008-11-13T12:58:09) Code: M: Planejamento predominantente emergente {19-4}~ 
(2008-11-13T12:58:46) Code: M: Incrementalismo lógico {28-1}~ 
(2008-11-13T13:00:01) Code-Link: M: Processo guarda-chuva <is a> C: Tipos de processo de formação de estr.. 
(2008-11-13T13:00:06) Code-Link: M: Planejamento predominantente emergent.. <is a> C: Tipos de processo 
de formação de estr.. 
(2008-11-13T13:00:08) Code-Link: M: Planejamento predominantemente delibe.. <is a> C: Tipos de processo 
de formação de estr.. 
(2008-11-13T13:00:11) Code-Link: M: Incrementalismo lógico <is a> C: Tipos de processo de formação de 
estr.. 
(2008-11-13T13:00:43) Network View: C: Tipos de processo de formação de estratégia (16)  
(2008-11-13T13:01:13) Code: P: Orientação por objetivos {0-1}~ 
(2008-11-13T13:02:03) Code: P: Orientação por processo {0-1}~ 
(2008-11-13T13:02:33) Code: P: Papel da liderança {0-1}~ 
(2008-11-13T13:02:55) Code: P: Criatividade {0-1}~ 
(2008-11-13T13:03:24) Code: P: Intenções prévias {0-1}~ 
(2008-11-13T13:03:47) Code: P: Aprendizagem {0-1}~ 
(2008-11-13T13:04:54) Code: P: Interferências ambientais {0-1}~ 
(2008-11-13T13:05:43) Code: P: Gradualismo {0-1}~ 
(2008-11-13T13:09:07) Code-Link: P: Aprendizagem <is property of> C: Tipos de processo de formação de 
estr.. 
(2008-11-13T13:09:10) Code-Link: P: Criatividade <is property of> C: Tipos de processo de formação de estr.. 
(2008-11-13T13:09:12) Code-Link: P: Intenções prévias <is property of> C: Tipos de processo de formação de 
estr.. 
(2008-11-13T13:09:15) Code-Link: P: Gradualismo <is property of> C: Tipos de processo de formação de estr.. 
(2008-11-13T13:09:17) Code-Link: P: Interferências ambientais <is property of> C: Tipos de processo de 
formação de estr.. 
(2008-11-13T13:09:20) Code-Link: P: Orientação por objetivos <is property of> C: Tipos de processo de 
formação de estr.. 
(2008-11-13T13:09:23) Code-Link: P: Orientação por processo <is property of> C: Tipos de processo de 
formação de estr.. 
(2008-11-13T13:09:26) Code-Link: P: Papel da liderança <is property of> C: Tipos de processo de formação de 
estr.. 
(2008-11-13T16:40:15) Code: P: Competitividade da indústria {0-1}~ 
(2008-11-13T16:40:56) Code: P: Modismo {1-1}~ 
(2008-11-13T16:41:21) Code: P: Vantagens Locacionais {0-1}~ 
(2008-11-13T16:42:14) Code: P: Tipos de fatores existentes (básicos ou avançados) {0-1}~ 
(2008-11-13T16:42:40) Code: P: Proximidade do mercado {0-1}~ 
(2008-11-13T16:43:03) Code: P: Vantagens transacionais {0-1}~ 
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(2008-11-13T16:43:38) Network View: C: Características da localização (1)  
(2008-11-13T16:47:27) Code: M: Vantagens transacionais {29-3}~ 
(2008-11-13T16:48:05) Code: M: Vantagens comparativas {31-5}~ 
(2008-11-13T16:49:14) Code: M: Modismo inicial {13-5}~ 
(2008-11-13T16:51:47) Code-Link: M: Vantagens comparativas <is a> C: Características da localização 
(2008-11-13T16:51:58) Code-Link: M: Modismo inicial <is a> C: Características da localização 
(2008-11-13T16:52:01) Code-Link: M: Vantagens transacionais <is a> C: Características da localização 
(2008-11-13T16:52:10) Code-Link: P: Proximidade do mercado <is property of> C: Características da 
localização 
(2008-11-13T16:52:12) Code-Link: P: Vantagens Locacionais <is property of> C: Características da localização 
(2008-11-13T16:52:18) Code-Link: P: Modismo <is property of> C: Características da localização 
(2008-11-13T17:11:20) Network View: C: Características da localização2 (12)  
(2008-11-14T00:20:32) Code: M: Desvantagens locacionais {20-2}~ 
(2008-11-14T00:21:59) Code-Link: M: Desvantagens locacionais <is a> C: Características da localização 
(2008-11-14T00:22:43) Code-Link: P: Tipos de fatores existentes (básicos .. <is property of> C: Características 
da localização 
(2008-11-14T00:22:48) Code-Link: P: Vantagens transacionais <is property of> C: Características da 
localização 
(2008-11-14T00:22:52) Code-Link: P: Competitividade da indústria <is property of> C: Características da 
localização 
(2008-11-14T14:30:18) Code: Impactos na localização {4-0} 
(2008-11-14T15:35:15) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is cause of> Aumento das exportações 
(2008-11-14T15:35:15) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is associated with> Influência dos líderes 
(2008-11-14T15:35:36) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is cause of> Maior controle nas atividades 
(2008-11-14T15:35:36) Code-Link: Escritórios no exterior <is associated with> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-14T15:35:36) Code-Link: Maior aproximação dos clientes <is associated with> C: Recursos 
intangíveis 
(2008-11-14T15:35:36) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is a> Vantagem competitiva 
(2008-11-14T15:35:36) Code-Link: C: Tipos de aprendizagem <is part of> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-14T15:37:54) Code-Link: C: Recursos tangíveis <is a> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-14T15:38:44) Code-Link: mão de obra estrangeira <is a> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-14T15:38:44) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is a> Fontes de busca de informações 
(2008-11-14T15:38:44) Code-Link: C: Recursos intangíveis <is cause of> Diversificação 
(2008-11-14T15:39:44) Code-Link: Maior controle nas atividades <is a> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-14T15:40:40) Code-Link: C: Recursos tangíveis <is a> Vantagem competitiva 
(2008-11-14T15:40:41) Code-Link: C: Recursos tangíveis <avoids> Doenças 
(2008-11-16T14:42:43) Code: M: Recursos intangíveis sustentáveis {56-2}~ 
(2008-11-16T14:43:47) Code: M: Recursos intangíveis não sustentáveis {41-1}~ 
(2008-11-16T14:44:49) Code: M: Recursos intangíveis compartilhados sustentáveis {29-2}~ 
(2008-11-16T14:48:39) Code: P: Complementaridade {0-1}~ 
(2008-11-16T14:49:09) Code: P: VRIO {0-1}~ 
(2008-11-16T14:50:43) Code-Link: M: Recursos intangíveis compartilhados s.. <is a> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-16T14:50:50) Code-Link: M: Recursos intangíveis sustentáveis <is a> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-16T14:50:58) Code-Link: P: VRIO <is property of> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-16T14:51:01) Code-Link: P: Complementaridade <is property of> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-16T14:53:16) Network View: C: Tipos de recursos intangíveis (10)  
(2008-11-16T15:02:38) Code-Link: M: Recursos intangíveis não sustentáveis.. <is a> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-20T13:08:48) Code: P: Recursos financeiros {1-0} 
(2008-11-20T13:10:15) Code: M: Recursos tecnológicos {30-5} 
(2008-11-20T13:11:53) Code: M: Recursos físicos {6-3} 
(2008-11-20T13:16:05) Code: M: Recursos financeiros {6-3} 
(2008-11-20T13:16:22) Code: P: Tecnologia {0-1} 
(2008-11-20T13:16:55) Code: P: Capital {0-1} 
(2008-11-20T13:17:12) Code: P: Estrutura física {0-1} 
(2008-11-20T13:24:10) Code-Link: P: Capital <is property of> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:24:13) Code-Link: P: Estrutura física <is property of> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:24:17) Code-Link: M: Recursos financeiros <is a> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:24:21) Code-Link: M: Recursos físicos <is a> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:24:24) Code-Link: P: Tecnologia <is property of> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:24:29) Code-Link: M: Recursos tecnológicos <is a> C: Recursos tangíveis 
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(2008-11-20T13:24:50) Code: P: Organizacionais {0-1} 
(2008-11-20T13:25:10) Code-Link: P: Organizacionais <is property of> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-20T13:36:27) Network View: C: Recursos tangíveis (9)  
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is a> diferenciação da concorrência 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is associated with> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is associated with> Maior controle nas atividades 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is cause of> Maior aproximação dos clientes 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: Trapaças dos clientes <is cause of> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: Influência dos líderes <is associated with> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: Desvantagens da venda em consignação <is cause of> C: Escolhas 
gerenciais 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is a> Estratégia de comercialização 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: C: Escolhas gerenciais <is associated with> C: Recursos intangíveis 
(2008-11-20T14:55:23) Code-Link: Distorções de informação <is cause of> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:02:07) Quotation: 4:461 - Sim, porque houve a criação .. (275:275) 
(2008-11-20T15:02:20) Quotation: 4:462 Aqui, a Potiporã era Ltda., a .. (279:279) 
(2008-11-20T15:03:03) Quotation: 6:55 De vendas, exato. É um escritó.. (16:18) 
(2008-11-20T15:03:20) Quotation: 6:56 Porque a gente notou é que pra.. (20:20) 
(2008-11-20T15:03:32) Quotation: 6:57 O espanhol era pelo conhecimen.. (28:28) 
(2008-11-20T15:03:46) Quotation: 6:58 diferença que a gente nota... .. (40:40) 
(2008-11-20T15:03:58) Quotation: 6:59 Existem 02 casos: a gente... t.. (42:42) 
(2008-11-20T15:04:39) Quotation: 22:8 - Bom, isso é... um jogo de lá.. (79:79) 
(2008-11-20T15:05:05) Quotation: 22:9 Bom, isso é... um jogo de lá p.. (79:79) 
(2008-11-20T15:05:57) Quotation: 21:54 esse ano já fui também como eu.. (73:73) 
(2008-11-20T15:17:28) Code: P: Dilema estrutural {0-1}~ 
(2008-11-20T15:17:51) Code: P: Dilema de recursos humanos {0-1}~ 
(2008-11-20T15:19:02) Code-Link: P: Dilema estrutural <is property of> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:19:05) Code-Link: P: Dilema de recursos humanos <is property of> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:20:05) Code: M: Escolhas por estruturas com vínculo experiencial {8-3}~ 
(2008-11-20T15:20:50) Code: M: Escolhas por estruturas desvinculadas {5-2}~ 
(2008-11-20T15:22:01) Code: M: Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas {9-5}~ 
(2008-11-20T15:22:42) Code: M: Escolhas por estruturas vinculadas {12-5}~ 
(2008-11-20T15:28:34) Network View: C: Escolhas  gerenciais (12)  
(2008-11-20T15:42:52) Code-Link: M: Escolhas por estruturas vinculadas <is a> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:43:03) Code-Link: M: Escolhas por estruturas parcialmente .. <is a> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:43:07) Code-Link: M: Escolhas por estruturas desvinculadas.. <is a> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T15:43:10) Code-Link: M: Escolhas por estruturas com vínculo e.. <is a> C: Escolhas gerenciais 
(2008-11-20T17:21:38) Code: SC: Características do ambiente econômico {0-4} 
(2008-11-20T17:21:52) Code: SC: Características do ambiente cultural {0-2} 
(2008-11-20T17:22:08) Code: SC: Características do ambiente político-legal {0-3} 
(2008-11-20T17:23:06) Code: SC: Características do ambiente natural {0-3} 
(2008-11-20T17:23:27) Code: M: Acasos naturais favoráveis {17-6}~ 
(2008-11-20T17:24:08) Code: M: Acasos naturais desfavoráveis {36-9}~ 
(2008-11-20T17:24:47) Code: M: Estímulos cambiais {5-5}~ 
(2008-11-20T17:25:17) Code: M: Desestímulos cambiais {31-6}~ 
(2008-11-20T17:25:47) Code: M: Incertezas político-legais {10-3}~ 
(2008-11-20T17:26:13) Code: M: Estabilidade político-legal {17-1}~ 
(2008-11-20T17:27:07) Code: M: Distância psíquica {22-2}~ 
(2008-11-20T17:27:41) Code: P: Ambiente econômico {0-1}~ 
(2008-11-20T17:28:17) Code: P: Ambiente político-jurídico {0-1}~ 
(2008-11-20T17:28:44) Code: P: Contingência {0-1}~ 
(2008-11-20T17:29:05) Code: P: Nível de incerteza {0-1}~ 
(2008-11-20T17:29:37) Code: P: Ambiente sócio-cultural {0-1}~ 
(2008-11-20T17:30:01) Code: P: Acaso {0-1}~ 
(2008-11-20T17:30:23) Code: P: Ambiente natural {0-1}~ 
(2008-11-20T17:39:41) Code-Link: P: Ambiente natural <is property of> C: Características do contexto externo 
(2008-11-20T17:39:44) Code-Link: P: Acaso <is property of> C: Características do contexto externo 
(2008-11-20T17:40:01) Code-Link: P: Ambiente econômico <is property of> C: Características do contexto 
externo 
(2008-11-20T17:40:04) Code-Link: P: Contingência <is property of> C: Características do contexto externo 
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(2008-11-20T17:40:07) Code-Link: P: Nível de incerteza <is property of> C: Características do contexto externo 
(2008-11-20T17:40:10) Code-Link: P: Ambiente político-jurídico <is property of> C: Características do 
contexto externo 
(2008-11-20T17:40:13) Code-Link: P: Ambiente sócio-cultural <is property of> C: Características do contexto 
externo 
(2008-11-20T17:41:12) Code-Link: SC: Características do ambiente político.. <is a> C: Características do 
contexto externo 
(2008-11-20T17:41:15) Code-Link: SC: Características do ambiente natural <is a> C: Características do 
contexto externo 
(2008-11-20T17:41:19) Code-Link: SC: Características do ambiente econômic.. <is a> C: Características do 
contexto externo 
(2008-11-20T17:41:22) Code-Link: SC: Características do ambiente cultural.. <is a> C: Características do 
contexto externo 
(2008-11-20T17:42:51) Code-Link: M: Estabilidade político-legal <is a> SC: Características do ambiente 
político.. 
(2008-11-20T17:42:54) Code-Link: M: Incertezas político-legais <is a> SC: Características do ambiente 
político.. 
(2008-11-20T17:44:21) Code-Link: M: Acasos naturais favoráveis <is a> SC: Características do ambiente 
natural 
(2008-11-20T17:44:33) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is a> SC: Características do ambiente 
natural 
(2008-11-20T17:44:45) Code-Link: M: Distância psíquica <is a> SC: Características do ambiente cultural.. 
(2008-11-20T17:45:02) Code-Link: M: Estímulos cambiais <is a> SC: Características do ambiente econômic.. 
(2008-11-20T17:45:07) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <is a> SC: Características do ambiente 
econômic.. 
(2008-11-20T17:45:28) Network View: C:  Contexto externo (18)  
(2008-11-21T11:54:30) Quotation: 23:32 Bom, existem algumas diferença.. (5:5) 
(2008-11-21T11:54:52) Quotation: 23:33 Antes, essa... existia uma dis.. (5:5) 
(2008-11-21T11:55:35) Quotation: 23:34 les até nos procuram porque a .. (12:12) 
(2008-11-21T11:57:46) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <is cause of> Redução dos preços 
(2008-11-21T11:57:46) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <is part of> Crise no setor 
(2008-11-21T11:57:46) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <is cause of> Fusão entre Potiporã e Timbaúba 
(2008-11-21T11:58:05) Code-Link: Altos níveis de rentabilidade <is associated with> M: Estímulos cambiais 
(2008-11-21T11:58:05) Code-Link: M: Estímulos cambiais <is part of> Oportunidades de mercado na abertura 
(2008-11-21T11:58:28) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is part of> Crise no setor 
(2008-11-21T11:58:28) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is associated with> Doenças 
(2008-11-21T11:59:45) Code-Link: M: Acasos naturais favoráveis <is a> Doenças 
(2008-11-21T12:00:05) Code-Link: Altos níveis de rentabilidade <is associated with> M: Acasos naturais 
favoráveis 
(2008-11-21T12:00:05) Code-Link: M: Acasos naturais favoráveis <is cause of> Oportunidades de mercado na 
abertura 
(2008-11-21T12:17:03) Code-Link: M: Vantagens comparativas <is a> C: Recursos tangíveis 
(2008-11-21T12:17:51) Code-Link: M: Vantagens comparativas <is associated with> Oportunidades de mercado 
na abertura 
(2008-12-01T14:17:05) Network View: Framework QG (0)  
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is associated with> Maior controle nas atividades 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Desvantagens da venda em consignação <is cause of> Maior 
comprometimento 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is associated with> C: Recursos intangíveis 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is associated with> C: Tipos de aprendizagem 
(2008-12-01T14:18:08) Code: Maior comprometimento {17-16}~ 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Trapaças dos clientes <is cause of> Maior comprometimento 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Distorções de informação <is cause of> Maior comprometimento 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is cause of> Maior aproximação dos clientes 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is a> Estratégia de comercialização 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Influência dos líderes <is associated with> Maior comprometimento 
(2008-12-01T14:18:08) Code-Link: Maior comprometimento <is a> diferenciação da concorrência 
(2008-12-01T14:23:03) Code-Link: M: Agentes oportunistas internacionais <is cause of> M: Escolhas por 
estruturas parcialmente .. 
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(2008-12-01T14:23:40) Code-Link: M: Escolhas por estruturas parcialmente .. <is associated with> M: Agentes 
confiáveis internacionais 
(2008-12-01T14:24:12) Code-Link: M: Escolhas por estruturas parcialmente .. <avoids> M: Distância psíquica 
(2008-12-01T14:37:08) Code-Link: M: Escolhas por estruturas vinculadas <is cause of> M: Vantagens 
transacionais 
(2008-12-01T14:37:41) Code-Link: M: Modismo inicial <is associated with> M: Aprendizagem coletiva da 
indústria 
(2008-12-01T14:37:55) Code-Link: M: Acasos naturais favoráveis <is cause of> M: Modismo inicial 
(2008-12-01T14:38:41) Code-Link: M: Agentes de cooperação da indústria <is cause of> M: Aprendizagem 
coletiva da indústria 
(2008-12-01T14:38:53) Code-Link: M: Vantagens comparativas <is cause of> M: Modismo inicial 
(2008-12-01T14:39:13) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is cause of> M: Planejamento 
predominantente emergent.. 
(2008-12-01T14:39:36) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is part of> M: Desvantagens locacionais 
(2008-12-01T14:39:55) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <is associated with> M: Planejamento 
predominantente emergent.. 
(2008-12-01T14:40:22) Code-Link: M: Recursos financeiros <is associated with> M: Escolhas por estruturas 
vinculadas 
(2008-12-01T14:40:35) Code-Link: M: Estímulos cambiais <is cause of> M: Modismo inicial 
(2008-12-01T14:41:08) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is cause of> M: Aprendendo com os 
erros 
(2008-12-01T14:41:32) Code-Link: M: Incertezas político-legais <is cause of> M: Escolhas por estruturas 
vinculadas 
(2008-12-01T14:42:20) Code-Link: M: Recursos tecnológicos <avoids> M: Acasos naturais desfavoráveis 
(2008-12-01T14:42:32) Code-Link: M: Recursos físicos <is associated with> M: Recursos tecnológicos 
(2008-12-01T14:42:59) Code-Link: M: Recursos tecnológicos <is cause of> M: Planejamento 
predominantemente delibe.. 
(2008-12-01T14:43:15) Code-Link: M: Acasos naturais desfavoráveis <is cause of> M: Agentes contratados 
pelas empresas 
(2008-12-01T14:45:04) Network View: queiroz galvao completo (31)  
(2008-12-01T14:45:39) Network View: queiroz galvao 1 (6)  
(2008-12-01T14:52:03) Code-Link: M: Incertezas político-legais <is associated with> M: Escolhas por 
estruturas parcialmente .. 
(2008-12-01T14:52:21) Network View: queiroz galvao 2 (8)  
(2008-12-01T15:26:11) Network View: queiroz galvao3 (10)  
(2008-12-01T15:26:55) Code-Link: M: Agentes contratados pelas empresas <is associated with> M: 
Aprendizagem buscada 
(2008-12-01T16:46:22) Code-Link: M: Agentes oportunistas internacionais <is cause of> M: Escolhas por 
estruturas desvinculadas.. 
(2008-12-01T16:46:32) Code-Link: M: Agentes oportunistas internacionais <is cause of> M: Escolhas por 
estruturas com vínculo e.. 
(2008-12-01T16:47:35) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is cause of> M: Recursos intangíveis 
compartilhados s.. 
(2008-12-01T16:48:06) Code-Link: M: Escolhas por estruturas com vínculo e.. <is cause of> M: Vantagens 
transacionais 
(2008-12-01T16:48:30) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is associated with> M: Recursos intangíveis 
sustentáveis 
(2008-12-01T16:48:46) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is cause of> M: Agentes confiáveis 
internacionais 
(2008-12-01T16:50:33) Code-Link: M: Acasos naturais favoráveis <is associated with> Maior 
comprometimento 
(2008-12-01T16:51:28) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is associated with> Maior comprometimento 
(2008-12-01T16:52:50) Code-Link: M: Estímulos cambiais <is associated with> Maior comprometimento 
(2008-12-01T16:52:56) Code-Link: M: Desestímulos cambiais <contradicts> Maior comprometimento 
(2008-12-01T16:57:56) Network View: Netuno2 (9)  
(2008-12-01T16:58:40) Code-Link: M: Vantagens comparativas <is associated with> Maior comprometimento 
(2008-12-18T16:39:41) Quotation: 9:60 . E com o boom, entrou empresa.. (102:102) 
(2008-12-18T16:40:25) Quotation: 2:40 Termina, o fato de você ta lon.. (94:94) 
(2008-12-18T16:42:30) Quotation: 17:26 por exemplo, a gente nesse ano.. (21:21) 
(2008-12-18T16:44:34) Network View: C: Características da localização com citacoes (15)  
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(2008-12-18T19:09:29) Quotation: 21:55 Aliás, a Espanha, eu peguei um.. (73:73) 
(2008-12-18T19:16:50) Quotation: 6:60 nós temos uma conta bancária l.. (40:40) 
(2008-12-18T20:37:04) Quotation: 18:4 você tinha que dar um passo at.. (5:5) 
(2008-12-18T22:53:34) Memo: recursos tangíveis 2 {0-Me-F} - Super 
(2008-12-21T16:29:24) Memo: C: Características dos recursos tangíveis {0-Me} - Super 
(2008-12-21T17:21:25) Code: P: Grau de reversão {0-1} 
(2008-12-21T17:21:52) Code: P: Detenção da Propriedade {0-1} 
(2008-12-21T17:22:53) Code-Link: M: Recursos físicos <is associated with> C: Características dos recursos 
tangívei.. 
(2008-12-21T17:22:53) Code: C: Características dos recursos tangíveis {0-11}~ 
(2008-12-21T17:22:53) Code-Link: C: Características dos recursos tangívei.. <is a> C: Recursos tangíveis 
(2008-12-21T17:22:53) Code-Link: C: Características dos recursos tangívei.. <avoids> M: Acasos naturais 
desfavoráveis 
(2008-12-21T17:22:53) Code-Link: C: Características dos recursos tangívei.. <is cause of> M: Planejamento 
predominantemente delibe.. 
(2008-12-21T17:26:06) Code-Link: C: Características dos recursos tangívei.. <is associated with> M: Recursos 
tecnológicos 
(2008-12-21T17:26:28) Code-Link: C: Características dos recursos tangívei.. <is associated with> M: Escolhas 
por estruturas vinculadas 
(2008-12-21T17:27:36) Code: A Netuno na realidade, quem in.. {0-0} 
(2008-12-21T17:27:36) Quotation: 16:74 A Netuno na realidade, quem in.. (6:6) 
(2008-12-21T17:28:07) Quotation: 16:75 chegamos lá e mostramos pra el.. (8:8) 
(2008-12-21T17:28:30) Quotation: 16:76 Indiretamente, vamos dizer, pe.. (48:48) 
(2008-12-21T17:28:43) Quotation: 16:77 aí coloca dentro do escritório.. (48:48) 
(2008-12-21T17:29:25) Quotation: 16:78 Depois, você tem mais umas 150.. (48:48) 
(2008-12-21T17:29:33) Quotation: 16:79 Depois você considera hoje as... (48:48) 
(2008-12-21T17:29:42) Quotation: 16:80 É, porque no caso assim de log.. (50:50) 
(2008-12-21T17:30:08) Quotation: 16:81 Bastante, bastante, bastante. .. (72:72) 
(2008-12-21T17:31:43) Quotation: 16:82 Recentemente teve um negócio d.. (164:164) 
(2008-12-21T17:34:24) Quotation: 18:5 Na área de industrialização, q.. (9:9) 
(2008-12-21T17:35:06) Quotation: 18:6 o foco principal da Netuno, é... (23:23) 
(2008-12-21T17:35:20) Quotation: 18:7 Se a gente vai ter indústria p.. (23:23) 
(2008-12-21T17:35:31) Quotation: 18:8 ão mais de 20 unidades produti.. (25:25) 
(2008-12-21T17:36:19) Quotation: 18:9 . Ele não ta sabendo aproveita.. (25:25) 
(2008-12-21T17:36:45) Quotation: 19:1 A pequena peixaria, montada co.. (12:12) 
(2008-12-21T17:37:24) Quotation: 20:15 A Netuno tem hoje 12 plantas n.. (39:39) 
(2008-12-21T17:37:38) Quotation: 20:16 Aqui em baixo e pra trás e tud.. (45:45) 
(2008-12-21T17:37:45) Quotation: 20:17 e é muito diferente você fazer.. (45:45) 
(2008-12-21T17:37:57) Quotation: 20:18 Agente, a outra planta própria.. (45:45) 
(2008-12-21T17:38:12) Quotation: 20:19 Não necessariamente, a gente t.. (49:49) 
(2008-12-21T17:40:19) Code-Link: P: Detenção da Propriedade <is property of> C: Características dos recursos 
tangívei.. 
(2008-12-21T17:40:22) Code-Link: P: Grau de reversão <is property of> C: Características dos recursos 
tangívei.. 
(2008-12-21T17:51:43) Network View: C: Características dos recursos tangíveis (10)  
(2008-12-22T15:31:19) Code: M: Recursos tangíveis próprios de fácil reversão {15-1}~ 
(2008-12-22T15:32:46) Code: M: Recursos tangíveis terceirizados {11-1}~ 
(2008-12-22T15:33:34) Code: M: Recursos tangíveis próprios de inversão onerosa {29-1}~ 
(2008-12-22T15:47:29) Code-Link: M: Recursos tangíveis próprios de invers.. <is a> C: Características dos 
recursos tangívei.. 
(2008-12-22T15:48:18) Code-Link: M: Recursos tangíveis próprios de fácil .. <is a> C: Características dos 
recursos tangívei.. 
(2008-12-22T15:57:13) Code-Link: M: Recursos tangíveis terceirizados <is a> C: Características dos recursos 
tangívei.. 
(2009-01-06T10:47:27) Code: BNDES {23-2} 
(2009-01-06T11:14:18) Quotation: 4:463 Nós usamos algumas linhas de c.. (183:183) 
(2009-01-06T11:14:23) Quotation: 16:83 Quando conseguimos convencer o.. (32:32) 
(2009-01-06T11:14:24) Quotation: 16:84 a Netuno era uma empresa que t.. (32:32) 
(2009-01-06T11:14:25) Quotation: 16:85 essa sociedade que você falou .. (33:33) 
(2009-01-06T11:14:26) Quotation: 16:86 O BNDES tem 33% do capital...... (34:34) 
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(2009-01-06T11:14:27) Quotation: 16:87 na realidade, a gente não vend.. (34:34) 
(2009-01-06T11:14:27) Quotation: 16:88 comando, a gente tem acordo qu.. (34:34) 
(2009-01-06T11:14:28) Quotation: 16:90 dizendo que o problema foi o B.. (34:34) 
(2009-01-06T11:14:28) Quotation: 16:89 foi a primeira vez em 52 anos .. (34:34) 
(2009-01-06T11:14:29) Quotation: 16:91 essa parceria, essa sociedade .. (34:34) 
(2009-01-06T11:14:30) Quotation: 16:92 Tem alguém do BNDES que faz pa.. (128:128) 
(2009-01-06T11:14:30) Quotation: 16:93 e o BNDES é um dos... (135:135) 
(2009-01-06T11:14:31) Quotation: 17:27 com o BNDES, de fazer a venda .. (9:9) 
(2009-01-06T11:14:33) Quotation: 20:20 são 07 integrantes, um dos qua.. (4:4) 
(2009-01-06T11:14:34) Quotation: 20:21 a não ser que seja uma decisão.. (4:4) 
(2009-01-06T11:14:35) Quotation: 20:22 mas isso é uma reunião muito p.. (10:10) 
(2009-01-06T11:14:37) Quotation: 21:56 O que vem no futuro da aqüicul.. (54:54) 
(2009-01-06T11:14:38) Quotation: 21:57 que feita com o BNDES naturalm.. (54:54) 
(2009-01-06T11:14:40) Quotation: 22:10 Mas, isso basicamente tem que .. (93:93) 
(2009-01-06T11:14:50) Quotation: 24:1 a BNDES Participações S.A. (9:9) 
(2009-01-06T11:14:51) Quotation: 24:2 (BNDESPar), empresa do Banco N.. (9:9) 
(2009-01-06T11:14:52) Quotation: 24:3 A permanência do BNDESPar cont.. (9:9) 
(2009-01-06T11:14:54) Quotation: 25:1 Fomos ao BNDES e fizemos uma p.. (22:22) 
(2009-01-06T11:34:31) Code-Link: Mudanças no planejamento <is cause of> BNDES 
(2009-01-06T11:34:37) Code-Link: Mudanças no planejamento <is associated with> Maior controle nas 
atividades 
(2009-01-06T11:35:21) Code-Link: M: Recursos financeiros <is associated with> BNDES 
(2009-01-06T11:35:38) Network View: BNDES3 (6)  
(2009-01-06T11:38:56) Code: Câmbio desfavorável {31-8}~ 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <is cause of> Redução dos preços 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <contradicts> Maior comprometimento 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <is part of> Crise no setor 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <is associated with> M: Planejamento 
predominantente emergent.. 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <is cause of> Fusão entre Potiporã e Timbaúba 
(2009-01-06T11:38:56) Code-Link: Câmbio desfavorável <is a> SC: Características do ambiente econômic.. 
(2009-01-06T11:39:50) Code-Link: Mudanças no planejamento <is associated with> Foco no mercado interno 
(2009-01-06T11:40:13) Code-Link: Câmbio desfavorável <is cause of> Mudanças no planejamento 
(2009-01-06T12:10:19) Network View: exemplo tese (2)  
(2009-01-06T12:11:05) Code-Link: Câmbio desfavorável <is cause of> Foco no mercado interno 
(2009-01-10T17:10:21) Code-Link: M: Conhecimento acumulado <is associated with> M: Aprendendo com os 
erros 
 
Codes 
===== 
ABCC {8-0} 
Altos níveis de rentabilidade {3-3}~ 
   "Margens de lucratividade que impulsionaram a carcinicultura no Brasil" 
ambiente externo {4-0}~ 
   "este código foi criado com o objetivo de identificar categorias e definição de propriedades para a elaboração 
de tipos" 
Aumento da produção mundial {5-2}~ 
   "As condições favoráveis no final dos anos 90 por causa da crise do Equador geraram uma super produção 
mundial de camarão" 
Aumento das exportações {8-3} 
BNDES {23-2} 
C: Agentes externos {0-8} 
C: Características da localização {0-10} 
C: Características do contexto externo {0-11} 
C: Características dos recursos tangíveis {0-11}~ 
   "C: Características dos recursos tangíveis {36-5} 
      C: Características dos recursos tangíveis {42-6}~ 
   C: Escolhas gerenciais {0-16}~ 
   "*** Merged with: Abertura de subsidiárias [Clone:  1] (2008-10-02T16:27:50) *** 
      >>-Comment/body for "Abertura de subsidiárias [Clone:  1]": 
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   Aspectos relevantes durante o processo de abertura de subsidiárias de vendas no exterior (datas, locais, 
motivos_ 
   <<-End of comment/body for "Abertura de subsidiárias [Clone:  1]" 
   *** Merged with: Escritórios no exterior [Clone:  1] (2008-11-20T14:55:23) *** 
      >>-Comment/body for "Escritórios no exterior [Clone:  1]": 
   Aspectos relevantes durante o processo de abertura de subsidiárias de vendas no exterior (datas, locais, 
motivos_ 
   <<-End of comment/body for "Escritórios no exterior [Clone:  1]"" 
C: Recursos intangíveis {0-18}~ 
   "C: Recursos intangíveis {19-2} 
   C: Recursos intangíveis {34-9}~ 
            *** Merged with: Conhecimento do mercado externo (2008-11-14T15:35:35) *** 
   >>-Comment/body for "Conhecimento do mercado externo": 
   Domínio das peculiaridades do mercado internacional em fruticultura e carcinicultura. Conhecimento 
aprofundado dos clientes e mercados externos.<<-End of comment/body for "Conhecimento do mercado 
externo" 
      *** Merged with: Recursos humanos (2008-11-14T15:38:44) *** 
   >>-Comment/body for "Recursos humanos": 
   Comprometimento da equipe<<-End of comment/body for "Recursos humanos" 
      *** Merged with: Relacionamento com concorrentes (2008-11-14T15:38:44) *** 
   >>-Comment/body for "Relacionamento com concorrentes": 
   Houve maior troca de informações com os concorrentes no processo de internacionalização e no início das 
atividades. Com enfoque no mercado interno, ainda há colaboração, mas menos do que antes.<<-End of 
comment/body for "Relacionamento com concorrentes"" 
C: Recursos tangíveis {0-16}~ 
   "*** Merged with: Programa de melhoramento genético (2008-11-14T15:40:40) *** 
      >>-Comment/body for "Programa de melhoramento genético": 
   Programa de melhoramento genético leva a um maior controle das atividades e a um menor risco de doenças. 
   <<-End of comment/body for "Programa de melhoramento genético" 
      *** Merged with: Recursos tecnológicos (2008-11-14T15:40:40) *** 
   >>-Comment/body for "Recursos tecnológicos": 
     <<-End of comment/body for "Recursos tecnológicos"" 
C: Tipo de influência dos agentes externos: desmotivadora ou neutra, oriunda da indústria local {18-0}~ 
   MAGNITUDE (MAG)  NEUTRO (+-): o agente externo não influenciou o processo de inserção internacional 
da empresa ou BAIXO (-): o agente externo  influenciou negativamente no processo de inserção internacional da 
empresa, se tornando um desmotivador.  
   ABRANGÊNCIA (ABR) ALTO (+): a influência do agente externo é abrangente, influencia toda a indústria 
no país 
   ORIGEM (ORI)BAIXO (-): a origem do agente externo é nacional" 
C: Tipos de aprendizagem {4-16}~ 
   "*** Merged with: C: tipos de aprendizagem (2008-09-19T18:33:11) *** 
      >>-Comment/body for "C: tipos de aprendizagem": 
   O processo de aprendizagem sobre o setor ocorreu no Brasil e na empresa simultaneamente. Os agentes 
externos (concorrência, ABCC e clientes) contribuíram na formação do conhecimento. A concorrência estava 
aprendendo ao mesmo tempo. Os clientes já dominavam o setor. 
   <<-End of comment/body for "C: tipos de aprendizagem"" 
C: Tipos de processo de formação de estratégia {2-12} 
capacitação de mão de obra {3-0} 
Câmbio desfavorável {31-8}~ 
   "SUBCATEGORIA AMBIENTE ECONÔMICO - CONTEXTO EXTERNO 
      2. Desestímulos cambiais 
   Principais características: 
   AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) BAIXO (-): paridade do dólar baixa comparado ao real, 
câmbio desfavorável para as exportações 
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
      *** Merged with: Câmbio desfavorável para exportações (2008-11-21T11:57:39) *** 
   >>-Comment/body for "Câmbio desfavorável para exportações": 
   Desvalorização do dólar perante o real a partir de 2004, prejudicando as exportações em geral<<-End of 
comment/body for "Câmbio desfavorável para exportações"" 
Complexidade do mercado interno {6-0}~ 
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   "Diferenças do mercado interno, que o torna mais complexo do que o mercado externo, de acordo com os 
entrevistados" 
Consultorias estrangeiras {4-0}~ 
   "Consultorias internacionais que trouxeram experiências de outros países para as empresas pesquisadas" 
Consultorias nacionais {11-0}~ 
   "Utilização de consultores nacionais com experiência nos negócios para abertura ou desenvolvimento de 
projetos nos negócios pesquisados" 
Correção das distorções de informação {4-2} 
Crise no setor {8-8} 
Custos de produção elevados {5-0}~ 
   "Desvantagem competitiva do Brasil perante os concorrentes" 
Desvantagens da venda em consignação {4-4}~ 
   "na venda de produtos perecíveis, as desvantagens percebidas pela empresa ao exportarem os seus produtos 
sem preço fixado" 
diferenciação da concorrência {26-5}~ 
   "os aspectos que diferenciam as emrpesas estudadas da concorrência" 
diferenças entre fruticultura e carcinicultura {8-0}~ 
   "Diferença entre os dois negócios em termos de produção e comercialização" 
Dificuldade de acesso ao crédito {4-0}~ 
   "As principais barreiras encontradas para capitalização do negócio, seja da empresa ou da concorrência" 
Distorções de informação {3-5} 
Diversificação {7-4} 
Doenças {6-5}~ 
   "a produção do camarão é modulada pelas doenças que surgem no ambiente. Principais doenças: NIM, White 
Spot" 
erros {13-1}~ 
   "Exemplo de tentativa e erro. Pelo fato do grupo ser pioneiro e buscar estar na vanguarda, às vezes paga o 
preço" 
Escritórios no exterior {17-10}~ 
   "Aspectos relevantes durante o processo de abertura de subsidiárias de vendas no exterior (datas, locais, 
motivos_" 
Especificidades do camarão {7-1} 
Estratégia de comercialização {15-4} 
Estratégia de utilização do manejo {9-3} 
Falta de apoio do governo {7-0} 
Falta de conhecimento da atividade de carcinicultura {10-2} 
Falta de conhecimento dos técnicos com as mudanças de 2004 {3-0} 
Falta de controle {2-0} 
Fechamento de indústrias locais {1-0} 
Fechamento subsidiária na Espanha {6-0} 
Foco no mercado interno {19-3}~ 
   "A empresa está buscando clientes nacionais devido ao câmbio." 
Fontes de busca de informações {16-2} 
Formas de prospecção de mercado {3-0} 
Fusão entre Potiporã e Timbaúba {5-2} 
imediatismo brasileiro {2-0} 
Impactos na localização {4-0} 
Indisponibilidade de Terceirização {2-1} 
influência do board de frutas {2-1} 
Influência dos líderes {16-5}~ 
   "Destaca-se que a liderança é considerada mais importante do que os recursos tangíveis (capital) no processo 
de internacionalização de acordo com o entrevistado" 
Leitura do ambiente {9-0} 
M: Acasos naturais desfavoráveis {36-9}~ 
   "SUBCATEGORIA -  FATORES DO ACASO - AMBIENTE EXTERNO 
      Principais características:  
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   ACASO (ACA) BAIXO (-): fatores do acaso desfavorecem a internacionalização das empresas e ou região  
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   AMBIENTE NATURAL (NATU) BAIXO (+):  ambiente natural desfavorável para a internacionalização de 
empresas 
     *** Merged with: Chuva (2008-11-21T11:58:27) *** 
   >>-Comment/body for "Chuva": 
   Impactos negativos causados pela chuva na fruticultura e carcinicultura<<-End of comment/body for "Chuva" 
      *** Merged with: NIM (2008-11-21T12:14:50) *** 
   >>-Comment/body for "NIM": 
    Vírus da Imunodeficiência 
   <<-End of comment/body for "NIM"" 
M: Acasos naturais favoráveis {17-6}~ 
   "SUBCATEGORIA -  FATORES DO ACASO - AMBIENTE EXTERNO 
      1. Acasos naturais favoráveis 
   Principais características:  
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   ACASO (ACA) ALTO (+): fatores do acaso favorecem a internacionalização das empresas e ou região  
   AMBIENTE NATURAL (NATU) ALTO (+):  ambiente natural favorável para internacionalização das 
empresas 
     *** Merged with: White Spot (2008-11-21T11:59:43) *** 
   >>-Comment/body for "White Spot": 
   Citações acerca do Virus da Mancha Branca, que dizimou a produção no Equador nos anos 90<<-End of 
comment/body for "White Spot"" 
M: Agentes confiáveis internacionais {11-3}~ 
   Tipo de agentes: agentes confiáveis internacionais 
   Tem como principais características as seguintes propriedades: 
   DIREÇÃO (DIR) BAIXO (-): agente externo foi proativo, buscou empresas 
   ABRANGÊNCIA (ABR) ALTO (+): a influência do agente externo é abrangente, influencia a indústria no 
país 
   CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE FATORES (FAT) ALTO (+): o agente externo auxiliou na criação e 
aperfeiçoamento de fatores 
   OPORTUNISMO (OPOR) BAIXO (-):a relação entre o agente externo e a empresa baseia-se em redes de 
relacionamento, confiança 
   M: Agentes contratados pelas empresas {33-3}~ 
   Tipo de agentes: agentes contratados pelas empresas 
   Tem como principais características as seguintes propriedades: 
   DIREÇÃO ALTO (+):  agente externo foi procurado pelas empresas, comportamento reativo do agente 
   ABRANGÊNCIA (ABR) BAIXO (-): a influêndia do agente externo atingiu principalmente a empresa 
   CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE FATORES (FAT) ALTO (+): o agente externo auxiliou na criação e 
aperfeiçoamento de fatores 
   OPORTUNISMO (OPOR) BAIXO (-): a relação entre o agente externo e a empresa baseia-se em redes de 
relacionamento, confiança" 
M: Agentes de cooperação da indústria {14-2}~ 
   Tipo de influência: agentes de cooperação da indústria 
   Tem como principais características as seguintes propriedades: 
   DIREÇÃO (DIR) ALTO (+):  agente externo foi procurado pelas empresas, comportamento reativo do agente 
   ABRANGÊNCIA (ABR) ALTO (+): a influência do agente externo é abrangente, influencia a indústria no 
país 
   CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE FATORES (FAT) ALTO (+): o agente externo auxiliou na criação e 
aperfeiçoamento de fatores 
   OPORTUNISMO (OPOR) BAIXO (+): a relação entre o agente externo e a empresa baseia-se em redes de 
relacionamento, confiança 
   ORIGEM (ORI) BAIXO (-): origem dos agentes é nacional" 
M: Agentes oportunistas internacionais {19-4}~ 
   "Tipo de agente: agentes oportunistas internacionais 
   Tem como principais características as seguintes propriedades: 
   DIREÇÃO (DIR) BAIXO (-): agente externo foi proativo, buscou empresas 
   ABRANGÊNCIA (ABR) BAIXO (-): a influência do agente externo é limitada à empresa 
   CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE FATORES (FAT) ALTO (+): o agente externo auxiliou na criação e 
aperfeiçoamento de fatores 
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   OPORTUNISMO (OPOR) ALTO (+): a relação entre o agente externo e a empresa é de forma oportunista, 
com assimetria de infomações.  
   ORIGEM (ORI) ALTO (+): a origem do agente é estrangeira" 
M: Aprendendo com os erros {30-3}~ 
   "ERROS (ERR) - ALTO (+): as tentativas e erros levaram ao processo de aprendizagem 
   DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
   EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais" 
M: Aprendizagem buscada {26-2}~ 
   "Aprendizagem buscada 
   EXPÊRIÊNCIAS PASSADAS (PASSAD) - BAIXO (-): a aprendizagem não é oriunda de experiências 
próprias passadas  
   PROATIVIDADE (PRO)- ALTO (+): empresa buscou aprender de forma pró-ativa 
   LOCAL (LOC) - ALTO (+): aprendizagem ocorre in loco, no país anfitrião 
   EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
   DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa" 
M: Aprendizagem coletiva da indústria {10-3}~ 
   "Aprendizagem coletiva da indústria 
   DISSEMINAÇÃO (DIS) - ALTO (+): a aprendizagem foi conjunta da indústria 
   ORIGEM (ORI) - NAC (-): a aprendizagem é decorrente de agentes externos nacionais 
   EXPERIENCIAL (EXP) - BAIXO (-): aprendizagem ocorre de forma indireta" 
M: Conhecimento acumulado {41-6}~ 
   "Conhecimento acumulado 
   EXPÊRIÊNCIAS PASSADAS (PASSAD)-  ALTO (+): a aprendizagem decorre de experiências próprias 
passadas 
   DISSEMINAÇÃO (DIS) - BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa 
   EXPERIENCIAL (EXP) - ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
   ORIGEM (ORI) - NAO (*): a apendizagem decorre de processos internos, sem a influência de agentes 
externos nacionais ou internacionais" 
M: Desestímulos cambiais {31-6}~ 
   "SUBCATEGORIA AMBIENTE ECONÔMICO - CONTEXTO EXTERNO 
      2. Desestímulos cambiais 
   Principais características: 
   AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) BAIXO (-): paridade do dólar baixa comparado ao real, 
câmbio desfavorável para as exportações 
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
      *** Merged with: Câmbio desfavorável para exportações (2008-11-21T11:57:39) *** 
   >>-Comment/body for "Câmbio desfavorável para exportações": 
   Desvalorização do dólar perante o real a partir de 2004, prejudicando as exportações em geral<<-End of 
comment/body for "Câmbio desfavorável para exportações"" 
M: Desvantagens locacionais {20-2}~ 
   "Manifestação da categoria características da localização 
      VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): BAIXO (-): existem desvantagens locacionais na região" 
M: Distância psíquica {22-2}~ 
   "SUBCATEGORIA AMBIENTE CULTURAL - CONTEXTO EXTERNO 
      Distância Psíquica 
   Principais características: 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   DISTÂNCIA PSÍQUICA (DPS) - AMBIENTE SOCIO CULTURAL: ALTO (+): alta distância psíquica 
percebida pelos respondentes 
      *** Merged with: Diferenças culturais (2008-11-21T12:14:27) *** 
   >>-Comment/body for "Diferenças culturais": 
   Diferenças entre preferências de produtos ou forma de comercialização entre os países importadores<<-End of 
comment/body for "Diferenças culturais"" 
M: Escolhas por estruturas com vínculo experiencial {8-3}~ 
   "Manifestação da categoria Escolhas GErenciais 
   Escolhas por estruturas com vínculo experiencial 
   DILEMA ESTRUTURAL (DES): BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
   DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia 
na empresa" 
M: Escolhas por estruturas desvinculadas {5-2}~ 
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   "Manifestação da categoria escolhas gerenciais 
   Escolhas por estruturas desvinculadas 
   DILEMA ESTRUTURAL (DES): BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
   DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) INT (+): corpo gerencial estrangeiro, sem vínculos anteriores" 
M: Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas {9-5}~ 
   "Manifestação da categoria Escolhas gerenciais 
   Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas 
   DILEMA ESTRUTURAL (DES): MÉDIO (*) : estrutura parcialmente vinculada 
   DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia 
na empresa 
   M: Escolhas por estruturas parcialmente vinculadas {9-1}~ 
  M: Escolhas por estruturas vinculadas {12-5}~ 
   "Manifestação da categoria escolhas gerenciais 
   Escolhas por estruturas  vinculadas 
   DILEMA ESTRUTURAL (DES): ALTO (+): empresa opta por estrutura organizacional vinculada, 
centralizada 
   DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) : NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia 
na empresa" 
M: Estabilidade político-legal {17-1}~ 
   "SUBCATEGORIA AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO - CONTEXTO EXTERNO 
      2. Estabilidade no ambiente político-legal 
   Principais características: 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) ALTO (+): existência de políticas governamentais que estimulam a 
inserção internacional 
  M: Estímulos cambiais {5-5}~ 
   "SUBCATEGORIA AMBIENTE ECONÔMICO - CONTEXTO EXTERNO 
      1. Estímulos cambiais 
   Principais características: 
   AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) ALTO (+): paridade do dólar alta comparado ao real, câmbio 
favorável pM: Estímulos cambiais {5-4}~ 
      ara as exportações 
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
      *** Merged with: Câmbio favorável (2008-11-21T11:58:04) *** 
   >>-Comment/body for "Câmbio favorável": 
   Valorização do dólar comparado ao real nos anos 2002 e 2003<<-End of comment/body for "Câmbio 
favorável"" 
M: Incertezas político-legais {10-3}~ 
   1. Incertezas político-legais 
   Principais características: 
   CONTINGÊNCIA (CON) ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) BAIXO (-): existência de políticas governamentais que 
desestimulam a inserção internacional 
      *** Merged with: Antidumping nos EUA (2008-11-21T12:15:39) *** 
   >>-Comment/body for "Antidumping nos EUA": 
   Barreira tarifária imposta pelos Estados Unidos que sobretaxa a importação de camarão oriundo do Brasil<<-
End of comment/body for "Antidumping nos EUA"" 
M: Incrementalismo lógico {28-1}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de processo de formaçao de estratégia 
      criatividade e gradualismo (incrementalismo lógico) 
   CRIATIVIDADE (CRI): ALTO (+): estratégias originam-se de um processo criativo e intuitivo 
   GRADUALISMO (GRAD): ALTO (+): estratégias foram elaboradas de forma gradual e evolucionária 
   PAPEL DA LIDERANÇA (LID): ALTO (+): forte influência da liderança no desenvolvimento das estratégias 
   APRENDIZAGEM (AP): ALTO (+): percebe-se forte influência do processo de aprendizagem 
   ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : ALTO (+):  forte orientação por processos" 
M: Modismo inicial {13-5}~ 
   "Manifestação da categoria características da localização 
      Modismo inicial 
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   AMBIENTE COMPETITIVO DA INDÚSTRIA (AC): BAIXO (-): pequeno número de competidores, baixa 
rivalidade no setor 
   MODISMO (MOD) ALTO (+): há comportamento imitativo da indústria regional 
   VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região" 
M: Planejamento predominantemente deliberado {24-3}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de processo de formaçao de estratégia 
      Planejamento predominantemente deliberado 
   ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ): ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
   ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : ALTO (+):  forte orientação por processos 
   INTENÇÕES PRÉVIAS (INT): ALTO (+): as intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação 
na organização" 
M: Planejamento predominantente emergente {19-4}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de processo de formaçao de estratégia 
      Planejamento predominantemente emergente 
   ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ):BAIXO (-): fraca orientação por objetivos 
   ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : BAIXO (-): fraca orientação por processos 
   INTENÇÕES PRÉVIAS (INT): BAIXO (-): há ausência de intenções prévias 
   INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB): ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da 
organização 
   CRIATIVIDADE (CRI): ALTO (+): estratégias originam-se de um processo criativo e intuitivo" 
M: Processo guarda-chuva {16-1}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de processo de formaçao de estratégia 
      Processo guarda-chuva 
   ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ): ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
   ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC) : BAIXO (-): fraca orientação por processos 
   INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB): ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da 
organização" 
M: Recursos financeiros {6-3} 
M: Recursos físicos {6-3} 
M: Recursos intangíveis compartilhados sustentáveis {29-2}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de recursos intangíveis 
      Recursos compartilhados sustentáveis (compartilhamento de competências) 
   COMPLEMENTARES (COM): ALTO (+): os recursos tendem a ser complementares 
   RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as 
características VRIO" 
M: Recursos intangíveis não sustentáveis {41-1}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de recursos intangíveis 
      recursos intangíveis não sustentáveis (recursos humanos e redes com concorrentes) 
   RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): BAIXO (-): Recursos intangíveis não dispõem de todas as 
características VRIO 
   COMPLEMENTARES (COM): BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares" 
M: Recursos intangíveis sustentáveis {56-2}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de recursos intangíveis 
      recusos intangíveis sustentáveis (experiência, redes de relacionamento com fornecedores e clientes, 
credibilidade) 
   RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO): ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as 
características VRIO 
   COMPLEMENTARES (COM): BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares" 
M: Recursos tangíveis próprios de fácil reversão {15-1}~ 
   "RECURSOS TANGÍVEIS PRÓPRIOS PASSÍVEIS DE REVERSÃO 
   DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET) ALTO (+): os recursos tangíveis pertencem a empresa.  
   GRAU DE REVERSÃO (REV): ALTO (+): recursos tangíveis detêm alto grau de reversão" 
M: Recursos tangíveis próprios de inversão onerosa {29-1}~ 
   "RECURSOS TANGÍVEIS PRÓPRIOS DE INVERSÃO ONEROSA 
   DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET) ALTO (+): os recursos tangíveis pertencem a empresa.  
   GRAU DE REVERSÃO (REV) BAIXO (-): recursos tangíveis detêm baixo grau de reversão, são díficeis de 
serem revertidos em outro tipo de recursos, onerosos" 
M: Recursos tangíveis terceirizados {11-1}~ 
   "RECURSOS TANGÍVEIS TERCEIRIZADOS 
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   DETENÇÃO DA PROPRIEDADE (DET): BAIXO (-): os recursos tangíveis são de terceiros, não pertencem à 
empresa (terceirizados ou pertencem à parceiros) 
   GRAU DE REVERSÃO (REV): ALTO (+): recursos tangíveis detêm alto grau de reversão" 
M: Recursos tecnológicos {30-5} 
M: Vantagens comparativas {31-5}~ 
   "Manifestação da categoria características da localização 
      Vantagens comparativas 
   VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
   FATORES (FAT) BAIXO (-): existência apenas de fatores básicos na regiãoM: Vantagens comparativas {31-
3}~ 
   PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO)CONCEITO: BAIXO (-): Localização distante geograficamente do 
mercado consumidor 
      *** Merged with: Disponibilidade da área necessária (2008-11-21T12:17:03) *** 
   >>-Comment/body for "Disponibilidade da área necessária": 
   Na época da aquisição de áre,<<-End of comment/body for "Disponibilidade da área necessária" 
      *** Merged with: Condições naturais favoráveis (2008-11-21T12:17:51) *** 
   >>-Comment/body for "Condições naturais favoráveis": 
   Condições naturais (meio ambiente) que influenciam positivamente os negócios<<-End of comment/body for 
"Condições naturais favoráveis"" 
M: Vantagens transacionais {29-3}~ 
   "Manifestação da categoria tipos de localização 
      Vantagens transacionais 
   VANTAGENS TRANSACIONAIS (VT): ALTO (+): Localização proporciona vantagens transacionais 
   PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO): ALTO (+): Localização próxima do mercado consumidor 
   VANTAGENS LOCACIONAIS (VL): ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região" 
Maior aproximação dos clientes {7-5}~ 
Maior comprometimento {17-16}~ 
   "Aspectos relevantes durante o processo de abertura de subsidiárias de vendas no exterior (datas, locais, 
motivos_" 
Maior controle nas atividades {23-9} 
mão de obra estrangeira {19-6} 
Motivos para a abertura de subsidiárias {0-5} 
Mudanças no planejamento {2-6} 
Necessidade de retrocesso {2-2} 
Oportunidades de mercado na abertura {8-5} 
P: Abrangência {0-1}~ 
   Propriedade da categoria TIPOS DE AGENTES EXTERNOS 
      ABRANGÊNCIA (ABR) 
   CONCEITO: identifica se os agentes externos influenciam apenas a empresa ou o cluster como um todo. 
(PORTER, 1989) 
   ALTO (+): a influêndia do agente externo é abrangente, influencia a indústria no país 
   BAIXO (-): a influência do agente externo é limitada à empresa" 
P: Acaso {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
      ACASO (ACA) 
   CONCEITO : surgimento de fatores do acaso no ambiente, tais como catástrofes naturais, ou demais 
problemas inesperados que podem emergir e que influenciam a internacionalização de empresas (PORTER, 
1989) 
   ALTO (+): fatores do acaso favorecem a internacionalização das empresas e ou região  
   BAIXO (-): fatores do acaso são desfavoráveis à internacionalização das empresas e ou região." 
P: Ambiente econômico {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
      AMBIENTE ECONÔMICO - CAMBIAL (ECO) 
   CONCEITO: o ambiente econômico diz respeito à natureza e à direção da economia dentro da qual uma 
empresa atua ou venha a atuar (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002). Segundo Kuada e Sorenson (2000) o 
câmbio afeta diretamente as decisões de internacionalização de empresas em países em desenvolvimento. 
   ALTO (+): paridade do dólar alta comparado ao real, câmbio favorável para as exportações 
   BAIXO (-): paridade do dólar baixa comparado ao real, câmbio desfavorável para as exportações" 
P: Ambiente natural {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
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      AMBIENTE NATURAL (NATU) 
   CONCEITO: Os fatores básicos e condições naturais do ambiente, tais como clima, temperatura, etc. 
(PORTER, 1989) 
   ALTO (+): ambiente natural favorável para a internacionalização de empresas 
   BAIXO (-): ambiente natural desfavorável para a internacionalização de empresas" 
P: Ambiente político-jurídico {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
      AMBIENTE POLÍTICO-JURÍDICO (APJ) 
   CONCEITO:  políticas macroeconômicas do governo, que estimulam as exportações por meio de instituições 
de promoção de exportações (DUNNING, 1980; 1988). O ambiente político-juridico é a arena na qual as 
organizações e os grupos de interesse concorem para obter atenção, recursos e uma voz para acompanhar o 
conjunto de leis e regulamentos que orientam as interações entre as nações (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 
2002). 
   ALTO (+): existência de diversas políticas governamentais que visam estimular a inserção internacional 
   MÉDIO (-+): existência de algumas políticas governamentais que visam estimular a inserção internacional 
   BAIXO (-): existência de políticas governamentais que desestimulam a inserção internacional" 
P: Ambiente sócio-cultural {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
      DISTÂNCIA PSÍQUICA (DPS) - AMBIENTE SOCIO CULTURAL 
   CONCEITO; locais em que as empresas se sentem "estrangeiras"(JOHANSON, VAHLNE, 1977, 1990, 2006). 
Refere-se à diferenças no idioma do país, práticas de negócios, ambiente economico, sistema politico-legal e 
infra estrutura de comunicação (KLEIN, ROTH, 1990). A escolha dos mercados é pautada pela percepção de 
distância cultural, iniciando-se a ação internacional pelos mercados culturalmente mais próximos (VEIGA; 
ROCHA, 2001, p. 2). A distância psíquica ou cultural pode ser definida como a comunhão dos fatores que 
exercem influência no fluxo de informação entre os países, fornecedores e hospedeiros, tais como diferenças na 
linguagem, cultura, economia, sistemas educacionais, elementos político-legais, níveis de desenvolvimento 
industrial e outros (JOHANSON; VAHLNE, 1977, HILAI; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 2002).  Klein e 
Roth (1990) destacaram 5 (cinco) aspectos, a saber: 1) Linguagem do país; 2) Práticas de negócios vigentes; 3) 
Ambiente econômico; 4) Sistema político-legal; e 5) Infra-estrutura de comunicação. 
   ALTO (+): alta distância psíquica percebida pelos respondentes 
   BAIXO (-): baixa distância psíquica percebida pelso respondentes. Se sentem menos "estrangeiros 
   P: Aprendizagem {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      APRENDIZAGEM (AP) 
   CONCEITO: A meta é incrementada pelo processo de aprendizagem; graças à racionalidade limitada e à 
previsão muitas vezes falha ou incompleta, é disponibilizado à estratégia um caráter flexível (QUINN, 1978).  
   ALTO (+): percebe-se forte influência do processo de aprendizagem 
   BAIXO (-): percebe-se que há pouca influência do processo de aprendizagem 
   P: Capital {0-1} 
P: Competitividade da indústria {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização 
      COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA (AC) 
   CONCEITO : nível de rivalidade interna entre as empresas da indústria (PORTER), disseminação de 
tecnologia e surgimento de novos concorrentes (VERNON, 1966; 1979) 
   ALTO (+): grande número de competitores, alta rivalidade no setor 
   BAIXO (-): pequeno número de competidores, baixa rivalidade no setor" 
P: Complementaridade {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de recursos intangíves 
      COMPLEMENTARES (COM) 
   CONCEITO: As equipes de alta administração são mais eficientes quando possuem habilidades diversas e 
complementares (HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002). Gunz e Jalland (1996), consideram que os recursos 
organizacionais complementares são importantes para formular e implementar as estratégias eficientemente. 
   ALTO (+): os recursos tendem a ser complementares 
   BAIXO (-): os recursos não tendem a ser complementares" 
P: Contingência {0-1}~ 
   "Propriedade do contexto externo 
      CONTINGÊNCIA (CON)  
   CONCEITO: contexto gera mudanças na estrutura organizacional da empresa (DONALDSON, 1999). 
Internacionalização é um desafio que o ambiente impõe - quando o ambiente sofre mudanças, as organizações 
precisam se adaptar para manter a sobrevivência e o seu ajuste (LAM; WHITE, 1999) 
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   ALTO (+): contexto gerou mudanças na estrutura organizacional 
   BAIXO (-): contexto não influencia a estrutura organizacional" 
P: Criatividade {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      CRIATIVIDADE (CRI) 
   CONCEITO: Estratégias originam-se de um processo criativo e intuitivo, de maneira irregular, inesperada e, 
freqüentemente, informal (MINTZBERG, 1998).  
   ALTO (+): estratégias originam-se de um processo criativo e intuitivo 
   BAIXO (-): estratégias originam-se de um desenvolvimento consciente e deliberado" 
P: Detenção da Propriedade {0-1} 
P: Dilema de recursos humanos {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria escolhas gerenciais   
   DILEMA DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 
   CONCEITO: A empesa definir de que local será o corpo gerencial de suas filiais no exterior (LAM; WHITE, 
1999) 
   INT (+): corpo gerencial estrangeiro, sem vínculos anteriores com a empresa 
   NAC (-): corpo gerencial nacional, com experiência prévia na empresa" 
P: Dilema estrutural {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria escolhas gerenciais   
   DILEMA ESTRUTURAL (DES) 
   CONCEITO: concerne ao tipo de estrutura organizacional a ser adotada (LAM; WHITE, 1999). 
   ALTO (+): empresa opta por estrutura organizacional vinculada, centralizada 
   MÉDIO (*) : estrutura parcialmente vinculada 
   BAIXO (-): empresa opta por estrutura organizacional desvinculada 
   P: Direção {0-1}~ 
   "Utilizado na categoria TIPOS DE AGENTES EXTERNOS  
   DIREÇÃO (DIR) 
   CONCEITO: os agentes externos podem ser procurados pelas empresas, que atuam de forma busca pró-ativa 
(PIERCY, 1981; MILES et al, 1978) ou os compradores internacionais podem tornar as empresas reativas 
"compradas", (CINTRA; MOURÃO, 2007) quandos o recebem pedidos inesperados de exportação, o que gera 
um comportamento passivo e oportunista (KATSIKEAS, 1996). 
   ALTO (+):  agente externo foi procurado pelas empresas, comportamento reativo do agente 
   BAIXO (-): agente externo foi proativo, buscou empresas 
 P: Disseminação {0-1}~ 
   "Propriedade de aprendizagem 
   DISSEMINAÇÃO (DIS) 
   CONCEITO: a empresa aprendeu sozinha ou a aprendizagem foi conjunta da indústria (PORTER, 1989) 
   ALTO (+): a aprendizagem foi conjunta da indústria 
   BAIXO (-): a aprendizagem foi apenas na empresa" 
P: Erros {0-1}~ 
   "Propriedade de aprendizagem 
   ERROS (ERR) 
   CONCEITO: o que levou ao processo de aprendizagem foram erros ocorridos no passado, tentativa e erro 
(JOHANSON; VAHLNE, 1990, GOULART;ARRUDA; BRASIL, 1994; WELCH; LUORSTARINEN, 1988) 
   ALTO (+): as tentativas e erros levaram ao processo de aprendizagem 
   BAIXO (-): não foram os erros que levaram ao processo de aprendizagem" 
P: Estrutura física {0-1} 
P: Experiencial {0-1}~ 
   "Propriedade de aprendizagem 
      EXPERIENCIAL (EXP) 
   CONCEITO: processo de aprendizagem por meio de conhecimento experiencial, que pode penas ser adquirida 
por meio de vivências pessoais em mercados internacionais, melhor que quando comparado ao tradicional 
conhecimento que pode ser ensinado ou exposto (JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; 
VAHLNE, 1997; HILAI; HEMAIS, 2001; WHITELOCK, 2002) 
   ALTO (+): aprendizagem de forma experiencial, por meio de vivências pessoais 
   BAIXO (-): aprendizagem ocorre de forma indireta" 
P: Experiências passadas {0-1}~ 
   "Propriedade de tipos de aprendizagem 
   EXPÊRIÊNCIAS PASSADAS (PASSAD) 
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   CONCEITO: a aprendizagem decorre de experiências próprias passadas, de um conhecimento existente num 
novo contexto (HOSKISSON; BUSENITZ 2001) 
   ALTO (+): a aprendizagem decorre de experiências próprias passadas 
   BAIXO (-): a aprendizagem não é oriunda de experiências próprias passadas " 
P: Gradualismo {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      GRADUALISMO (GRAD) 
   CONCEITO: O processo de formulação das estratégias desenvolveu-se em fases, com cada etapa dando 
suporte à seguinte e tendo sua lógica própria. As estratégias tenderam a ser elaboradas de forma gradual, 
evolucionária e intuitiva. (QUINN, 1978; IDENBURG, 1993, JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; 
JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; ANDERSSON; JOHANSON; 
VAHLNE, 1997; JOHANSON, 2000) ) 
   ALTO (+): estratégias foram elaboradas de forma gradual e evolucionária 
   BAIXO (-): estratégias não foram elaboradas de forma gradual e evolucionária" 
P: Grau de reversão {0-1} 
P: Intenções prévias {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      INTENÇÕES PRÉVIAS (INT) 
   CONCEITO: para serem consideradas deliberadas, as intenções precisas devem ter existido na organização, 
articuladas num nível de detalhamento relativamente concreto; as intenções devem ter sido comuns a todos os 
atores; e as intenções coletivas devem ter sido realizadas exatamente como intencionadas, o que significa 
ausência de interferência de qualquer força externa (MINTZBERG, 1987; MINTZBERG; QUINN; VOYER, 
1995; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; MINTZBERG; 1978; MITZBERG; WATERS, 1985; 
HENDERSON, 1998; MINTZBERG, 2001). 
   ALTO (+): as intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação na organização 
   MÉDIO (+-): poucas intenções estratégicas existiram previamente à sua consolidação na organização 
   BAIXO (-): há ausência de intenções prévias" 
P: Interferências ambientais {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS (AMB) 
   CONCEITO: Identifica qual o grau de influência do ambiente no padrão de ações da organização 
(MINTZBERG; WATERS, 1985). Por fim, na estratégia emergente, é impossível desenvolver uma perspectiva 
do futuro e de formular objetivos explícitos num ambiente imprevisível, incorrendo na necessidade de reagir de 
forma flexível, oportunista e acidental aos novos e inesperados acontecimentos. 
   ALTO (+): forte influência do ambiente nas estratégias da organização 
   BAIXO (-): pouca influência do ambiente nas estratégias da organização 
P: Modismo {1-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização  
   MODISMO (MOD) 
   CONCEITO: comportamento imitativo das empresas da região (DIMITRATOS, 2002) 
   ALTO (+): há comportamento imitativo das empresa da região 
   BAIXO (-): não há comportamento imitativo das empresas da região" 
P: Nível de incerteza {0-1}~ 
   "Propriedade contexto externo 
   NIVEL DE INCERTEZA (INC) 
   CONCEITO: o nível de incerteza acerca do novo ambiente pode ser alto ou baixo (JOHANSON; VAHLNE, 
1977; HILAL; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 2002).. Os papéis de desconhecimento e incerteza são 
influenciadores do padrão de troca (VERNON, 1966; 1979).  
   ALTO (+): alto nível de incerteza do novo ambiente 
   BAIXO (-): baixo nível de incerteza do novo ambiente 
P: Oportunismo {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria TIPOS DE AGENTES EXTERNOS 
      OPORTUNISMO (OPOR) 
   CONCEITO: identifica se a relação dos agentes externos com a empresa é de forma oportunista, numa relação 
que visa levar vantagens por meio da assimetria de informações (WILLIAMSON, 1993; 1994)  
   ALTO (+): o agente externo considera a relação oportunista e visa levar vantagens por meio da assimetria de 
informações 
   BAIXO (-): a relação entre o agente externo e a empresa é baseada em elos de confiança 
P: Organizacionais {0-1} 
P: Orientação por objetivos {0-1}~ 
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   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS (OBJ)  
   CONCEITO: tem como base as orientações por objetivo (o que) (IDENBURG, 1993, p.133)  
   ALTO (+):  forte orientação por objetivos 
   BAIXO (-): fraca orientação por objetivos" 
P: Orientação por processo {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      ORIENTAÇÃO POR PROCESSO (PROC)  
   CONCEITO: baseia-se nas orientações por processo (como) (IDENBURG, 1993, p.133).  
   ALTO (+):  forte orientação por processos 
   BAIXO (-): fraca orientação por processos" 
P: Origem {0-2}~ 
   "Propriedade da categoria TIPOS DE INFLUÊNCIA DOS AGENTES EXTERNOS 
      ORIGEM (ORI) 
   CONCEITO: identifica se o agente externo é estrangeiro ou brasileiro (PORTER, 1989) 
   ALTO (+): a origem do agente externo é estrangeira 
   BAIXO (-): a origem do agente externo é nacional" 
P: Papel da liderança {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria tipos de processo de formação de estratégia 
      CONCEITO: O papel da liderança é determinante. Inlfuência da abordagem do poder, habilidade de 
negociação e no estabelecimento de políticas de relacionamento com agentes internos e externos. Importância 
dos inter-relacionamentos (QUINN, 1978).  
   ALTO (+): forte influência da liderança no desenvolvimento das estratégias 
   BAIXO (-): pouca influência da liderança no desenvolvimento das estratégias" 
P: Proatividade {0-1}~ 
   "Propriedade de aprendizagem 
   PROATIVIDADE (PRO) 
   CONCEITOa empresa buscou aprender de forma pró-ativa (WOOD; ROBERTSON, 1997) 
   ALTO (+): empresa buscou aprender de forma pró-ativa 
   BAIXO (-): aprendizagem foi passiva" 
P: Proximidade do mercado {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização 
      PROXIMIDADE DO MERCADO (PRO) 
   CONCEITO: Localização próxima, geograficamente, do seu mercado consumidor (PORTER, 1989b) 
   ALTO (+):Localização próxima do mercado consumidor 
   BAIXO (-): Localização distante geograficamente do mercado consumidor" 
P: Recursos financeiros {1-0} 
P: Tecnologia {0-1} 
P: Tipos de fatores existentes (básicos ou avançados) {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização 
      FATORES EXISTENTES (FAT) 
   CONCEITO: a fonte para a vantagem competitiva da indústria é situada no páis de origem, que proporciona a 
estrutura da indústria correlata e de apoio, condições de fatores de produção, condições da demanda, estrutura e 
rivalidade interna. Condições de fatores referem-se aos fatores de produção, como mão-de-obra, território, 
recursos naturais capital e infra-estrutura e podem se classificar como básicos ou avançados  (PORTER 1989b, 
1996, 1999)  
   ALTO (+): há  fatores avançados desenvolvidos na região 
   BAIXO (-): existência apenas de fatores básicos na região 
   AMBOS (+-): existência de fatores básicos e avançados na região" 
P: Vantagens Locacionais {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização 
      VANTAGENS LOCACIONAIS (VL) 
   CONCEITO: diferenças de preços nos produtos e materias primas, qualidade dos insumos, custos de transporte 
e comunicação, distancia fisica, de idioma e cultura e distriuição espacial dos insumos e materias primas 
(DUNNING, 1980; 1988) 
   ALTO (+): há várias vantagens locacionais na região 
   BAIXO (-): existem poucas vantagens locacionais na região" 
P: Vantagens transacionais {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria características da localização 
      VANTAGENS TRANSACIONAIS (VT) 
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   CONCEITO: Localização possibilita vantagens transacionais, ou seja, oportunidades que nascem da gestão 
coordenada de ativos instalados em diferentes países (DUNNING, 1980; 1988) 
   ALTO (+):Localização proporciona vantagens transacionais 
   BAIXO (-): Localização não proporciona vantagens transacionais" 
P: VRIO {0-1}~ 
   "Propriedade da categoria recursos intangíveis 
      RARIDADE, VALOR, IMITABILIDADE (VRIO) 
   CONCEITO: recursos raros, que não estão sendo utilizados simultaneamente por outras empresas, auxiliam a 
melhorar o desempenho, aproveitar oportunidades e neutralizar ameaças provenientes do ambiente externo e 
recursos difíceis de imitar, seja pela ambigüidade causal, em que nem mesmo a organização conhece como 
exatidão o link entre o recurso e a vantagem, e a complexidade social, na qual eram percebidos certos traços 
idiossincráticos como cultura, reputação entre outros e os fatores ou condições históricas, tais comoaprendizado 
ou experiência (BARNEY, 2002) 
   ALTO (+): Recursos intangíveis dispõem de todas as características VRIO 
   BAIXO (-): Recursos intangíveis não dispõem de todas as características VRIO" 
participação em feiras {18-1}~ 
   "Aparentemente, a participação em feiras na carcinicultura é mais importante do que na fruticultura." 
Preço elevado {5-0} 
Preocupação com qualidade {11-0} 
preocupações ambientais {4-0} 
Problemas com logística {14-0} 
Problemas com mão de obra {12-0} 
Produtos de valor agregado {7-1} 
pulverização de clientes {1-0} 
Rastreabilidade {6-0} 
Redução dos preços {6-4} 
Riscos de inadimplência {3-1} 
SC: Características do ambiente cultural {0-2} 
SC: Características do ambiente econômico {0-4} 
SC: Características do ambiente natural {0-3} 
SC: Características do ambiente político-legal {0-3} 
Soluções logísticas {2-0} 
Transferência de conhecimento entre Potiporã e Timbaúba {10-1} 
Trapaças dos clientes {11-7}~ 
   "Atitudes de má fé aplicadas pelos clientes internacionais que prejudicaram a atividade exportadora" 
Utilização de seguradora de crédito {3-1} 
Vantagem competitiva {0-5} 
velocidade na tomada de decisão {2-0} 
Venda passiva {10-0}~ 
   "Exportações e vendas para o mercado interno com baixa ou nenhuma prospecção de mercado. Os clientes 
vêm até as empresas para comprar." 
venda pró-ativa {4-0} 
verticalização {3-0} 
Visão de negócio QG {7-0} 
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