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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as características do processo de 
formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, no período de 1982 a 2006, sob a 
ótica das teorias de Uppsala, dos Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional e da 
Resource-Based View of the firm (RBV). Descrevem-se as estratégias internacionais adotadas 
pela empresa ao longo do tempo e analisa-se sua convergência com os conceitos apregoados 
pelos modelos teóricos. Seguindo a orientação de Pettigrew (1987) quanto às dimensões de 
conteúdo, contexto e processo das mudanças, o aporte teórico foi constituído de questões 
relacionadas à estratégia competitiva, ao processo de formação de estratégias, às estratégias 
internacionais e aos modelos de internacionalização, com foco naqueles supracitados. A 
pesquisa caracteriza-se como qualitativa, do tipo exploratória e analítica, de cunho 
retrospectivo. A estratégia adotada é a de estudo de caso e a unidade de análise constituída 
pelo Grupo Fruitfort. A amostra é composta por 15 (quinze) respondentes, sendo 4 (quatro) de 
instituições correlatas à fruticultura do semi-árido e 11 (onze) executivos responsáveis pela 
administração estratégica da referida empresa. O principal método de coleta de dados é a 
realização de entrevistas semi-estruturadas com esses sujeitos, complementadas com a 
pesquisa documental e a observação não-participante, na perspectiva da triangulação dos 
dados. A análise e discussão dos resultados compreende a descrição e a interpretação do 
fenômeno investigado, sob diferentes perspectivas. Primeiramente, ocorre a contextualização 
histórica da exportação de frutas no pólo Petrolina – PE e Juazeiro – BA e sua influência nas 
atividades do Grupo Fruitfort. Destacam-se os projetos de irrigação promovidos pela 
CODEVASF como cruciais para o início e continuidade das operações do Grupo. Em seguida, 
são identificados os eventos marcantes que constituíram quatro fases na trajetória da empresa 
ao longo do período delineado para esta pesquisa. Evidenciam-se indícios da associação 
concomitante entre os modelos de internacionalização, a partir do momento em que nenhum 
isoladamente foi capaz de explicar como o processo de formação de estratégias internacionais 
foi desenvolvido na empresa. Tais estratégias foram orientadas pela perspectiva 
deliberadamente emergente e seus momentos de mudança imbuídos do caráter evolucionista e 
gradual. Constata-se que as dimensões mais relevantes dentre aquelas apregoadas pela Escola 
de Uppsala foram a aprendizagem, as networks pessoais e o gradualismo. Os vértices 
condições dos fatores, indústrias correlatas e rivalidade entre as empresas foram decisivos 
para que o Grupo Fruitfort apresentasse padrões de estratégia bem sucedidos. A liderança 
empreendedora, associada à cultura organizacional, apresenta-se como o seu recurso 
competitivo de maior expressão. Assume-se, portanto, que o processo investigado enquadra-
se nas três abordagens teóricas tidas como base para a análise, variando apenas o grau de 
convergência dos seus conceitos principais.  
 
Palavras-chave: Estratégia internacional; Uppsala; Modelo Diamante; RBV; Fruticultura. 

 

 



 

 

Abstract 

The present dissertation concerns the characteristics of the process of international strategies 
formation of Fruitfort Group from 1982 to 2006, in the light of  the perspective of the Uppsala 
theories, the National Competitive Advantage Determinants and the Resource-Based View of 
the firm (RBV). The international strategies adopted by the company are described throughout 
the time lime and their convergence with the concepts proclaimed for the theoretical models is 
analyzed. Following Pettigrew´s (1987) orientation about the content, the context and the 
process dimensions of the changes, the theoretical base is constituted by questions related to 
the competitive strategy, the international process of strategy formation, the 
internationalization strategies and the three theoretical internationalization models. The 
research is characterized as qualitative case study which adopts an exploratory and analytical 
perspective and presents a time line retrospective. The Fruitfort Group is the unit of analysis 
and the sample is composed by 15 (fifteen) respondents from 4 (four) fruit-culture institutions 
for half-barren and 11 (eleven) executives of the company. Data is collected mainly through 
semistructured interviews, complemented by desk research and non-participant observation, 
according to the triangulation method. The analysis and results discuss the description and 
interpretation of the investigated phenomenon, under different perspectives. Firstly, it is 
presented the historical contextualization of the fruits exportation in Petrolina - PE and 
Juazeiro - BA and its influence in the Fruitfort Group activities. At this point, it was observed 
that the irrigation project promoted by CODEVASF was crucial for the beginning and 
continuity of the operations of the Group. On the sequency, throughout the analysis of the 
most important events, four different phases were identified during the trajectory of the 
company in the studied period. Indications of concomitant association among the 
internationalization models have been perceived, which means that none of them, separately, 
was able to explain how the process of international strategy formation was developed in the 
company. Such strategies have been guided by the deliberately emergent perspective and its 
moments of changes characterized for gradual and evolutionary features. It was evidenced 
that the most present dimensions amongst those proclaimed by the Uppsala theory have been: 
learning, personal networks and incrementalism. Considering the Diamond Model, the factors 
conditions, correlated industries and rivalry between the competitors were decisive for 
building successful strategy standards. Internal leadership and corporative culture can be 
considered as tremendous intangible competitive resources at FruitFort. As conclusion, it was 
observed, during the research, the presence of the main concepts of the three theoretical bases, 
however, with different levels of convergence. 

 
Key-words: International Strategy; Uppsala; Diamond; RBV; Fruit-culture. 
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1 Introdução 

 
 
Compõem este primeiro capítulo a contextualização da temática, a formulação do 

problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a relevância do estudo, e a estrutura 

lógica da dissertação. 

1.1 Contextualização da Temática 
A evolução observada na arena da economia mundial nos últimos anos continuamente 

exige um posicionamento diferenciado das empresas. Importante papel assume a globalização 

neste cenário, sendo esta representada pela difusão das inovações por entre as nações e pelos 

ajustes políticos e culturais que acompanham essa disseminação (WILD; WILD; HAN, 2006, 

p. 6-7), onde bens, serviços, pessoas, habilidades e idéias movimentam-se livremente através 

das fronteiras geográficas (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 12-15). De modo geral, 

é possível afirmar que a globalização sintetiza as tendências do desenvolvimento capitalista 

mundial neste início de século e apresenta como características importantes a ocorrência de 

profundas transformações provocadas pela revolução científico-tecnológica, pela criação de 

um sistema de produção mundial e produtos globais, por um movimento acelerado da 

integração das economias nacionais e, conseqüente, abertura comercial (DIAS, 2004, p. 182-

183; KEEGAN, 2005, p. 15-19). 

Em artigo seminal, Levitt (1983) argumenta que a dinâmica da globalização, reforçada 

pela gradual similaridade mundial de desejos e necessidades, leva as empresas a ampliarem 

sua concepção do público-alvo bem como suas noções de concorrência. Decorre que cada vez 

mais o mercado global arquiteta novas ameaças e oportunidades, tornando as estratégias 

internacionais como imperativas para a conquista da vantagem competitiva pelas empresas. 

Desde a última década do século XX, tem sido intensificada a discussão sobre a 

internacionalização como meio para o fortalecimento das empresas (LAGES; 

MONTGOMERY, 2004, p. 1186) e aumento da competitividade do Brasil, por permitir 

acesso a recursos e demandas em potencial e promover a reestruturação econômica diante de 
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um mercado internacional em constante evolução (ALEM; CAVALCANTI, 2005). As 

possibilidades para a empresa internacional envolvem crescimento no número de empregos na 

economia doméstica e elevação no padrão de vida da população (LEVITT, 1983), maior 

tamanho de mercado, retorno sobre investimento, economias de escala e aprendizagem, além 

das vantagens de localização, permitindo à empresa a construção de redes e o posicionamento 

junto a clientes e fornecedores críticos (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 317-323). 

O comércio exterior brasileiro vem apresentando nos últimos anos um desempenho 

elevado quanto ao volume de exportações, registrando, em relação ao exercício anterior, 

expansão de 21,5% em 2003, 32% em 2004 e 33% em 2005 (IEDI, 2005, 2006). Estes 

valores são atribuídos a duas hipóteses principais: força do comércio internacional como em 

poucos momentos da história mundial recente e uma taxa de câmbio real competitiva que 

prevaleceu, em média, ao longo do período de 2002 a 2004. A posição de destaque do 

Brasil, em comparação com demais países em desenvolvimento pode dever-se tanto aos 

preços de commodities muito favoráveis e à política comercial do governo como incentivo 

aos exportadores brasileiros, quanto às decisões estratégicas de empresas nacionais e 

internacionais presentes no comprometimento com as atividades estrangeiras (IEDI, 2005). 

Vale ressaltar que as exportações brasileiras ultrapassaram US$ 130 bilhões (cento e trinta 

bilhões de dólares) no período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007 (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, 2007). 

O Brasil é reconhecidamente um país competitivo no mercado internacional por 

meio de produtos provenientes do agronegócio, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

(2007). As exportações brasileiras deste setor alcançaram, no período de dezembro de 2005 

a novembro de 2006, US$ 48,9 bilhões (quarenta e oito bilhões e novecentos milhões de 

dólares), 14% acima do valor negociado no mesmo período do ano anterior. Isso representa 

36% de todas as exportações brasileiras. Mesmo com o aumento de 29% nas importações, 

perfazendo um total de US$ 6,49 bilhões (seis bilhões e quatrocentos e noventa milhões de 

dólares), o superávit comercial acumulado no período ultrapassou em US$ 42,4 bilhões 

(quarenta e dois bilhões e quatrocentos milhões de dólares).  

  Dados divulgados pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em dezembro de 2006, indicam que 

em novembro do mesmo ano, os setores que mais influenciaram no resultado das vendas 

externas foram o complexo sucroalcooleiro, com aumento de 74,6%, o café com um 

percentual de 45,9% e as carnes, 43%, ambos em relação ao ano anterior. O mapa divulga 
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ainda os percentuais de crescimento das exportações do agronegócio por blocos econômicos 

e regiões geográficas. O Oriente Médio registrou o maior incremento (98%), seguido pela 

Europa Oriental (49%), África (26%) e Mercosul (23%) (BRAZILIAN FRUIT, 2006b). 

Com uma produção anual superior a 38 (trinta e oito) milhões de toneladas, o Brasil 

está entre os três maiores produtores mundiais de frutas (IBRAF, 2006). Conforme 

apresentado na figura 1 (1), em 2005, as exportações brasileiras de frutas frescas geraram 

resultados cerca de US$ 440 milhões (quatrocentos e quarenta milhões de dólares) para um 

volume de aproximadamente 828 mil t (oitocentos e vinte e oito mil toneladas). 

Considerando os dados de 2005, quando comparados ao ano de 1995, percebe-se um 

crescimento de 263% em volume e 327% em valor, em referência ao ano de 2005 (IBRAF, 

2006). 

 

Evolução das Exportações Brasileiras de Frutas Frescas (1990 a 2005)
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Figura 1 (1): Evolução das Exportações Brasileiras de Frutas Frescas (1990 a 2005). 

Fonte: Dados IBRAF/Secex (2006). 
 

Registra-se que o setor agroalimentar das frutas é uma das principais áreas em que o 

país vem concentrando seus esforços, a fim de garantir melhor competitividade no contexto 

internacional. De acordo com dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

a fruticultura brasileira ocupa uma área de, aproximadamente, 2,2 milhões de hectares, gera 
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quatro milhões de empregos diretos e representa 25% do agronegócio (BRAZILIAN 

FRUIT, 2006c). 

Apesar do referido crescimento, defende-se que o país ainda está distante do 

verdadeiro potencial para exportação de frutas frescas (BRAZILIAN FRUIT, 2006a), fato 

que poderia ser atribuído à ausência de habilidade gerencial dos produtores e empresários do 

setor ou de políticas públicas eficazes que estimulassem a atividade exportadora. Entretanto, 

ainda com o forte crescimento das exportações do setor, a partir da desvalorização do real, 

no final de 1998, o Brasil fechou o ano de 2005 com 827.000 t (oitocentos e vinte e sete mil 

toneladas) de frutas exportadas, segundo dados do MDIC/SECEX (2006).  

Dada a contribuição para o desenvolvimento nacional e o caráter emergente da 

inserção global do Brasil, é pertinente e oportuno investigar este setor, compreender a 

dinâmica competitiva das empresas, bem como seus fatores críticos de sucesso. 

Pela dimensão de seu PIB (em torno de R$ 150.000.000,00, segundo a CODEVAS, 

2006d) e de sua população (aproximadamente 50.000.000 de pessoas, de acordo com o último 

censo realizado), o Nordeste apresentaria uma economia significativa, com PIB equivalente 

ao de países como a Grécia ou a Venezuela e população superior à da Espanha, Coréia ou 

Argentina; em relação ao PIB per capita, se situaria, de acordo com classificação adotada pelo 

Banco Mundial, entre os de países de renda média baixa (próximo à Colômbia, Peru e 

Tunísia). Nos anos compreendidos entre 1960 e final dos anos 90, foi expressivo o 

desempenho de sua economia, que exibiu crescimento médio anual de 4,7%, muito próximo 

do brasileiro (5%) e semelhante ao dos países de renda média. Esse crescimento, que 

acompanhou, de perto, as flutuações da economia brasileira com a qual a região se viu cada 

vez mais integrada, foi comandado por processo de industrialização induzida por incentivos 

fiscais, que produziu modificações importantes em sua estrutura produtiva (CODEVASF, 

2006d).  

A expressividade do mercado exportador brasileiro de frutas está associada à região do 

Vale do São Francisco (figura 2 (1)), principal pólo de produção e exportação de manga e uva 

do país (WYZYKOWSKI; ARAÚJO; ALMEIDA, 2002, p.437).  
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Figura 2 (1): Localização do Pólo Petrolina-PE / Juazeiro-BA: região do submédio do São Francisco. 

Neste cenário, destacam-se as ações desenvolvidas pelas empresas da fruticultura, 

dado o volume exportado e o percentual significativo do valor movimentado por esta 

atividade quando comparado às demais regiões do país produtoras de frutas. De acordo com a 

VALEXPORT (2006b), em 2005, a região produziu 48.652 t (quarenta e oito mil, seiscentos e 

cinqüenta e duas toneladas) de uva, sendo 95% das 51.213 t (cinqüenta e um mil, duzentos e 

treze toneladas) exportadas no país. Isso representou um total de US$ 107,276,000 (cento e 

sete milhões, duzentos e setenta e seis mil dólares), dos quais US$ 101,912,000 (cento e um 

milhões, novecentos e doze mil dólares) originados do Vale. Quanto à manga, o cenário tem 

igual importância: no mesmo ano, foram exportadas 104.657t (cento e quatro mil, seiscentos e 

cinqüenta e sete toneladas) produzidas na região, 92% do percentual total do Brasil e US$ 

66,724,000 contra US$ 72,526,00 do valor gerado a partir da exportação da fruta no país.    
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A fruticultura irrigada, por meio dos projetos promovidos pela CODEVASF, é tida 

notadamente como o principal vetor do desenvolvimento do submédio São Francisco; os 

municípios de Petrolina – PE e Juazeiro - BA constituem-se em verdadeiros centros de 

desenvolvimento e movimentação econômica dentro do Semi-árido brasileiro. Esta 

constatação advém do crescimento da fruticultura, levando ao desencadeamento de uma 

sinergia de alavancagem dos setores produtivos, de maneira geral, como o industrial, 

comércio e turismo o que exigiu do governo melhorias, de forma ampla, na infra-estrutura.  

 Uma das motivações iniciais para a implantação dos diversos perímetros públicos 

irrigados e para a promoção de outros estímulos governamentais para a iniciativa privada no 

setor agropecuário, como condições especiais de financiamento, reside na contraposição ao 

fenômeno das secas, que freqüentemente provocam perda da produção agrícola na zona semi-

árida no Nordeste (CORREIA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2001, p. 1).  As cidades de 

Petrolina – PE e Juazeiro – BA são centros de um pólo formado por mais seis municípios. A 

fruticultura irrigada promoveu um grande dinamismo na economia e na estrutura urbana 

tornando-se o aglomerado urbano mais próspero do Vale do São Francisco. As grandes 

mudanças dos sistemas produtivos de culturas anuais para fruteiras perenes, de exportação, 

desencadeou no submédio a demanda de outros investimentos de apoio para a 

comercialização de frutas, motivando o Governo Federal a financiar pesquisas, priorizando 

àquelas relacionadas com culturas de exportação, promover cursos de especialização em 

comércio exterior e a melhorar a infra-estrutura logística da região (CORREIA; ARAÚJO; 

CAVALCANTI, 2001, p. 1-2).  

 A fim de aprofundar o entendimento acerca do desenvolvimento daquela região e o 

modo com que as empresas engendraram-se em sua trajetória internacional, a próxima 

subseção traça um panorama do Grupo Fruitfort, proeminente competidor situado no 

submédio e objeto de estudo deste trabalho, conforme será melhor detalhado nos capítulos 

três e quatro.  

1.1.1 O Grupo Fruitfort 
A região do submédio do São Francisco possui clima semi-árido tropical, com mais de 

120.000 ha (cento e vinte mil hectares) irrigados e potencial para chegar aos 360.000 ha 

(trezentos e sessenta mil hectares) irrigáveis e apresenta vantagens comparativas para o 

cultivo de frutas, hortaliças e cana-de-açúcar. Dentre as culturas frutículas estão a banana, o 
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coco verde, a goiaba, o melão, a acerola, o limão, o maracujá, o papaia, a pinha, a uva e a 

manga, dentre outras, estando concentradas nas duas últimas as principais forças exportadoras 

da região (VALEXPORT, 2006). 

Criada em 1988, a Associação de Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e 

Derivados do Vale do São Francisco – VALEXPORT, com sede em Petrolina-PE, dedica-se 

ao desenvolvimento da Região do Submédio do Vale do São Francisco e da Fruticultura 

Brasileira. É composta atualmente por 55 (cinqüenta e cinco) empresas associadas. Compete à 

VALEXPORT a manutenção de relacionamentos e convênios com instituições de direito 

público ou privado, no país ou exterior, que exerçam atividades relacionadas com a produção, 

preparação, transporte, armazenamento, comercialização, exportação e promoção de produtos 

hortigranjeiros. Os sócios são juridicamente independentes, entretanto atuam conjuntamente 

por meio da Valexport na formulação de suas estratégias competitivas (VALEXPORT, 2006). 

Dedicadas ao plantio, cultivo, embalagem e distribuição global de mangas e uvas, as 

empresas Fruitfort Agrícola e Exportação, Companhia Agrícola São Francisco e CopaFruit 

constituem o Grupo Fruitfort, fundado em janeiro de 1982 e associado à VALEXPORT. Sua 

estrutura de packing house (galpão de embalagem das frutas), escritórios e fazendas está 

localizada na região do submédio do São Francisco, em Petrolina, Estado de Pernambuco. O 

grupo é pioneiro em estratégias de internacionalização na região, dada a experiência em 

exportação de frutas tropicais, posto que está envolvido na atividade desde 1985; anterior, 

portanto, à própria criação da VALEXPORT. Atualmente, é o maior exportador nordestino do 

ramo, com absorção e disseminação de tecnologias diversas, logística e comercialização na 

América do Sul, EUA, Canadá, Europa e Oriente Médio, destacando-se entre os clientes, as 

maiores cadeias de supermercados e empresas de importação do mundo. Além disso, tem 

consolidado parcerias, dispondo de escritórios no exterior, nos EUA e Holanda (instalados em 

1992 e 1996, respectivamente), com vistas a apoiar os clientes no controle de qualidade, 

distribuição e logística. 

A expansão do Grupo para o mercado asiático, culturalmente distante do Brasil, deu-se 

por meio de acordos comerciais, com forte regularização fitossanitária e cumprimento de 

todos os requisitos impostos pelos órgãos governamentais responsáveis nos países. Vale 

ressaltar ainda que o Fruitfort é o primeiro grupo brasileiro certificado com o Selo Mundial de 

Procedência do Carrefour, válido para todos os países onde a empresa atua, comprovando 

sanidade, sabor e qualidade dos frutos e processos produtivos de acordo com as necessidades 
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sociais e ambientais (FRUITFORT, 2006). Informações detalhadas serão apresentadas no 

capítulo quatro. 

1.2 Formulação do Problema 
O escopo desta pesquisa dedica-se essencialmente ao estudo do processo de formação 

de estratégias internacionais, a partir da perspectiva de uma empresa brasileira. Como será 

aprofundado no segundo capítulo, o debate sobre as fontes de vantagem da fruticultura na 

competição global, será orientado em torno de três modelos contemporâneos, relevantes para 

este estudo, a saber: 1) Escola Nórdica de Negócios Internacionais de Uppsala (JOHANSON; 

WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977); 2) Determinantes da 

Vantagem Competitiva das Nações (modelo Diamante) (PORTER, 1989b, 1991, 1999); e 3) 

Resource-Based View (RBV) (WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991, 2002; PETERAF; 

1993; FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004). 

O primeiro defende a natureza seqüencial e incremental das atividades internacionais 

da empresa, desde exportações indiretas a instalação de subsidiárias totalmente próprias e 

considera a importância do aprendizado e redes de relacionamento entre os parceiros. Em 

seguida, o modelo “Diamante” apregoa que a fonte para a vantagem competitiva das empresas 

situa-se no país de origem, o qual oferece a estrutura necessária de fornecedores, fatores de 

produção, condições da demanda, rivalidade interna e pressões para inovação, preparando as 

organizações para competirem externamente. Por fim, a visão baseada nos recursos (RBV) 

emerge como um novo paradigma na administração estratégica, o qual enfatiza o ambiente 

interno da organização; de acordo com essa visão, as organizações são conjuntos 

heterogêneos de recursos que as levam a um desempenho diferenciado no mercado 

(BARNEY; 1991). O estudo destes modelos dar-se-á sob a perspectiva longitudinal, proposta 

pela análise das mudanças estratégicas (PETTIGREW, 1985a; 1985b, 1987). 

A reconhecida complexidade do processo de internacionalização das empresas em 

países e estruturas diferenciadas, quanto aos aspectos econômicos, sócio-políticos e culturais 

(WILD; WILD; HAN, 2006, p. 31), apresenta-se como obstáculo para que haja um arcabouço 

teórico geral sobre as ações desempenhadas (ALEM; CAVALCANTI, 2005, p. 43-46). Por 

esta razão, os 3 (três) modelos apresentados serão analisados de forma concomitante para os 

eventos críticos encontrados durante o desenvolvimento desse processo. 
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Diante do exposto, seria oportuno investigar as peculiaridades e fatores que 

contribuem para a alavancagem dos resultados do Grupo Fruitfort na competição global. Sob 

a perspectiva de processo, ou seqüência de eventos ao longo do tempo (VAN DE VEN, 

1992), faz-se necessário compreender como as estratégias internacionais da empresa foram 

formadas, bem como analisar os fatores relevantes do sucesso, donde emerge a questão de 

pesquisa: 

 

• Quais as características relevantes do processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort? 

 

Após a contextualização do tema e a formulação do problema de pesquisa, a próxima 

seção apresentará os objetivos, geral e específicos, deste trabalho. 

1.3 Objetivos 
Os presentes objetivos foram delineados a fim de exprimir a pergunta de pesquisa e a 

orientar a realização das atividades neste estudo.  

1.3.1 Objetivo geral 
Analisar as características relevantes do processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort, no período de 1982 a 2006, sob a ótica das teorias de 

Uppsala, dos Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-Based View 

(RBV). 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Descrever as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort em 

eventos relevantes relativos ao período de 1982 a 2006; 

2. Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala com as 
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estratégias de internacionalização do Grupo Fruitfort; 

3. Analisar a convergência dos determinantes da Vantagem Competitiva Nacional com 

as estratégias de internacionalização do Grupo Fruitfort; 

4. Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela RBV com as estratégias de 

internacionalização do Grupo Fruitfort. 

Apresentados os objetivos, a próxima seção refere-se à justificativa e à relevância da 

pesquisa. 

1.4 Justificativa e relevância 
O estímulo para a alavancagem dos negócios internacionais vem ocorrendo com 

acentuada intensidade no Brasil, notadamente a partir da década de 90. Um axioma 

fundamental desta pesquisa é que as empresas passaram então a perceber a 

internacionalização como parte de sua estratégia de crescimento, assumindo uma atitude, em 

termos de intensidade, variável, que se estenderia desde um baixo envolvimento, em que são 

inexistentes iniciativas para exportação até o outro extremo, no qual é assumido o controle 

sobre a comercialização e a fabricação de produtos, com a instalação de unidades de negócio 

e subsidiárias próprias (JOHANSON; VAHLNE, 1977; ALEM; CAVALCANTI, 2005). 

A concorrência local e internacional, conseqüência da globalização mundial dos 

mercados, disseminação tecnológica e ferramentas de comunicação, obriga as empresas a 

esmerarem-se na qualidade dos seus produtos (VASQUEZ, 2003, p. 180) e na oferta de valor 

para os clientes. Essa procura insistente da qualidade poderia ter levado as empresas 

brasileiras a prepararem-se para vender no exterior, o que aparentemente ainda não ocorreu. A 

situação típica no Brasil é que poucas empresas promovem a ação internacional, seja por meio 

de uma atuação exportadora significativa, seja quanto ao licenciamento de tecnologia para o 

exterior ou ao investimento externo direto mediante a abertura de subsidiárias (VEIGA; 

ROCHA, 2001, p. 1). A participação do país nas exportações mundial é considerada irrisória, 

não chegando ao percentual de 1,5 %, conforme revela o gráfico a seguir (figura 3 (1)). 
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Figura 3 (1): Participação Percentual do Brasil nas Exportações e Importações Mundiais. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, 2007. 
 

Em 2006, a exportação do Brasil correspondeu a US$ 137,5 bilhões, ao passo que a 

exportação mundial foi de US$ 12,424 bilhões (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

2007). Ademais, a participação relativa do país é menos da metade do que era nos anos 50 

(aproximadamente 1,1% para 2,4%), denotando um crescimento inferior ao crescimento 

mundial das exportações como um todo. O cenário, contudo, é um pouco mais animador 

quando as exportações agrícolas são focadas, sendo o país responsável por 4 % dentre as 

exportações mundiais (OMC, 2006), ainda que a margem de contribuição relativa desse 

segmento tenha decrescido em relação aos demais, conforme visto anteriormente. 

A temática de que trata este estudo é de significativa relevância, tanto no contexto 

acadêmico quanto no gerencial. O conhecimento teórico-empírico acerca de processos de 

internacionalização de empresas genuinamente brasileiras pode ser valioso nas decisões de 

alocação de recursos e estimulante da atividade exportadora no país. Ademais, permite 

compreender razões de sucesso no desenvolvimento de estratégias internacionais, sendo 

bastante presentes elementos do ambiente nacional, como fatores de produção, cultura, 

economia e política (KEEGAN, 2005; WILD; WILD; HAN, 2006), bem como atende às 

particularidades gerenciais, contempladas na dimensão contextualista-processual da 

metodologia de análise de Pettigrew (1985; 1987). Parte do reconhecimento dessa 

importância deu-se mediante aprovação do projeto de pesquisa submetido para concessão de 
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bolsa de estudos à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE); 

dentre os resultados esperados, inclui-se a apresentação de uma dissertação de mestrado ou 

relatório final que atenda ao objetivo constante no edital de contribuir para o desenvolvimento 

científico com foco em agricultura e agronegócios de Pernambuco. 

A atividade científica social é composta por elementos subjetivos de um processo 

artesanal, em detrimento de aplicações formais de um conjunto de técnicas específicas 

(PETTIGREW, 1985a; 1985b). A pesquisa qualitativa, a qual será base para consecução do 

objetivo geral proposto, permite que o pesquisador compreenda a essência do fenômeno 

(MERRIAM, 1998, p. 6-8), estando interessado antes no processo e na evolução das 

atividades do que propriamente nos resultados e testes de teorias. 

Dentre as demais contribuições do estudo, destaca-se a discussão conceitual que 

contemple concomitantemente modelos de internacionalização e mudança estratégica, sob à 

ótica contextualista-processual, não encontrada ainda nas revisões de literatura nacional e 

internacional. Proporciona, tanto à academia quanto às empresas, maior entendimento das 

operações internacionais originadas no Brasil. Aliado a isso, em relação ao campo de estudo 

da administração estratégica, faz-se necessário mencionar a agenda proposta por Rumelt, 

Scheldel e Teece  (1997, p. 39-47), em livro seminal, na qual são destacadas quatro questões 

fundamentais, a saber: 1) Como as firmas se comportam?; 2) Por qual razão as firmas são 

diferentes?; 3) Qual a função ou valor adicionado pelo escritório central em firmas 

diversificadas?; e 4) O que determina o sucesso ou fracasso na competição internacional?. 

Entender como as estratégias de internacionalização bem sucedidas foram formadas está em 

consonância com as preocupações da comunidade acadêmica, justificando, portanto, a 

viabilização da pesquisa. 

A importância do setor e da empresa propostos para esta investigação é notória. O 

agronegócio brasileiro apresenta-se como uma atividade próspera, competitiva e rentável. O 

favorecimento do ambiente natural, o qual se inclui clima diversificado, energia solar, chuvas 

regulares e 13% de toda água doce disponível no planeta, faz com que este segmento seja 

impulsionador da economia brasileira, responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB), 

42% das exportações totais e 37% dos empregos gerados (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2006). Por sua vez, a atividade de fruticultura no submédio do São 

Francisco é grande geradora de empregos e desenvolvimento da região. Estima-se que são 

gerados em média 2 (dois) empregos por hectare irrigado, gerando um total de 240.000 

(duzentos e quarenta mil) empregos diretos e 960.000 (novecentos e sessenta mil) empregos 
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indiretos. A fruticultura irrigada tem proporcionado uma significativa mudança na estrutura 

econômica regional, com o desenvolvimento do pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA 

(VALEXPORT; 2006). 

O Grupo Fruitfort, como citado anteriormente, foi pioneiro em atividades 

internacionais, contribuindo para a alavancagem dos resultados da região como um todo, 

sendo o maior exportador de fruta do submédio. Constitui, portanto, em uma fonte relevante 

de estudo, que permitirá maior aprendizado e inferências significativas sobre as estratégias de 

internacionalização bem sucedidas praticadas no país.  

1.5 Estrutura Lógica da Dissertação 
Esta dissertação está estruturada em 5 (cinco) capítulos. No decorrer deste capítulo 

inicial, delineia-se a contextualização do tema e a formulação do problema de pesquisa, com 

destaque para estratégias de internacionalização, características da Valexport e do Grupo 

Fruitfort, os objetivos, bem como as principais justificativas e relevância do estudo. 

No segundo capítulo, é apresentada a fundamentação teórica necessária ao 

desenvolvimento da dissertação. São discutidos: 1. Estratégia Competitiva e Mudança 

Estratégica; 2. Estratégias de Internacionalização e Modos de Entrada; e 3. Modelos de 

Internacionalização, dentre os quais a Escola Nórdica de Uppsala, os Determinantes da 

Vantagem Competitiva Nacional e RBV, donde haverá destaque para a análise contextualista-

processual destes modelos, com base na metodologia desenvolvida por Pettigrew (1987). 

 O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos propostos para a 

pesquisa. São destaques as perguntas norteadoras, definição dos conceitos básicos utilizados, 

o delineamento do estudo, seleção da amostra, métodos utilizados para coleta e análise dos 

dados e limitações metodológicas.  

Em seguida, o quarto capítulo apresenta a descrição e a análise dos resultados, a partir 

dos dados coletados e sua inserção no marco teórico discutido no capítulo dois. É feita uma 

breve discussão de como a região do submédio do São Francisco engendrou-se na atividade 

internacional na área da fruticultura empresarial, bem como sua influência na trajetória do 

Grupo Fruitfort. São descritas ainda as fases e os eventos que constituíram o processo de 

formação de estratégias da empresa e analisados sob as dimensões que compõem os modelos 

de internacionalização e as perspectivas da mudança de Pettigrew (1987). O quinto e último 

capítulo apresenta as conclusões e implicações da pesquisa, bem como são sugeridos algumas 
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temáticas para estudos futuros. A estrutura lógica da dissertação está representada na figura 4 

(1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 (1): Estrutura Lógica da Dissertação. 
 

Capítulo 1 
Introdução 

• Contextualização do Tema; 
• Formulação do Problema; 
• Objetivos; 
• Justificativas e Relevância; 
• Estrutura Lógica da Dissertação. 

Capítulo 2 
Fundamentação Teórica 

• Estratégia Competitiva e Mudança Estratégica; 
• Estratégias de Internacionalização e Modos de Entrada; 
• Modelos de Internacionalização; 

• Escola Nórdica de Negócios Internacionais (Teoria de Uppsala); 
• Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional; 
• Resource-Based View (RBV); 
• Análise contextualista-processual dos modelos de 

internacionalização.

Capítulo 3 
Procedimentos Metodológicos 

• Perguntas Norteadoras de Pesquisa; 
• Definição e Operação dos Conceitos Básicos Utilizados; 
• Delineamento da Pesquisa; 
• Seleção da Amostra; 
• Método de Coleta de Dados; 
• Análise dos Dados; 
• Limitações. 

Capítulo 5 
Conclusão e implicações 

Capítulo 4 
Análise e Discussão dos Resultados 

• A atividade exportadora do pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA; 
• As estratégias internacionais do Grupo Fruitfort: fases e eventos; 
• Discussão dos resultados e aporte teórico-empírico; 

• Natureza das estratégias competitivas e mudanças; 
• Análise dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala nas 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort; 
• Análise dos determinantes da vantagem competitiva nacional nas 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort; 
• Análise dos recursos competitivos nas estratégias internacionais do 

Grupo Fruitfort; 
• Análise contextualista do processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort. 
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2 Fundamentação Teórica 

 
O tema central deste trabalho é analisar historicamente o processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, sob as perspectivas das teorias de 

internacionalização de Uppsala, dos determinantes da vantagem competitiva nacional e da 

RBV, associadas às variáveis de conteúdo, contexto e processo das mudanças estratégicas. 

Neste capítulo, será discutida a fundamentação teórica necessária ao entendimento do 

fenômeno em estudo (MERRIAM, 1998, p. 50), aprofundando a análise acerca do processo de 

formação de estratégia, à luz dos autores referência na temática, modelos de 

internacionalização, mudança estratégica e o papel da liderança. 

Faz-se necessário estabelecer um paralelo com os objetivos específicos apresentados 

no capítulo anterior. O primeiro destes busca descrever as estratégias de internacionalização 

adotadas pelo Grupo Fruitfort, em eventos relevantes relativos ao período de 1982 a 2005. 

Para alcançá-lo, o arcabouço teórico subsidia os questionamentos: 1) Quais foram os eventos 

relevantes?; 2) Quais foram as estratégias?; e 3) Como as estratégias foram formadas? Vale 

ressaltar que este objetivo específico é circunscrito pelas dimensões de conteúdo, contexto e 

processo, propostas por Pettigrew (1987). 

Os objetivos referentes à análise da convergência dos modelos de internacionalização 

sobre as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort serão contemplados 

com uma discussão detalhada sobre a Escola de Uppsala ou Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais, os Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional e a Expansão 

Internacional por meio de Recursos Competitivos. Ao final da explanação sobre os modelos, 

será realizada a associação concomitante destes e das dimensões de mudança apresentadas por 

Pettigrew (1987), que subsidiaram a elaboração do framework utilizado como base para 

análise do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. 
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2.1 Estratégia Competitiva 
Precedendo a discussão sobre as estratégias e os modelos de internacionalização e o 

papel da liderança neste contexto, faz-se necessário compreender o conceito de estratégia 

competitiva adotado como base nesta investigação. A propósito, diversos são os autores na 

literatura que discutem este conceito, destacando-se os clássicos: Chandler  (1998), Mintzberg 

(1973, 2001), Ansoff (1973), Porter (1986, 1999), Henderson (1998), Andrews (2001) e 

Barney (2002).  

De caráter claramente deliberado, Chandler (1998, p. 163) afirma que a “estratégia é a 

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”. Nesse sentido, a estrutura ou 

modelo de organização pelo qual se administra a empresa, garantiria a coordenação, a 

avaliação e a articulação da implementação de metas, políticas básicas e pessoas. 

Concebendo estratégia como o relacionamento entre a empresa e o ambiente, Ansoff 

(1973, p. 27) argumenta que gestores cada vez mais devem voltar-se para encontrar maneiras 

racionais e passíveis de previsibilidade para explorar e ajustar-se às mudanças ambientais, 

sem desprezar, contudo, a relevância e potencial da criatividade em momentos de reorientação 

estratégica. Acrescenta ainda que o processo completo de mudança deve ser planejado e 

guiado pela gestão da empresa. Em consonância, Henderson (1998, p. 5) argumenta que a 

estratégia pode ser vista como um plano de ação deliberado que se desenvolve e ajusta-se à 

vantagem competitiva de uma empresa, a partir do reconhecimento das capacidades 

organizacionais e dos objetivos pretendidos. Decorre que a estratégia, sob a perspectiva 

desses autores, passou a ser então reconhecida como um plano ou um curso de ação 

conscientemente engendrado em uma diretriz, composta por dois elementos essenciais: 1) 

preparação prévia; e 2) desenvolvimento consciente e deliberado (MINTZBERG, 2001, p. 

27). 

Transpondo os limites da organização, estratégia é concebida como uma teoria acerca 

de competição bem sucedida (BARNEY, 2002, p. 6), ressaltando a importância de considerar 

e superar a concorrência e estabelecer vantagem competitiva sustentável. Estratégia pode 

ainda ser definida como a criação de uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um 

conjunto de atividades diferenciado, em que a essência do posicionamento consiste em 

escolher atividades diferentes daquelas dos rivais (PORTER, 1999, p. 63).  

Uma vez que a abordagem central deste trabalho é a análise do processo de formação 

de estratégias internacionais, sob a perspectiva longitudinal, é relevante mencionar a 
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contribuição de Porter (1991), a partir do momento em que o autor promove um caráter mais 

dinâmico à estratégia empresarial e seus determinantes de sucesso. As respostas clássicas para 

o que seria estratégia ressaltavam apontamentos como: 1) definição de metas e políticas que 

integrem processos internos de forma ótima; 2) responsabilidade pela interface entre a 

organização e o ambiente; e 3) criação e exploração de competências distintas. Porter (1991) 

explora a concepção da cadeia de valor (PORTER; 1989a), como determinantes do sucesso, 

no qual as atividades seriam a unidade básica da estratégia. Além da atratividade da indústria 

e da posição escolhida (corte seccional), a organização deveria considerar as escolhas 

gerenciais e as condições iniciais (corte longitudinal), conforme apresentado na figura 5 (2). 

 

 

Figura 5 (2) – Os Determinantes do Sucesso em Negócios Distintos. 
Fonte: Porter (1991), p. 100. 

Sendo o aspecto longitudinal uma soma integrada de aspectos seccionais, as escolhas 

gerenciais e as condições iniciais (ou pontos de partida) estariam permeando de forma 

dinâmica o sucesso e a condução das atividades da empresa e a efetividade da sua cadeia de 

valor. Uma das razões para essa abordagem é destacar a importância da análise ao longo do 

tempo a fim de identificar efeitos percebidos na atualidade e perceber a efemeridade das 
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situações: a atratividade da indústria, a posição selecionada e a disposição da cadeia de valor 

(PORTER; 1991). 

A categorização da formação das estratégias competitivas em deliberadas, em 

emergentes ou em uma combinação ótima entre estes dois construtos é persistentemente 

objetivo almejado na obra de Henry Mintzberg e outros autores referência (ver MINTZBERG, 

1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1985, MINTZBERG; MCHUGH, 1985; 

MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 

De fato, estratégias deliberadas e emergentes podem ser concebidas como dois 

extremos de um continuum onde reside o mundo real das estratégias (MINTZBERG; 1978; 

MITZBERG; WATERS, 1985). As puramente deliberadas admitem como pressuposto um 

comportamento pretendido tal como realizado, graças às intenções precisas, estabelecidas 

previamente pela liderança da organização e realizadas sem maiores interferências ambientais. 

Por outro lado, estratégias perfeitamente emergentes são aquelas realizadas ausentes de uma 

intenção explícita. Uma estratégia emergente é essencialmente uma estratégia não planejada 

(MINTZBERG; 1978), no sentido que determinada ação só é percebida como estratégica pela 

empresa na medida em que se desenvolve ou mesmo depois de ter acontecido. 

Contudo, é difícil imaginar estratégias posicionadas como plenamente deliberadas ou 

emergentes, dado que a previsão acurada e a ausência total de intenções não são padrões 

freqüentemente percebidos no cotidiano das empresas. Estas combinam várias dimensões 

como precisão das intenções da liderança, graus de controle e previsibilidade do ambiente, 

entre outros. 

No ponto central do continuum, líderes que dispõem apenas de um controle parcial 

sobre os atores e demais aspectos internos e externos em uma organização podem delinear a 

chamada estratégia Guarda-Chuva. Esta estratégia é concebida como deliberada em sua 

perspectiva geral, apesar de emergentes em suas posições específicas (MINTZBERG; 

WATERS, 1985; MINTZBERG; 1998). Quando o ambiente é complexo, uma variedade de 

agentes organizacionais pode estar apta a agir. Em outras palavras, o padrão das ações na 

firma não pode plenamente ser deliberado em seus pormenores, embora os limites da 

orientação central disponha 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 estas estratégias. 
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No extremo essencialmente emergente, o ambiente pode diretamente forçar o padrão 

de ações da organização (MINTZBERG; WATERS, 1985), nas chamadas estratégias 

impostas. No entanto, muitas estratégias planejadas podem apresentar essa concepção 

determinista e submissa, por considerarem resignadamente a cooperação e a aceitação das 

forças externas; a partir do momento em que as intenções são suficientemente maleáveis, 

todas as estratégias podem ser deliberadas, principalmente quando são internalizadas pela 

organização. 

As estratégias emergentes não implicam necessariamente em uma organização ausente 

de controle e orientação; sim que esta está aberta à flexibilidade e responsividade, disponível 

ao aprendizado (MINTZBERG; WATERS, 1985). Tal comportamento é especialmente 

importante quando o ambiente organizacional é muito instável, complexo ou impositivo. A 

adoção de estratégias emergentes habilita a empresa a agir antes que haja a plena 

compreensão do fenômeno para responder ao mundo real, melhor que devanear em uma 

fantasiosa estabilidade. Os autores acrescentam que, enquanto as estratégias mais deliberadas 

enfatizam a hierarquização e a direção central, as emergentes desbravam caminhos para a 

ação coletiva e o comportamento convergente. 

Diante da consistência na argumentação dos defensores em cada um dos extremos do 

continuum, seria coerente admitir que as empresas devessem ser menos obedientes às 

deliberações, no entanto deveriam ser orientadas por objetivos. Quinn (1978) propõe um 

modelo de formação de estratégias sob uma perspectiva incremental, por acreditar que nem os 

pressupostos do planejamento racional, nem o aspecto puramente comportamental e 

processual, de forma excludente, proporcionariam uma estratégia eficaz. A lógica recairia 

sobre um estilo de formação de estratégia que pairasse entre esses dois extremos. 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, 

inviabilizando a análise puramente sistemática.  

Advém daí o fato de o incrementalismo lógico refutar estilos de liderança mais 

deterministas, posto que, mesmo visualizando um objetivo, tem no cerne cultura 

organizacional, abordagem do poder, habilidade de negociação, estabelecimento de políticas 

de relacionamento com agentes internos e externos, entre outros (QUINN, 1978). A 

organização é constituída de subsistemas; o inter-relacionamento entre estes faz com que a 

estratégia emerja; mesmo que a direção orientadora seja única, a forma de articulação ou 
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processo a partir da perspectiva e experiência dos subsistemas, além do estímulo contínuo do 

aprendizado e construção da realidade coletiva.  

A palavra estratégia tem sido utilizada no meio empresarial de muitas maneiras 

distintas, de modo que múltiplas definições podem coerentemente auxiliar os executivos na 

articulação dos pensamentos nesse campo (MINTZBERG, 2001). Dentre os cinco P’s 

sumarizados por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e Mintzberg (2001), para o que pode 

ser estratégia, quais sejam: 1) plano ou direção, (ex-ante facto); 2) padrão ou consistência de 

comportamento ao longo do tempo (ex-post facto); 3) posição; 4) perspectiva; e 5) truque (do 

inglês ploy), inicialmente, o conceito de estratégia, ora neste estudo, é tido como o 

relacionamento entre os planos e as intenções da liderança e o efetivo padrão da organização, 

quer seja pretendido ou não. 

A análise histórica das empresas requer a concepção de estratégia como um padrão em 

um fluxo de ações (MINTZBERG, 2001, p. 27-28). Por essa razão, o autor justifica que 

definir estratégia como um plano seria insuficiente; é preciso uma definição que abranja o 

comportamento resultante. As concepções de estratégia como plano ou padrão podem ser 

independentes: planos podem não ser atingidos e padrões podem surgir sem intenção 

declarada da organização. 

Diante do exposto, “As estratégias aparecem primeiro como padrões do passado; mais 

tarde, talvez, como planos para o futuro e, finalmente, como perspectiva para guiar o 

comportamento geral” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 135). De acordo 

com os objetivos deste trabalho, estratégia é uma teoria sobre competição de forma bem 

sucedida (BARNEY, 2002, p. 6), concebida como um padrão ou consistência de 

comportamento ao longo do tempo (ex post-facto) (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000, p. 27; MINTZBERG; 2001). Vale ressaltar que este padrão é composto pelas 

estratégias que efetivamente foram realizadas, sejam estas fluxos de decisões e ações 

observadas no tempo, que tanto podem ter sido deliberadas ou emergentes (MINTZBERG; 

MCHUGH, 1985, p. 161). 

A próxima subseção discute o papel da mudança no processo de formação de 

estratégias empresariais. 
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2.1.1 Mudança Estratégica 
O caráter longitudinal da pesquisa faz com que conceitos como processos de formação 

de estratégia, padrões de comportamento e mudança estejam fortemente associados, seja esta 

ligada a reorientações ou seqüência de eventos incrementais a partir de uma estratégia ampla. 

Nesta subseção serão discutidos: a) o desenvolvimento do processo de mudança estratégica 

nas organizações, tendo como arcabouço teórico central o framework desenvolvido por 

Pettigrew (1987), que relaciona concomitantemente aspectos presentes no contexto, processos 

e conteúdo das estratégias; b) a percepção quântica sobre mudanças de Mintzberg (1998, 

2001) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) e c) a perspectiva incremental de Quinn 

(1978). 

A visão do desenvolvimento da mudança composta por momentos de ruptura defende 

que, ao longo do tempo, as organizações convivem com a estabilidade relativa da estratégia, 

interrompida por saltos para novos estados, em um contínuo processo de transformação 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 222-223). A origem destes saltos pode 

ser proveniente desde variações no macroambiente e no ambiente industrial (como 

movimentos nos sistemas políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, fornecedores, clientes, 

concorrentes entre outros), até às variações no ambiente interno, composto pelos recursos, 

capacidades, competências, estrutura e modelo de gestão. 

Muito embora esta transformação apregoada pela seqüência de estratégias e momentos 

de ruptura perceba aplicabilidade no cotidiano empresarial, é preciso questionar-se: 1) se o 

processo de formação de estratégia é composto efetivamente por momentos de ruptura; ou 2) 

se a evolução é parte de uma estratégia única, composta por eventos de adaptação 

incremental. Nesta última situação, a organização teria uma forte orientação para a meta 

maior, seja esta de crescimento e expansão, posicionamento estratégico ou 

internacionalização, dispondo maior flexibilidade nos processos ou seqüência de eventos ao 

longo do tempo para alcançar essa meta (QUINN, 1978; VAN DE VEN, 1992). 

Decorre que as necessidades de reorientação estratégica precisariam ser 

adequadamente identificadas. O desafio seria a detecção prévia de descontinuidades sutis que 

podem corroer um negócio no futuro, para não ser surpreendido por esta necessidade de 

reorientação (MINTZBERG, 1998). O ponto central para a administração estratégica seria 

sustentar a estabilidade de mudanças estratégicas adaptáveis (gradativas e incrementais) a 

maior parte do tempo, reconhecendo a possibilidade de transformação e gerenciamento dos 
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processos de ruptura sem destruir a organização (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000, p. 224).  

A visão quântica refere-se à mudança de diversos elementos organizacionais ao 

mesmo tempo, quando comparada à gradativa - um elemento por vez: estratégia seguida por 

estrutura e processos. Mintzberg (1998) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 230) 

defendem que mesmo que as estratégias estejam sempre em adaptação, grandes mudanças em 

perspectiva estratégica ocorrem apenas raramente. De fato, Mintzberg (1998, p. 429-430) 

afirma que 

 
Embora seja verdade que determinadas estratégias possam estar constantemente se 
alterando, parece igualmente verdadeiro que grandes mudanças estratégicas ocorram 
apenas raramente. [...] O ponto básico dessa teoria é que as organizações adotam dois 
modos completamente distintos de comportamento, em tempos diferentes. Na maior 
parte do tempo buscam uma determinada orientação estratégica. [...] gradualmente ou 
repentinamente a orientação estratégica da organização perde a sincronia com o 
ambiente. [...] Esse longo período de mudança evolutiva é repentinamente marcado por 
breve período de tumulto revolucionário, durante o qual a organização, rapidamente, 
altera vários de seus padrões estabelecidos. 

 

Com objetivo de acompanhar o processo de formação de estratégias de várias 

organizações, durante períodos de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) anos, foi realizada uma 

pesquisa no âmbito da McGill University, em 1971, donde emergiram estágios distintos na 

história das organizações e reconhecidos quatro padrões principais (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 238), a saber: 1) Choques periódicos: períodos de 

estabilidade interrompidos por períodos de revolução ou ruptura ocasionais; 2) Oscilações: 

esforços de convergência para a estabilidades acompanhados por esforços divergentes para 

mudanças; 3) Ciclos de vida: estágios de desenvolvimento seguido por períodos de 

estabilidade ou maturidade; e 4) Progresso regular: empenho para a adaptação relativa 

constante.  

A partir dos estudos na ICI, empresa química de grande porte e internacional no Reino 

Unido, Pettigrew (1987), defende que a mudança deve ser percebida como uma série de 

episódios, em consonância com a teoria quântica, citada anteriormente. O autor conclui que as 

mudanças não ocorreram como um processo incremental contínuo e que estavam associadas a 

problemas econômicos mundiais e mudanças de liderança e de poder na ICI. O padrão de 

mudança na empresa era composto simultaneamente por ajustes nas crenças dos responsáveis 

pelas decisões, mudanças na estrutura e estratégias de negócios (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000 p. 236). 
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Uma outra perspectiva de mudança, que não a quântica ou promovida por rupturas na 

organização, é defendida pelos conceitos referentes ao incrementalismo lógico (QUINN, 

1978). Na opinião de Motta (2001, p. 143), “incrementalismo significa a realização de 

pequenas modificações em partes da organização e em suas redes externas. O fundamento do 

incrementalismo progressivo é não romper bruscamente com as formas pelas quais a 

organização se adapta e transaciona em seu ambiente.” A mudança seria então fragmentada, 

evolucionária e progressiva (QUINN, 1978), por meio de pequenas intervenções no dia-a-dia 

que adaptam as empresas às imposições externas (MOTTA, 2001, p. 143) ou à visão do líder, 

aos objetivos e às estratégias competitivas adotadas pela empresa. Para esta visão, as 

mudanças devem ser entendidas como necessidades permanentes, partes naturais de uma 

prática estratégica constante, contrariando as idéias de rupturas periódicas, fruto das 

interações ambientais (QUINN, 1978; MOTTA, 2001). 

Como metodologia de estudo em processos históricos de mudança, a proposta de 

Pettigrew (1987) busca explicar características emergentes, holísticas e situacionais de uma 

organização em seu contexto, em detrimento da divisão do entorno em conjuntos limitados de 

variáveis dependentes e independentes isoladas. Deste modo, uma análise contextualista 

dedicaria esforços para examinar relações e interdependências entre os mais diversos níveis 

organizacionais, os quais: interesses de grupos internos, liderança e jogos políticos (CHILD, 

1972), variáveis industriais e macroambientais (PORTER, 1986; NARAYANAN; FAHEY, 

1999) e a seqüência das ações e eventos de maneira histórica (CHANDLER, 1992). 

 Esta natureza contextual e processual é a mais adequada para captar nuances na 

trajetória estratégica das empresas, especialmente as forças direcionadoras da mudança, a 

forma como esta se desenvolve e o modo como as organizações descobrem e aproveitam 

oportunidades (PETTIGREW, 1987). Deste modo, processos de mudanças nas organizações 

demandam esforços dos pesquisadores ao examinarem múltiplos contextos e níveis de análise, 

quer sejam corporativos, unidades de negócios ou funcionais, bem como a inclusão de 

variáveis como tempo, história, cultura, desempenho e movimentos competitivos 

(PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001). 

Padrão de mudanças estratégicas, sejam estas incrementais ou quânticas 

(MINTZBERG, 1998; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), devem ser 

analisadas ao longo de três perspectivas, conforme sugere Pettigrew (1987): 1) conteúdo: o 

que especificamente mudou (a estratégia adotada pela firma); 2) contextos internos e externos 

em que ocorreram as mudanças, destacando recursos e competências essenciais, ambientes 
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sociais, político, econômico, tecnológico e cultural, indústria, sinais e movimentos 

competitivos; e 3) processo ou ainda as ações e reações sistematizadas entre as partes 

(“como” as mudanças foram operacionalizadas) para deslocar a organização. A figura 6 (2) 

sumariza o esquema. 
 

 

 
   
   

 

Figura 6 (2) – Framework para análise contextual e processual da mudança nas organizações 
Fonte: Pettigrew (1987, p. 657), adaptado. 

 

O conteúdo da mudança é particular a cada empresa, posto que períodos de 

reorientação são vistos como fluxos de atividades que envolvem grupos e indivíduos na 

organização, resultando em alterações tanto no posicionamento de mercado, quanto na 

estrutura interna, cultura, relacionamento com os fornecedores, atividades da cadeia de valor 

(PETTIGREW, 1987). Esta dimensão envolve a subjetividade dos executivos tomadores de 

decisão e a flexibilidade de adaptação, bem como o grau de importância atribuído aos 

aspectos ambientais na formulação das estratégias. 

O contexto político, a dinâmica competitiva, os jogos de interesses e a negociação que 

ocorrem nos ambientes internos e externos à organização (CHILD, 1972; MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000) são elementos fundamentais na formulação de estratégias. 

Uma metodologia contextualista da mudança requer, além de uma descrição clara do processo 

(seqüência contínua de ações e eventos), a consideração das relações de poder e modelos 

mentais da coalizão dominante, no contexto interno, e aspectos industriais e macroambientais, 

no contexto externo (PETTIGREW, 1987).  

A consideração e a análise das variáveis do contexto externo permitem às 

organizações compreender mudanças atuais e potenciais, disponibilizando as informações 

necessárias para a formação das estratégias. Dentre os níveis do ambiente externo, destacam-

se o ambiente relevante, composto das variáveis macroambientais que impactam nas 

operações da empresa, o ambiente industrial ou do setor e o ambiente operacional. Narayanam 

e Fahey (1999, p. 216) que “esses benefícios da análise macroambiental se concretizam 

INTERAÇÃO 

CONTEXTO 

CONTEÚDO PROCESSO 

Externo 
Interno 



41 

 

apenas quando os seus executores estão dispostos a assumir a tarefa difícil, mas necessária, de 

formular julgamentos a respeito dos efeitos das mudanças”. 

No contexto dos negócios internacionais, Wild, Wild e Han (2006, p. 29-31) defendem 

que quatro elementos interagem continuamente e influenciam nas estratégias adotadas pelas 

organizações: 1) As forças da globalização referem-se às barreiras entre os países para 

comercialização e IED (investimento externo direto), aumento da competição e inovação 

tecnológica; 2) O ambiente internacional é composto de variáveis relacionadas aos mercados 

financeiros, dos níveis de integração econômica regional e IED’s (investimentos externos 

diretos), das relações governamentais e do sistema monetário internacional; 3) Os elementos 

do ambiente nacional, nominalmente os sistemas econômicos, político-legais e culturais; e 4) 

O ambiente da empresa, com ênfase à estratégia internacional e à estrutura organizacional, à 

análise de oportunidades internacionais bem como à seleção dos modos de entrada, 

desenvolvimento, comercialização e distribuição dos produtos e, finalmente, a gestão de 

pessoas. 

Especificamente com relação ao contexto interno, Pettigrew (1987) destaca o papel da 

liderança como peça-chave no orquestramento da mudança para efetivar as transformações na 

organização e interação entre as perspectivas de mudança ora consideradas na metodologia. A 

personificação subjetiva do líder e a habilidade de julgar, selecionar e priorizar as variáveis 

disponíveis no ambiente externo e o modo como as atividades se desenvolvem na organização 

são de fundamental importância para o entendimento e sucesso das mudanças estratégicas. 

Considerando esta argumentação, será discutido o papel da liderança como um recurso 

competitivo que conferiria vantagem competitiva à empresa, na subseção 2.3.3.  

 A importância da análise longitudinal dá-se na dimensão processual, a partir do 

momento em que cortes seccionais consideram a transformação por meio de dados episódicos 

ou pontuais (PETTIGREW, 1987).  Perceber a mudança como um processo é considerar a 

ocorrência de eventos ao longo do tempo provocado por ações individuais e organizacionais 

(VAN DE VEN, 1992, p. 169-170), cujo objetivo é descrever como as ações desenrolaram-se 

ao longo do tempo. Desde que decisões estratégicas não ocorrem em um vácuo contextual 

interno e externo, seria então necessário conhecer os resultados das ações e eventos anteriores 

(MINTZBERG, 1998) de modo a orientar a competição atual e seus efeitos futuros. Sem 

dados longitudinais, não seria possível identificar a dinâmica processual da mudança, bem 

como a relação entre as forças de continuidade e ruptura e a idiossincrática ligação entre a 

estrutura e o processo (PETTIGREW, 1985b). 
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Neste mister, a internacionalização é tida como a maior dimensão do processo 

contínuo da estratégia, em grande parte das empresas (MELIN, 1992, p. 101-102). Este 

argumento implica em uma influência da atividade internacional sobre o desenvolvimento 

corrente e as mudanças quanto ao escopo, às idéias de negócios, às orientação das ações e à 

natureza do trabalho gerencial. O autor defende ainda que a abordagem longitudinal deve ser 

utilizada nos estudos sobre internacionalização, destacando quatro formas de capturar a 

essência do processo, conforme apresentado na figura 7 (2). Nesta pesquisa, serão estudados 

os eventos críticos (tipo A), ou marcos temporais associados a mudanças estruturais ou 

econômicas e os episódios (tipo B), sendo estes períodos de tempo em que ocorreram as 

mudanças, que podem variar desde de algumas semanas a poucos anos, dependendo da 

complexidade social e histórica da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 (2): Quatro tipos de captura do processo sob diferentes abordagens longitudinais. 

Fonte: Melin (1992, p. 102). 
 

A discussão acerca de estratégias competitivas, processo de formação de estratégias e 

dimensões da mudança na empresa, precedeu a análise das estratégias de internacionalização 

e modos de entrada, tema da próxima seção. 
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2.2 Estratégias de Internacionalização e Modos de 

Entrada 
As estratégias de internacionalização podem ser definidas como “venda e/ou 

fabricação de produtos em mercados além das fronteiras do mercado doméstico de uma 

firma” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 317). Antes de empreender qualquer 

negócio internacional, as empresas devem observar as condições do país em estudo, fazendo 

uso de critérios específicos como o conhecimento do risco político e do acesso ao mercado, 

custos e condições dos fatores, considerações de transporte, infra-estrutura local e câmbio 

(KEEGAN, 2005, p. 173-177). Ademais, devem ser avaliados os sistemas político legais, 

econômicos e culturais da nação hospedeira (WILD; WILD; HAN, 2006). Dentre as 

oportunidades potenciais do mercado internacional, destacam-se as vantagens na localização, 

economias de escala e aprendizagem, retornos sobre os investimentos e maior tamanho da 

demanda atendida (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 320-323). 

A partir dos anos 80, novos desafios estratégicos foram impostos aos negócios 

internacionais, como a necessidade de integração e coordenação das atividades entre os 

mercados, concomitante ao aumento da velocidade de resposta local. Este cenário deu-se 

graças à volatilidade do ambiente, às políticas governamentais, à cultura nacional e à 

resistência dos consumidores diante de produtos padronizados. Aliada a estes fenômenos, a 

capacidade de transferir conhecimento e competência de uma parte da organização para outras 

unidades também teve que ser considerada. Diferentes atividades nas cadeias de valor dos 

negócios demandariam então diferentes níveis de eficiência, responsividade e exploração do 

aprendizado. Companhias que prosperavam à base de apenas uma dimensão estratégica, seja 

esta responsividade local ou eficiência global, foram forçadas a ampliarem seus horizontes 

com a possibilidade de envolver todas essas características por meio das organizações 

transnacionais (BARTLETT; GHOSHAL, 1987, p.7). 

É válido ressaltar que estratégias de internacionalização são classificadas em quatro 

categorias, de acordo com a tipologia seminal desenvolvida por Bartlett e Ghoshal (1987): 1) 

Globais: produtos, processos de produção e comercialização padronizados para os diversos 

mercados, promovendo eficiência global; 2) Multinacionais: adaptação de produtos e serviços 

às características individuais de países ou regiões específicas, promovendo alta 

responsividade local; 3) Internacionais: tônica desta investigação, tratam do desenvolvimento 

de produtos no país de origem para introdução posterior no mercado internacional, explorando 
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capacidades de aprendizado; e 4) Transnacionais: tentativa simultânea de otimizar eficiência 

global, responsividade local e aprendizado por meio de suas operações estrangeiras. As 

decisões da empresa incluem quais mercados atender, como os produtos são disponibilizados 

(padronização ou filosofia local), métodos e ativos utilizados e força de trabalho. 

Na medida em que a empresa decide competir internacionalmente, torna-se necessário 

selecionar sua estratégia e escolher a maneira pela qual se dará a entrada neste novo mercado 

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004; LAGES; MONTGOMERY, 2004, WILD; WILD; HAN, 2006). O modo 

de entrada é definido como um arranjo institucional que torna possível a entrada de produtos, 

tecnologia, habilidades humanas e gestão além de outros recursos dentro de um país 

estrangeiro (ROOT, 1994, p. 5). Dentre estes modos de entrada da expansão internacional, 

destacam-se: exportação, acordos de licenciamento, alianças estratégicas, aquisições e 

estabelecimento de novas subsidiárias totalmente próprias (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 

2002).  

O acordo de licenciamento é “um arranjo contratual em que uma empresa (o 

licenciador) torna disponível um ativo para uma outra empresa (o licenciado), em troca de 

royalty, honorários de licenciamento ou alguma outra forma de remuneração” (KEEGAN, 

2005, p. 187), permitindo que uma empresa estrangeira compre o direito de utilizar, 

manufaturar ou vender os produtos de outra empresa dentro de um país anfitrião ou conjunto 

de países (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). As alianças estratégicas têm sido o 

principal meio de expansão internacional (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). A tônica 

deste modo de entrada é o compartilhamento de recursos, riscos e competências, contribuindo 

para a competitividade estratégica como um todo das empresas, apesar de surgirem algumas 

críticas com relação à possibilidade de curta duração destas alianças, ao interesse subjacente 

de compra não explicitado do parceiro (CLEGG, 2003) e à assimetria de objetivos (ROOT, 

1994).  

A forma mais abrangente de participação em mercados internacionais ocorre quando a 

organização detém o controle total do negócio, a exemplo de aquisições ou estabelecimento 

de subsidiária própria. As aquisições, ou a compra de uma empresa ou unidade de negócio no 

país anfitrião, podem apresentar-se como a mais rápida e muitas vezes a maior expansão 

internacional inicial de qualquer uma das alternativas anteriores (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2002). O estabelecimento de uma nova subsidiária totalmente própria consiste 

em um processo complexo, dispendioso e arriscado, muito embora garanta à empresa o 
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máximo de controle e, conseqüentemente, maior potencial para fornecer retornos acima da 

média (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 342), desde que a empresa disponha de 

capacidades intangíveis que poderiam ser alavancadas ou estendida com a instalação de uma 

nova unidade. 

Por definição, “exportação é a venda ou envio de produtos para fora do país, estado ou 

cidade” (HOUAISS; VILAR, 2001, p. 191); implica, portanto, que, com a globalização dos 

mercados, não existem tão somente as fronteiras nacionais para se disponibilizar seus 

produtos, mas especialmente um imenso território estrangeiro a ser explorado (RODRIGUES, 

2004, p. 195). Mesmo as empresas que dedicam exclusivamente suas produções ao mercado 

interno sofrem atualmente ou sofrerão a concorrência das empresas estrangeiras, dentro do 

seu próprio território. 

A exportação representa um dos mais comuns modos de entrada na arena global. Sua 

vantagem sobre as demais opções estratégicas é baseada na redução dos riscos financeiros, 

baixo comprometimento dos recursos e alto grau de flexibilidade (STÖTTINGER; 

SCHLEGELMILCH, 1998, p. 257). Exportar não exige despesas de estabelecer operações nos 

países-alvo, apenas meios para negociar e distribuir seus produtos. Por outro lado, as 

desvantagens incluem os geralmente elevados custos de transporte e possíveis tarifas impostas 

aos bens importados (WILD; WILD; HAN, 2006). Os pequenos negócios, por sua vez, dada a 

ausência de habilidade gerencial, familiaridade local ou demais recursos, têm mais 

probabilidade de utilizar este tipo de modo de entrada no mercado internacional (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 338). 

Revisando os estudos sobre exportação de empresas brasileiras no período de 1978 a 

1990, Rocha e Christensen (2002, p. 87) identificaram quatro categorias de influência no 

desempenho exportador, quais sejam: 1) características dos dirigentes: destacam-se as 

principais motivações, percepções e especificidades pessoais, elementos do contexto interno 

das organizações; 2) características da empresa: estrutura organizacional, pessoas, processos, 

cultura ou seu conjunto único de competências; 3) características do país importador: se de 

natureza desenvolvida ou emergente, elemento do ambiente externo da empresa; e 4) 

estratégia: mix, políticas e planos de marketing, canais de exportação e conhecimento do 

mercado. 

Dentre as medidas de desempenho resultantes dessas categorias, estavam o volume 

exportado e a regularidade das atividades exportadoras, crescimento das exportações, 

continuidade, nível de experiência adquirida, entre outros. Mesmo que a tipologia seja 
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referente ao comportamento das organizações nas décadas de 70 e 80, ressalta-se que os 

estudos de Brouthers e Nakos (2005), acerca de sucesso em exportação de pequenas e médias 

empresas (PME’s), corroboram as categorias ora descritas. É prudente notificar que este 

estudo foi desenvolvido tendo como objeto empresas americanas, não prejudicando, no 

entanto o entendimento e a comparação com os casos brasileiros. 

Pequenas e médias empresas (PME’s) que adaptam seus produtos, considerando os 

elementos do ambiente nacional de negócios: cultura, economia, político-governamental 

(WILD; WILD; HAN, 2006) e necessidades específicas do mercado estrangeiro, também 

apresentam impactos positivos no desempenho. Com a dinamicidade das operações e da 

necessidade contínua de reorientação, uma evidência relevante é a idade das companhias ser 

negativamente associada com a performance da exportação (BROUTHERS; NAKOS, 2005). 

A realidade brasileira demonstra que o modo de entrada do tipo exportação é 

preponderante nas estratégias de internacionalização. Ademais, não são evidenciados números 

significativos de empresas brasileiras investindo em instalação de unidades fabris ou 

comercialização em países estrangeiros, quando comparado ao volume de exportação dos 

bens e serviços nacionais (ALEM; CAVALCANTE, 2005). 

Embora os números do volume de exportações no Brasil estejam em ascensão, em 

referência aos anos de 2003 e 2004 (IEDI, 2005), grandes são as dificuldades de 

comercialização com o mercado internacional, como a burocratização dos processos, a falta 

de conhecimento da área e a cultura das empresas nacionais com relação à exportação 

(RODRIGUES, 2004, p. 191). Ainda que o PIB brasileiro esteja entre o PIB das quinze 

maiores potências econômicas do globo, como visto anteriormente, suas exportações são 

irrisórias, não alcançando sequer o percentual de 1,5 % das exportações mundiais 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 2006). 

Do ponto de vista da economia nacional, dentre os principais motivos para exportar 

está a obtenção de recursos para pagamento das importações necessárias à sua vida 

econômica; além de o país obter divisas, o exportador, absorve tecnologia e é, de certa forma, 

impelido a alcançar maior produtividade (VASQUEZ, 2003, p. 179). Vasquez acrescenta 

(2003, p. 179-180) que a política de comércio exterior brasileira deve atentar para diversos 

fatores, tais como: 1) trabalhar a imagem do país no exterior; 2) ampliar a integração regional, 

com uma postura de efetiva cooperação; e 3) inserir a política de comércio exterior no 

contexto da política econômica, industrial, educacional e agrícola, qualificando o exportador e 

o produto. Dentre as razões da atividade exportadora está a absorção das sazonalidades do 
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mercado interno, e conseqüente redução nos riscos, além do aumento de prestígio para a 

empresa e o atendimento das necessidades do país importador. 

Por fim, é bastante relevante ressaltar que existe uma dinâmica entre os modos de 

entrada: uma vez iniciada a atividade internacional, as empresas gradualmente evoluem em 

um padrão relativamente previsível (ROOT, 1994, p. 15; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 

2002), na medida em que assumem o controle sobre a comercialização ou desenvolvem 

habilidades de transferência de recursos, capacidades e competências de gestão e produção 

para o país hospedeiro. Essa evolução é apresentada na figura 8 (2). Ressalta-se que dadas 

restrições impostas quanto ao tamanho, por exemplo, as companhias podem não se envolver 

na criação de uma subsidiária de exportação. 

 

 

Figura 8 (2): Evolução das decisões de modos de entrada. 
Fonte: Root (1994, p. 18). 

 

Após discutir os conceitos de estratégias internacionais e o modo de entrada em novos 

mercados, a próxima seção apresenta os modelos de internacionalização que serão utilizados 

como base para o desenvolvimento das atividades neste estudo. 
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envolvidas com processos de crescimento e expansão das firmas, muito embora a referida 

globalização e integração da economia tenham acelerado os processos de expansão 

internacional nas organizações (BARNEY, 2002, p. 516-517; WILD; WILD; HAN, 2006, p. 

6-7), desde a década de 60 já era registrada a necessidade de comercialização e movimentação 

de capital entre os países, donde originaram teorias clássicas de internacionalização, tais 

como: o acompanhamento do ciclo de vida do produto (VERNON, 1966, 1969), o enfoque 

comportamental e incremental da Escola Nórdica de Negócios Internacionais (JOHANSON; 

WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977), e, posteriormente nos anos 80, 

os determinantes da vantagem competitiva das nações (PORTER, 1989b, 1991, 1999). 

A partir dos anos 90, são evidenciadas as contribuições dos conceitos e decorrentes 

pesquisas sobre a resource-based view (RBV), a qual enfatiza os aspectos internos e 

idiossincráticos da empresa (WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991; GRANT; 1991; 

PETERAF; 1993) como fundamentais para o sucesso na competição internacional (BARNEY, 

2002; FAHY, 1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004). 

De acordo com o modelo que apregoa a extensão do ciclo de vida do produto em 

operações internacionais (VERNON, 1966, 1969), em geral, uma empresa descobre uma 

inovação no mercado de seu país de origem, especialmente em economias avançadas, e 

desenvolve, posteriormente, demanda em outros países. Na fase de inovação, onde o mercado 

para o produto é ainda restrito e incerto e a tecnologia de produção é ainda desconhecida, a 

empresa apenas dedicaria esforços para o atendimento do público doméstico e de classe alta 

para absorver os custos associados à produção. Na fase de crescimento, teria início a 

introdução de equipamentos especializados, o conseqüente aumento do volume de produção e 

uma maior disseminação entre a classe média da demanda doméstica. Além disso, 

começariam a acontecer exportações pontuais para aqueles países com características de 

consumo similares para aquele produto. Na fase de maturidade, ocorre a padronização e 

produção em massa, e os países importadores despertariam para a possibilidade de erguer 

tarifas e outras barreiras para encorajar as empresas locais a iniciarem a produção dos itens. 

Durante a fase de estagnação, a produção é transferida, de forma paulatina, para outros países. 

Os produtores originais e os novos produtores buscariam trabalho a menor custo, dispersando 

a produção para países em desenvolvimento politicamente estáveis. 

Críticas ao modelo desenvolvido por Vernon (1966, 1979) concentram-se sobre o 

argumento de que, nos dias atuais, o ciclo de vida dos produtos encontra-se cada vez menor, 



49 

 

não sendo percebida, portanto, essa seqüência lógica no processo de internacionalização das 

empresas. Ademais, a entrada em novos mercados não derivaria apenas de iniciativas de 

inovação, mas também das oportunidades no ambiente e exploração dos recursos internos. 

Tendo como referência o modelo de Uppsala, destacado em detalhes na próxima 

subseção, surgiu o modelo relacionado à inovação, descrito por Andersen (1993, 1997). Nesta 

perspectiva, o processo de internacionalização das empresas dar-se-ia em termos de adoção da 

inovação de forma incremental; a expansão internacional poderia começar quando surgissem 

agentes de mudança internos que catalizem o processo ou por meio de estímulos externos, 

como subsídio governamental ou oportunismo. No entanto, aparentemente este modelo pouco 

acrescentou às teorias de internacionalização à época, por considerar as relações entre as 

etapas de expansão bastante descritivas e intuitivas, fluidas e ausentes de um argumento 

consistente.  

Na abordagem eclética da produção internacional, a base determinante para o sucesso 

das empresas são os custos de transação e de informação, o oportunismo dos agentes e as 

especificidades dos ativos (DUNNING, 1980, 1988). Por esta razão, trata-se de um modelo 

multi-teórico, orientado para produção, em que as escolhas de modos de entrada são baseadas 

nas teorias dos negócios internacionais, Resource-Based View (RBV) e de custos de 

transação. O paradigma eclético propõe-se a explicar amplitude, forma e padrão da produção 

internacional, sob três grupos de vantagens, quais sejam (BARRETO, 2002, p. 44-49): 1) 

Propriedade, podendo ser esta vantagem de natureza estrutural e de acesso privilegiado a um 

ativo específico ou transacional, a exemplo da possibilidade de a empresa tirar proveito das 

imperfeições dos mercados e da administração de ativos localizados em diferentes países; 2) 

Internalização, referente à capacidade e intenção da empresa em transferir ativos por entre as 

fronteiras nacionais; e 3) Locacional, definindo onde se daria a produção, a partir de variáveis 

como intervenção governamental, arbitragem financeira e administração do risco cambial. As 

críticas ao paradigma recaem sobre a sua forte orientação para a produção, em detrimento da 

orientação para o mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1997), sua natureza estática e seu maior 

poder explanatório ser voltado para empresas de grande porte e alto comprometimento com a 

atividade internacional. 

Dentre os modelos de internacionalização disponíveis da literatura, foram 

selecionados, como base para análise do processo de formação de estratégias internacionais 

do Grupo Fruitfort, a Escola de Uppsala, os Determinantes da Vantagem Competitiva 

Nacional e a RBV, detalhados nas seções a seguir. Não descartando a validade dos demais 
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modelos apresentados nessa seção, obviamente considerando o contexto em que foram 

desenvolvidos, apregoa-se aqui que aqueles selecionados circunscrevem muitas das 

características dos demais, construindo desta forma um corpo de conhecimento mais 

consistente e de aplicabilidade empírica. Além disso, superam várias das limitações 

apresentadas, especialmente quando são analisados sob a perspectiva longitudinal e de forma 

concomitante e associada, tal como é intencionado por esta investigação. Conforme pode ser 

observado no quadro 3 (2), apresentado posteriormente na subseção 2.3.4, em cada um dos 

modelos teóricos de internacionalização foram identificadas as dimensões da mudança mais 

fortemente presentes, atendendo portanto a recomendação de Pettigrew (1985, 1987) para o 

estudo do processo e posicionando a temática estratégia internacional sob o “guarda-chuva” 

maior denominado estratégia empresarial. 

Vale registrar que esta investigação apresenta um esforço para adequação das 

principais abordagens teóricas sobre internacionalização “importadas” para o entendimento de 

empresas de economias emergentes. Ainda que desafios distintos sejam impostos às empresas 

brasileiras, européias ou norte-americanas, sendo as primeiras consideradas como entrantes 

tardias na dinâmica do mercado internacional, são observados indícios de que, mesmo com 

adaptações, tais abordagens podem ser utilizadas para entender os processos de 

internacionalização de empresas nacionais, a exemplo do paradigma eclético e a Companhia 

Siderúrgica Nacional (ver PROENÇA; OLIVEIRA JÚNIOR, 2006), da teoria de Uppsala e a 

Pinga Nordestina (ver KOVACS; OLIVEIRA; MORAES, 2006) e do modelo Diamante e a 

carcinicultura nordestina (ver FROTA, 2005). 

Nas próximas sessões serão feitas breves discussões sobre as teorias de 

internacionalização que embasam esta pesquisa, para em seguida realizar a análise 

contextualista-processual desses modelos e apresentar o framework que será utilizado para a 

análise dos dados coletados. 

2.3.1 O Processo de internacionalização das firmas segundo a 

teoria de Uppsala 
Na busca por entender se havia algum aspecto interno à natureza das firmas que 

promovia ou limitava seus processos de expansão e alocação de recursos, as idéias 

preconizadas por Edith Penrose (1962, p. 11-17) sugeriam que o crescimento da empresa 
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estava intimamente associado com a aquisição incremental e evolutiva do conhecimento e 

acúmulo de experiências. Sob a perspectiva dos negócios internacionais, estas experiências 

dar-se-iam por meio da vivência direta por entre as culturas e os meios de comercialização e 

produção no mercado externo. 

A partir da década de 70, sob influência dos trabalhos desenvolvidos por Penrose 

(1962) e Cyert e March (1963), nos quais destacam-se: 1) a empresa como unidade de análise; 

2) o papel da aprendizagem organizacional; e 3) o comportamento adaptativo ao longo do 

tempo, diversos foram os estudos sobre o processo de internacionalização das empresas 

suecas, promovidos pela Universidade de Uppsala (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; 

ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; JOHANSON, 2000). Dentre as contribuições 

desta Escola, posteriormente denominada Escola Nórdica de Negócios Internacionais, está a 

transferência do enfoque puramente econômico dos estudos de internacionalização, 

predominante à época, para a análise concomitante com teorias do comportamento 

organizacional. 

Tais teorias sustentam que a firma é constituída por processos cumulativos de 

aprendizagem em uma complexa rede de recursos, competências e de relacionamento 

(HEMAIS; HILAL, 2002, p. 15-20). Por esta razão, este modelo defende que os estágios do 

processo de internacionalização da firma não têm base nas estruturas deliberadas e planejadas 

da análise racional, mas passos de natureza incremental e aprendizagem sucessiva mediante 

comprometimento crescente com os mercados estrangeiros (JOHANSON; VAHLNE, 1977, 

p. 26-29; HEMAIS; HILAL, 2002, p. 21-22), implicando no desenvolvimento orgânico da 

firma (ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997). 

O pressuposto central da escola nórdica de negócios internacionais consiste, portanto, 

no juízo de que o processo de internacionalização das firmas ocorre de forma seqüencial e 

incremental (JOHANSON; VAHLNE, 1977), sendo este processo conseqüência do seu 

crescimento e saturação da demanda doméstica aliados às incertezas e imperfeições das 

informações provenientes acerca do novo mercado. Dentre os estágios, destacam-se 

atividades esporádicas de exportação, uso de representantes e agentes, estabelecimento de 

subsidiárias de vendas até implantação de unidades fabris no país hospedeiro (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; VEIGA; ROCHA, 2001; 

HILAI; HEMAIS, 2001). 
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O mecanismo básico de internacionalização, apresentado na figura 9 (2), apregoa que 

na medida em que o processo evolui por entre os estágios, há um maior comprometimento das 

empresas com a atividade internacional, representado pela efetividade da alocação dos 

recursos em um nível tal de especialização que seria difícil serem aproveitados para outros 

fins (JOHANSON; VAHLNE, 1977, p. 27-28). O processo de internacionalização das firmas, 

sob o modelo seqüencial de Uppsala, considera o nível de experiência como critério 

determinante do padrão de expansão global, resultando em uma natureza menos arriscada nas 

atividades internacionais. 

 

  

 

 

 

            ESTADOS     MUDANÇAS 

Figura 9 (2) – O mecanismo básico de internacionalização: estados e mudanças. 
Fonte: Johanson e Vahlne (1977, p. 26), adaptado. 

 

Neste mister, o conhecimento de mercado refere-se à identificação de oportunidades e 

ameaças associadas à decisão inicial de internacionalização, bem como aquisição de 

informações sobre o macroambiente do país de destino. Estas informações, representadas pelo 

conhecimento experiencial, poderiam apenas ser adquiridas 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). 

A escolha dos mercados “seria 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). Na tentativa de capturar o construto 

“distância psíquica”, Klein e Roth (1990) destacaram 5 (cinco) aspectos, a saber: 1) 
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Linguagem do país; 2) Práticas de negócios vigentes; 3) Ambiente econômico; 4) Sistema 

político-legal; e 5) Infra-estrutura de comunicação. 

Seria possível inferir que as incertezas inerentes às ações aumentariam dada a 

distância psíquica entre as nações; as firmas então procurariam aquelas localidades onde o 

ambiente fosse o menos estranho e hostil, dado seu conjunto de crença e valores, expandindo 

progressivamente pelos demais países na medida em que os executivos fossem auferindo 

experiência. Fernandes e Rocha (2005) pesquisaram as distâncias psíquicas percebidas pelos 

brasileiros com relação aos demais países, tendo como instrumento de coleta dois 

questionários desenvolvidos por outros pesquisadores para mensurar o construto, conforme 

dados da tabela 1 (2). Observa-se que o país considerado menos “estrangeiro” pelos 

brasileiros é a Argentina e o país com a maior distância é o Japão, em ambos os questionários 

aplicados. 
Tabela 1 (2) – Ordem de distância psíquica por país 

 

Questionário Leite (1981) Questionário Stottinger e 
Schlegelmitch (1988) Países 

Média Ranking 
Países 

Média Ranking 
Argentina 2,82 1º Argentina 3,22 1º 
México 3,49 2º México 4,03 2º 
Portugal 3,73 3º Portugal 4,44 3º 
África do Sul 6,12 4º Estados Unidos 6,71 4º 
Itália 6,27 5º Itália 7,09 5º 
Estados Unidos 7,39 6º Canadá 7,83 6º 
Grécia 8,16 7º África do Sul 8,32 7º 
Canadá 9,40 8º Inglaterra 8,47 8º 
Inglaterra 9,48 9º Alemanha 9,57 9º 
Índia 10,00 10º Grécia 9,60 10º 
Alemanha 10,44 11º Índia 10,48 11º 
Hong Kong 11,04 12º Israel 10,56 12º 
Rússia 11,53 13º Rússia 10,93 13º 
Israel 11,73 14º Hong Kong 11,08 14º 
China 11,74 15º China 11,38 15º 
Japão 12,64 16º Japão 12,28 16º 

 
Fonte: Fernandes e Rocha (2005), adaptado 

 
Dentre as linhas de pensamento que explicam processos de internacionalização das 

firmas sob o enfoque comportamental, o paradigma proposto pela Escola Nórdica de Uppsala 

teria destacada aplicabilidade nas empresas brasileiras por estas estarem majoritariamente em 

seus estágios iniciais de expansão internacional, quando comparadas às decisões tomadas por 

empresas multinacionais já estabelecidas (VEIGA; ROCHA, 2001). Johanson e Vahlne (1977, 

1990), idealizadores dos preceitos da escola nórdica, argumentam ainda que em nenhum dos 

casos estudados para concepção da teoria, houve a instalação de subsidiárias, seja para 
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comercialização ou produção, antes que atividades de exportação fossem evidenciadas pelas 

firmas. Ademais, o modelo não poderia ser plenamente aplicado em indústrias altamente 

internacionalizadas, onde seriam minimizados pilares de distância psíquica e aprendizagem, 

estando estas nos estágios finais das estratégias internacionais (HEMAIS; HILAL, 2002, p. 

26-29). 

Desta forma, três são as exceções para o modelo incremental do comprometimento 

como resposta ao aumento do conhecimento internacional sobre mercado, a saber 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990): 1) quando as firmas dispõem de amplos recursos, gerando 

expectativas de passos largos no processo de internacionalização; 2) quando as condições do 

mercado são estáveis e o conhecimento relevante acerca desse mercado, pode, de forma 

homogênea, ser adquirido por outros meios que não a experiência; e 3) quando a firma conta 

com experiência considerável originada em negócios com condições similares, sendo possível 

generalizar tal experiência para mercados específicos.  

O processo evolutivo do pensamento da teoria de Uppsala emerge no conceito de 

networks, a partir do momento em que a internacionalização não é vista apenas como uma 

expansão e transferência de atividades de produção e comercialização para o exterior, mas 

incorpora a exploração de redes de relacionamento potenciais por entre fronteiras 

(JOHANSON; MATTSON, 1988 apud HEMAIS; HILAL, 2002; HOLM; ERIKSSON; 

JOHANSON, 1996). Sob este ponto de vista, o conceito dos negócios tem base em 

relacionamentos específicos com outros atores, externos às organizações. Os laços cognitivos 

e sociais entre tais atores coordenam e proporcionam a eficácia dos processos de 

internacionalização. Vale ressaltar que o padrão heterogêneo observado de oportunidades de 

entrada, impondo às organizações escolhas acerca de mercados e estratégias específicas, por 

vezes deliberadas, afasta-se da concepção tradicional da escola, só sendo possível alcança o 

desempenho superior por meio das networks, sejam estes estritamente de negócios ou pessoais 

(HILAI; HEMAIS, 2001). Ademais, fazem parte da evolução da escola temas como 

hierarquia e o papel do empreendedor no processo de internacionalização da firma. 

Este papel desempenhado pelos indivíduos-chave tem paulatinamente recebido 

destaque nos estudos sobre a internacionalização das empresas. O empreendedor está 

conectado aos processos dentro da empresa e sua concepção inclui não somente a introdução 

de novos produtos, mas também novos métodos de produção, abertura de novos mercados, 

além da reorganização da empresa e da indústria (ANDERSSON, 2000). De acordo com o 

autor (2000, p. 68), o conceito de empreendedor é aplicado para ligar os conceitos 
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macroestruturais e a empresa com os conceitos processuais de estratégia e 

internacionalização, sendo este personagem peça-chave, em que nem os processos de 

estratégia, tampouco os de internacionalização teriam início sem que o empreendedor agisse. 

Embora as críticas não neguem a validade do modelo tampouco a aparente 

aplicabilidade na realidade brasileira, quanto aos princípios da aprendizagem impulsionadores 

da internacionalização, é ressaltado o caráter subjetivo e difícil mensuração do construto, o 

qual, por meio de tentativa e erros, dispõe um caráter reativo à firma que não partiria 

deliberadamente em busca de oportunidades. A própria noção de distância psíquica por vezes 

é sobrepujada pelas solicitações do mercado e outras variáveis determinadas pelo ambiente, 

não necessariamente internas à firma, a exemplo de processos de aquisição e fusão, onde a 

aprendizagem é fortemente influenciada por aculturações sistematizadas, descartando a forma 

incremental com que as atividades são desenvolvidas sob os preceitos apregoados por 

Johanson e Vahlne (1977). Ademais, em crítica ao processo, o grande número de variáveis 

que influencia o comportamento das estratégias de internacionalização o torna bastante 

complexo para simplesmente ser traduzido em passos incrementais; as várias cadeias 

apresentadas pelo modelo são intuitivas, lógicas e trivialmente óbvias (ANDERSEN, 1993). 

O autor critica ainda que pilares como distância psíquica e networks são conceitos muito 

fluidos e que não percebem coerência em todas as situações; daí é necessário fazer uma 

observação quanto aos atores envolvidos nessa distância: seriam pessoas ao invés de países 

como propõe a teoria de Uppsala. 

Após serem discutidos os princípios norteadores da Escola Nórdica, a próxima 

subseção refere-se aos determinantes da vantagem competitiva nacional, segundo modelo de 

internacionalização tido como base nesta investigação. 

2.3.2 Os Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 
O Modelo Diamante, proposto por Michael E. Porter (1989b) vem sendo discutido e 

corroborado por diversos autores acerca de estratégias de internacionalização das 

organizações (DUNNING, 1993; RUGMAN; VERBEKE, 1993; GREIN; CRAIG, 1996; 

ESPANA, 2004), apesar de que o raciocínio da competitividade regional e atributos nacionais 

como origem do sucesso internacional das empresas não ter sido empiricamente comprovado 

em todos os determinantes do modelo, especialmente quando os estudos eram dirigidos às 



56 

 

economias emergentes e indústrias menos sofisticadas (DALY, 1993; RUGMAN; D’CRUZ, 

1993; FROTA, 2005). 

O pilar deste framework teórico-empírico é a conscientização de um paradigma que 

trate de características nacionais como estimulantes da vantagem competitiva internacional 

das indústrias. Vale ressaltar, portanto, que a unidade de análise deste modelo é a indústria, 

definida como um “grupo de empresas fabricantes de produtos que são bastante aproximados 

entre si” (PORTER, 1986, p. 24). Ainda que esta seja a unidade de análise, o autor é 

categórico ao afirmar que quem compete verdadeiramente são as empresas, e não nações ou 

indústrias (PORTER, 1989b, p. 43), o que permite a análise do modelo Diamante associada à 

escola nórdica e à RBV, onde as empresas são a unidade considerada. Informações mais 

detalhadas estão presentes na subseção 2.3.4. 

Em um mundo de competição global ascendente, minimização das fronteiras nacionais 

nos negócios internacionais, similaridade cultural, velocidade dos canais de distribuição e 

comunicação, os países se tornaram contraditoriamente mais importantes e a vantagem 

competitiva é gerada e sustentada pelas diferenças nos valores, cultura, estruturas econômicas, 

história e instituições que os compõem (PORTER, 1989b, 1996, 1999a). A influência do país-

sede da empresa é de importância central para o nível de crescimento e produtividade; 

explicações imperfeitas voltadas ao ambiente macroeconômico, como taxa de câmbio, taxas 

de juros e déficits governamentais, mão-de-obra barata e abundante, recursos naturais, 

políticas governamentais e práticas gerenciais, não seriam suficientes para analisar a posição 

competitiva dos setores no âmbito externo das fronteiras nacionais. (PORTER, 1989b, 1999, 

p.171). A proposta do autor, neste sentido, serve para “buscar características decisivas de uma 

nação que permitem às suas empresas criar e manter a vantagem competitiva em 

determinados campos, isto é, a vantagem competitiva das nações” (PORTER, 1989b, p.19). 

O delineamento dos determinantes da vantagem competitiva nacional foi oriundo de 

um estudo de quatro anos sobre dez importantes países industrializados (PORTER, 1989), em 

indústrias sofisticadas, como a automobilística, farmacêutica, eletrônica, têxtil entre outras. O 

problema de pesquisa que motivou este estudo consiste no entendimento do por que uma 

nação torna-se base para competidores internacionais bem sucedidos em uma indústria, 

retificando o papel secundário da nação com os princípios vigentes da globalização. Seria 

minimizada, portanto, a importância da empresa isoladamente e seus processos criativos de 

aprendizagem incremental, tal como visto na teoria de Uppsala; ainda que a estratégia fosse 
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da empresa, o sucesso internacional era devido às suas ações deliberadas, moldadas por um 

ambiente nacional.  

A criação e a sustentabilidade de uma vantagem competitiva eram decorrentes da 

capacidade da empresa em melhorar e inovar continuamente sua estratégia ao longo do tempo 

(PORTER, 1991, p. 96-98). Deste modo, o autor apresenta os determinantes da vantagem 

competitiva nacional, componentes do denominado modelo Diamante (figura 10 (4)).  

 

Figura 10 (2) – Os Determinantes da Vantagem Competitiva das Nações 
Fonte: Porter (1989, p. 88). 

 

A aplicação do modelo Diamante permite identificar as razões pelas quais 

determinadas áreas geográficas especializam-se e sobressaem-se na competição internacional, 

explicando o que leva um país a estabelecer vantagem competitiva. Vale ressaltar que o 

modelo é um sistema que se reforça mutuamente, em que o efeito de um determinante 

depende do estado dos demais (PORTER, 1989b, p. 88). 

A seguir, serão apresentados detalhadamente os determinantes da vantagem 

competitiva nacional. 

2.3.2.1 Condições dos Fatores 
As condições dos fatores, em acordo com as clássicas teorias econômicas, referem-se 

aos fatores de produção, como mão-de-obra, território, recursos naturais, capital e infra-

estrutura, necessários à competição. No entanto, cabe às indústrias localizar a fonte de 

vantagem competitiva não nestes fatores básicos, mas nos avançados, onde o país não herda, 

mas gera nos setores sofisticados, como recursos humanos qualificados ou base tecnológica 

científica (PORTER, 1989b). Para reforçar a dinâmica do modelo, o fator deve ser altamente 

especializado para necessidades próprias de um setor, sendo mais escassos e de difícil 

imitação pelos competidores estrangeiros, desde que esta indústria opere com a velocidade e 

Estratégia da empresa, 
Estrutura e Rivalidade 

Indústrias Correlatas e 
de apoio 

Condições da 
demanda 

Condições dos 
fatores 



58 

 

eficácia necessárias para inovar e continuamente aprimorar seus fatores de produção 

(PORTER, 1999, p. 184-185). É válido ainda ressaltar que certas desvantagens seletivas nos 

fatores básicos é que de fato dão origem aos fatores avançados, a exemplo do sistema de 

gestão just-in-time, concebido pelas empresas japonesas que dispunham de pouco espaço para 

produção e armazenamento e, por muitos anos, foi sinônimo de eficácia e vantagem 

competitiva.  

2.3.2.2 Condições da demanda 
A composição e a natureza da demanda interna exercem um efeito 

desproporcionalmente elevado sobre como as empresas percebem, interpretam e respondem 

às necessidades dos compradores (PORTER, 1999, p. 186). Na medida em que os 

compradores exigentes pressionam para inovar e conquistar vantagens competitivas mais 

sofisticadas do que os rivais externos, este vértice é capaz de forçar as empresas a 

responderem aos desafios internacionais (PORTER, 1989b; 1999a, p. 186-187). Os 

compradores locais auxiliam as empresas a serem bem sucedidas na competição, apenas se 

suas necessidades são antecipadoras, ou seja, representarem constantes indicadores 

preliminares das tendências do mercado global. A partir do momento que os países exportam 

valores e preferências por meio da mídia, treinamento de estrangeiros, influência política e 

atividade dos cidadãos e empresas no exterior (PORTER, 1999, p. 187-188), a exigência 

elevada da demanda interna permite a construção da referência nacional e a conseqüente 

vantagem competitiva das nações. 

2.3.2.3 Indústrias correlatas e de apoio 
As indústrias correlatas e de apoio estão intimamente relacionadas ao conceito da 

cadeia de valor das organizações, a partir do momento em que “toda empresa é uma reunião 

de atividades (interdependentes) que são executadas para projetar, produzir, comercializar, 

entregar e sustentar seu produto” (PORTER, 1989a, p. 33). O terceiro determinante da 

vantagem nacional é a presença de fornecedores internos dotados de competitividade 

internacional, que criam e entregam insumos com maior eficácia de custo e eficiência, 

flexibilidade, atendimento veloz e preferencial.  
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Os fornecedores possuem cadeias de valor a montante que afetam o desempenho da 

empresa focal, por estarem inseridos em uma corrente maior de atividades e seus elos entre as 

empresas, denominada Sistema de Valor (PORTER, 1989a, p. 46). A estrutura dos canais de 

distribuição e suas cadeias de calor afetam a empresa e a percepção do comprador quanto à 

atributos significativos e valorados por ele. Decorre que indústrias correlatas de apoio 

refletem a presença de fornecedores e parceiros que sejam internacionalmente competitivos, 

proporcionando um fluxo de informações e tecnologia benéfico para a modernização e 

inovação das organizações e do país como um todo (PORTER, 1989b, 1999; TAVARES; 

CERCEAU, 2001). Por esta razão, relacionamentos representados por compromisso e 

confiança permitem que a cooperação e o apoio mútuo na cadeia produtiva alavanquem o 

sucesso da indústria na competição internacional. 

2.3.2.4 Estratégia, Estrutura e Rivalidade 
O determinante referente à estratégia, à estrutura e à rivalidade das empresas denota as 

circunstâncias nacionais e influência ambiental nas práticas gerenciais, metas e políticas 

organizacionais, bem como a natureza da competição interna.  A presença de rivais locais 

fortes constitui requisito fundamental para a criação da vantagem competitiva por 

estimularem continuamente menores custos, a melhoria da qualidade dos serviços e processos 

e demais formas de diferenciação. Ainda estimula a especialização de fatores de produção e 

fornecedores de excelência e auxilia no progresso da demanda interna. (PORTER, 1999, p. 

189-191).  

Portanto, os determinantes devem então ser encarados como um sistema de reforço 

mútuo, em que o impacto de um ponto em geral depende do estado dos demais. Nesta 

perspectiva, a rivalidade doméstica e a concentração geográfica são atributos potencialmente 

poderosos para transformar o diamante em um sistema: a rivalidade doméstica promove 

melhorias em todos os outros determinantes e a concentração geográfica promove e 

intensifica a interação das quatro influências isoladas (PORTER, 1999, p. 195). Por exemplo: 

compradores habituais ou pouco sofisticados não passarão para os produtos avançados se os 

recursos internos da empresa, como talento humano, criatividade e flexibilidade nos 

processos, não permitirem que esta empresa satisfaça suas necessidades. Ou, desvantagens 

seletivas temporárias nos fatores de produção não passarão para vantagens dinâmicas, a 

menos que a rivalidade interna seja vigorosa e os objetivos da empresa suscitem 
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investimentos contínuos. 

Em suma, cabe às organizações criar pressões para a inovação, procurar como 

motivação concorrentes mais capazes e localizar a base doméstica para sustentar a vantagem 

competitiva (PORTER, 1999, p. 203-207). 

Não pode ser negligenciada interferência do governo no desempenho internacional das 

indústrias, seja esta benéfica ou não. Porter (1989b) defende que o governo influencia por 

meio da ação dos demais determinantes, com foco na criação de fatores especializados, 

encorajamento das mudanças na indústria, promoção da rivalidade interna, aplicação de 

normas rigorosas sobre produtos, segurança e meio ambiente, além de regulamentação da 

concorrência e a promoção de objetivos que conduzam a investimentos sustentáveis 

(PORTER, 1999, p. 196-203). Contudo, em muitas situações, o conceito de indústria 

extrapola as fronteiras nacionais, com devidas políticas governamentais diferenciadas. Desse 

modo, não é possível imaginar que o papel do governo impacte de forma homogênea todas as 

empresas em uma indústria, tal como propõe o modelo. Questiona-se, portanto, se o governo 

não teria um papel determinante na vantagem competitiva nacional, tal como os demais 

vértices do modelo Diamante apresentados anteriormente. 

Ademais, quando afirma que “um país oferece melhor ambiente para a competição em 

algumas indústrias do que em outras”, Porter (1989, p.47) restringe o conceito de indústria aos 

limites dos países. Especificamente quanto à demanda interna, é possível observar algumas 

indústrias voltadas majoritariamente ao mercado internacional, sem que necessariamente 

estejam fortalecidas no mercado doméstico, a exemplo da carcinicultura no nordeste do Brasil 

(FROTA, 2005). Nação-sede e fronteiras geográficas atualmente são concepções muito 

fluidas, ressaltando, portanto, a dificuldade de isolar o papel desse componente na competição 

internacional. Outro questionamento refere-se à possibilidade de a localização nacional não 

ser o centro da vantagem competitiva nacional, apesar de não ser plenamente excluída. Os 

mesmos fatores podem não garantir que todas as empresas serão bem sucedidas. 

Concluídas as explanações sobre os determinantes da vantagem competitiva nacional 

como pressuposto para o sucesso na competição global das empresas, a próxima subseção 

tratará da expansão internacional por meio de recursos competitivos, deslocando a unidade de 

análise para o ambiente interno da organização. 
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2.3.3  Expansão Internacional por meio de Recursos Competitivos 
Enquanto os primeiros paradigmas voltavam-se para a visão externa à firma, a RBV 

contraria a ótica do determinismo ambiental, dispensando maior atenção para o emprego 

ótimo dos recursos internos e conseqüente conquista da vantagem competitiva sustentável 

(SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Empresas, não mais nações ou indústria como propunha o 

modelo Diamante, seriam então o cerne das estratégias empresariais domésticas ou globais 

(BARNEY, 1991, 1998a, 1998b). 

As idéias centrais da RBV, com base nos argumentos de Penrose (1962), residem na 

percepção da organização como um portfolio de recursos (WERNERFELT, 1984) e não 

apenas portfolios de produtos ou unidades de negócio. Em estratégias de diversificação e 

expansão, as organizações deveriam questionar-se quais recursos permitiriam ou ampliariam a 

vantagem competitiva, bem como definiriam a seqüência de entrada em novos mercados. A 

matriz lógica de recursos como ferramenta de análise para o crescimento da firma, proposta 

por Wernerfelt (1984) denota a importância destes recursos para cada produto ou mercado, 

inclusive por entre fronteiras nacionais. Esta matriz permite, portanto, a associação entre que 

recursos estão satisfazendo necessidades específicas de que mercados. 

As fontes de vantagem competitiva das organizações estariam, portanto, 

primeiramente nos recursos (PETERAF, 1993) e competências essenciais (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990) desenvolvidas e controladas pela firma e, de modo secundário, na indústria 

onde esta estivesse competindo. 

Sob esta perspectiva, os processos de internacionalização das firmas são pautados 

sobre os recursos únicos, dados os critérios de heterogeneidade e mobilidade imperfeita 

(BARNEY, 1991, 2002) e suas oportunidades de exploração no mercado externo. 

Satisfazendo essas condições, Barney (1991) propõe quatro características que asseguram a 

relevância estratégica dos recursos, quais sejam: 1) valiosos, ou seja, melhorar o desempenho, 

aproveitar oportunidades e neutralizar ameaças provenientes do ambiente externo; 2) 

insubstituíveis, no qual não existiria um equivalente estratégico; 3) raros, ou seja, não está 

sendo utilizado simultaneamente por outras empresas; e 4) difíceis de imitar. Para essa última 

característica, o autor destaca que três pontos são essenciais e explicam o fenômeno, dentre 

eles: a 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 

(aprendizado ou experiência, por exemplo), conforme ilustra a figura 11 (2). Por conseguinte, 
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a base da formação de estratégias são os recursos e a modelagem que a organização dispensa 

a estes (GRANT, 1991; BARNEY, 2002). 

 

 

 

 

Figura 11 (2) – Relação entre a heterogeneidade e imobilidade, os recursos e a vantagem competitiva 
sustentável. 

Fonte: Barney (1991, p. 112). 
 

A percepção de recursos e competências distintas como forma de estabelecer 

vantagem competitiva para empresas é ampliada com a perspectiva do framework VRIO 

(value, rarity, imitability, organization), no qual Barney (2002, p. 159-172) destaca os 

procedimentos ou modelagem organizacional que suportam a exploração de recursos valiosos, 

raros e difíceis de imitar e permitem à empresa auferir retornos acima da média (quadro 1 

(2)). Em outras palavras, tais procedimentos são representados pela estrutura formal, pelo 

modelo de gestão, pelos sistemas explícitos de controle, pelas políticas de compensação 

(BARNEY, 2002, p. 171) e pelo papel da liderança. Esta última variável apresenta-se como 

crucial na articulação de recursos, capacidades e competências internas, muitas vezes 

constituindo por si só na real fonte de vantagem competitiva sustentável das empresas. Em 

tempos de incerteza, é confortável crer que indivíduos em posição de liderança podem fazer a 

diferença (PETTIGREW, 1987, p. 649). 

 
Recursos ou Capacidades 

Valioso Raro Imperfeitamente 
Imitável 

Organização 
(Explorado pela 

Empresa) 

Implicações 
Competitivas

Performance 
Econômica 

Não – – Não Desvantagem Abaixo da média 
Sim Não Não  Paridade Equivalentes a média 
Sim Sim Não  Temporária Equivalentes e superiores a média 
Sim Sim Sim Sim Sustentável Acima da média 

 
Quadro 1 (2): O Framework VRIO. 

Fonte: Barney (2002, p. 173). 
 

Define-se liderança como um processo de influência, a partir do qual um indivíduo ou 

grupo é orientado para o estabelecimento e alcance de objetivos comuns (KOLASA, 1978; 

BOWDITCH; BUONO, 1992, p. 118). O conceito de liderança está atrelado ao 

desenvolvimento de uma visão e estratégias específicas, considerando os obstáculos impostos 

 

Heterogeneidade 

Imobilidade 

- Valiosos 
- Raros 
- Imperfeitamente Imitáveis 

- Condições históricas únicas 
- Ambigüidade causal 
- Complexidade Social 

- Não Substituíveis 

 

Vantagem 
Competitiva 
Sustentável 
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pelo alto grau de variação ambiental (KOTTER, 2000) e as necessidades de adaptação e 

interferência no ambiente (HEIFTZ, 1999). Cabe à liderança a determinação da direção 

estratégica de uma empresa ou o desenvolvimento de uma visão de longo prazo da intenção 

estratégica da empresa (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 497), motivando e 

inspirando os membros a se moverem nesta direção (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000, 

p. 302). 

Em referência às dimensões propostas para análise de mudanças estratégicas, 

discutidas na subseção 2.1.1, Pettigrew (1987, p. 650) afirma que as verdadeiras 

transformações na empresa devem perceber o elo existente entre conteúdo, contexto e 

processo da mudança com a liderança, em que esta é ingrediente central, mas não único, nos 

períodos de transição dos valores, da cultura, da estrutura ou da estratégia empresarial. A 

mudança deve ser vista como um processo interativo em vários níveis, no qual os resultados 

não são produtos meramente de debates formais e racionais, mas fruto de interesses e 

comprometimento de indivíduos e grupos (PETTIGREW, 1987, p. 658). Sob este ponto de 

vista, a liderança seria expressa pelo entendimento tácito do contexto organizacional e 

articulação de visões fragmentadas por entre os indivíduos, desde que essa considerasse 

concomitantemente as dimensões dinâmicas apresentadas pela metodologia. 

Em 1993, Peteraf, autora clássica referência na RBV, apresenta um modelo conceitual 

(figura 12 (2)), composto por quatro posições justapostas e interrelacionadas, que associam 

recursos e desempenho empresarial: 1) Heterogeneidade: reside no pressuposto de que pacote 

de recursos entre organizações são diferentes, caso contrário, a estratégia seria facilmente 

imitada, sendo esta condição a mais básicas entre as demais; 2) Limite ex-ante: a organização 

deve garantir que o retorno da aplicação de um recurso ou capacidade, não seja erodido por 

seus custos; dentre outras ferramentas, pode-se fazer uso da análise de investimentos e da 

análise da concorrência para identificar a viabilidade de utilização; 3) Mobilidade imperfeita, 

já discorrido anteriormente, especialmente no que diz respeito às idiossincrasias da 

organização; e 4) Limites ex post: garantir a sustentabilidade uma vez que já foi alcançada a 

vantagem competitiva. 
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      Ganhos                  Ganhos Sustentados 

  

 

Ganhos Sustentados dentro da firma                 Ganhos não erodidos pelos 
custos 

 
Figura 12 (2) – Os quatro fatores para a vantagem competitiva sustentável 

Fonte: Peteraf (1993, p. 186). 
 
Destarte, é inerente por entre todos os autores da RBV, a percepção dos recursos, 

capacidades como base para a formulação de estratégias. Eles entendem que não se administra 

no vácuo, mas as fontes reais de vantagem competitiva e a garantia de sua sustentabilidade 

residem no ambiente interno da organização. 

Diante da importância da temática para a administração estratégica, representado 

inclusive pelo volume de publicações, diversos autores envidaram esforços ao estudarem 

concomitantemente a RBV e os processos de internacionalização das empresas (FAHY, 

1998a; 1998b; GRIFFITH; HARVEY, 2001; PENG, 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; 

SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Neste contexto, capacidades dinâmicas globais (TEECE; 

PISANO, SHUEN, 1997) são alcançadas mediante o adensamento da dificuldade em imitar a 

combinação dos recursos, incluindo a coordenação de relacionamentos inter-organizacionais 

em uma base global, resultando assim em vantagem competitiva para a empresa (GRIFFITH; 

HARVEY, 2001). Dentre os componentes principais dessas capacidades estariam: 1) o 

desenvolvimento de uma coerente sistemática global enquanto há o reconhecimento de fatores 

únicos em cada país para viabilizar a customização nas estratégias locais e 2) a adaptação, 

integração e reconfiguração de ativos internos e externos para alcançar oportunidades no 

mercado global (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).   

Dentre os frameworks revisados na literatura, 3 (três) serão discutidos neste trabalho 

por permitirem o entendimento da RBV em um contexto internacional. O primeiro destes 

(DHANARAJ; BEAMISH, 2003) apresenta um modelo causal, relacionando estratégias 

competitivas, recursos e desempenho, permitindo assim vislumbrar os preceitos apregoados 

pelo VRIO (quadro 1 (2), anterior). O segundo modelo (SHARMA; ERRAMILLI, 2004) 

destaca as competências internas da empresa e os modos de entrada em novos países. Por fim, 

o terceiro (FAHY, 1998b) contempla quais seriam os recursos-chave que, aliados às escolhas 

estratégicas, permitiriam a performance superior na competição internacional. 

 

Heterogeneidade 

 

Mobilidade Imperfeita 
Limites Ex-Ante à 

Competição

 
Vantagem 

Competitiva 
Sustentável 

Limites Ex-Post à 
Competição
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Dhanaraj e Beamish (2003), identificam três grupos de características organizacionais, 

ao relacionar recursos, estratégias e desempenho: 1) recursos gerenciais ou organizacionais 

(experiência, porte, vantagem competitiva, dentre outros); 2) empreendedores 

(compreendendo aspirações por crescimento, formulação de políticas básicas, tolerância ao 

risco, conhecimento do mercado externo); e 3) orientação tecnológica. Dentre as hipóteses 

testadas e validadas nesta pesquisa, estão que o porte da firma implica positivamente em seu 

grau de internacionalização (intensidade e diversidade), um perfil empreendedor da firma 

(liderança, inovação e comprometimento) levaria a uma maior intensidade tecnológica e um 

maior grau de internacionalização, desdobrando em que quanto maior a intensidade 

tecnológica, maior grau de internacionalização e que este construto levaria a melhorias na 

performance (lucratividade, share e crescimento). 

O framework proposto por Sharma e Erramilli (2004) tem como intuito conceber uma 

plataforma teórica capaz de explicar modalidades de exportação, produção no país hospedeiro 

e formas de comercialização, baseada em quatro pilares: 1) probabilidade de a firma 

estabelecer vantagem competitiva na produção no mercado estrangeiro; 2) probabilidade de 

estabelecer vantagem competitiva na comercialização própria no mercado estrangeiro; 3) 

habilidade de transferir recursos para atividade de produção; e 4) habilidade de transferir 

recursos para atividade de comercialização. Seriam então conectadas a estas dimensões, 

decisões de locação e controle acerca de modos de entrada para em seguida, em análise 

cruzada, resultarem sete modos diferenciados: exportação indireta, exportação direta via 

intermediários do país estrangeiro, exportação direta via canais controlados pela companhia, 

contratos (licenciamento e aliança estratégica), produção conjunta, joint venture e 

estabelecimento de subsidiária própria. Para cada um destes modos de operação, a RBV 

poderia promover explicações, destacando suas similaridades, razões e divergências. A síntese 

dos argumentos de Sharma e Erramilli (2004) é apresentada no quadro 2 (2). 
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Atividades de produção Atividades de comercialização 

Probabilidade de a 
firma estabelecer 
vantagem no país 
hospedeiro 

Habilidade de a firma  
transferir recursos aos 
parceiros no país 
hospedeiro 

Probabilidade de a 
firma estabelecer 
vantagem no país 
hospedeiro 

Habilidade de a firma  
transferir recursos aos 
parceiros no país 
hospedeiro 

Modo de entrada 
sob a perspectiva 

da RBV 

Baixa (não se aplica) Baixa (não se aplica) Não entra; 
Exportação Indireta 

Baixa (não se aplica) Alta Alta Exportação direta 
via intermediários 

Baixa (não se aplica) Alta Baixa Exportação direta 
via canais próprios 

Alta Alta Alta Alta Contratual 
(licenciamento) 

Alta Alta Alta Baixa Joint Venture de 
produção 

Alta Baixa Alta Alta Joint Venture de 
comercialização 

Alta Baixa Alta Baixa Subsidiária 
própria 

 
 

Quadro 2(2): Explicação da RBV para decisões de modos de entrada. 
Fonte: Sharma e Erramilli (2004, p. 11) 

 

À realidade brasileira, percebe-se que os pilares calcados essencialmente da expansão 

dos recursos e habilidades competitivas para comercialização e produção no país hospedeiro 

são raros, uma vez que a exportação indireta ou por meio de intermediários é a estratégia de 

internacionalização principal no país. Este argumento é consonante com os achados de Forte, 

Moreira e Moura (2006) para a indústria calçadista do estado do Ceará, sendo este o maior 

pólo exportador do país. No entanto, talvez as decisões de modos de entrada não se restrinjam 

à condição de vantagem competitiva e habilidades de transferência de competências, mesmo 

porque tais variáveis estão em constante interação com o ambiente nacional do país 

estrangeiro, onde não só internamente podem estar as fontes de superioridade e sucesso nas 

operações estrangeiras (PORTER, 1989b; WILD; WILD; HAN, 2006), mas no 

macroambiente e ambiente industrial. 

Sendo a última das perspectivas teórico-empíricas, contempladas nesta subseção, o 

modelo apresentado por Fahy (1998b) (figura 13 (2)) ressalta variáveis internas e externas à 

firma (com reconhecida sobreposição das variáveis internas), levando inclusive em 

consideração as condições dos fatores do país, apresentado como um dos determinantes da 

vantagem competitiva nacional (PORTER, 1989b). Os recursos-chave seriam aqueles que 

atendessem às exigências discutidas por Barney (1991), de valor, raridade, inimitabilidade e 

dificuldade de substituição. Por meio das escolhas estratégicas da firma (CHILD, 1972), é 

possível gerar valor para a demanda, diferenciar-se da concorrência e dispor de um 



67 

 

desempenho superior e vantagem competitiva sustentável. 
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Figura 13 (2): Modelo Baseado em Recursos para Vantagem Competitiva Global 
Fonte: Fahy (1998b, p. 5), adaptado. 
 
Como observado, o desenvolvimento de explanações teóricas e gerenciais úteis quanto 

aos modos de entrada em estratégias de internacionalização têm sido constantemente 

perseguidos por estudiosos nas últimas décadas. A próxima subseção refere-se à mudança 

estratégica, inerente aos processos longitudinais de formação de estratégias e à análise 

contextualista-processual dos modelos de internacionalização discutidos, os quais formam 

conjuntamente o modelo de análise a ser utilizado na dissertação. 

2.3.4 Análise Contextualista-processual dos Modelos de 

Internacionalização 
Esta subseção tem como propósito central analisar teórico-empiricamente os modelos 

de internacionalização, à ótica da metodologia de Pettigrew (1985b, 1987) para mudanças 

estratégicas. A ênfase será na forma de competição global das empresas do Brasil. 

No país, percebem-se evidências de as mudanças ocorrem de forma gradativa e 

incremental, impregnando características de aprendizagem ao longo do tempo e legitimação 

dos processos internos, tal como apregoam os defensores da Escola Nórdica (ver 

FRANCISCO, 2004; KOVACS; OLIVEIRA; MORAES, 2006, 2007). Esta realidade não 

impede, contudo, que momentos de reorientação direcionem as organizações, especialmente 
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quanto aos estágios de atuação no país hospedeiro, tais como: exportação direta e indireta, 

agente de vendas, instalação de subsidiárias, entre outros, e até mesmo a própria decisão de se 

internacionalizar. Nestes processos de mudança, é descrita a estabilidade relativa da estratégia 

dentro de determinados estados, interrompida por saltos ou rupturas para novos estados 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 222). O momento incremental 

geralmente viria como forma de manutenção da reorientação estratégia provocada pelo 

conteúdo da mudança (ou resposta à pergunta “o que mudar?”). 

Por esta razão, dadas as três dimensões da metodologia de Pettigrew (1987), 

(conteúdo, contexto e processo), o modelo proposto pela teoria de Uppsala mais se aproxima 

da visão processual, enquanto o modelo Diamante é predominantemente contextual externo e 

a expansão internacional por meio dos recursos competitivos enfatiza o contexto interno. O 

quadro 3 (2) a seguir apresenta a proposição conjunta na qual fundamenta-se esta pesquisa. 

Como destacado anteriormente, o conteúdo refere-se aos eventos, às estratégias 

adotadas e o modo como foram formuladas; “o que mudou” na organização, parecendo estar 

intimamente associado à decisão de internacionalizar-se, face ao foco do trabalho; inerente, 

portanto, aos três modelos de internacionalização analisados. Por sua vez, o contexto refere-se 

às percepções gerenciais diante das variações ambientais e a forma como estas influenciam as 

operações da empresa; perfaz o âmbito interno e externo à organização, respondendo à “por 

que mudou?”. O processo refere-se ao estudo longitudinal, em que os eventos são estudados 

dentro de uma escala temporal (plano horizontal), elucidando a questão “como mudou?”. Esta 

dimensão é fortemente representada pela teoria de Uppsala, especialmente no Brasil, em 

estágio inicial de internacionalização. A partir do momento em que as empresas estabelecem 

suas operações sem saberem ao certo suas reais intenções com o mercado externo 

(FRANCISCO, 2004), fica evidenciado o caráter emergente e incremental com que as 

mudanças são operacionalizadas. A aquisição evolutiva do conhecimento experiencial por 

meio do comprometimento crescente (JOHANSON; VAHLNE, 1977) denota que o próprio 

conteúdo da estratégia, sobrepujado pela dimensão processual nesta perspectiva, tende a ser 

conservador, tímido e pouco proativo nos estágios iniciais em empresas brasileiras; o 

oportunismo é presente e dita a tônica da mudança em vários casos brasileiros. 

O contexto das estratégias de internacionalização para a escola nórdica é fortemente 

influenciado pelas teorias do comportamento organizacional. Estas promovem a transferência 

do enfoque puramente econômico para as idiossincrasias do ambiente interno, redes de  
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recursos, competências e relacionamento. As mudanças provenientes do contexto externo são 

operacionalizadas por meio da vivência pessoal e experiência dos executivos e a escolha dos 

mercados seria pautada pela distância psíquica (perfazendo no ambiente nacional aspectos 

como cultura, educação, economia, política), questionável como apresentado na subseção 

2.3.1. 

Ainda sobre a teoria de Uppsala, o conteúdo é conseqüência do crescimento e 

saturação da demanda doméstica, do conhecimento e do comprometimento com o mercado 

(estados) em contínua interação com o comprometimento das decisões e atividades correntes 

(mudanças), conforme apresentado na figura 9 (2). É possível inferir que o conteúdo das 

estratégias, nesta escola, é resultado dos processos, ou do como mudou, dada a importância da 

seqüência e do oportunismo. Muda-se a partir da forma como o processo é desencadeado; não 

é o conteúdo da mudança portanto que dita como deve ser desenvolvido o processo. Essa 

assertiva é ratificada a partir da evolução e inclusão do conceito de networks, em que o 

sucesso da estratégia e as transformações na empresa são condicionados ao aproveitamento 

dos relacionamentos potenciais por entre as fronteiras. 

Quanto ao Modelo Diamante, percebe-se um predomínio do contexto, especificamente 

externo, quando comparado às demais dimensões da mudança, posto que os atributos 

nacionais seriam responsáveis pela vantagem competitiva, produtividade e crescimento da 

indústria. Em outras palavras, não é a firma a maior responsável pelo sucesso na competição 

internacional, tampouco seus processos incrementais de aprendizagem tal como propunha a 

escola nórdica. O conteúdo, ou a estratégia sobre o que mudou, é consistido sumariamente por 

ações deliberadas moldadas pelo país local; quando da escola anterior, o processo ditava as 

regras, no modelo diamante o contexto externo determina o comportamento das demais 

dimensões.  

Nenhum sistema gerencial é de aplicação universal (PORTER, 1999), mas este 

sistema, para o modelo Diamante, deve atender aos requisitos externos. As condições dos 

fatores (sejam básicos ou avançados, originados na empresa ou no país), indústrias correlatas 

e de apoio e as condições da demanda são variáveis contextuais. O quarto determinante da 

vantagem competitiva das nações engloba as três dimensões da mudança, quando da 

estratégia da empresa (conteúdo), estrutura organizacional (processos internos) e rivalidade da 

indústria (contexto), denotando circunstâncias nacionais, influência ambiental nas práticas, 

metas e políticas gerenciais. O processo de internacionalização das indústrias, sob a 

perspectiva do modelo Diamante, dá-se mediante reforço mútuo entre os determinantes. 
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Ademais, a partir do momento em que o ambiente nacional fortalece a indústria e 

conseqüentemente esta está apta à competição internacional, passam então a existir os 

aspectos de processos e conteúdo das estratégias. 

O conteúdo das estratégias presente na terceira perspectiva teórica discutida neste 

estudo dedica atenção para o adequado emprego dos recursos e, por conseguinte, a vantagem 

competitiva sustentável. O processo da mudança, ou a seqüência de ações ao longo do tempo, 

seria pautado na capacidade da organização em transferir habilidades e competências por 

entre as fronteiras. À indústria e ao ambiente externo, é dispensado um papel secundário; as 

oportunidades de crescimento internacional seriam apenas aproveitadas se a organização 

dispusesse do recurso necessário (WERNERFELT, 1984) ou ao menos a proficiência em criá-

lo. A heterogeneidade e mobilidade imperfeita dos requisitos internos ditariam à organização 

as opções em seus processos de expansão, em que destacam-se cultura, reputação, capital 

humano e, tal como na teoria de Uppsala, aprendizagem. 

O framework proposto por Shama e Erramilli (2004) apresenta aspectos de conteúdo e 

contexto a fim de viabilizar a prospecção de novos mercados, bem como as atividades 

desenvolvidas no país estrangeiro. Fahy (1998a; 1998b) é majoritariamente contextual, apesar 

de indicar que o processo dá-se por meio da identificação de recursos-chave e escolhas 

estratégicas. Em Dhanaraj e Beamish (2003) destacam-se processos por meio de um modelo 

causal. Percebem-se indícios, especialmente pelas características já sintetizadas no quadro 3 

(2), que as Escolas de Uppsala e a internacionalização alicerçada na RBV estão intimamente 

relacionadas, uma vez que a empresa é a unidade de análise considerada é a empresa e o 

contexto predominantemente interno. O quadro 4 (2) apresenta a relação entre as dimensões 

de análise consideradas, sua perspectiva contextualista-processual e os modelos de 

internacionalização tidos como base para esta investigação. 

 
PROCESSO CONTEXTO CONTEÚDO MODELOS 

Gradua-
lismo 

Aprendi-
zagem 

Dist. 
Psiquica 

Network Local Recursos Liderança Oportu-
nismo 

Insight 
Decisões 

1. Uppsala X X X X   X X  
2. Diamante    X X    X 
3. RBV X     X X  X 

 
Quadro 4 (2): Dimensões de análise versus modelos de internacionalização 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007). 
 

Por fim, vale ressaltar que a categorização das características das escolas, associadas 

às variáveis da mudança dá-se em caráter linear teórico e explicativo. É possível perceber 

sintomas de imbricamento entre as dimensões, o que não inviabiliza, contudo, a aplicação dos 
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conceitos para as análises empíricas. Por esta razão, em acordo com a proposta de Pettigrew 

(1987) e os objetivos desta investigação, o Framework utilizado como base para análise do 

processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort está apresentado na 

figura 14 (2). A utilização deste framework dar-se-á mediante identificação dos eventos e/ou 

episódios que compuseram as estratégias internacionais do Grupo e análise destes eventos 

mediante a relação concomitante entre os três modelos de internacionalização destacados 

anteriormente. Ressalta-se que de acordo com o discutido, é possível perceber que as 

dimensões da mudança estratégica, conforme percebido nos quadros 3 (2) e 4 (2), têm 

interface nos três modelos de internacionalização, muito embora estejam associadas mais 

fortemente a um deles especificamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14 (2): Análise retrospectiva dos eventos (Ev) que compuseram a estratégia de internacionalização da 
empresa, com base no Framework Conceitual Integrativo (modelos teóricos). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007). 
 

• Distância psíquica; 
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• Aprendizado e conhecimento 
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Feitas as considerações teóricas que fundamentam este estudo, o próximo capítulo 

refere-se aos procedimentos metodológicos necessários à realização do segmento empírico da 

investigação. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 
O capítulo anterior delineou a base teórica que fundamenta a pergunta de pesquisa e, 

em decorrência, o objetivo central deste estudo, contribuindo para que vários aspectos do 

processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort pudessem ser 

compreendidos. Neste capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na 

investigação do problema de pesquisa. 

3.1 Perguntas Norteadoras de Pesquisa 
Com o propósito de responder à pergunta central de pesquisa e atender aos objetivos, 

primário e específicos, apresentados no capítulo introdutório, algumas questões foram 

elaboradas com vistas a nortear a coleta de dados e torná-la mais objetiva e focalizada 

(MILES; HUBERMAN, 1994, p.22-24). Perguntas norteadoras da pesquisa permitem que o 

investigador reflita sobre os aspectos mais relevantes do fenômeno, bem como a forma como 

os dados devem ser coletados (MERRIAM, 1998, p. 60). Deste modo, a referida pergunta 

central “quais as características do processo de formação de estratégias internacionais do 

Grupo Fruitfort?” foi desmembrada nos seguintes questionamentos, de acordo com os 

objetivos específicos: 

• Quais foram as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo 

Fruitfort em eventos relevantes relativos ao período de 1982 a 2006? 

• Quais as convergências dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala com 

as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

• Quais as convergências dos Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 

com as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

• Quais as convergências dos conceitos apregoados pela RBV com as estratégias 

de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

A próxima seção refere-se ao desenho metodológico da pesquisa, para em seguida 

serem delimitados os conceitos básicos utilizados na pesquisa, quanto aos seus termos e 
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operações. 

3.2 Desenho Metodológico da Pesquisa 
A fim de facilitar o entendimento dos métodos utilizados no desenvolvimento desta 

pesquisa, foi elaborado o esquema a seguir (figura 15 (3)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 15 (3): Desenho metodológico da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007). 

3.3 Definição Conceitual e Operacional dos Termos 
Serão delimitados nesta seção os principais conceitos básicos, com respectivos autores 

proponentes, utilizados para o progresso da investigação, além da forma como os mesmos 

serão operacionalizados para coleta e análise dos dados. 

1. Conteúdo: o que especificamente mudou, ligado à estratégia adotada pela firma 

(PETTIGREW, 1987). Nesta pesquisa, o conceito está ligado à decisão pela 

internacionalização e aos eventos críticos na trajetória da empresa que culminaram em 

mudanças, sejam estas quânticas ou incrementais. 

OBJETIVOS
(Geral e específicos)

PERGUNTAS
NORTEADORAS DE

PESQUISA

Definição e operação dos
Conceitos básicos utilizados

1. Conteúdo; 2. Contexto; 3. Estudo de caso; 4. 
Estratégia; 5. Estratégia de Internacionalização; 6. 
Liderança; 7. Pesquisa qualitativa; e 8. Processo.

Delineamento da pesquisa
Pesquisa qualitativa, exploratória, ex post facto, 
abordagem longitudinal e cunho retrospectivo, estudo
de caso indutivo.

Seleção da amostra Amostra não-probabilística intencional por
conveniência.

Coleta de dados Triangulação: entrevistas semi-estruturadas, 
observação não-participante e pesquisa documental.

Análise dos dados Método indutivo, comparação constante e construção
de categorias. Direct Research.
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2. Contexto: combinação de variáveis intraorganizacionais e macroambientais 

(PETTIGREW, 1985b, p. 234), além daquelas presentes no ambiente industrial (PORTER, 

1986). Será questionado aos entrevistados, para cada fase, episódio ou evento destacado por 

eles, como os ambientes externo e interno afetaram o curso do processo de formação de 

estratégias internacionais. 

3. Estudo de Caso: tipo de pesquisa cujo objeto é analisado profundamente 

(MERRIAM, 1998), examinando o fenômeno dentro do seu contexto (YIN, 2001). Trata-se 

do Grupo Fruitfort para esta investigação. 

4. Estratégia: teoria sobre competição de forma bem sucedida (BARNEY, 2002, 

p.6), concebida como um padrão ou consistência de comportamento ao longo do tempo (ex 

post facto) (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; MINTZBERG, 2001, p.27). A 

estratégia será inferida a partir do depoimento dos entrevistados e informações presentes nos 

dados secundários e refere-se às ações desenvolvidas (e seu contexto) quanto ao 

aproveitamento de oportunidades de negócio, descoberta de mercados, (re)organização dos 

procedimentos internos, estabelecimento de parcerias, além das demais interfaces com o 

ambiente externo a fim de alcançar resultados superiores.  

5. Estratégia de Internacionalização: venda e/ou fabricação de produtos em 

mercados além das fronteiras do mercado doméstico de uma empresa (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2002, p. 317). Ênfase desta pesquisa, apresenta-se como um desdobramento do 

termo “estratégia” discutido no item 4. 

6. Liderança: habilidade do líder em conduzir e influenciar pessoas, definindo a 

realidade organizacional mediante a articulação de uma visão, missão e valores da empresa 

(BRYMAN, 2004, p. 263). Este termo será personificado na análise dos dados, atribuído 

àqueles que direcionam os colaboradores a atingirem resultados e identificam e interagem 

com as oportunidades de negócios identificadas no ambiente externo.   

7. Pesquisa Qualitativa: metodologia de pesquisa não-estruturada e baseada em 

pequenas amostras intencionais (MALHOTRA, 2004, p.155). Permite o entendimento e a 

explicação do fenômeno social com a menor alteração possível no ambiente onde este ocorre 

(MERRIAM, 1998, p. 05). 

8. Processo: ocorrência de eventos ao longo do tempo provocado por ações 

individuais e organizacionais (VAN DE VEN, 1992, p. 169-170). Os entrevistados foram 

questionados acerca do “como” foram desenvolvidas e implementadas as estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort. 
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3.4 Delineamento da Pesquisa 
Esta pesquisa tem como objetivo central analisar características do processo de 

formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, no período de 1982 a 2006. Trata-

se de uma pesquisa do tipo exploratória (MALHOTRA, 2004), de cunho analítico e 

retrospectivo, ex-post facto, em que foram investigadas variáveis que se formam 

espontaneamente, em determinado contexto histórico, sem a intervenção do pesquisador; o 

termo em latim significa exatamente: a partir de depois do fato (MATOS; VIEIRA, 2001, p. 

44). 

Do ponto de vista metodológico, a melhor maneira de se captar a realidade é aquela 

que possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro (GODOY, 1995a, p. 61). É válido 

ressaltar, no entanto, que não existe um método totalmente apropriado a ser aplicado a 

qualquer estudo; o que existe é a coerência com os problemas e objetivos da pesquisa, bem 

como adequação aos recursos, acesso às informações e à habilidade do pesquisador. Os 

métodos quantitativos supõem um conjunto de objetos e/ou observações comparável entre si, 

enquanto que os métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um fenômeno, quanto 

às suas origens e à sua razão de ser (HAGUETTE, 2001, p. 63). 

A pesquisa qualitativa pode ser definida como metodologia de pesquisa não-

estruturada e baseada em pequenas amostras intencionais (MALHOTRA, 2004, p.155), a qual 

nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social com a menor alteração 

possível no ambiente natural (MERRIAM, 1998, p. 05). Dentre as características da pesquisa 

qualitativa, Merriam (1998) defende que há interesse crescente em entender e construir 

conhecimento sobre o significado desenvolvido pelas pessoas, suas linguagens, percepções e 

valores, contido na experiência do fenômeno social. Nesta perspectiva, um fenômeno poderia 

melhor ser compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, a partir das pessoas 

nele envolvidas (GODOY, 1995b, p. 21). O ambiente apresenta-se como fonte direta de coleta 

de dados, na qual o pesquisador é seu instrumento principal. 

A mudança social acelerada faz com que os pesquisadores sociais se defrontem cada 

vez mais com novos contextos e perspectivas: situações em que metodologias dedutivas 

tradicionais fracassam na diferenciação dos objetos (FLICK, 2004, p. 18). A maioria das 

pesquisas que estudam as mudanças organizacionais têm se desenvolvido em caráter 

acontextual e aprocessual (PETTIGREW, 1985b, p. 232-233), o que caracteriza uma séria 

limitação. As relações positivistas de causa e efeito não seriam então suficientes para explicar 

os fenômenos sociais, a exemplo dos processos de formação de estratégia nas organizações. 
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Fatores neste mister como aqueles subjetivos, ligados ao processo político e cultural que 

envolve relações humanas e sociais e as percepções dos indivíduos quanto ao contexto no 

qual se desenvolve o processo de formação de estratégias e as mudanças nas organizações 

devem ser considerados (BANDEIRA-DE-MELLO, 1997, p. 51). 

Dentre os questionamentos cobertos pela pesquisa qualitativa, quais sejam os estudos 

básicos ou genéricos, etnográficos, fenomenológicos, graunded theory, destaca-se o estudo de 

caso (MERRIAM, 1998). 

Diversas pesquisas sociais estão fundadas no estudo detalhado de casos particulares, 

ou seja, numa análise intensiva, empreendida numa única ou em algumas organizações reais 

(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977, p. 224, grifo dos autores) O estudo de caso 

não é apenas um método, mas a escolha de um objeto a ser estudado (STAKE, 1995), 

examinando o fenômeno dentro de seu contexto (YIN, 2001). Trata-se de uma investigação 

intensa, com descrição holística e cuja análise ocorre em simples instância de um fenômeno 

ou unidade social (MERRIAM, 1998, p. 27). Este estudo é caracterizado como um tipo de 

pesquisa cujo objeto é analisado profundamente, com interesse em processos, ao invés de 

resultados, contexto, ao invés de uma variável específica e descoberta antes da confirmação 

(GODOY, 1995b; MERRIAM, 1998). No ponto de vista de Bruyne, Hermam e Schoutheete 

(1997, p.224-225), o “estudo de caso reúne informações tão numerosas e tão detalhadas 

quanto possível com vistas a aprender a totalidade de uma situação”. 

Corroborando com a argumentação de Pettigrew (1985b), o ponto forte dos estudos de 

caso reside na capacidade de explorar processos sociais à medida que eles se desenrolam nas 

organizações, permitindo uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações, 

eventos e significados que se manifestam e são construídos nas organizações (HARTLEY, 

1994 apud ROESCH, 1999, p. 197-198).  

No ponto de vista de Bruyne, Herman e Schoutheete (1977, p. 226), estudos de caso 

baseados num método indutivo, foco desta pesquisa,  
“concentram-se em problemas concretos encontrados no funcionamento particular 
das organizações tais quais são. (...) tal modo de proceder leva a centralizar o 
estudo de caso em preocupações pragmáticas, sem examinar sua pertinência e sem 
perceber as implicações conceituais e os limites que elas impõem à análise”.  
 

Acerca de definições e aplicações do estudo, Merriam (1998) e Patton (2001) apontam 

que este deve ser focado em uma situação particular, evento, programa, indivíduos, incidentes 

críticos entre outros. Ademais, deve ser descritivo, ilustrando as complexidades da situação e 

heurístico, iluminando o entendimento do leitor para o fenômeno estudado (MERRIAM, 
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1998). Atendendo às peculiaridades discorridas nesta seção, esta investigação foi 

caracterizada como um estudo de caso qualitativo, desenvolvido em retrospectiva, de cunho 

descritivo e analítico. O caso ou unidade de análise foi constituído pelo Grupo Fruitfort, de 

onde são analisados aspectos do processo de formação de estratégias internacionais, desde a 

sua fundação, em 1982, a 2006. Estudos de caso de empresas sob uma perspectiva histórica 

incidem sob uma dada organização ao longo de um determinado tempo, buscando relatar o 

seu desenvolvimento (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.90). Sendo assim, procura-se identificar 

os padrões de estratégias do Grupo Fruitfort, para em seguida ser possível perceber e 

classificar as mudanças ocorridas ao longo do processo. 

Na seção seguinte, são discutidas questões referentes com a seleção da amostra. 

3.5 Seleção da Amostra 
Nesta pesquisa, a seleção da amostra ocorreu em dois níveis (MERRIAM, 1998): 

primeiramente foi selecionada a empresa e em seguida foram selecionados os indivíduos 

capazes de fornecer informações acerca do fenômeno investigado. 

Dentre os critérios para seleção da empresa, conforme descrito na subseção 1.1.1, 

argumenta-se que a companhia foi pioneira em ações proativas para internacionalização na 

região do submédio do São Francisco, influenciando de forma direta no reconhecimento e no 

desenvolvimento local. Ademais, apresenta padrões de estratégias bem sucedidos, papel 

significativo da liderança pessoal em momentos de mudança, além da facilidade de acesso 

para o pesquisador. Informações mais detalhadas acerca da empresa serão tratadas no próximo 

capítulo. 

A população-alvo, definida como a coleção de elementos que possuem as informações 

procuradas pelo pesquisador (MALHOTRA, 2004) e sobre os quais devem ser feitas 

inferências, consistiu nos respondentes que dispusessem de informação relevante sobre o 

processo de internacionalização do Grupo Fruitfort, em relação à concepção das estratégias, à 

seleção do mercado e dos modos de entrada, à tomada de decisão, à gestão dos processos e à 

análise dos resultados. 

O objetivo deste estudo foi alcançado, portanto, mediante entendimento do fenômeno 

a partir da perspectiva dos participantes envolvidos, que conhecem o contexto e as pessoas 

que o compõem. As técnicas de amostragem podem ser classificadas em dois tipos: 

probabilísticos e não-probabilísticos (MERRIAM, 1998; MALHOTRA, 2004), este último 
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típico em abordagens qualitativas. Nesta pesquisa, a seleção da amostra foi tida como não-

probabilística intencional, por confiar no julgamento pessoal do pesquisador ao selecionar, 

arbitrária ou conscientemente, os elementos a serem incluídos na amostra. Foi utilizada, 

portanto, a técnica de seleção por conveniência (PATTON, 2001, p. 182; MERRIAM, 1998, p 

63).  

 Conforme será descrito na próxima seção, a coleta de dados primários deu-se em duas 

fases. A primeira, de caráter mais exploratório, buscou identificar pessoas que detivessem 

informações sobre a evolução do Pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA, pois acredita-se na forte 

influência do contexto externo sobre estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. Deste 

modo, fizeram parte da amostra, nesta primeira fase, as pessoas apresentadas no quadro 5 (3). 

 
Nome Cargo Instituição 

Alberto Galvão Superintendente VALEXPORT 
Domingos Sávio Diretor Regional SEBRAE 
Márcio Araújo Assessor da Superintendência CODEVASF 
Rebert Coelho Diretor Administrativo EMBRAPA 

 
Quadro 5 (3): Perfil dos Respondentes – indústrias correlatas  

 A segunda parte da seleção da amostra consistiu em uma maior imersão na realidade 

do Grupo Fruitfort. Crê-se ter sido bastante importante o conhecimento adquirido na primeira 

parte, o que permitiu um maior aproveitamento das entrevistas realizadas com os gestores da 

companhia. O perfil dos entrevistados do Grupo é apresentado no quadro 6 (3), a seguir. 
Nome Formação Cargo/Função Tempo de vínculo 

Ângela Barbosa Administração 
Serviço Social 

Coordenadora de RH 4 anos 

Antônio Neto Engenharia Agrônoma Administrador rural 4 anos 
Aristeu Chaves Engenharia Civil Sócio Fundador 24 anos 
Eliete Antao Administração Coordenadora Exportação 15 anos 
Hélio Gonzaga Engenharia Agrônoma Administrador Rural 3 anos 
Ricardo Alexandre Administração Coordenador Packing 4 anos 
Nildo Cassundé Engenharia Elétrica Gerente de Infra-estrutura 4 anos 
César Coutinho Engenharia Civil Sócio Fundador 24 anos 
Marcelo Loyo Superior Incompleto Gerente Comercial 9 anos 
Voltaire Medina Engenharia Agrônoma Gerente de Produção 17 anos 
Lúcia Andrade Administração 

Ciências Contábeis 
Contadora 12 anos 

 
Quadro 6 (3): Perfil dos Entrevistados – Grupo Fruitfort 

Vale ressaltar, no entanto, as dificuldades vivenciadas pela pesquisadora no acesso aos 

respondentes-chave. Dado o cunho retrospectivo desta pesquisa, seria bastante relevante 

coletar informações com os gestores que participaram da história da empresa, desde a sua 

fundação, até os dias atuais. Ocorre que, conforme será descrita na seção 4.2, o Grupo 
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Fruitfort passou por duas grandes reestruturações orgânicas, com mudanças profundas no seu 

corpo gerencial, não sendo possível ter acesso a essas pessoas. Deste modo, as informações 

referentes aos anos 80 e início da década de 90 foram restritas essencialmente à visão do sr. 

Aristeu Chaves Filho e do sr. César Coutinho, os sócios-fundadores da empresa.  

A próxima seção aprofundará o método de coleta de dados utilizado nesta pesquisa. 

3.6 Método de Coleta de Dados 
Na pesquisa qualitativa, a coleta e a análise de dados devem acontecer de forma 

simultânea, seja dentro ou fora do campo (MERRIAM, 1998). Graças à forma eficiente com 

que as técnicas de observação, entrevista e análise documental penetram na intimidade de um 

problema, estas estratégias de coleta serão majoritariamente utilizadas no presente estudo, 

mesmo que haja uma série de outras técnicas em estudos qualitativos como a técnica dos 

incidentes críticos, focus group, uso de diários e técnicas projetivas (ROESCH, 1999, p. 158-

165).  

Assim sendo, os dados primários nesta investigação foram coletados principalmente 

por meio de entrevistas semi-estruturadas, complementadas pela observação não-participante, 

e os secundários por meio da pesquisa documental.  

Entrevista é definida por Haguette (2001, p. 86) como “um processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. Entrevistas semi-estruturadas têm como 

objetivo primário entender o significado que os respondentes atribuem a questões e situações 

específicas, apropriadas quando a lógica passo a passo não está clara e o assunto em questão é 

altamente confidencial, podendo o entrevistado relutar em dizer a verdade diante de um 

questionamento direto e estruturado (EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 1991, p. 74). 

Houve perguntas pré-determinadas, deixando espaço para o surgimento de novas 

perspectivas a partir da opinião do entrevistado nas questões abertas, assumindo que este 

define o mundo de forma única (MERRIAM, 1998, p. 74-75). O pesquisador não estaria então 

predeterminando sua perspectiva por meio de uma seleção prévia de categorias de questões, 

como no caso dos métodos quantitativos de coleta de dados (ROESCH, 1999, p. 159).  

Questões que foram abordadas com os entrevistados referem-se às fases ou aos 

eventos mais marcantes para a empresa, influências do ambiente interno e externo, critérios de 

seleção para o país hospedeiro, relacionamento com parceiros, papel pessoal do líder no 
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processo de internacionalização, influências do contexto externo e vantagens comparativas da 

região, dentre outros (ver Apêndice D e E). O tempo médio de cada entrevista foi de 

aproximadamente 50 (cinqüenta) minutos, tanto na primeira fase, quanto na segunda, e todas 

foram transcritas na íntegra.  As entrevistas foram realizadas na cidade de Petrolina – PE, 

local onde a empresa e as instituições correlatas estão situadas, à exceção do sr. César 

Coutinho, cuja entrevista ocorreu em Recife – PE. Esta entrevista apenas pôde ser realizada 

em Janeiro de 2007, posto que o segundo semestre de 2006 (período previsto para coleta) é a 

época de safra da empresa e o executivo passou a maior parte do tempo fora do país, 

comercializando o produto junto aos parceiros. Nas duas fases da pesquisa foram realizadas 

um total de 15 (quinze) entrevistas.  

Como outra forma de coleta de dados primários, a observação em pesquisa possibilita 

o registro de eventos no momento em que estão ocorrendo, possibilitando maior 

conhecimento sobre o contexto ou incidentes específicos e sendo utilizada como referência 

para entrevistas posteriores (MERRIAM, 1998). Ademais, apresenta-se como uma estratégia 

muito útil para compreender um fenômeno que está mal definido ou ainda revelar aspectos 

não explicitados pelos entrevistados. Na pesquisa em administração, duas maneiras têm sido 

utilizadas quanto à observação (ROESCH, 1999, p. 161): 1) encoberta, quando o pesquisador 

é ou se torna um empregado da empresa; e 2) aberta, utilizada nesta pesquisa, quando há 

permissão para observar, entrevistar e participar no ambiente de trabalho em estudo, sendo 

esta utilizada nesta investigação. 

Para ser considerada eficaz para a pesquisa científica, o pesquisador deve compreender 

o que é eficaz para os objetivos formulados e fazer o registro (MATOS; VIEIRA, 2001, p. 

58). Dentre as categorias sobre o que observar, Merriam (1998) argumenta que estas 

consistem no cenário físico, nos participantes, nas atividades desempenhadas e interações, nos 

fatores e artefatos componentes da cultura. O roteiro de observação encontra-se em anexo 

(Apêndice F) e as análises apresentadas no capítulo quatro. 

Dado a abordagem histórica e retrospectiva da pesquisa, será também utilizada a 

pesquisa documental como uma das técnicas de coleta de dados. Os dados secundários são 

aqueles coletados para fins diferentes do propósito da pesquisa, mas de grande valia para a 

análise dos dados, inclusive para interpretar dados primários com maior critério (MERRIAM, 

1998, p. 124-127; MALHOTRA, 2004) ou mesmo complementar entrevistas ou outros 

métodos de coleta de dados (ROESCH, 1999, p. 165). Dentre as categorias utilizadas neste 

estudo, estão registros principalmente escritos, provenientes de documentos internos da 
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empresa, além daqueles públicos como jornais e revistas (impressos e eletrônicos), datados no 

período de 1985 a 2006. Além destes, os dados on-line, coletados no website do Grupo 

Fruitfort. A representação do método de coleta de dados utilizado nesta pesquisa consta na 

figura 16 (3). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 (3): Métodos e fases da coleta de dados. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007). 

 

Apresentados os métodos de coleta, a próxima seção refere-se à análise dos dados 

utilizada nesta pesquisa. 

3.7 Análise dos Dados 
Ainda que diversos autores dediquem-se a descrever e explicar como ocorre a análise 

de dados qualitativos (MILES; HUBERMAN, 1994; EISENHARDT, 1995; PATTON, 2001; 

COOPER; SCHINDLER, 2003), Merriam (1998, p. 156) defende que este processo é 

altamente intuitivo; um pesquisador não pode esclarecer sempre como as relações entre os 

dados emergiram, bem como o modo com que insights pessoais auxiliaram na condução da 

investigação. Faz-se necessário, contudo, que sejam observadas as finalidades integradas e 

complementares da fase de análise, quais sejam (MINAYO, 1992): estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados, responder às questões norteadoras da pesquisa e/ou 

confirmar os pressupostos formulados e ampliar o conhecimento sobre o assunto, articulando 

ao contexto do qual faz parte (GOMES, 2004, p. 69).  

O processo de pensamento na investigação científica consiste na dedução, indução ou 

na perspectiva integrada entre estes dois construtos (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 48-

50). A dedução é uma forma de inferência que parece ser conclusiva, necessariamente, a partir 

de razões dadas em consonância com o mundo real ou verdadeiro. O argumento indutivo é 

Pesquisa documental 

Entrevistas 

Pesquisa documental

Entrevistas 

Observação 

Fase 1: MAIO – JUNHO 2006 t tFase 2: OUTUBRO - DEZEMBRO 2007
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radicalmente diferente: não há tal força de relacionamento entre razões e conclusões na 

indução. Na opinião de Cooper e Schindler (2003, p. 49), “Induzir é tirar uma conclusão a 

partir de um ou mais fatos em particular ou de determinadas provas”. Argumentam os autores 

que a conclusão indutiva é uma concordância inferencial além dos fatos apresentados; embora 

a conclusão do pesquisador explique o fato, podem haver outras aceitáveis.  

É possível extrair da literatura, contudo, algumas opções valiosas acerca de como 

proceder diante do grande volume de informações provenientes das pesquisas qualitativas 

(PATTON, 2001, p. 449). Dentre as estratégias de análise apontadas por Merriam (1998), 

quais sejam: etnográficas, narrativas, fenomenológicas, de conteúdo e por meio da 

comparação constante, esta última especialmente aplicada neste estudo. 

O método comparativo constante de análise de dados foi desenvolvido por Glaser e 

Strauss, em 1967 como meio para construção de categorias e propriedades e relações entre os 

dados. Tal como o nome insinua, a estratégia básica do método é comparar o padrão de 

respostas dentre os pesquisados, além de incidentes particulares ocorridos nas entrevistas, 

registros nas notas de campo das observações ou documentos com outros incidentes e padrões 

no mesmo conjunto de dados ou mesmo em outro conjunto. 

Categorias referem-se a um “conceito que abrange elementos ou aspectos com 

características comuns ou que se relacionam entre si. [...] ligada à idéia de classe ou série” 

(GOMES, 2004, p. 70, grifo do autor). Trabalhar com categorias significaria, portanto, 

agrupar expressões, elementos e idéias em torno de um conceito único. Bardin (1977, p. 153) 

afirma que a análise de categorias opera por meio do desmembramento do texto em unidades 

menores ou categorias “segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 

possibilidades de categorização, a investigação de temas (...) é rápida e eficaz na condição de 

se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples”.  

Utilizada neste trabalho, a construção de categorias, por meio da codificação e do 

método da comparação constante, é uma técnica que auxilia no tratamento e interpretação dos 

dados (MERRIAM, 1998). De fato, o processo é intuitivo, mas também sistemático, baseado 

nos objetivos do estudo, orientação disciplinar e conhecimento prévio do investigador. Nesta 

pesquisa, as categorias investigadas foram definidas antes do trabalho de campo, com base na 

fundamentação teórica; após a coleta dos dados também foram formuladas, visando a 

classificação dos dados obtidos. Como sugere Gomes (2004, p.70), as categorias finais foram 

resultados da comparação entre as categorias gerais, estabelecidas antes do campo, com as 

específicas, formuladas após a coleta. 
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A análise dos dados foi, na essência, orientada por uma perspectiva de processo (VAN 

DE VEN, 1992).  Foi utilizado o framework proposto por Pettigrew (1987), o qual subsidiou a 

elaboração do modelo integrado de teorias de internacionalização (figura 12 (2)). O 

entendimento do fenômeno em questão teve ainda como base os procedimentos contidos na 

metodologia direct research (MINTZBERG, 1978, p. 936), em que o pesquisado deveria 

reconstruir, em passos seqüenciais, o fenômeno após ele ter acontecido, o que inclui:  

1. Coleta de dados: sejam primários ou secundários, são identificadas importantes ações 

e decisões seguidas pela organização, além de eventos e tendências do ambiente; 

2. Inferência das estratégias e períodos de mudança: a partir de uma ordem cronológica, 

são categorizados e comparados os dados, decisões e ações a fim de que se possa 

inferir determinados padrões do comportamento das estratégias, ao longo do tempo; 

3. Análise intensiva dos períodos de mudança: ocorre a interpretação dos padrões 

apresentados pelo passo 2 (dois), a partir das informações obtidas no passo 1 (um); 

4. Análise teórica: tendo como base a fundamentação teórica, busca-se explicar as 

descobertas realizadas em cada evento ou período histórico, bem como as conclusões 

do estudo como um todo. 

Ressalta-se que, durante a análise dos dados, houve a preocupação contínua em validar 

as informações a fim de que o resultado fosse o mais próximo da realidade do fenômeno 

investigado. As bases múltiplas de coleta utilizadas na pesquisa permitiram um grau 

consistente de validação, segundo a orientação de Noda e Bower (1996, p. 167). A 

triangulação contribui para essa validação na medida em que é possível checar os dados entre 

os métodos, quais sejam entrevistas, análise documental e observação. Ademais, tal como 

ocorreu neste trabalho, a validação pode também ser alcançada mediante a comparação das 

respostas entre os entrevistados (GLICK et al., 1995, p. 141). 

A última seção deste capítulo refere-se às limitações metodológicas do estudo. 

3.8 Limitações 
Parte das limitações metodológicas está ligada ao delineamento do estudo. Estudos de 

caso qualitativos, por se dedicarem ao entendimento particularista de um fenômeno, não 

permitem generalizações estatísticas (MALHOTRA, 2004), e os dados provenientes são 

considerados não conclusivos, ratificados pelo interesse no processo pelo qual se dá o 

fenômeno e não unicamente nos resultados, muito embora indique tendências analíticas para 
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outros casos. Outrossim, a coleta e a análise dos dados apenas deveriam parar quando 

houvesse exaustão das fontes, saturação das categorias e emergência das regularidades 

(MERRIAM, 1998). No entanto, restrições de recursos, tais como capital necessário para 

realização da pesquisa, tempo dos entrevistados e tempo do pesquisador, bem como acesso às 

fontes de coleta podem interferir negativamente nos resultados da investigação. 

Conforme advoga Mintzberg (1978, p. 948), é recorrente entre os pesquisadores 

sociais, especialmente aqueles dedicados às ciências administrativas, a dificuldade de acesso 

às informações das empresas. Isso é ainda mais evidente quando o foco são as estratégias 

competitivas; em muitas situações percebeu-se que os entrevistados sentiram-se inibidos, pois 

defendiam que “esta era a alma da empresa”, ainda que a pesquisa tenha sido formalmente 

autorizada e ressaltado o seu caráter acadêmico. Os documentos internos concedidos, pela 

mesma razão, não foram consideradas fontes valiosas de dados, uma vez que, em sua maioria, 

eram folders, informativos, dentre outros. Não foi possível ter acesso às planilhas comerciais 

ou de produção, tal como se pretendia inicialmente. 

Constituiu também um relevante desafio o fato da empresa ser localizada em 

Petrolina-PE, incorrendo em dificuldades de conciliação das agendas entre os entrevistados e 

a pesquisadora. O tempo da observação poderia ter sido maior não fossem as limitações de 

tempo e recursos financeiros da pesquisadora em se manter na cidade de Petrolina por mais 

algumas semanas. 

Por fim, tem-se que o pesquisador é peça-chave na pesquisa qualitativa, por tentar 

estudar de forma objetiva o fenômeno em questão e confrontar-se constantemente com suas 

opiniões próprias e preconceitos; seu propósito é construir conhecimento e não meramente 

opinar sobre determinado contexto (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Por esta razão, merece 

registro ainda a ausência de experiência da pesquisadora em investigações de cunho 

qualitativo, contrariando a recomendação de Patton (2001, p. 5). 

Uma vez delineados os procedimentos metodológicos, o próximo capítulo apresenta a 

análise e a discussão dos resultados desta investigação. 
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4 Análise dos Resultados 

 

O objetivo central desta pesquisa consiste na análise das características do processo de 

formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, no período compreendido entre 

1982 e 2006. Para alcançá-lo, foram formuladas as seguintes questões: 1) Quais foram as 

estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort ao longo do período 

delineado?; 2) Qual a convergência dos Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 

com as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort?; 3) Qual a 

convergência dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala com as estratégias de 

internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort?; e 4) Qual a convergência dos conceitos 

apregoados pela RBV com as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo 

Fruitfort?. 

Essas questões serviram como base para que os dados fossem coletados e 

interpretados, tornando possível a constituição das fases e eventos críticos no processo de 

formação de estratégias internacionais da empresa. É válido ressaltar que tais fases foram 

construídas principalmente a partir das informações obtidas nas entrevistas e na análise de 

documentos públicos, como jornais e revistas datados do período de 1983 a 2004 e 

documentos internos obtidos na VALEXPORT e no Grupo Fruitfort. 

Ao longo do período compreendido entre as décadas de 80 e 90 e no início do século 

atual, Gama-da-Silva (2001, p. 187) afirma que três dinâmicas distintas ocorreram para a 

reestruturacão produtiva e recomposição da base econômica e social do pólo Petrolina-PE e 

Juazeiro-BA, região do Submédio do Vale do São Francisco, quais sejam: 1) as 

transformações decorrentes do processo de globalização da economia, em especial da 

agricultura e da alimentação, com o surgimento das cadeias de suprimento internacionais de 

produtos frescos de alta qualidade que viabilizaram a inserção da região nesse cenário; 2) os 

investimentos públicos e privados na irrigação, impulsionando o desenvolvimento do pólo; e 

3) a capacidade da iniciativa privada em se apropriar de incentivos do Estado e de construir 

uma representação de seus direitos capaz de consolidar o complexo de produção e exportação 

de frutas frescas. 
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Por esta razão, faz-se necessário compreender a dinâmica da evolução que envolveu a 

fruticultura irrigada daquela região, com foco na exportação, para que o entendimento do 

processo de internacionalização do Grupo Fruitfort seja promovido e os objetivos desta 

investigação sejam alcançados. Ademais, é necessário compreender de que modo o comércio 

mundial de produtos agropecuários evoluiu nos últimos anos e influenciou as estratégias de 

produção e comercialização de frutas do submédio do São Francisco. Deste modo, a próxima 

seção refere-se ao contexto histórico no qual foi desenvolvida a atividade exportadora de 

frutas no pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA. 

4.1 A atividade exportadora de frutas do pólo Petrolina-

PE e Juazeiro-BA 
Atualmente, o mercado da manga, principal produto cultivado pelas empresas 

exportadoras na região do submédio do São Francisco (reconhecido como o maior pólo 

exportador de fruticultura no país), é destacado internacionalmente por três destinos de 

comércio: a América do Sul e Central, donde destacam-se Brasil, Peru, Equador e México, 

que abastecem o mercado norte-americano, europeu e japonês; a Ásia, que preferencialmente 

exporta para países dentro do próprio continente e para o Oriente Médio; e a África, que 

comercializa a maior parte de sua produção no mercado europeu (WYZYKOWSKI; 

ARAÚJO; ALMEIDA, 2002, p. 438). 

 Quanto ao mercado importador de mangas, é possível dividí-lo em dois principais 

blocos: o americano, representado pelos Estados Unidos, e o europeu, conforme visto na 

tabela 2 (4), a seguir. Este último bloco importa a fruta proveniente de diferentes países, em 

meses específicos, o que leva a Europa a estar relativamente abastecida durante o ano todo, 

dado o aproveitamento dos exportadores das chamadas “janelas de exportação”. Nesse 

continente, a penetração mais forte do Brasil ocorre durante os meses de agosto, setembro e 

outubro; com relação aos Estados Unidos, o México é o principal fornecedor, abastecendo 

entre os meses de fevereiro e agosto (WYZYKOWSKI; ARAÚJO; ALMEIDA, 2002, p. 439).  
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Tabela 2 (4): Principais países importadores da manga brasileira em 2005. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: SECEX – Datafruit IBRAF. 
 

Vale ressaltar que o Brasil dispõe a fruta no mercado americano entre os meses de 

agosto e novembro, período anterior em que se abastece também da manga equatoriana e 

peruana. Ainda com relação ao mercado norte-americano, é válido registrar que até 5 (cinco) 

anos atrás, o Brasil somente exportava manga de setembro em diante; o que ocorreu, portanto 

foi um alargamento da janela, incremento das oportunidades de negócio e estímulo à atividade 

produtora. Quanto à uva, os mesmos blocos principais de importação se destacam, conforme 

apresentado na tabela 3 (4). 
Tabela 3 (4): Principais países importadores da uva brasileira em 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SECEX – Datafruit IBRAF. 

MANGA 
Países Valor (US$ FOB) Volume (Kg) 

PAISES BAIXOS (HOLANDA) 32.942.816 52.248.083 
ESTADOS UNIDOS 14.637.981 26.334.763 
PORTUGAL 8.912.694 10.835.199 
REINO UNIDO 5.399.645 8.486.654 
ESPANHA 3.430.047 5.415.755 
CANADÁ 2.173.218 3.637.616 
FRANÇA 1.279.020 1.383.991 
ALEMANHA 969.335 1.655.861 
ARGENTINA 548.846 983.780 
ITÁLIA 528.457 593.790 
GANA 464.816 405.093 
ARÁBIA SAUDITA 452.772 611.520 
OUTROS 887.180 1.174.250 
TOTAL 72.507.946 113.687.782 

UVA 
Países Valor (US$ FOB) Volume (Kg) 

PAISES BAIXOS (HOLANDA) 62.855.936 31.845.812 
REINO UNIDO 24.216.176 9.929.293 
ESTADOS UNIDOS 12.989.605 5.419.388 
NORUEGA 2.154.385 696.600 
ALEMANHA 1.081.566 889.813 
SUECIA 957.432 572.270 
CANADA 772.043 406.445 
ARGENTINA 428.773 299.444 
FRANCA 276.353 212.817 
ESPANHA 272.915 172.554 
ITALIA 248.258 121.280 
MARTINICA 241.152 130.390 
OUTROS 872.329 566.645 
TOTAL 107.276.014 51.212.801 
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Apresentadas as informações de ordem geral quanto ao contexto mundial de 

exportação de manga e uva, faz-se necessária a aproximação da discussão com o objeto de 

análise desta investigação. Historicamente, o submédio do São Francisco, ou o pólo Petrolina-

PE e Juazeiro-BA, teve na agropecuária o seu setor mais importante da economia, tanto no 

que se refere à sua participação na economia, capacidade de absorção de mão-de-obra, bem 

como na caracterização da região como exportadora de alimentos para o Brasil e o exterior. 

Favorecida pelos recursos de solo, clima e da presença do Rio São Francisco, foram 

implantados vários perímetros irrigados, incorrendo na alta produtividade agrícola dos 

municípios e na perda da característica de agricultura de subsistência para a integração à 

produção agro-industrial (MARINOZZI; CORREIA, 1999, p. 1). 

O fato de a região Nordeste estar entre as mais pobres do país fez com que a 

necessidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento fosse uma constante em sua 

economia, inclusive em seus setores de exportação (XAVIER; VIANA, 2005, p. 459). Neste 

mister, é possível afirmar que os perímetros irrigados traduzem a história da reestruturação 

econômica e orientação para o mercado do pólo hortifrutigranjeiro do submédio. Reforçada 

pela representação política da família Coelho, a partir da segunda metade dos anos 60, a 

concentração de investimentos federais no Vale do rio São Francisco para criação de infra-

estrutura de irrigação e geração de energia elétrica, provocou novos investimentos voltados 

para o fortalecimento da infra-estrutura sócio-econômica. 

Por áreas irrigáveis entende-se a totalidade do campo passível de ser irrigado e 

distribuído pela CODEVASF. Estas áreas incluem aquelas de fruticultura perene, de cultivos 

temporários, de cana-de-açúcar e as áreas ociosas (MARINOZZI; CORREIA, 1999, p. 3). Nas 

décadas de 80 e 90, houve uma maior liderança do setor privado, mediante a organização dos 

empresários, motivados pela necessidade de competição nos mercados nacionais e 

internacionais, que passou a pressionar o Governo pela ampliação dessa infra-estrutura 

(CODEVASF, 2006a). Data desta época, a institucionalização da VALEXPORT e a fundação 

do Grupo Fruitfort. Ocorre que nesse período específico, portanto, o submédio foi 

efetivamente marcado por uma recomposição da agricultura em área irrigada; em particular, 

assistiu-se a uma dinâmica de especialização regional na fruticultura. Ressalta-se que na 

região, até meados dos anos 80, eram exploradas, principalmente pelos colonos, culturas 

anuais, como tomate, feijão, cebola, melancia, melão entre outras (MARINOZZI; CORREIA, 

1999, p. 1-2) e seu foco era o mercado interno. O sr. Alberto Galvão, Superintendente da 

VALEXPORT, relata que “O excesso de oferta e a não estruturação da atividade produtiva 
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entre os fazendeiros fez com que esta atividade declinasse, constituindo em um momento de 

transição para a fruticultura”.  

Após esta data, teve início um processo de substituição e especialização pelas fruteiras 

perenes, a exemplo da manga, da banana, da uva, do coco e da goiaba. Os dados coletados, 

conforme será destacado posteriormente, indicam que as realizações pioneiras e os trabalhos 

persistentes da CODEVASF, ao longo dos anos, aliados às ações de instituições públicas e 

privadas, resultaram numa melhoria expressiva dos indicadores socioeconômicos do Vale. A 

exemplo, na comparação entre 1991 e 1997, consta que as áreas exploradas com fruticultura 

perene passaram de 14% para 47% das áreas irrigáveis totais (MARINOZZI; CORREIA, 

1999, p. 1). 

São nove os pólos de desenvolvimento ao longo do Vale do São Francisco (ver figura 

1 (1)). Excetuando-se aqueles de Brasília e de Belo Horizonte, os demais resultaram, em 

grande parte, da concentração da irrigação e das demais ações da CODEVASF (CODEVASF, 

2006a). Tais pólos de desenvolvimento na bacia do São Francisco (a saber: Norte de Minas, 

Guanambi, Formoso/Correntina, Barreiras, Irecê, Juazeiro - Petrolina e Baixo São Francisco) 

possuem investimentos em rodovias, ligando a região aos principais portos do Nordeste. Sua 

infra-estrutura é apoiada pela ampliação e modernização dos portos (dotando-os de 

equipamentos adequados às exportações de hortifrutícolas, como o porto de SUAPE, em 

Recife), pelo fortalecimento da pesquisa, por meio do CPATSA - Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Trópico Semi-Árido, representado pela EMBRAPA Semi-Árido, entre 

outros. Ademais, as atividades comerciais são apoiadas pelo estabelecimento de instituições 

voltadas para capacitação de mão-de-obra, assistência técnica e extensão rural, além da 

ampliação do aeroporto de Petrolina, com a instalação de terminal para exportação de fruta e, 

como citado, da criação da VALEXPORT, como instrumento importante na mobilização dos 

produtores da região (CODEVASF, 2006b). 

No entorno, desenvolveram-se as indústrias de processamento de tomates e de frutas 

para sucos, produção de vinho, de açúcar, de álcool, de equipamentos de irrigação e de 

insumos agropecuários. No setor serviços, o número e o tamanho dos estabelecimentos 

instalados na região têm apresentado altas taxas de crescimento e dinamizado os serviços 

bancários e de telecomunicações. Vale ressaltar que o sucesso da agricultura irrigada foi 

motivado, também, pelos incentivos de créditos e fiscais criados a partir da década de 80, por 

meio do FINOR, BNB, PROINER e FNE (CODEVASF, 2006b). 
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Neste mister, o pólo de irrigação mais desenvolvido na Região do Vale do São 

Francisco, foco desta investigação, está situado em torno das cidades de Juazeiro – BA e 

Petrolina – PE. Como citado, os primeiros estudos para a implantação de projetos de irrigação 

foram efetuados na década de 1960; a SUDENE deu início à implantação dos pioneiros 

Bebedouro e Mandacaru, com o assentamento dos primeiros ocupantes, em 1968. O 

Bebedouro foi posteriormente ampliado pela SUVALE e pela CODEVASF e novos projetos 

foram implantados (CODEVASF, 2006c). Naquela região encontram-se os perímetros 

Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 

41.843,60 ha em operação, além dos projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga de 

Baixo, Apolônio Sales, Brígida, Icó-Mandantes e Caraíbas, do complexo Itaparica 

(CODEVASF, 2006c; MARINOZZI; CORREIA, 1999, p. 2). Compõem, ainda, esse pólo, os 

projetos de irrigação nas Ilhas do submédio São Francisco, a Unidade de Difusão de 

Tecnologia e a Unidade de Transferência de Embriões de Arcoverde (CODEVASF, 2006c). 

Aproximadamente 23.000 ha (vinte e três mil hectares) das áreas irrigáveis nos 

perímetros da CODEVASF em operação situam-se no município de Petrolina e 18.800 ha 

(dezoito mil e oitocentos hectares) em Juazeiro, conforme pode ser visto na tabela 4 (4). O 

maior perímetro irrigado do submédio é o Projeto Senador Nilo Coelho, ocupando 15.700 ha 

(quinze mil e setecentos hectares), equivalente a 38% das áreas, seguido pelo projeto Tourão 

com 10.300 ha (dez mil e trezentos hectares), 25% da área irrigável total. De modo geral, a 

partir de 1991, as empresas e os colonos encontravam-se em uma fase transitória, começando 

a introduzir a fruticultura perene (CORREIA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2001, p. 2-3); 

ainda que o Grupo Fruitfort já estivesse operando deste modo desde o início da década de 80, 

essa ainda não era a realidade do submédio até aquele momento.  
Tabela 4 (4): Apresentação geral dos perímetros de Petrolina-PE e Juazeiro-BA (divisão de área entre a área de 

colonos e empresarial). 
Áreas Irrigáveis Empresas Colonos  

Perímetro (ha) (%) N.o Áreas (ha) (%) N.o Áreas (ha) (%) 
Petrolina 22.990 55 174 9.386 39 2.025 13.604 76 

Nilo Coelho 15.712 38 131 6.412 27 1.446 9.300 52 
Bebedouro 2.418 6 5 924 4 134 1.494 8 
Maria Tereza 4.860 12 38 2.050 9 445 2.810 16 

Juazeiro 18.853 45 95 14.279 61 601 4.324 24 
Mandacaru 436 1 1 66 0 70 370 2 
Maniçoba 4.201 10 54 2.393 10 232 1.808 10 
Tourão 10.328 25 1 10.158 42 34 170 1 
Curaçá 3.889 9 39 1.913 8 265 1.976 10 

TOTAL 41.843 100 269 23.915 57 2.626 17.928 43 
Fonte: MARINOZZI e CORREIA, 1999, p. 2. 
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 O Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho (DISNC) localiza-se na margem esquerda 

do Rio São Francisco e se estende desde a Barragem de Sobradinho, no município de Casa 

Nova – BA, até o município de Petrolina – PE, com aproximadamente 80% da área do 

perímetro. O projeto tem uma área de 15.000 ha (quinze mil hectares) em operação, com 

1.457 (hum mil quatrocentos cinqüenta e sete) e lotes para área de colonização, que 

respondem por 60% da área irrigável, e 132 (cento e trinta e dois) lotes para a área 

empresarial, com 40% desta mesma área, dividida em 11 (onze) núcleos (SOUZA et al., 2001, 

p. 204). Como será visto nas próximas sessões, as estratégias bem sucedidas do Grupo 

Fruitfort em muito são dependentes da própria localização da empresa nesse perímetro 

irrigado, especialmente pela engenharia agrícola e estudo de viabilidade econômica que apóia 

a gestão do projeto. Uma vez que o projeto foi desenvolvido a partir do início da década de 80 

e o Grupo Fruitfort começou a exportar em 1985, já é possível perceber os indícios da 

influência do ambiente externo como impulsionadora das ações da empresa. Ratifica-se a 

importância e profissionalismo do DISNC para o submédio e para o Grupo Fruitfort no relato 

do sr. Voltaire Diaz, Gerente de Produção: 
A água da Fruitfort, por exemplo, faz um percurso muito grande, pega um canal 
secundário e cai nesse reservatório. Esses são os pontos de bombeamento que 
pressurizam a água. Por isso que eu digo que o Projeto já nasceu moderno, porque 
entrega água já na pressão certa para o usuário. Essa água seguramente andou uns 
50 kms, até chegar na fazenda. Esse projeto é interessante também, porque o 
controle de todo esse volume de água já é feito à distância, por controle remoto, e 
desde aquela época funciona muito bem. 
 

Em síntese, historicamente a atividade hortifrutigranjeira da região pode ser percebida 

em dois momentos, segundo o sr. Alberto Galvão, Superintendente da VALEXPORT: “1) 

Subsistência, com foco voltado basicamente para grãos, baixa competitividade e baixo retorno 

sobre o investimento; e 2) Fruticultura irrigada, a partir dos anos 80, com maior 

expressividade nacional e internacional da manga e da uva.” A internacionalização das 

empresas e especificamente do Grupo Fruitfort, como será destacado adiante, teve início com 

a exportação do limão e do melão, este último mais significativo. É possível perceber que a 

paisagem sofreu mudanças drásticas nos últimos 20 (vinte) anos, especialmente quanto à 

visão de mercado e modos de produção. Atualmente a representatividade nacional das 

empresas que compõem a região é significativa e apresenta um volume per capta exportado 

expressivo, para uma área cerca de 700 km distantes do litoral; a estimativa, segundo o sr. 

Márcio Araújo, Assessor da Superintendência da CODEVASF, é que anualmente U$ 200 

milhões (duzentos milhões de dólares) sejam movimentados no submédio com a produção e 

exportação de frutas e derivados. Na opinião do assessor: 
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Essa internacionalização foi boa porque [...] hoje já houve uma transformação grande 
das sociedades, da base rural; o sujeito que viu o pai plantar mandioca, hoje ele está 
trabalhando com uva, então são coisas totalmente distintas, então em um intervalo de 
15, 20 anos o cenário completamente mudou. [...] a partir mais ou menos nos anos 80, 
quando você começa a ter, o projeto do Nilo Coelho perto de Sobradinho ali, ele é um 
projeto de 84, aí começou realmente a produzir na década de 80, 87, 88. 

 
Como será aprofundado na subseção 4.3.2, uma das principais fontes de vantagens 

para as empresas situadas naquela região, estão a localização privilegiada e a exploração das 

características decorrentes dessa localização nas janelas de exportação do mercado 

internacional. Essas janelas consistem em um período em que a oferta mundial da fruta cai e 

as oportunidades são mais evidentes para o país. Os entrevistados nesta pesquisa citaram que 

é possível estimular o afloramento das frutas durante os 12 (doze) meses do ano, graças ao 

desenvolvimento tecnológico e à situação climática. Isto foi crucial para que o Brasil e o 

submédio pudessem aproveitar a visível lacuna existente na dinâmica de comercialização 

entre os países já então exportadores de mangas e uvas. 

 Em consonância com os objetivos geral e específicos dessa pesquisa, ainda que estes 

sejam tratados com mais profundidade nas próximas seções, procurou-se identificar qual o 

trade-off entre os fatores externos e internos às empresas no sucesso das atividades 

internacionais do Submédio do São Francisco e, por extensão natural, do Grupo Fruitfort. 

Essa extensão decorre da percepção de que a agricultura carrega uma sensibilidade muito 

maior aos fatores externos do que outras indústrias; as empresas estão susceptíveis a uma 

série de interferências do ambiente, sejam elas climáticas, governamentais, econômicas ou 

ecológicas. O sr. Domingos Sávio, Diretor Regional do SEBRAE, pondera quanto às 

características do agribusiness, da atividade exportadora e da perecibilidade inerente: 
[...] porque você está tratando com seres vivos, com as plantas, a perecibilidade é 
muito maior, e aí você está sujeito a uma série de interferências do ambiente que 
são coisas que fogem ao seu controle, além de uma já conhecida política agrícola 
governamental sempre equivocada ou muitas vezes não acompanhando o que isso 
seja. Fora os problemas de comércio internacional e proteção de mercado, a 
exemplo do mercado europeu, das proteções e das barreiras; então não é fácil. 

 
 As dificuldades vivenciadas pelos os produtores de manga estão associadas também ao 

fato de os consumidores não conhecerem bem o produto, por se tratar de uma fruta exótica. O 

crescimento da comercialização internacional, sob a perspectiva dos entrevistados, tem como 

empecilho: 1) a questão do consumo; 2) a ausência efetiva da exploração da marca “Brasil” e 

das complementaridades entre os produtos tropicais brasileiros. Ademais, esse é intensificado 

pelas dificuldades de comercialização, necessidades de melhoria da qualidade de produção e 

distribuição. O sr. Márcio Araújo comenta que: 
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Em alguns países é (a manga) considerada fruta exótica, então, tem essa dificuldade 
adicional. [...] por mais que você tenha condições muito favoráveis para a produção, as 
condições de comercialização não são as ideais: você tem dificuldades logísticas, você 
tem dificuldades da própria agregação de valor, embalagem, enfim... [...] os custos 
internos nos últimos anos também se elevaram razoavelmente, principalmente mão-de-
obra, que é uma atividade intensiva de mão-de-obra, o fornecimento de alguns insumos, 
que a maioria deles são importados, ou de outros estados ou de outros paises; O 
crescimento das receitas não acompanha o crescimento das despesas e aí, isso força a 
você ter que ter volume, tem que ter mercado, tem que prospectar novos mercados. 

 
 Os dados primários coletados indicam que nos últimos anos as dificuldades 

aumentaram bastante em função das chuvas, do câmbio, dos preços de venda que caíram e dos 

insumos e custos de mão-de-obra que cresceram. Essa é uma dificuldade que a região parece 

ainda estar enfrentando, muito embora os gráficos das exportações continuem ascendentes, 

bem como as perspectivas para 2007.  

Ao serem indagados sobre quais os momentos mais relevantes para a atividade 

exportadora de frutas da região, ao longo de sua história, os entrevistados das indústrias 

correlatas ressaltaram que as exigências norte-americanas nos últimos anos influenciaram 

bastante o padrão de produção, promovendo a melhoria da qualidade na região com as 

certificações continuamente exigidas. O pioneirismo do Grupo Fruitfort alavancou 

sobremaneira o estabelecimento desse padrão, por ser a primeira empresa a operar nesse 

mercado. A necessidade de adaptação a tais exigências foi decisiva para as decisões de 

investimentos e o aporte de recursos feitos pelas empresas nos últimos anos. Neste contexto, a 

qualidade e preocupação fitossanitária, especialmente para os Estados Unidos e também para 

a Europa são fontes de estudos constantes, dadas as exigências dos mercados. A questão 

principal recai sobre o desenvolvimento interno às empresas das pesquisas e incremento 

tecnológico na produção. Ainda que a EMBRAPA tenha relevante papel na disseminação do 

conhecimento por entre as empresas que compõem a região, desde que o pioneirismo é parte 

dos ativos das empresas, a transferência para as demais, especialmente aquelas de menor porte 

e poder aquisitivo, ocorre, crê-se, de forma tardia. O sr. Domingos Sávio é claro ao afirmar 

que:  
 [...] por outro lado você tem uma deficiência enorme do que é mais decisivo para um 
agricultor de irrigado, irrigado no semi-árido que é uma coisa nova, tem um vácuo 
enorme de pesquisa, então você vê aqui na questão da pesquisa dois fatores: um de 
infelicidade que foi quando instalaram a EMBRAPA aqui, foi instalado um centro de 
tecnologia para desenvolver tecnologia de confiança com enxerto depois veio a 
irrigação demandando tecnologia de irrigação, uma falta de sorte para a região e 
depois você tem um orçamento da Embrapa cada vez mais enxuto. 
 

Quanto à uva, o marco maior apontado por todos os entrevistados trata-se do projeto 

de uva sem semente, iniciado em 1997 e apresentando resultados significativos já a partir de 
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2001. Conforme será visto a seguir, registra-se a importância dos parceiros, maior que quando 

comparada à produção de manga, e aos indícios claros da clusterização daquela região. A 

atividade conjunta do SEBRAE, VALEXPORT, EMBRAPA e iniciativa privada conduziram 

a região a uma posição valiosa na competição nesse segmento no mercado mundial, inclusive 

permitindo um retorno sobre o investimento em um tempo relativamente curto.  

Diante do exposto ao longo dessa seção, é possível inferir que o atual padrão de 

formação de estratégia da região do submédio do São Francisco em muito acompanhou a 

evolução da fruticultura irrigada nos últimos 20 anos e apresenta-se uniforme apenas entre as 

grandes empresas detentoras de recursos e capacidade tecnológica, muito embora existam 

diferenças entre seu desempenho, pioneirismo e percepção de necessidades e visão das 

oportunidades de mercado. Reforçando este argumento, Correia, Araújo e Cavalcanti (2001, 

p. 7), em estudo acerca da análise da fruticultura irrigada como fomento ao desenvolvimento 

econômico e social, defendem que deve ser realizada uma capacitação dos produtores em 

relação ao mercado externo, visando atender um público sofisticado e exigente. Seria 

necessário ainda um trabalho de base para unir os produtores, visando, principalmente, 

administrar o calendário de produção das frutas para maximizar a utilização do transporte 

aéreo, reduzindo o valor do frete e estabilizando a oferta, além de promover o melhor 

aproveitamento das janelas de exportação. 

Decorre que não é possível desassociar as estratégias do Grupo Fruitfort do 

desenvolvimento da região, das condições climáticas e do apoio dos parceiros, bem como da 

dinâmica do mercado internacional. Ainda que a empresa, enquanto unidade de análise de 

pesquisa, seja o foco maior a partir desta seção, informações gerais referentes ao pólo serão 

naturalmente utilizadas, a fim de viabilizar a análise dos dados e discussão teórico-empírica 

dos achados deste trabalho. Assim sendo, em consonância com os objetivos propostos, as 

próximas seções referem-se à descrição das fases do processo de formação de estratégias 

internacionais da empresa, bem como o modo em que estas se inserem na região. 
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4.2 As estratégias internacionais do Grupo Fruitfort: fases 

e eventos 
Em harmonia com a recomendação de Pettigrew (1987) sobre a importância da 

compreensão dinâmica dos processos de estratégia na medida em que eles se desenvolvem e, 

especificamente, a de Welch e Luostarinen (1988, p. 34-35) e a de Melin (1992) quanto à 

internacionalização das empresas, a trajetória do Grupo Fruitfort foi subdividida em 4 (quatro) 

fases (figura 17(4)), de acordo com os eventos e/ou episódios mais marcantes vividos, 

conforme evidenciado ao longo das entrevistas com os executivos da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 (4): Fases do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort e sua posição 

temporal.  
 

As fases e eventos supracitados são descritos nas próximas subseções e foram 

inferidas a partir da análise dos dados coletados. Vale enfatizar que nos estudos qualitativos, 

as provas podem ser apresentadas em forma de expressões e citações, geradas a partir das 

próprias falas dos entrevistados (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 252). Durante o texto a 

seguir, podem ser observadas as principais ações estratégicas, os eventos marcantes e as 

condições dos ambientes interno e externo. Assim como a anterior, esta etapa do trabalho 

subsidiará a discussão dos resultados sob o marco teórico apresentado no capítulo dois e 

representado na figura 14 (2), p. 72. 

 

 

Fase 1: o conteúdo da estratégia e a decisão pela internacionalização (1982 – 1985). 
Fase 2: a perspectiva oportunista no mercado internacional (1986 – 1992). 
Fase 3: pioneirismo no mercado norte-americano, abertura de subsidiárias e                       
intensificação da concorrência (1993 – 1999). 
Fase 4: perdas, prejuízos e a reestruturação em busca da excelência (2000 – 2006). 
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4.2.1 Fase 1: o conteúdo da estratégia e a decisão pela 

internacionalização (1982 – 1985) 
A empresa foco desta investigação tem o perfil exportador já a partir do início das suas 

atividades; é caracteristicamente born global, conforme termo utilizado por Rocha et al 

(2005, p. 1). Conforme citado anteriormente, a motivação para sua fundação foi gerada com o 

nascimento e a implantação dos projetos de irrigação na região, “principalmente com o 

surgimento do Nilo Coelho e do Curaçá, no início dos anos 80; as áreas do Grupo Fruitfort se 

localizam 100% dentro das áreas irrigadas, caso contrário, seria uma outra história, um outro 

desenvolvimento”, afirma o sr. Voltaire Medina. Ele ainda acrescenta que: 
Então a Fruitfort adquiriu, quando na implantação do Projeto Nilo Coelho, um lote 
só, em 1982. Você (pesquisadora) deve ter visto na CODEVASF que esses lotes 
são licitados, publicamente, e avaliados sob a perspectiva técnica e econômica, qual 
o melhor projeto, não é assim arbitrário. Então nessa época, foram implantados os 
primeiros lotes de manga, não só da empresa, como da região. 
 

Naturalmente, seus produtos são plenamente voltados para o mercado internacional, a 

exceção daqueles que não atingem o padrão de qualidade esperado pelo público externo; 

registra-se que essas ações estão de acordo com a prática das demais empresas de maior porte 

situadas no submédio do São Francisco. Por outro lado, os pequenos produtores, com áreas de 

plantio em torno de 5 ha (cinco hectares) dedicam-se apenas ao atendimento do mercado 

interno ou vendem sua produção para as grandes empresas, como o Grupo Fruitfort, escoarem 

para exportação. Sob a perspectiva geral dos entrevistados e demais dados coletados, a 

história do Grupo é considerada emblemática, de vanguarda, na qual foi aberto caminho para 

a revolução da fruticultura irrigada no sertão do rio São Francisco, com considerável cota de 

ousadia e risco. A empresa marca então o início da era da fruticultura empresarial e planejada, 

voltada para metas mais consistentes no mercado global, conforme visto na seção anterior. 

Nas palavras do sr. Nildo Cassundé, gerente de infra-estrutura da empresa, “a Fruitfort ainda 

é, e vai continuar sendo durante muito tempo, um divisor de águas aqui do São Francisco”. 

Em matéria publicada na Revista Exame, em 25 de agosto de 1999 (Apêndice G), 

intitulada “A Califórnia é aqui”, têm-se o registro documental da atividade empreendedora 

dos executivos, mais especificamente do sr. Aristeu Chaves Filho. No início da década de 80 

relata-se que a CODEVASF incentivava o plantio irrigado e a região do submédio estava 

prestes a se transformar em um imenso pomar; nessa época, em Recife. O então empreiteiro 

Aristeu Chaves Filho questionou-se: Se os negócios não andavam tão bem para ele na 

construção civil, por que não diversificar o investimento e investir na fruticultura?  Atraído 
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então pelo preço da terra na região, o empresário adquiriu uma área de 670 ha (seiscentos e 

setenta hectares) e deu início a uma experiência até então inédita: o cultivo de manga para 

exportação, com o emprego de técnicas avançadas de irrigação e programação genética. 

Relata o sr. Aristeu Chaves Filho que, em 1982, ele e o sr. César Coutinho adquiriram 

à CODEVASF uma pequena área no Projeto Curaçá. No início da trajetória da empresa, seu 

foco era voltado basicamente à comercialização de melão no mercado externo, mediante a 

compra junto aos produtores locais. Era preciso desenvolver a competência empresarial, 

angariar recursos e promover o entendimento da dinâmica na qual se desenvolviam as 

transações comerciais estrangeiras na indústria da fruticultura. Em 1985, a empresa deu início 

à venda de mangas em outros países. Isso porque, mesmo sendo fundada em 1982, período 

em que a região ainda estava começando, foi necessário o desenvolvimento da expertise 

comercial por parte dos sócios-fundadores, sr. Aristeu Chaves Filho e sr. César Coutinho, bem 

como aguardar o desenvolvimento das mudas da fruta até o ponto ideal de afloramento e 

colheita.  

Naquela época, a empresa chamava-se Curaçá Agrícola; depois passou a ser uma trade 

e a área ficou em nome da Companhia São Francisco. Como citado, era preciso reunir 

recursos para a plantação de manga e a maneira que eles encontraram foi a comercialização de 

melões; inicialmente atendendo o mercado interno e gerando capital para a empresa. Posto 

que sua intenção voltava-se à exportação, fazia-se necessário conhecer o mercado 

internacional. Os executivos então, entre o final de 1982 e o início de 1983, foram a Londres, 

com o apoio da SECOM, Secretaria Comercial da Embaixada Brasileira na cidade, e passaram 

a visitar possíveis clientes, a identificar quais aqueles em potencial e qual o preço à época 

praticado. Um ano depois, em 1984, a empresa já era a segunda maior exportadora de melões 

do Nordeste. 

A essa altura, os empresários já haviam comprado a área onde hoje é situada a fazenda 

Fruitfort e, no início de suas operações, eles haviam firmado parceria com uma empresa 

chamada Batia Sul, em São Paulo, de reconhecida expertise nacional em exportação; era uma 

das três maiores exportadoras de fruta da época. A unidade constituída na região do submédio 

denominava-se Batia Nordeste. O sr. Aristeu Chaves relata que, por conta de alguns 

desentendimentos entre os sócios, ele e o sr. César Coutinho compraram o restante da 

sociedade na empresa; uma cláusula contratual garantia que o nome vigente teria que ser 

liberado. Foi quando nasceu a marca Fruitfort. Vale ressaltar que esse nome foi escolhido por 
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ter a mesma pronúncia, qualquer que fosse o idioma, denotando mais uma vez a orientação 

internacional da empresa. 

Acerca das atividades, registra-se que os empresários compravam os melões na região, 

embalavam, despachavam em caminhões e exportavam pelo vôo da Air France, em Recife. 

Segundo o sr. Aristeu Chaves Filho, essas ações conjuntas deram suporte para começar a 

incrementar e perceber o resultado comercial da atividade e até mesmo saber lidar com as 

dificuldades e inseguranças das atividades de exportação de perecíveis. Começaram a 

implantar a área da fruta na São Francisco, em Curaçá, e a área na Fruitfort, em Nilo Coelho, 

uma vez que seu foco já estava plenamente voltado à manga e à sua vocação internacional,. 

Historicamente, a área em Curaçá é a mais antiga de manga comercial do Vale do São 

Francisco. 

Faz-se necessário mencionar que nas fases do processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo, estão presentes informações provenientes do contexto externo em 

dois eixos principais: o comércio mundial de frutas e o desenvolvimento local da região. O sr. 

Voltaire Medina ilustra que a opção pela manga e pela uva atendeu a demanda e preencheu 

um gap na janela de exportação até então intocável pelos demais competidores, como o 

México, Peru, Equador ou Israel. Durante os primeiros anos, a empresa dedicou-se ao cultivo 

de limão e mamão papaya, ambos para exportação, mas em pequena escala. Ele afirma: 
(...) é que como você vê: tudo vai andando meio que em paralelo. Quanto ao 
contexto da agricultura mundial, justamente a gente tem que saber porque que a 
Fruitfort atualmente fez a opção pela manga, pela uva, por quê? Porque realmente 
existe um desenvolvimento mundial, uma conjuntura que apontam para isso. 
 

E as empresas São Francisco e Fruitfort foram continuamente crescendo. Quando os 

empresários começaram a exportar mangas, a partir da produção própria, conforme será 

descrito na próxima fase, deixaram de exportar aquelas compradas no Ceará e foram 

reduzindo o trabalho com o melão. Esta fruta, inclusive, eles já produziam em reduzida 

escala, apenas o suficiente para manter uma equipe de técnicos que tivesse competência ao 

ponto de fazer as avaliações necessárias à compra de melões em outras fazendas. 

A visão dos empresários sempre foi de crescimento constante e busca de novas 

oportunidades no mercado internacional. O Plano Real no Brasil, com início em 1994, 

conforme será contextualizado na denominada fase 3 (três) da empresa, foi o primeiro fator 

significativo que marcou negativamente a trajetória de crescimento da empresa, decorrentes 

das dificuldades de concessão de crédito e às alterações nas políticas cambiais. Antes deste 

evento, a próxima subseção refere-se ao momento em que a empresa efetivamente engendrou-
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se na atividade internacional, a partir da produção e exportação de mangas para o mercado 

europeu. 

4.2.2 Fase 2: a perspectiva oportunista no mercado internacional: 

Fruitfort na Europa (1986 – 1992) 
O início das exportações a partir da produção própria do Grupo Fruitfort foi marcado 

por intenso oportunismo, mais fortemente presente a partir desta segunda fase. Com a manga, 

a empresa assumiu um papel diferenciado daquele desenvolvido com o melão: provocar a 

participação da fruta brasileira no mercado consumidor estrangeiro, inicialmente europeu, 

bem como ampliar o conhecimento desse mercado acerca da fruta, até então considerado um 

produto exótico. Como pode ser visto no depoimento do sr. Marcelo Loyo, gerente comercial 

de exportação do Grupo: 
Ela começou a produzir manga [...] ela desenvolveu um trabalho para que a manga 
tivesse viabilidade comercial. [...] Então qual foi o trabalho dela? Ela desenvolveu e 
chegou ao ponto de contactar algumas empresas lá fora, somente na Europa pra 
fazer exportação para o mercado europeu, ou seja, ela foi a primeira empresa aqui 
que teve um contato com um cliente lá fora e, se exportou naquela época, se não me 
engano por via aérea, 10 pallets via São Paulo, pra tentar ver se conseguia 
desenvolver alguma coisa. 
 

 Começou então um trabalho árduo para incremento dessa produtividade, levando a 

empresa a alcançar seu primeiro objetivo: ter efetivamente um cliente, o que naturalmente 

provocou um aumento na área produtiva, investimento tecnológico e maior produção por área 

para acompanhar a dinâmica do novo mercado. Àquela época, começou a crescer o pedido 

desse importador, na Alemanha, citado pelo sr. Marcelo Loyo, para desenvolver um trabalho 

ainda maior, levando o importador ao papel de intermediário entre empresas situadas por toda 

a Europa e ampliando a rede de relacionamentos do Grupo Fruitfort entre aqueles países. E a 

empresa foi crescendo, aos poucos. 

Na busca pela conquista no mercado europeu, principal janela explorada pelas 

empresas brasileiras à época, o VALEXPORT NEWS (Apêndice G) em 1990, registrou o 

interesse do Governo Sueco em importar as frutas brasileiras por meio da empresa Fruitimport 

Abasaba Trading Group. Essa passagem é bastante representativa da perspectiva do 

oportunismo e da sensação da fase inicial das companhias nacionais em ser “compradas” a 

partir do interesse de agentes externos (ver KOVACS; OLIVEIRA; MORAES, 2006, 2007). 

À época já era presenciada a chegada na região de grandes compahias do mercado brasileiro e 
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empresas multinacionais que se dedicaram à produção de frutas: Carrefour, Bompreço 

(atualmente sob a gestão do Grupo Wal-Mart), Grupo Sílvio Santos, Grupo Queiroz Galvão, 

dentre outros. 

Acerca do contexto da fruticultura na região, em relação a 1990, a VALEXPORT 

previa um crescimento nas exportações na ordem de 40% para uva e 79% para manga, 

segundo informações divulgadas no Jornal Folha de São Paulo, em junho de 1991 (Apêndice 

G). Ainda neste ano, ressalta-se que a produção de frutas garantia o emprego de 400.000 

(quatrocentos mil) pessoas no pólo Petrolina – PE e Juazeiro – BA, e movimentava cerca de 

U$ 430,000,000.00 (quatrocentos e trinta milhões de dólares). 

O ano de 1990 marcou ainda o início do plantio em maior densidade da manga nas 

fazendas do Grupo Fuitfort. Passaram a ser 250 plantas por hectare, quando antes eram apenas 

100. O sr. Voltaire Diaz comenta que a esta densidade, associada à irrigação localizada e aos 

novos métodos de indução floral, desenvolvidos internamente no Grupo, fizeram com que 

houvesse o necessário aumento significativo na produtividade e na oferta da fruta no mercado. 

Um marco significativo para a trajetória da empresa ocorreu no final de 1992, quando 

houve o início, ainda tímido, das operações de exportação para os Estados Unidos. A 

realidade era que nenhuma empresa nacional exportava para aquele país, mesmo sendo esta 

uma oportunidade ímpar de negócios: A Fruitfort tinha a manga e a visão de negócio e os 

norte-americanos tinham um gap de 3 (três) meses onde não havia praticamente consumo da 

fruta pela ausência de oferta. Aliada a esse cenário, estava a alta exigência tecnológica e de 

tratamento fitossanitário no produto. A solução encontrada pela empresa, imbuída pela 

importância dos parceiros internacionais e da aprendizagem, é apresentada no relato do sr. 

Aristeu Chaves Filho a seguir. 
Aí nós fomos lá no México, eles detinham essa tecnologia. Fizemos um acordo de 
transferir tecnologia com uma empresa do México. O dono dela é muito meu amigo 
pessoal até hoje. E transferiu a tecnologia e nós passamos a fazer o tratamento 
endotérmico aqui, para exportar para os EUA. Neste período, de setembro a 
dezembro, quando tinha uma janela, onde nós exportávamos. Foi um bom período, 
que ajudou muito no crescimento da empresa, e ajudou muito também a sobreviver 
no período da dificuldade do corte do Plano Real. E a empresa, sempre, ano a ano 
ela implantava alguma coisa.  
 

Esta fase ainda marca os eventos de adaptação, ampliação das áreas, conhecimento 

preliminar do mercado e estabelecimento de parcerias no ambiente internacional. O sr. 

Voltaire Diaz apresenta a dinâmica vivida pelo Grupo, quanto à aquisição de terras, nesta 

segunda fase: 
(...) como eu disse, a Fruitfort adquiriu esse lote e começou com 25 ha de manga. O 
segundo lote que ela adquiriu, em 84, do lado desse primeiro e foram implantados 
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mais 25 ha de manga, tommy atkins, espaçamento 10 por 10, e foi o começo com 
força dessa empresa. Depois de 2 anos, foram implantados mais 22 ha na Curaçá, 
também de Tommy, depois vieram esses outros, mais um em 87 e dois em 89 e 90. 
Então aí, já juntou a nossa área aqui, que já dá 125 ha de manga e 10 ha de uva, que 
é o que tem atualmente (apenas na Fruitfort Agrícola). 
 

O principal ponto de ruptura, que culminou então no início da próxima fase, foram os 

investimentos para atender o mercado norte-americano e a disseminação das práticas bem 

sucedidas entre as empresas, tornando a fruticultura do submédio mais profissionalizada e 

competitiva. O ano de 1992 marca a abertura do primeiro escritório do Grupo Fruitfort fora do 

país, na cidade de Miami, Estados Unidos. Novos perfis empresariais e novos mercados serão 

a tônica da próxima subseção. 

4.2.3 Fase 3: pioneirismo no mercado norte-americano e 

intensificação da concorrência (1993 – 1999) 
Em 1993, período de franco crescimento para a fruticultura, segundo informações 

divulgadas pelo Jornal A Tarde (Apêndice G) e coletadas junto aos entrevistados, a produção 

de uva no São Francisco cresceu 138% em relação ao ano anterior, graças aos fatores de 

produção do submédio e à boa aceitação da fruta no mercado internacional. Isso chamou a 

atenção do Jornal The New York Times (Apêndice G), que, na edição de 25 de março de 1993, 

fez menção à habilidade brasileira em irrigar um deserto e disponibilizar frutas de boa 

qualidade ao mercado. 

Quando comparada à anterior, esta fase expressa um profissionalismo muito superior 

nas técnicas de plantio, de manuseio e de envio das frutas do submédio do São Francisco ao 

mercado internacional. Esta foi uma tendência apoiada inclusive pelas companhias de 

navegação que, com o aumento da produtividade das empresas na região, ampliaram os canais 

de exportação. O relato do sr. Marcelo Loyo a seguir ilustra essa passagem. 
[...] depois (do primeiro cliente alemão fixo da Fruitfort e conseqüente pressão 
mercadológica para o aumento da produtividade) começa a fase onde as 
companhias marítimas abriram os canais de exportação, naquela época não era nem 
via container, era via navio porão, ou seja, colocava o pallet diretamente no porão, 
isso aí a gente já está falando do ano de 94, 95, 96, e aí já foi levando mais carga, 
no caso tinha que ser para Rotterdam, onde era a base da chegada da fruta na 
Europa.  
 

 A partir de 1995, segundo a Sra. Eliete Antão, os containers começaram a vir para 

fazenda, porque até então as frutas iam via transporte rodoviário, dentro da câmara fria e 
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acondicionadas para exportação apenas nos portos, tanto para a Europa, quanto para os 

Estados Unidos. Atualmente, posto que há fiscais do ministério norte-americano no packing 

house do Grupo e representantes das autoridades fiscais portuárias, os containers já saem 

lacrados e inspecionados desde a fazenda. 

Diante de uma maior expressão internacional e incremento na produtividade, a 

empresa encaminha-se para um estágio em que os pedidos começam a vir dos clientes no 

exterior demarcando o fim da fase mais oportunista e das ações por meio da tentativa e do 

erro, típicas do aprendizado inicial em sua trajetória. Conforme defende o sr. Marcelo Loyo, a 

empresa incrementou sua produtividade e ampliou a área de produção; as redes de 

relacionamento estavam mais bem consolidadas e era possível melhor planejar a safra, as 

expectativas de receita e as necessidades de investimento. Vale ainda registrar que nesta 

época, em torno de 1993, “exportávamos pela marca Fruitfort; não existiam as marcas São 

Francisco, nem a Copa (...) para o mercado europeu e para o mercado norte-americano, talvez 

500 mil caixas” lembra a Sra. Lúcia Andrade, contadora do Grupo. 

As outras empresas que compunham o Vale do São Francisco começaram a crescer 

também, levando ao incremento da concorrência e do reconhecimento nacional daquela região 

como importante pólo da fruticultura para exportação. Como o Projeto Nilo Coelho, área de 

irrigação onde a maior parte das fazendas do Grupo Fruitfort está situada; era um projeto que 

estava sendo bem visto no Brasil. Havia o incentivo das pessoas começarem a produzir, até 

pra promover o desenvolvimento da região e da estrutura do Rio São Francisco em si; os 

bancos já estavam instalados e a SUDENE disponibilizando recursos para os empresários 

investirem. Então, como citado, outras fazendas obtiveram crescimento na produção e as 

companhias marítimas abriram novas linhas do Brasil para a Europa e para os Estados Unidos 

para poderem fazer o transporte das frutas. Quanto à intensificação da concorrência, 

característica desta fase vivenciada pela trajetória da empresa, a Sra. Lúcia Andrade comenta 

que: 
[...] só a Fruitfort mandava para os Estados Unidos. Daí, havia pouca concorrência, 
que depois começou a se estruturar e tomar mercado. Como ela (Fruitfort) era dona 
do mercado, talvez não tenha se preparado para poder receber essa concorrência e 
sofreu o impacto. Então ela teve que correr, e buscar tecnologia, modernizar, 
procurar profissionais adequados para o momento dela. Investimento na uva sem 
semente, mudar a variedade de manga, algumas foram enxertadas em outras 
variedades que têm preço melhor. 
 

Diante desse quadro, a empresa começou a intensificar a busca dos seus diferenciais 

competitivos por meio de novas estratégias e visão de negócios. A participação em feiras, 
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investimento no packing house e na marca passaram a fazer parte do cotidiano do Grupo 

Fruitfort. Acerca deste aspecto, afirma o sr. Marcelo Loyo: 
Aí a empresa já começou a fazer um trabalho diferente, que é o que os donos dela 
fazem: ver a concorrência e ver onde é que pode mudar pra tentar conseguir melhor 
resultado. Ou seja, o que é que a empresa fez: ela tentou se desenvolver, ela 
participa anualmente de feiras pra mostrar a sua marca, mostrar seu produto. 
Trabalha e investe em qualidade da fruta, investe aqui no packing house. O packing 
house da Fruitfort, se não for o melhor, está entre os dois ou três melhores da 
região. [...] Então a empresa foi fazendo um outro trabalho: tentar mostrar sua 
marca e a sua qualidade. Então esse trabalho sempre foi esse: a empresa chegou lá 
fora, até tu ser uma das primeiras, todo mundo conhecer a marca, começaram a 
solicitar, começaram a vir empresas, começaram a ter mais contatos, não só aquela 
empresa alemão, mas o seu amigo holandês, italiano, seu amigo inglês, começaram 
a fazer visitas periódicas, tentar fazer um programa mais fixo com a empresa, mais 
semanal, volume tal... 
 

O Grupo Fruitfort, acompanhando as tendências de maior produtividade e expansão 

internacional, ampliou a área produtiva de mangas em 80 ha (oitenta hectares) na Fazenda 

Curaçá, estando a empresa entre as maiores produtoras da fruta no país, segundo ressalta a 

notícia veiculada no Jornal do Commercio acerca desta questão, em 3 de maio de 1994 

(Apêndice G).  

Em 1995, registra-se a instalação do terminal aéreo da cidade de Petrolina, permitindo 

a redução nos custos de exportação, principalmente em relação ao frete. Sua importância foi 

intensificada devido a uma série de problemas que as empresas da região do Submédio 

estavam enfrentando junto ao Porto de SUAPE, onde não apenas a ausência de infra-estrutura 

adequada e câmaras frigoríficas suficientes, como também os aumentos constantes nas taxas 

(ver Jornal do Commercio em 15/04/93, 28/04/93 e 26/08/93) levavam ao escoamento da 

produção pelos portos de Natal e Salvador. 

Um marco inquestionável na produção de frutas do submédio, bem como com o Grupo 

Fruitfort, dada a relevância do contexto externo para suas estratégias, foi o enfoque nas 

atividades relacionadas às uvas sem sementes entre as empresas da região. Desde meados de 

1993, o SEBRAE já proclamava a necessidade de maior tecnologia no Vale do São Francisco, 

segundo reportagem veiculada no Diário de Pernambuco (Apêndice G).  O Jornal A Tarde 

Rural, em junho de 1995 e o Jornal do Commercio, em julho de 1995 (Apêndice G), 

anunciavam que essa variedade de uva seria produzida em Juazeiro – BA, por meio de 

estudos e pesquisas avançados do CPATSA – EMBRAPA, em um programa pioneiro no país.  

Em julho de 1997, o Jornal do Commercio (Apêndice G) publicava que o Nordeste já 

cultivava a uva sem caroço, sendo este o resultado de um investimento de US$ 1.800.000.000 

(um milhão e oitocentos mil dólares) das empresas privadas em pesquisas realizadas em 
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parceria com a EMBRAPA e o SEBRAE. Em 1998, 12 (doze) variedades eram testadas, 

segundo a Gazeta Mercantil (Apêndice G). A participação do SEBRAE nesse projeto permitiu 

o posterior repasse do know-how para os pequenos, médios e grandes produtores rurais. A 

expectativa já em 1998 era de 2000 t/ano (duas mil toneladas por ano). 

Até o momento, segundo relato da maioria dos entrevistados, conforme visto adiante, 

a manga tinha sido a locomotiva que alavancava a exportação regional, algo em torno de U$ 

40.000.000 (quarenta milhões de dólares). No entanto, sabia-se à época que as mangas Tommy 

Atkins e Kent, variedades cultivadas no pólo e espécies mais vendidas no mercado 

internacional, poderia, sob a perspectiva do sr. Aristeu Chaves Filho, em depoimento à 

Revista Exame (25 de agosto de 1999, ver referências no Apêndice G) “ceder lugar a uma 

nova vedete; estamos nos redirecionando para a uva sem semente. É com ela que virão os 

ganhos maiores no mercado externo”. Ressalta-se que a opção parece ter sido inevitável; 

conforme citado na subseção anterior, desde que a EMBRAPA, em pesquisa financiada pela 

iniciativa privada e pelo SEBRAE, conseguiu desenvolver a primeira uva seedless brasileira. 

Os produtores imaginavam que poderiam atender o mercado europeu na entressafra no 

hemisfério norte e tirar todas as vantagens da ausência de concorrência direta com uva de 

outra procedência no período. 

Sob influência do contexto externo, é necessário registrar o período de reestruturação 

orgânica vivido pelo Grupo Fruitfort, entre os anos de 1994 e 1996. As dificuldades, 

inicialmente atribuídas apenas ao início do Plano Real, diante do equilíbrio cambial com o 

dólar e as dificuldades de concessão de crédito aos produtores rurais, foram verdadeiramente 

intensificadas com a percepção da empresa de que sua estrutura organizacional era 

inadequada. O sr. César Coutinho conta que, até 1993, todo investimento na região era feito 

mediante crédito abundante dos bancos oficiais, como o Banco do Nordeste e o Banco do 

Brasil. Com esse novo plano econômico, a atividade do agronegócio para exportação, de 

maneira geral sofreu, pois segundo o gestor: 
[...] a inflação tinha uma correção atrelada ao dólar e no fundo era possível repassar 
isso para o custo dos seus produtos; o dólar subia diariamente e nós estávamos 
vendendo em dólar... As dívidas de investimento mudaram; enquanto a moeda 
nossa que é o dólar, já que a empresa foi sempre voltada pra exportação, caía, 
chegou a 0,83 de real, nossa taxa de pagamento subiu 43%. Então isso aí mudou um 
pouco a nossa rotina, ate 97 quando foi feita a reestruturação. A empresa mudou 
muito em função desse descasamento da moeda e da taxa, seu ativo e seu passivo... 
ela teve que se reestruturar. 
 

A Sra. Lúcia Andrade lembra então que “(...) quando foi em 96, nós tivemos a 

primeira reestruturação; eu entrei na área contábil em 93, e fui convidada para assumir a 
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contabilidade aqui. Quando foi em 96, posso dizer que foi um dos primeiros apertos, o que 

levou à primeira grande reestruturação”. Ela relata ainda que 
Por volta de 90, 92, se trabalhou muito com capital de terceiros, e quando chegou 
em 95, 96, o negócio apertou e a gente não conseguiu mais obter capital de giro, 
devido a uma série de dificuldades econômicas, do próprio Vale, do país. Então em 
96, começamos a trabalhar com capital próprio. 
 

Decorre que a partir de 1996, o Grupo começou a sair desse período de dificuldade. 

Ocorreu que seu crescimento quanto ao volume negociado e valor atribuído ao produto, não 

foi acompanhado por ajustes em sua estrutura organizacional. Havia problemas na área de 

recursos humanos, na área financeira, na área de compras; conforme relata o sr. Aristeu 

Chaves, “a empresa mudou de patamar e, na realidade, nós deveríamos ter percebido antes, 

mas percebemos antes que ela sucumbisse”. Acrescenta ainda que 
(...) porque a grande maioria das empresas aqui do Vale sucumbe por causa disso. 
Elas são tratadas como empresas pequenas, com estruturas de empresas pequenas, e 
na verdade elas estão em outro patamar. Então ela perde os controles, e quando ela 
perde os controles ela tem o desvio até da própria conduta dos funcionários. É de 
controle, de má gestão. 
 

Foi contratada uma empresa de consultoria em Belo Horizonte e esta passou um ano e 

meio no Grupo. Nos primeiros três meses ocorreu a fase de diagnóstico da situação atual, a 

criação de um modelo organizacional, para em seguida, a fase de implementação. Na opinião 

dos entrevistados, esta foi a fase mais difícil, uma vez que muitos dos funcionários antigos 

não se adaptaram; antes, tinham uma autonomia maior, e passaram a prestar conta das 

atividades, realizarem planejamento das ações e, conseqüentemente, serem menos intuitivos. 

O Sr. Aristeu Chaves Filho afirma que uma empresa pequena trabalha muito com a intuição, 

realidade que não mais era condizente com a então atual situação do Grupo. Vários 

funcionários não se adaptaram e deixaram a empresa. Esta, após este evento de reestruturação, 

voltou novamente a crescer. Em 2003, conforme será visto posteriormente, o Grupo passou 

por um novo momento de ajustes e reestruturação. 

A partir de 1997, foi implantada a área da uva sem semente na fazenda São Francisco, 

algo em torno de 40 ha. (quarenta hectares); antes disso, havia uma pequena área na Fruitfort. 

Com isso, o Grupo já começou a aumentar o volume de trabalho, dando início às exportações 

no ano de 2000. De maior valor agregado quando comparada a manga, a uva é muito 

procurada e fácil de operacionalizar. Isso talvez tenha estimulado a empresa a investir mais 

expressivamente nesta produção, elevando o patamar de faturamento para 50% do total em 

2006, conforme será visto adiante. O Sr. Voltaire Diaz argumenta que o valor agregado da 

uva é muito maior que o da manga e só compensa exportar esta fruta em grandes volumes; a 
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margem de lucro é muito pequena: “temos que mandar pelo menos dois milhões de caixas 

para poder compensar a operação envolvida. Havia uma margem muito alta no começo, mas 

foi diminuindo”.  Acerca das diferenças entre os mercados, o Sr. Marcelo Loyo pondera ainda 

que: 
[...] já o de manga não: você tem que fazer com que o consumidor aprenda a comer 
a fruta para poder ganhar mais espaço no mercado. Mesmo hoje, você atinge um 
público que é pequeno. Você tem países para desenvolver um trabalho, na Holanda, 
na Bélgica, França não, mas na Espanha, França já conhece a fruta muito bem, 
Alemanha já é o maior consumidor, Inglaterra também, mas Itália, o Leste Europeu 
principalmente, Suíça, você tem aí oportunidade de abrir bons negócios. Agora, é 
porque o pessoal por não conhecer a fruta, dá preferência pela compra da laranja, 
do melão, do papaya, comprar outros produtos. 
 

Por sua vez, um longo período de tempo e intensas as negociações com o mercado 

japonês foram dedicados para a exportação de frutas, ressaltando novamente o pioneirismo do 

Grupo Fruitfort. Em agosto de 1995, o Jornal do Commercio (Apêndice G) exibia como 

manchete “Exportação de manga vai unir Pernambuco e Japão: o negócio movimentará US$ 

10.000.000 e abrirá mercados para outras frutas”. O Sr. Aristeu Chaves Filho ressaltava à 

época, que “por enquanto haveria o envio apenas de mangas,” fato que ocorreu apenas em 

2005, como será destaque adiante. 

É oportuno ressaltar que segundo a VALEXPORT (2006), no período de 97 a 99, do 

total de 19.193t (dezenove mil, cento e noventa e três toneladas) de uvas e 116.320t (cento e 

dezesseis mil, trezentos e vinte toneladas) de mangas exportadas pelo Brasil, 95,0% e 85,5%, 

respectivamente, foram colhidas em vinhedos e pomares da região submédio do São 

Francisco. Do valor obtido com essas exportações, na ordem de US$ 104. 000.000, 00 (cento 

e quatro milhões de dólares), US$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões), ou 91%, foram 

capitalizados por produtores do pólo.  

A partir de meados dos anos 90, a tecnologia já expandia o mercado de manga, 

corroendo paulatinamente as vantagens do pioneirismo do Grupo Fruitfort no mercado norte-

americano. Vale ressaltar que, nos Estados Unidos, o Grupo começou a operar em 1993, 

quando por via aérea, encaminhava os pallets após rigoroso tratamento fitossanitário, 

adaptando-se às exigências do novo mercado. Mesmo nos dias atuais, poucos são os packing 

houses na região que detém a tecnologia necessária para exportar para os Estados Unidos. 

Esta fase marcou ainda a abertura do escritório de apoio do Grupo Fruitfort na 

Holanda, na cidade de Roterdam, em 1996, e a transferência daquele situado em Miami para a 

Filadélfia em 1999. Assim sendo, a empresa fazia-se presente nos dois principais mercados 

mundiais consumidores de manga e uva. 
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Dentre os entraves e as dificuldades que necessitariam ser vencidas à época, ao final 

desta terceira fase, para impulsionar o volume de exportações de manga e uva no Brasil, os 

quais se destacam: 1) tributos na produção e comercialização; 2) endividamento do setor; 3) 

barreiras internacionais e riscos fitossanitários; 4) parcerias entre o governo e iniciativa 

privada; e 5) custos de exportação, como frete, armazenagem e seguro (VALEXPORT, 1998), 

percebe-se que diversas ações realizadas pelas empresas da região do submédio do São 

Francisco, e mais especificamente pelo Grupo Fruitfort, destaque por seu pioneirismo, foram 

norteadas para suplantar tais barreiras; muito embora ainda nos dias de hoje haja o impacto 

daqueles entraves nas estratégias realizadas no seu desempenho, conforme pode ser visto nos 

depoimentos dos entrevistados a seguir.  

Por fim, a partir de informações coletadas em documentos internos na VALEXPORT 

(Apêndice G), em 1998 o Nordeste brasileiro apresentava um volume de exportações bastante 

significativo em manga e uva quando comparado às demais regiões, conforme pode ser 

observado na tabela 5 (4) a seguir. 
Tabela 5 (4): Participação do Nordeste nas Exportações de Manga e Uva 

 
Fruta Nordeste Outras regiões 
Manga 53.317,7 t 7.070,2 t 
Uva 11.572,0 t 3.435,6 t 

 
Fonte: VALEXPORT – Relatório Anual Elementos de Mercado, 1998. 
 

Dando continuidade à descrição das fases e eventos que compuseram a trajetória 

internacional do Grupo Fruitfort, a próxima e última subseção discorrerá sobre as mudanças 

pelas quais a empresa passou para adaptar-se às demandas do mercado e necessidades internas 

de organização, bem como a forte influência do clima nas estratégias da fruticultura e da 

empresa. 

4.2.4 Fase 4: perdas, prejuízos e a reestruturação em busca da 

excelência (2000 – 2006) 
Esta fase é fortemente orientada por um período de evolução da empresa, a partir da 

aprendizagem vivenciada nos anos anteriores, quanto às técnicas de produção e gestão 

empresarial. Foi ainda uma fase de investimento e preparação para o contorno das crises, 
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muito mais de origem climática do que político-legal ou econômica, como foi evidenciado na 

fase 3.  

A partir de 2000, a empresa deu início à exportação de uvas, fruto do investimento 

iniciado em 1997, com a implantação da área da uva na fazenda São Francisco e alavancado 

pelo projeto da uva sem semente, destacado na subseção anterior. O Sr. Aristeu Chaves Filho 

relata que  
[...] sempre havia a vontade de produzir uva sem semente, mas faltava tecnologia 
pra se produzir. E na época, a VALEXPORT firmou um convênio com o SEBRAE, 
veio só gente de fora, inclusive. Então é uma questão muito seria isso aí: as 
adaptações da uva sem semente de outros países na nossa região. E daí foi que nós 
passamos a plantar a partir de 2000. Hoje em dia, em termo de faturamento, a uva 
já está bem próxima da manga. Acredito que no próximo ano (2007) já esteja na 
faixa de uns 50%, com 1/3 da área. 
 

Impulsionado pelo incremento da produção na área de uvas, um evento marcante para 

a trajetória do Grupo Fruitfort foi a aquisição da Copafruit, em 2001. Até então, o Grupo 

permanecia com as duas empresas que o constituíam desde a primeira fase, sendo essas São 

Francisco e Fruitfort. O modo com que os empresários conduzem os negócios de forma 

profissional e competente é novamente evidenciado neste momento. Afirma o Sr. Aristeu: 
A Copafruit nós compramos. Meu irmão como gosta muito disso aqui e comprou 
uma área. Ele é empresário de ônibus. E adorou a fase romântica da fruta, não é? 
[...] A plantação, você ver a fruta crescer, você pegar aquela primeira fruta, levar 
para casa e dizer: ‘Essa fruta é da minha família, fui eu que produzi’. [...] Mas 
depois tem a parte comercial, a parte profissional. Deixou de ser uma atividade de 
plantação, e passou a ser uma atividade empresarial que exigia competência, 
dedicação e também de profissionalismo. Nessa parte ele disse: ‘A minha área é de 
ônibus’. [...] Eu disse que ia pensar, ofereci uma proposta aí ele topou e 
compramos. 
 

A Copafruit, à época da aquisição, era composta por duas áreas: Copa manga e Copa 

uva. Atualmente são três, comprada a antiga Frupel que pertence também a Copafruit, área 

esta incorporada ao Grupo Fruitfort em Janeiro de 2006. Essa última, também na extensão do 

Projeto Nilo Coelho, conta com 30 ha. de manga e 18 ha. de uva. A empresa hoje é formada 

pela Fruitfort Agrícola, São Francisco Agrícola, em Curaçá, especificamente produtora de 

manga e a Copafruit, conforme descrito na subseção 1.1.1. 

Ainda em 2000, a empresa entrou em um processo de fusão com empresas do Rio 

Grande do Norte, a fim de se tornar a maior empresa nordestina, na indústria da fruticultura. 

Conta a Sra. Lúcia Andrade que: 
Esse foi um processo que ocorreu entre os anos de 2000 e 2002; nós trabalhamos 
muito no levantamento de dados, fizemos workshops em Natal, em Mossoró, a 
gente chegou a estruturar todo o organograma da empresa, enfim. Quando foi em 
meados de 2002, não se concretizou a fusão, então toda a trajetória que a gente fez 
foi “por água baixo”, estávamos apostando. 
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Dentre as empresas envolvidas nesse processo, estavam Maísa, São João, Fruitfort e 

Frunorte. A propósito, esta última foi levada a leilão pela terceira vez, em 2003, segundo O 

Mossoroense (Apêndice G), após duas tentativas em que não apareceram compradores 

disponíveis a desembolsar US$15.700.000,00 (quinze milhões e setecentos mil dólares). De 

acordo com a Sra. Lúcia Andrade, essa tentativa de fusão chegou até a fase final do 

planejamento, com a elaboração do plano de contas; “O embrião já estava todo pronto, faltava 

apenas a fase de implementação. Aí de repente não vai mais, então todo o trabalho foi 

perdido, porque uma das empresas desistiu da estratégia de fusão”, acrescenta a gestora. 

A esperada alavancagem financeira do BNDES, decorrente do processo de fusão, não 

se tornou realidade, levando o Grupo Fruitfort a utilização de capital próprio para se reerguer, 

certamente, sob a opinião dos entrevistados, não com o modelo de gestão vigente no 

momento. Este fato impulsionou na segunda grande reestruturação orgânica da empresa, 

como explica a Sra. Lúcia Andrade: 
Aí, foi como eu lhe disse: de 2002 a 2003, se fez a nova reestruturação da empresa, 
criou-se as chefias, departamentalizou-se as áreas, reprofissionalizou-se as equipes 
contratou profissionais de outros lugares, criou-se algumas áreas que não existiam, 
como a área de infra-estrutura que não existia da forma como é hoje, controladoria, 
a área comercial também foi reestruturada, porque até esse tempo, o escritório 
funcionava em Recife; a matriz era aqui, mas tinha uma equipe em Recife, que dava 
o apoio. 
 

O ano de 2003, portanto, foi marco dessa segunda reestruturação, que, diferentemente 

da primeira ocorrida em 1996, a empresa já estava em processo de preparação, realizando, 

desde 2000, um ajuste significativo na área de informática. Já havia a previsão da necessidade 

de mudança. O Sr. Nildo Cassundé comenta que o Grupo estava inchado, uma vez que houve 

crescimento, ressaltado nas fases anteriores, mas não houve uma base de gestão adequada que 

o sustentasse. A Sra. Lúcia Andrade argumenta:  
As fazendas tinham uma estrutura precária de administração rural, foram 
reorganizadas, e por último, a fase final da reestruturação, foi trazer o escritório de 
Recife pra cá (Petrolina), para ficar todo mundo no mesmo patamar, de 
informações, porque às vezes as pessoas queriam mudar (algum procedimento) e 
não sabiam como eram as dificuldades aqui; é um trabalho estressante, porque a 
equipe é muito pequena e o volume de trabalho muito grande: são três empresas, 
cada uma com uma filial e todo mundo produzindo. 
 

Atualmente, as revisões de planejamento e estrutura são feitas anualmente; naquela 

época, em 1996, ocorria de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, depois reduziu para 3 (três) anos e 2 

(dois) anos. O Sr. Aristeu Chaves Filho conta que em alguns setores, o ajuste é feito 

semestralmente. As decisões ocorrem de maneira muito dinâmica; é preciso que a empresa 
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acompanhe a velocidade com que se processam as transações comerciais, especialmente por 

trabalhar com perecíveis. O executivo acrescenta que: 
Porque é entender a velocidade. Principalmente na área comercial, que você vive de 
decisões imediatas, que estão acontecendo agora. Eu estou aqui, dentro do skype. 
Está-se fora, eu levo minha maquina aqui (palmtop). Todos meus e-mails estão 
aqui, 24 horas, onde eu estiver. São soluções rápidas que você tem que investir 
muito. Nós investimos muito em tecnologia. Hoje em dia a gente é desparadamente 
a empresa com a parte tecnológica mais avançada do Brasil, na fruticultura. [...] E 
ao contrario do que pensam, isso não é custo. Nós chegamos a gastar de 12 a 13 mil 
dólares por mês de telefone quando a gente não tinha tecnologia suficiente. Hoje a 
gente gasta 500 dólares por mês. 
 

A empresa, depois de ter vivenciado esses períodos de reestruturação, fez um novo 

ajuste em 2005, em menor proporção. Isto porque, segundo explica o Sr. Aristeu Chaves, as 

adequações anteriores tinham sido traumáticas, uma vez que havia a mudança real na forma 

de conduzir as atividades na empresa. Afirma ainda que atualmente não ocorre mais desta 

forma: é um processo natural de evolução. Acrescenta que: 
Nós estamos sempre modificando. Hoje a gente trabalha com auditoria. Então, com 
o processo traumático que a empresa vivia, era impossível ela sobreviver. Porque só 
a parte de ser traumático já mostrava uma inconsistência imensa dela de muitos 
anos atrás que gera resultados negativos e pouca preparação e planejamento. 
 

E essas mudanças direcionaram a empresa ao rumo certo, na opinião dos 

entrevistados. A Sra. Eliete Antão afirma que a empresa “começou a crescer direito. 

Contratou pessoal qualificado, de consultor de logística, que é responsável pelas reservas, pela 

liberação das cargas e pelos estoques; atendemos melhor o cliente.” Naquele momento, a 

empresa estava então articulada essencialmente sobre dois pontos de apoio: 1) a produção, 

infra-estrutura e adequação do produto para exportação em Petrolina e 2) a negociação e a 

comercialização sob a responsabilidade do escritório em Recife. A separação que existia 

antes, que para o Sr. Nildo Cassundé, enfraquecia o Grupo: “a partir de 2006, a empresa 

torna-se um conjunto único; isso é ótimo porque quem comercializa, quem está trabalhando 

com o cliente final, está vendo como o produto é feito e as nossas dificuldades para atender às 

exigências do mercado. Isso reduziu drasticamente o percentual de rejeição da fruta”. 

Quanto às informações do contexto externo, na tentativa de minimizar os efeitos de 

doenças e redução das barreiras fitossanitárias ao mercado internacional nas fazendas 

produtoras e exportadoras de frutas da região, foi instalada em 2003 a Biofrábrica Moscamed 

Brasil, em Juazeiro (BA), cujo propósito central é reduzir em ao menos 70% a população da 

mosca-da-fruta nos pomares nacionais (HERBÁRIO, 2002, ver referências no Apêndice G). 

O projeto de instalação da biofábrica em Juazeiro, contou com parcerias privadas como da 
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VALEXPORT e do IBRAF, além da EMBRAPA Semi-Árido. Tal fato tem implicado na 

melhoria das características fitossanitátárias dos produtos da região. 

Muito embora o volume de exportação e produção na região do submédio tenha 

apresentado padrões bem sucedidos ao longo do tempo, sendo o maior pólo brasileiro de 

exportação de manga para os mercados dos Estados Unidos e Europa, o Jornal A Tarde, 

veiculado no Estado da Bahia, publicou em outubro de 2004 que os agroempresários previam 

queda de 15% a 20% da safra de 2004 em relação a 2003, que também já não foi um ano 

positivo, segundo a perspectiva dos entrevistados; nem mesmo a então recente abertura do 

mercado japonês seria capaz de reverter a tendência de queda da produção. 

É possível atribuir tal projeção negativa às fortes chuvas registradas nos meses de 

janeiro e fevereiro que interferiram na cadeia produtiva do Vale, provocando prejuízos em 

torno de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares). Tal projeção posteriormente foi 

confirmada pelos depoimentos dos entrevistados, conforme pode ser visto a seguir. Dentre os 

impactos para a região, ressalta-se que as pequenas e médias empresas sofreram sério declínio 

em seu desempenho por não dispor da estrutura das grandes companhias. Por outro lado, “por 

conta da crise, o preço internacional está melhor, mas a oferta foi reduzida”, observando o Sr. 

Aristeu Chaves Filho, enquanto vice-presidente da VALEXPORT. Atualmente, estima-se que 

820.000t (oitocentos e vinte mil toneladas) de manga são produzidas no território nacional, 

sendo 90% dessa produção concentrada no Vale do São Francisco. 

Em 06 de fevereiro de 2004, o Diário de Pernambuco (Apêndice G) publicou uma 

reportagem intitulada “Fruticultura tem prejuízo de R$ 145.000.000” (cento e quarenta e 

cinco milhões de reais), em que a safra de uva deveria sofrer queda de 50% e perdas na ordem 

de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Para o Sócio Diretor do Grupo Fruitfort, 

Aristeu Chaves Filho, a produção de uvas de mesa sem sementes certamente seria reduzida 

em torno de 50% no primeiro semestre; por outro lado, a manga teria seu período de 

frutificação atrasado, levando a uma superprodução a partir de julho. O empresário explicou 

ainda que os prejuízos só começaram a ser sentidos com mais intensidade a partir de abril, 

quando comumente tem início a safra de uvas. A Sra. Lúcia Andrade ilustra com propriedade 

essa passagem: 
Olhe 2003, 2004, 2005 foram anos ruins. 1º. Semestre de 2003, para chegar a safra 
foi muito difícil, por questão climática, porque se perde uma safra de todo um 
semestre por causa disso; o 2º. Semestre não é suficiente para você cobrir um ano 
todo; você projeta principalmente a parte da uva: tem um investimento muito alto, 
tem um risco muito grande, não sei se já passaram isso pra você, mas o 
investimento é altíssimo, e você teve 30 % da produção; então não cobre os custos. 
Você tem na área da uva 600 funcionários, além de você pagar o salário dele 
durante todo o período que ele ta lá, quando você for demitir, tem que pagar todos 
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os encargos tributários, e a receita, a gente vai tirar de onde? Então 2003, 2004, 
2005 e o 1º. Semestre de 2006 foram anos ruins para a região, é uma dependência 
muito grande. 

 
Ainda na opinião da gestora, no período entre 1996 e 2003, não teve um ano 

significativamente bom, embora se deva levar em conta que esses anos anteriores foram de 

investimento contínuo. De fato, o packing house foi triplicado e teve sua estrutura melhorada, 

graças à visão da empresa e as exigências do mercado, assim como os departamentos de 

certificações, os investimento na área da uva sem semente na fazenda São Francisco, e na 

compra da Copafruit, estes últimos com recursos próprios. A Sra. Lúcia acrescenta que “Aí 

não tem como ela “folgar”; ela vai “folgar” agora porque investiu todo esse tempo e agora tá 

na hora de aproveitar. E ela tem capital”. Vale ressaltar que, atualmente segundo o Sr. 

Marcelo Loyo, a produção anual de mangas no Grupo Fruitfort é da ordem de 12.000 t (doze 

mil toneladas), representando um total de 15% do volume no submédio do São Francisco. 

Para os próximos anos, as perspectivas são as melhores do que os períodos anteriores. Vale 

ressaltar que, segundo a Sra. Lúcia, o aprendizado da empresa permitiu algumas mudanças 

estratégicas na produção. A exemplo, ela cita que: 
[...] por três anos produzimos uva no primeiro semestre, uva sem semente, aí esse 
ano tomou-se a decisão de que não mais iria se produzir no primeiro semestre 
porque nos três anos se perdeu, três anos seguidos de prejuízo com a uva. As 
demais, a manga também teve prejuízo, mas segundo perspectivas, a produção de 
mangas será para o ano inteiro, mas a uva totalmente concentrada no segundo 
semestre. 
 

A fim de aprimorar a infra-estrutura local, em 2004 é registrada a ampliação do 

aeroporto de Petrolina; de 1.300 m² (mil e trezentos metros quadrados) para 2.000 m² (dois 

mil metros quadrados), além da utilização plena das câmaras frigoríficas. A pista atualmente é 

a 2ª maior do Nordeste. Na opinião da Sra. Ângela Bacelar, coordenadora de Recursos 

Humanos, o Grupo Fruitfort participou deste evento. Ela conta que: 
[...] houve também uma participação muito boa dos donos da empresa em relação à 
melhoria do aeroporto de Petrolina, eles foram algumas das pessoas, empresários da 
região que trouxeram essa melhoria, ampliar aí o esquema de embarque aéreo e o 
escoamento da mercadoria também através dos portos. Então as estradas, tudo isso 
aí, houve um estudo que viabilizasse isso. 
 

Ao longo desta fase, gradativamente a empresa investiu em novas variedades de 

manga, por uma questão essencialmente mercadológica. O ano de 2004 é considerado o 

marco principal para este evento, segundo o Sr. Voltaire Diaz. Nesta linha, o Sr. Hélio 

comenta que  
A manga tommy é uma manga que tem seu valor, e tudo, mas o mercador dela ficou 
muito pequeno porque a concorrência é muito grande. Todo mundo aqui no Vale 
tem tommy. Então quando todo mundo manda, satura o mercado, os preços caem e 
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fica inviável. Então a gente aumentou a área de hallen, e de kent, e a tendência do 
grupo provavelmente é de aumentar ainda mais estas duas variedades, talvez até 
com uma terceira variedade como é o caso da palmer.  

 

Para contextualizar esta mudança, o sr. Voltaire Diaz afirma que “a tommy atkins já 

era, há muito volume e a margem está reduzida”. Isso não ocorre diretamente com as novas 

variedades, uma vez que há o domínio da empresa na cultura da fruta, esta tem melhor paladar 

e tem menos fibras. Um mercado crescente é aquele da manga minimamente processada, ou 

seja, vendida já descascada ou cortada; e a kent e a palmer são ideais para isso.  

Naturalmente, a visão de oportunidades dos líderes fez-se presente. No período da 

janela de exportação explorada pelo Grupo, não há concorrência no mercado internacional 

para essas novas variedades; Peru, Equador e Israel partem em outros períodos, especialmente 

a partir de janeiro. E ainda há mais uma peculiaridade: a hallen e a kent são melhor induzidas 

no frio, segundo a descoberta do sr. Voltaire, gerente de produção do Grupo, e essa condição 

coincide com o período da janela aproveitado pela região do submédio. Por esta razão, fica 

mais difícil dos outros países, por exemplo, tirarem essa condição de vantagem comparativa. 

O sr. Hélio acrescenta 

É uma questão climática, certo. Então quando trata de uma questão de clima, não 
tem muito como mexer, é uma coisa bem engessada. O Voltaire viaja bastante para 
o Peru, mas ele nunca comentou, não, que eles estejam (dominando a técnica). 
Tentar eles tentam, mas você conseguir mexer com o clima, é muito difícil. Agora 
só se tiver uma mudança climática grande, como aqui às vezes tem. 

 Vale ressaltar que o mercado é por país: os ingleses e franceses preferem a manga 

hallen porque é uma manga sem fibra. Os outros, a tommy. Essas outras variedades têm um 

pequeno defeito em relação à tommy: sua cor não é muito atrativa, muito embora levem 

vantagem em durabilidade e resistência. Com relação à uva, a empresa dispõe de 175 ha 

(cento e setenta e cinco hectares) plantados, sendo que 5 (cinco) de uva com semente, e 170 

(cento e setenta) de uva sem semente. Seu principal mercado é o inglês e americano na uva 

sem semente. Para a uva com semente, o continente europeu representa o foco principal. 

O jornal brasileiro no Japão, International Press, em 7 de fevereiro de 2004 (Apêndice 

G) publicou que depois de 23 anos de tentativas, o Brasil finalmente havia obtido do Governo 

daquele país “sinal verde” para viabilizar a exportação de manga; eles temiam a chamada 

moscamed, combatida pela Biofábrica instalada no pólo em 2001. O Diário de Pernambuco 

publicou em junho de 2004 (Apêndice G) que o Governo Japonês abria consulta pública para 

os empresários interessados em vender mangas para o Japão; nesta mesma reportagem, 

Aristeu Chaves Filho demonstrava crença de que a abertura do documento com as exigências 
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ocorresse já em julho desse ano com o envio de um inspetor japonês para ficar 

permanentemente no Vale. O Estado de Pernambuco iniciou a exportação de frutas para o 

Japão em 31 de novembro de 2005, segundo informações publicadas pelo Governo do Estado 

(Apêndice G). O embarque foi realizado por meio do Porto de SUAPE. Para isso, foi 

necessária a participação de técnicos especializados, que acompanharam o transporte das 

frutas, com a utilização de equipamentos especiais durante todo percurso das áreas de cultivo 

e embalagem até o destino final do produto; claramente demonstrando a preocupação 

fitossanitária diante as exigências do mercado japonês. Vale mencionar que, segundo o 

Governo de Pernambuco (Apêndice G) esta informação foi repassada pelo sr. Aristeu Chaves 

Filho, na rodada de negociações da XVI Feira Nacional da Agricultura Irrigada ao então 

Superintendente de Novos Negócios de SUAPE, Antônio Uchôa. O convênio de exportação 

foi firmado entre a empresa de logística Hambürg Sud e o Grupo Fruitfort. 

O ano de 2006, o último de análise ao longo do processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort nesta pesquisa, foi marcado ainda pelas alterações 

climáticas na região e comprometimento da produção, como citado, mais fortemente presente 

no primeiro semestre. O investimento nas novas variedades de mangas, em substituição 

gradual à tommy atkins terá retorno apenas a partir de 2007, ano no qual ainda não ocorre a 

colheita plena e ideal. Ademais, em 2006 foram efetivamente sentidos os esforços da empresa 

na reestruturação orgânica e seu reflexo na qualidade do produto.  

Diante do exposto, apresentadas as fases e eventos que constituíram a trajetória da 

empresa, a próxima subseção apresenta uma síntese do padrão de formação de estratégias 

internacionais do Grupo. 

4.2.5 Síntese do padrão de formação de estratégias internacionais 

do Grupo Fruitfort no período de 1982 a 2006 

É possível afirmar que o padrão de formação de estratégias internacionais do Grupo 

Fruitfort, ao longo do período delineado, se manteve constante e gradual e apoiou a decisão 

inicial pela internacionalização. A empresa perseguiu continuamente esse objetivo, muito 

embora tenha vivenciado diversas dificuldades, desde aquelas associadas às questões 

climáticas, políticas ou macroeconômicas, até as necessidades de reestruturação orgânica e de 
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maior profissionalização de suas atividades. Poucos foram, portanto, os pontos de ruptura; as 

mudanças foram implementadas de maneira lenta, e, à exceção do episódio vivido em 1996, 

com a primeira grande reestruturação orgânica, ocorreram de forma pouco traumática. Crê-se 

que isto é devido ao estilo de liderança e à própria identidade cultural de pioneirismo, 

qualidade, competitividade e inovação em que o Grupo se encontra; as necessidades de 

mudança são compartilhadas por aqueles que formam a empresa e o perfil empreendedor e 

flexível é presente entre os funcionários.  

A ruptura, enquanto invalidação das práticas anteriores e substituição destas por 

formas inteiramente novas não foi de fato percebida na trajetória da empresa. O mais próximo 

disto ocorreu apenas em 1996 e em 2003, períodos da reestruturação orgânica, este último em 

menor intensidade. Mesmo no início das operações, quando houve a gradativa migração da 

compra e exportação de melão para a produção e comercialização da manga no mercado 

internacional, houve a concomitância das atividades, até que uma delas deixou de ocorrer. Em 

um outro momento, no início das exportações para os Estados Unidos que, indubitavelmente, 

foi um marco na trajetória da empresa, não houve a substituição plena das atividades; ocorreu 

a implantação de um novo sistema de tratamento da fruta e treinamento interno dos 

funcionários para atender as demandas do novo mercado, sem que o anterior (Europa) 

deixasse de existir. 

As mudanças foram frutos da conseqüência natural de crescimento e expansão das 

operações internacionais do Grupo Fruitfort, moderadas por fatores ligados ao agronegócios; 

este imbuído pela influência dos elementos climáticos, da dependência dos fatores externos de 

produção e das janelas comerciais de exportação. Muito embora as decisões cotidianas sejam 

imediatas, especialmente por se tratar da operação de perecíveis, o tempo que dura o processo 

produtivo na agricultura, especialmente para novas plantações ou mudanças nas variedades 

disponibilizadas, como no caso do processo de substituição gradativa da tommy atkins pela 

hallen e kent, na última fase da trajetória, é naturalmente algo lento; as pessoas não são 

subitamente surpreendidas com novas formas de trabalho. 

Em 1982, ano de fundação da empresa, percebeu-se a forte influência da implantação 

dos projetos de irrigação e dos agentes externos para que a decisão inicial da 

internacionalização fosse tomada pelos empresários. Com o contexto bastante favorável, as 

estratégias do Grupo foram, de maneira geral, deliberadas, orientadas pela intenção de ganho 

de competência no mercado internacional com o comércio de perecíveis. A exportação do 

melão deu à empresa o caráter de player expressivo nessa indústria, posto que em 1984, já era 
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o maior exportador da fruta no Nordeste. Em 1985, tem início a venda de mangas ao mercado 

europeu. 

A fase dois foi marcada pela continuidade das ações praticadas, pelo estabelecimento 

de parcerias e pelo investimento na produtividade. Por esta razão, poucos foram os eventos 

marcantes, como se a fase fosse unicamente uma preparação da empresa para os anos 

seguintes, de intensa concorrência e crescimento da participação nacional no comércio 

mundial da fruta.  Nesta fase, a região do submédio já começava a despontar nacionalmente 

como importante centro de exportação, atraindo a atenção não apenas dos competidores, mas 

de instituições de apoio como bancos, agências governamentais e indústrias correlatas. O foco 

à época era apenas o mercado europeu; o pioneirismo do Grupo Fruitfort fez com que suas 

atenções se voltassem para o então inédito mercado norte-americano, para a identificação de 

um gap de três meses em sua janela de importação de manga e pela abertura do primeiro 

escritório de uma empresa do submédio no exterior. 

Diversos foram os eventos e episódios marcantes na terceira fase da trajetória da 

empresa. Primeiramente, deu-se o início efetivo das exportações para os Estados Unidos. Isso 

exigiu do Grupo, com considerável cota de ousadia e risco, um forte investimento em 

tecnologia para adequar o processo produtivo às exigências fitossanitárias do novo mercado, 

reforçando os pilares da empresa em qualidade e produtividade. A partir desta época, a 

concorrência foi intensificada, o que culminou na paulatina corrosão da vantagem competitiva 

do Grupo, alcançada por seu pioneirismo e visão de mercado. Era preciso desenvolver novas 

competências empresariais, reforçar o poder de recursos idiossincráticos e preparar seu 

modelo de gestão para atuar de novas formas, mais agressivas comercialmente, mais 

dinâmicas e profissionalizadas. Aliado a isso, o contexto externo macroeconômico 

apresentava-se desfavorável, dadas dificuldades de concessão de crédito à agricultura de 

exportação advindas com a implantação do Plano Real, em 1994. O cenário descrito culminou 

no primeiro episódio de reestruturação orgânica vivido pelo Grupo, no período de 1994 a 

1996. Esta estratégia, segundo os entrevistados, foi traumática, mas decisiva para que o Grupo 

retomasse o caminho certo para o crescimento sob bases mais sólidas de gestão. Marcaram 

ainda esta fase a abertura do escritório em Rotterdam, Holanda, a fim de minimizar a 

interferência dos intermediários nas exportações da empresa, dotando-a de maior controle da 

atividade comercial e a substituição daquele localizado em Miami por um na cidade de 

Filadélfia, em 1999. 
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No ano de 2000, a empresa deu início às exportações de uvas sem semente, sob forte 

influência dos parceiros correlatos que, desde o início da década de 90, engendravam esforços 

de pesquisa da fruta. O profissionalismo empresarial ditou as regras às empresas no submédio 

e o clima demonstrou o quanto a atividade é susceptível às suas intempéries: as fortes chuvas, 

associadas à ausência de apoio governamental, fizeram com que vários produtores fechassem 

as portas. Os prejuízos para o Grupo Fruitfort foram seriamente sentidos; após uma tentativa 

frustrada de fusão com três outras empresas de fruticultura no nordeste, a empresa vivenciou 

seu segundo episódio de reestruturação orgânica. Suas estratégias compreenderam ainda o 

investimento em novas variedades de manga, a fim de atender oportunidades nos mercados 

norte-americano e europeu e o início das exportações para o Japão, esta última favorecida pela 

instalação da biofábrica de moscas estéreis na região, em 1993. A síntese das fases e eventos 

supradiscutidos está apresentada no quadro 7 (4), bem como evidenciados os momentos de 

maior interferência dos agentes externos na trajetória do Grupo Fruitfort. Em negrito, os 

eventos mais significativos para a empresa, segundo os entrevistados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 
 

FASES EVENTOS 
Fase 1 

(1982 – 1985) 
1982: Projeto de Irrigação Curaçá 
1982: Aquisição de área no Projeto Curaçá (onde é situada a Fazenda São Francisco) 
1982: Fundação do Grupo Fruitfort 
1983: Início das exportações de melão pelo Grupo Fruitfort 
1983: Projeto de Irrigação Nilo Coelho 
1984: Aquisição de área no Projeto Nilo Coelho (onde é situada a Fazenda Fruitfort) 
1985: Início das exportações de manga 

Fase 2 
(1986 – 1992) 

1987: Estabelecimento de parcerias do Grupo Fruitfort com intermediários alemães 
1989: Participação significativa do Brasil na dinâmica do comércio mundial da manga 
1990: Crescimento da produtividade na região do submédio 
1990: Plantio de manga em alta densidade no Grupo Fruitfort 
1992: Abertura escritório Miami 

Fase 3 
(1993-1999) 

1993: Início das operações para os Estados Unidos 
1993: Intensificação do investimento em produtividade e qualidade 
1994: Concorrência acirrada 
1994: Início do Plano Real 
1994: Recorde brasileiro na exportação de frutas 
1995: Ampliação em 80ha na Fazenda Curaçá 
1995: Instalação do terminal aéreo de Petrolina 
1994 - 1996: Reestruturação Orgânica 
1996: Abertura escritório Roterdam 
1997: Início do cultivo da uva sem semente no Grupo Fruitfort 
1997: Implantados 40ha de uva sem semente na Fazenda São Francisco 
1999: Substituição do escritório de Miami por outro na Filadélfia 

Fase 4 
(2000 – 2006) 

2000: Início das exportações de uva sem semente 
2000: Início das negociações para fusão 
2001: Aquisição da CopaFruit uva e manga 
2003: Fim do processo de fusão 
2002 - 2003: Reestruturação orgânica 
2003: Instalação da Biofábrica MoscaMed 
2003 – 2006: Chuvas intensas no primeiro semestre e prejuízo para as empresas 
2004: Ampliação do Aeroporto de Petrolina 
2004: Investimentos em novas variedades de mangas 
2005: Início das operações para o Japão 
2006: Aquisição da Frupel – Incorporada a CopaFruit 
2006: Migração do escritório de Recife para a sede da empresa em Petrolina 

 
Quadro 7 (4): Síntese das fases e eventos que constituíram a trajetória do Grupo Fruitfort. 

Fonte: Pesquisa de campo (2007). 
 

Como enfatizado anteriormente, esta investigação está pautada na orientação de 

Pettigrew (1985b; 1987) para o estudo do processo de formação das estratégias nas empresas 

e seus momentos de mudança vivenciados ao longo do tempo. Por esta razão, foram 

categorizados e sintetizados no quadro 8 (4) os eventos e as fases da trajetória do Grupo, de 

acordo com a dimensão de conteúdo (o que mudou) e seus respectivos processo (como 

mudou) e contexto (onde mudou). As dimensões mais relevantes para cada fase estão em 

destaque no estilo sombreado. Contudo, vale ressaltar que, corroborando com o argumento 

desse autor, as três dimensões simultaneamente fizeram parte de toda a trajetória da empresa; 
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tais destaques foram atribuídos àquelas que originaram a mudança ou se sobrepuseram às 

demais em cada fase específica.  

 
DIMENSÕES FASES Conteúdo Contexto Processo 

Fase 1 
(1982 – 1985) 

• Fundação da empresa 
• Exportação de manga UE 

• Projetos de Irrigação; 
fatores de produção 

• Janelas de Exportação 

• Aquisição de lotes VSF 
• Aprendizagem  

Fase 2 
(1986 – 1992) 

• Plantio alta densidade 
• Escritório Miami 

• Chegada novos players; 
fatores de produção 

• Crescimento gradual 
• Produtividade 
• Aprendizagem 
• Parcerias 

Fase 3 
(1993-1999) 

• Exportação manga EUA  
• Novo modelo de gestão 
• Implantação área uva 
• Escritório Rotterdam 

• Janelas de Exportação 
• Projeto uva sem semente 
• Concorrência 

intensificada 
• Plano Real 
• Aeroporto em Petrolina 

• Consolidação parcerias 
• Profissionalismo 
• Episódio Reestruturação 

Fase 4 
(2000 – 2006) 

• Exportação uva UE/EUA 
• Aquisição Copafruit 
• Novo modelo de gestão 
• Novas variedades manga 
• Exportação Japão 

• Instalação Biofábrica na 
região 

• Fortes chuvas; fatores de 
produção 

• Demanda por novas 
variedades 

• Aval dos clientes 
japoneses (fitossanidade) 

• Produtividade 
• Episódio Reestruturação 

Quadro 8 (4): Dimensões da mudança nas fases da trajetória do Grupo Fruitfort. 
Fonte: Pesquisa de campo (2007). 

 
Encerrada esta etapa de caráter mais descritivo dos resultados, a próxima seção refere-

se à discussão dos achados sob a perspectiva teórico-empírica que fundamenta as análises da 

pesquisa. 

4.3 Análise teórico-empírica dos resultados 
Após a descrição das fases que constituíram o processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort, no período compreendido entre 1982 a 2006, esta seção tem 

como objetivo promover a análise dos resultados sob as perspectivas teóricas discutidas no 

segundo capítulo e representadas na figura 14 (2), p. 88. O quadro 9 (4) a seguir sintetiza as 

estratégias internacionais realizadas pelo Grupo Fruitfort ao longo do período delineado neste 

estudo, inferidas a partir dos resultados coletados nesta investigação. 
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Fases na trajetória  
internacional do Grupo Estratégias realizadas 

Fase 1 
(1982 – 1985) 

 Crescimento: aquisição dos lotes em São Francisco e Curaçá 
 Desenvolvimento do produto: investimento no plantio manga 
 Desenvolvimento de competências: Exportação de melão 
 Expansão internacional: Início da exportação UE. 

Fase 2 
(1986 – 1992) 

 Desenvolvimento de competências: conhecimento de mercado 
 Crescimento: investimento na produtividade 
 Aliança: Estabelecimento de parcerias internacionais 

Fase 3 
(1993 – 1999) 

 Expansão internacional: Início das operações EUA 
 Diversificação de atividades: abertura subsidiária EUA 
 Alinhamento ambiental: reestruturação orgânica 
 Diversificação da produção: investimento uva sem semente 
 Diversificação de atividades: abertura subsidiária HOL 

Fase 4 
(2000 – 2006) 

 Crescimento: aquisição da Copa Fruit 
 Expansão internacional: Exportação uva sem semente 
 Reposicionamento: tentativa de Fusão 
 Alinhamento ambiental: reestruturação orgânica 
 Reposicionamento: Investimento nas variedades kent e hallen 
 Expansão internacional: Início das operações Japão 

 
Quadro 9 (4): Estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. 

Fonte: Pesquisa de campo (2007). 
 

As próximas seções examinam em detalhes as estratégias apresentadas no quadro 9 

(4). Precedendo a discussão acerca da convergência dos modelos de internacionalização 

selecionados como base nas estratégias do Grupo Fruitfort sintetizadas nesse quadro, a 

próxima subseção analisa a natureza e o tipo dessas estratégias, as características principais do 

seu processo de formação, bem como o modo como a mudança foi percebida pela empresa ao 

longo de sua trajetória. 

4.3.1 Natureza das estratégias competitivas e mudanças 
A fundamentação teórica desta pesquisa enfatiza a categorização da formação das 

estratégias competitivas em deliberadas, emergentes ou em uma possível combinação ideal 

destas (ver MINTZBERG, 1978, 1998; QUINN, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1985, 

MINTZBERG; MCHUGH, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, 2000); ressalta-se a importância desta discussão para que os 

objetivos da investigação sejam alcançados. Defende-se, a partir da reflexão conceitual 

apresentada no capítulo dois, que a teoria de Uppsala é caracteristicamente emergente; seus 

pilares pautados na aprendizagem, no gradualismo e em passos de natureza incremental 

indicam esta tendência, ao passo que o Modelo Diamante assume a abordagem prescritiva no 

momento em que deliberadamente dispõe ao ambiente nacional a tarefa de preparar suas 
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empresas para competição internacional. Ainda sob esse aspecto, crê-se que a RBV oscila 

entre esses dois extremos, uma vez que defende que recursos competitivos como cultura, 

liderança, know-how e tecnologia devam ser pretendidos pelas empresas a fim de alcançar 

condições de vantagens sustentáveis, muito embora não possa ser sistematizada seu 

desenvolvimento e manutenção em planos deliberados e racionais. Por tais razões, faz-se 

necessário compreender a natureza do processo de formação de estratégias competitivas da 

empresa, bem como identificar se, em momentos específicos, houve maior tendência para as 

perspectivas emergentes e/ou deliberadas, associando-os aos modelos de internacionalização 

aqui utilizados. 

A primeira fase da empresa é marcada por uma orientação tipicamente deliberada, 

especialmente quanto ao arrendamento dos lotes à CODEVASF e a exportação de melões. 

Ainda assim, percebe-se que o Grupo Fruitfort, ao longo de sua trajetória, passou por períodos 

claros de transição entre a perspectiva emergente do processo de formação de estratégias 

internacionais (a partir da segunda fase) para aquela mais fortemente deliberada. Isso é 

evidente no depoimento do sr. Aristeu Chaves Filho, ao referir-se à primeira grande 

reestruturação orgânica, vivenciada em 1996:  
Criamos uma empresa no papel e depois nós fomos implementar o modelo, que foi 
mais difícil do que criar a empresa. Porque muito dos funcionários antigos não se 
adaptaram, porque tinham uma autonomia maior, e passaram a prestar conta das 
atividades. Eles tiveram que planejar, sair da intuição, porque uma empresa para 
crescer trabalha muito com a intuição. O cara é intuitivo, entendeu? E a intuição 
significa liberdade, porque, quando você trabalha com esse processo, você sair 
disso é muito difícil. É uma experiência às vezes dificílima retroceder e aceitar, e 
muitas vezes até aceitam, depois que vão de uma empresa pra outra, como modo de 
sobrevivência Foi muito duro pra gente fazer isso. Perdemos grandes gerentes 
nossos (grifo da pesquisadora) 

 
Na segunda fase, infere-se que a empresa seguia uma espécie de lema “eu vou 

crescendo e vendo até onde posso chegar”. A partir da década de 90, quando as atividades 

começaram a ser mais profissionalizadas e ampliado o volume comercializado, foi necessário 

fazer uso de ferramentas de planejamento e estabelecimento de metas organizacionais e 

individuais. A intuição cedeu lugar à sistematização, sendo isto de crucial importância para 

que a empresa continuasse no caminho do crescimento; “sem planejamento, é impossível a 

própria sobrevivência”, afirma o sr. Aristeu Chaves Filho. Acrescenta ainda que: 
[...] porque produzir de uma certa maneira era fácil. Pagar e comprar é fácil, 
embalar é fácil. O grande segredo é o planejamento comercial. Até três anos atrás 
qual era a idéia da gente: eu montei um escritório em Rotterdam, botei gente para 
lá, estrangeira, brasileira, sentava na banca com a maquina e ia vender a fruta, e 
mandava a fruta, estocava. Era uma batalha. E eles compravam. Compravam cinco 
containeres e viajavam os cinco containeres. “Olhe o mercado caiu. 2 dólares a 
menos naquela caixa” “Não, mas eu já mandei” “Mas eu não quero mais”. Aí o cara 
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pegava a máquina, começava a fazer conta, falava com o caminhão e revendia para 
outro. Aí quando o caminhão desviava o cara ligava de novo: “olhe eu preciso dela, 
eu quero”. Isso era uma guerra. Esse era o modelo. Porque, porque a gente não 
trabalhava com informação e informação é o que? PLANEJAMENTO! (grifo do 
entrevistado). 
 

Parte do sucesso da empresa é atribuída, portanto, ao uso eficaz das informações; “isso 

é um processo que hoje em dia é informação, planejamento, estratégia”, afirma o sr. Aristeu 

Chaves Filho. Declara ainda que ganhar dinheiro com a fruticultura, não é produzir fruta; isto 

é uma etapa. O resultado seria então conseqüência dos esforços de comercialização e da 

eficácia do planejamento. É notório que este, portanto, faz parte da pauta de formação de 

estratégias na empresa. Ocorre que o planejamento não é “tão retilíneo como o de empresas 

onde seus produtos não dependam tanto do sol, da chuva, de como está o solo... Eles 

conseguem controlar mais seu planejamento”, afirma o sr. Nildo Cassundé, gerente de infra-

estrutura. O gestor acrescenta que: 
[...] nós planejamos tudo, na íntegra. Desde o investimento nos equipamentos, em 
novos tratores, em novas maquinas agrícolas, investimento no ser humano, em 
treinamentos, investimentos em adubos e defensivos, investimentos em transporte, 
então, o plano ele existe como um todo, para todas as áreas da empresa. Ele só não 
consegue dominar determinados resultados ou determinados objetivos, com uma 
contingência do que é uma agricultura em si, pelo produto que nós estamos 
fabricando. [...] Então é a indefinição da agricultura que afeta os parâmetros de 
planejamento. 
 

Por esta razão, não deixa de fazer parte da realidade da empresa, questões referentes à 

aprendizagem e às tentativas e erros, típicos das estratégias emergentes. A dificuldade de 

planejamento e a susceptibilidade às questões climáticas impedem a sistematização plena das 

variáveis do ambiente externo e a operacionalização das informações disponíveis. O resultado 

seria então também atribuído à habilidade da empresa em adaptar-se às situações não 

planejadas. E isso tem um timing ideal. A Sra. Lúcia Andrade comenta que: 
Por três anos produzimos uva no primeiro semestre, uva sem semente, aí esse ano 
(2006) tomou-se a decisão de que não mais iria se produzir no primeiro semestre 
porque nos três anos se perdeu, três anos seguidos de prejuízo com a uva. As 
demais, a manga também teve prejuízo, mas segundo perspectivas, a produção de 
mangas será para o ano inteiro, mas a uva totalmente concentrada no segundo 
semestre. 
 

Por esta razão, o padrão de formação de estratégias do Grupo Fruitfort, como citado na 

subseção anterior, apresenta-se constante e pautado nos preceitos da perspectiva guarda-

chuva: os líderes dispõem apenas de um controle parcial sobre os atores e demais aspectos 

internos e externos em uma organização – deliberada em sua perspectiva geral, apesar de 

emergentes em suas posições específicas, o que corrobora com as propostas de Mintzberg; 

Waters, (1985) e Mintzberg (1998). Em outras palavras, é fato para a empresa que nem os 
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pressupostos do planejamento racional, nem o aspecto puramente comportamental e 

processual proporcionam uma estratégia eficaz. Esta realidade é típica na abordagem do 

incrementalismo lógico, conforme apregoado por Quinn (1978): refuta-se na empresa estilos 

de liderança mais deterministas, posto que, mesmo visualizando um objetivo de expansão 

(quer seja o início das operações internacionais a partir da produção própria em 1985, a 

preparação para exportação para os Estados Unidos em 1993, a transposição gradual para 

variedades de frutas mais rentáveis e aceitas no mercado, a partir de 2004, ou iniciativas de 

reestruturação organizacional em 1996 e 2003), tem no cerne a cultura organizacional, a 

abordagem do poder, a habilidade de negociação, o estabelecimento de políticas de 

relacionamento com agentes externos e internos, entre outros. 

Os limites da orientação central combinam deliberação e controle com flexibilidade e 

aprendizagem; a margem da estratégia, portanto, é constituída pelos valores continuamente 

perseguidos pelos líderes sr. Aristeu Chaves Filho e sr. César Coutinho e desdobrados entre os 

demais gestores da empresa, e as adaptações alcançadas mediante a cultura organizacional, 

investimento em tecnologia, capacitação dos profissionais internamente e em viagens 

nacionais e internacionais.  

Conforme visto na figura 5 (2), acerca dos determinantes do sucesso em negócios 

distintos (PORTER, 1991, p. 100), o caráter longitudinal da estratégia dá-se mediante as 

escolhas gerenciais daqueles responsáveis pela formação da estratégia e condições iniciais nas 

quais essa é desenvolvida. Os resultados encontrados nesta pesquisa são fortemente 

influenciados por tais escolhas e condições. O contexto externo continuamente esteve 

presente, moldando inclusive as decisões dos dirigentes; estes, por sua vez, não se tornaram 

um modelo de resposta ambiental, interferindo no meio natural mediante o investimento em 

tecnologia de produção e o desenvolvimento de competências empresariais. Isso porque a 

efemeridade de situações como a atratividade da indústria, como no início durante o 

desenvolvimento dos projetos de irrigação, ou a disposição da cadeia de valor (conforme visto 

nas seções anteriores, diversas foram as alterações no conjunto de atividades da empresa), 

careceriam do aspecto dinâmico das decisões dos executivos principais e das condições 

iniciais ou pontos de partida dessas decisões.  

Muito embora não esteja explicitado na literatura consultada, as escolhas gerenciais 

foram, de certa forma, pautadas em pilares que se permaneceram constantes ao longo do 

tempo, como se a dinamicidade fosse promovida por valores presentes durante toda a 

trajetória da empresa, quais sejam inovação, qualidade, produtividade e expansão 
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internacional. E as condições iniciais das estratégias, constantemente, tiveram como pano de 

fundo o ambiente natural da região do submédio. A abordagem longitudinal foi por vezes 

direcionada por fatores climáticos ou por aqueles relacionados à irrigação, não deixando de 

ressaltar, contudo, a atuação dos dirigentes junto às variações desse ambiente. Será destaque 

nas próximas seções o modo como tal atuação contribui para o alcance e manutenção da 

vantagem da empresa. 

Ainda que a trajetória do Grupo tenha se mantido em constante crescimento, em um 

tipo de evolução gradual pautada em princípios e valores disseminados pela empresa, e, ainda 

que os pontos de ruptura ou saltos para novos estados não sejam, de maneira geral, 

evidenciados, em linha com Mintzberg (1998) e Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2000, p. 222-

223), o caráter longitudinal da pesquisa faz com que conceitos como processo de formação de 

estratégia e mudança estejam fortemente associados, mesmo que esta esteja ligada à seqüência 

de eventos incrementais a partir de uma estratégia ampla; crê-se que esta é a realidade do 

Grupo Fruitfort. Percebe-se que houve pequenas modificações em partes da organização e nas 

redes internas e externas, conforme o pensamento de Motta (2001, p. 143); não foi 

evidenciado o rompimento brusco com as formas pelas quais a empresa interage com o 

ambiente. A idéia de que a mudança no Grupo foi evolucionária e progressiva ficou ainda 

mais evidente nos últimos anos, a partir da experiência com a reestruturação orgânica, em 

1996; algumas pequenas intervenções no dia-a-dia para adaptar a empresa às imposições 

externas ou à visão dos líderes, aos objetivos e às estratégias. Conforme depoimento do sr. 

Aristeu Chaves Filho, momentos traumáticos ou de rupturas são cada vez menos presentes no 

Grupo. 

Por fim, algumas informações são ainda pertinentes quanto às estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort, de modo geral. A partir dos anos 80, as empresas brasileiras 

foram forçadas a ampliar seus horizontes, engendrando esforços paulatinos na atividade 

internacional. Acerca das estratégias utilizadas, ressalta-se que o modo de entrada 

predominante da fruticultura do submédio do São Francisco no mercado internacional é a 

exportação, corroborando com o argumento de Rocha e Christensen (2002), Sharma e 

Erramilli (2004) e Alem e Cavalcante (2005) para países com baixos níveis de 

internacionalização.  Esse gradualismo, fortemente defendido pelos pensadores da Escola 

Nórdica de Uppsala (ver, por exemplo: JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; 

JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; 

ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; JOHANSON, 2000) fez-se presente na 
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evolução das estratégias internacionais da região, mais especificamente do Grupo Fruitfort, 

que começou a exportar em 1985 e conta, desde 1993 e 1999, com subsidiárias de vendas 

instaladas nos Estados Unidos e na Holanda respectivamente. Registra-se, no entanto, que tais 

subsidiárias foram convertidas em escritórios de apoio à exportação, conforme visto na 

subseção 4.3.2.2. 

As estratégias de internacionalização são classificadas em quatro categorias, de acordo 

com a tipologia seminal de Bartlett e Goshal (1987, p. 7). O Grupo Fruitfort segue a estratégia 

internacional que trata do desenvolvimento de produtos no país de origem para introdução 

posterior no mercado externo, explorando capacidades de aprendizado e de relacionamento. 

Essa abordagem é típica das atividades de exportação e, mais, típica daquelas relacionadas ao 

agronegócio. Portanto, o modo de entrada mais representativo, dentre aqueles apresentados na 

literatura (ROOT, 1994; STÖTIINGER; SCHLEGELMILCH, 1998) é a exportação. Dentre 

as quatro categorias de influência do desempenho exportador em empresas brasileiras 

(ROCHA; CHRISTENSEN, 2002, p. 87), percebe-se que as características dos dirigentes 

(suas principais motivações, percepções e especificidades pessoais) e as características 

intrínsecas da empresa (estrutura organizacional, pessoas, processos, cultura ou seu conjunto 

único de recursos) foram decisivas para a trajetória bem sucedida do Grupo Fruitfort, em 

todos os eventos identificados, em consonância com as propostas da RBV (ver: BARNEY 

1991, 2002; SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Um gap na referida categorização é a influência 

das características do país de origem na performance das empresas exportadoras, que, 

conforme será discutido nas próximas seções, foi bastante presente na realidade do Grupo. 

4.3.2 Análise dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala nas 

Estratégias Internacionais do Grupo Fruitfort 
Conforme discutido na subseção 2.3.1 deste trabalho, os conceitos apregoados pela 

Escola Nórdica afirmam que o crescimento internacional das empresas está intimamente 

associado à aquisição incremental e evolutiva do conhecimento e acúmulo de experiências. 

Influenciados pelas idéias de Penrose (1962) e Cyert March (1963), os idealizadores da Teoria 

de Uppsala (ver JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 

1977) destacam a empresa como unidade de análise, o papel da aprendizagem organizacional 

e o comportamento adaptativo ao longo do tempo. Tendo essas perspectivas como base, as 
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próximas subseções apresentam a análise dos dados coletados nesta investigação a partir da 

visão deste modelo de internacionalização. 

4.3.2.1 Aprendizagem 
As teorias que assumem como alicerce as perspectivas do comportamento 

organizacional defendem que as empresas são constituídas por processos cumulativos de 

aprendizagem em uma complexa rede de recursos, de competências e de relacionamento 

(HEMAIS; HILAL, 2002, p. 15-20), aliados às incertezas e às imperfeições das informações 

provenientes do novo mercado. Conforme revisado na literatura, o conhecimento experencial 

poderia apenas ser adquirido por meio de vivências pessoais nos ambiente internacional, 

melhor do que aquele ensinado ou exposto (JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; 

JOHANSON; VAHLNE, 1997; WHITELOCK, 2002). 

Essa dimensão foi amplamente discutida e ressaltada sua importância por todos os 

entrevistados. Na opinião destes, a aprendizagem permitiu que a empresa apresentasse 

padrões de estratégia bem sucedidos em vários momentos. A Sra. Ângela Barcelar conta que 

quando a empresa optou pelo investimento nas culturas da manga e da uva, “houve assim uma 

implementação muito grande na parte de conhecimento, na parte científica mesmo da coisa. 

Eles começaram a investir e pesquisar fora em outros países como é que tava sendo a questão 

da situação dessas frutas na globalização”. O sr. Voltaire Diaz declara que “este é o único 

caminho para ganhar mercado, aperfeiçoar, não só na área de produção, mas no packing 

house, no transporte, na infra-estrutura: é um conjunto”. Portanto, seja na área comercial e 

práticas de negócios, seja na área técnica e de produção, o acúmulo de experiências 

internacionais e a sondagem no ambiente fizeram com que as ações das empresas fossem 

reorientadas para novas perspectivas. Este argumento fica claro no relato do sr. Marcelo 

Loyo, Gerente Comercial: 
[...] aí a empresa já começou a fazer um trabalho diferente (em relação ao 
pioneirismo e ao desbravamento inicial e obscuro no mercado internacional), 
que é o que os donos fazem: ver a concorrência e ver onde se pode mudar 
para conseguir melhores resultados. 
 

Fortemente presente nas primeiras fases da trajetória empresarial do Grupo Fruitfort, o 

crescimento gradual e a aprendizagem emergente foram categoricamente decisivos para o 

desenvolvimento internacional da empresa, promovendo o desenvolvimento de competências 

de mercado, a partir da experiência, e o estabelecimento de parcerias. Vale resgatar a 
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descrição da história, quando ainda em 1982, o sr. Aristeu Chaves Filho e o sr. César 

Coutinho passaram um mês em Londres, aprendendo as formas de comercialização do melão 

e adquirindo experiência de negociação internacional. Após esse período, conforme relato 

ainda do sr. Marcelo Loyo:  
Ela (a empresa) desenvolveu e chegou ao ponto de contactar algumas empresas lá 
fora, somente na Europa pra fazer exportação para o mercado europeu, ou seja, ela 
foi a primeira empresa aqui que teve um contato com um cliente lá fora e, se 
exportou naquela época, se não me engano por via aérea, 10 pallets via São Paulo, 
pra tentar ver se conseguia desenvolver alguma coisa e, ao chegar lá, o pessoal não 
só gostou como adorou, ou seja, é uma fruta diferente, pegou um nicho de mercado 
de exóticos que o pessoal não tinha, principalmente esse pessoal de restaurantes que 
quer colocar a fruta embalada, que quer com alguma comida exótica, e a primeira 
venda foi um estouro: vendeu caixas de manga, naquela época se comparado com 
hoje, a U$ 25.00, uma caixa de 4kg. Hoje vendemos a U$ 6.00, U$ 7.00. 
 

A citada ação de “tentativa e erro”, presente na segunda fase da trajetória, como apoio 

da atividade internacional do Grupo é caracteristicamente emergente e típica entre os 

exemplos apresentados pela Escola Nórdica de Uppsala, corroborando com os estudos de 

FRANCISCO (1999) sobre internacionalização de empresas brasileiras. Dentre os seus 

achados, estão que os empresários envidam esforços na tentativa de competir no ambiente 

internacional sem saberem ao certo como alcançarão seus objetivos, apenas promovendo 

especulações pouco precisas acerca desse processo. 

As experiências que os empresários vivenciaram contribuíram para a atualização do 

seu modelo de negócios. No início, desde a época do trabalho com os melões, os holandeses 

comandavam a comercialização das frutas no continente; os produtos seguiam da Fruitfort 

para o porto de Rotterdam, o receptor holandês vendia para os alemães, para os franceses e 

para os demais clientes interessados. Com o tempo, afirma o sr. Aristeu Chaves Filho, a 

empresa passou a trabalhar “com o holandês na Holanda, o francês na França, o alemão na 

Alemanha, o belga na Bélgica”; a segurança adquirida com a vivência internacional gerou um 

maior controle na distribuição das frutas por parte da empresa e permitiu que esta auferisse 

maior receita com a redução do número de intermediários. Em seguida, houve o 

estabelecimento de parcerias diretamente com as grandes redes de supermercados; poucas 

empresas trabalhavam desta forma na época. “E o processo foi por aí, aperfeiçoamento até 

mesmo pela queda gradativa do preço de venda e um aumento da competitividade”, comenta 

o sr. Aristeu Chaves Filho. 

É uma relação de troca. As viagens são um aprendizado imenso, segundo o executivo, 

ao se referir sobre a objetividade e o profissionalismo com que seus negócios precisam ser 

conduzidos. O líder relata ainda que:  
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[...] então esse é um processo de aprendizado, de disciplina, que é o mais 
importante, você aprende muito lá fora. É difícil você ter aqui dentro no Brasil, 
disciplina, objetividade. Se você ver uma carta de um americano, de um inglês, de 
um europeu, eles escrevem em uma linha. Se você mandar um brasileiro escrever 
ele passa umas cinco linhas: “por favor, gostaria de pedir se fosse possível, se não 
incomodar...” E vai. Essa objetividade você aprende muito lá fora e foi crucial. 
 

Procurou-se detalhar as demais contribuições do conhecimento experiencial, como um 

dos pilares da teoria de Uppsala, na trajetória bem sucedida do Grupo. O sr. Aristeu Chaves 

Filho discorreu em detalhes o modo com que as viagens e o contato com formas de 

negociação entre as fronteiras foram cruciais para que a empresa moldasse suas ações de 

forma peculiar. Ele cita: 
[..] olhe, isso (experiências adquiridas) sempre foi de fundamental importância. 
Desde a abertura da cabeça dos nossos funcionários na área técnica, onde passamos 
períodos muito marcantes, aprendemos bastante; nós fomos até na Tailândia. Os 
seminários de manga, de uva para ver o modo como os chilenos trabalham. Na 
realidade tudo se copia, você copia e adapta. Mas você tem que adaptar bem feito, 
pra não gerar mais problemas, porque é cópia e você tem que ter o seu diferencial. 
Foi fundamental, a empresa sempre investiu, mesmo com dificuldade, sempre 
investiu em viagens, devido essa importância. (grifo da pesquisadora). 
 

E esse diferencial é continuamente perseguido pelo Grupo. O executivo fez menção a 

uma experiência que a empresa viveu na área de pós-colheita, para embalagem de manga, 

onde a partir da constatação de que não havia no mercado, dentre os concorrentes e parceiros, 

algo que satisfizesse a necessidade da empresa para este fim, houve o desenvolvimento 

interno da tecnologia. Relata que:  
Por exemplo, máquinas de manga, não existia máquina para embalagem de manga. 
No México, embalava no olho, o peso no olho. Fomos saber, como estava a 
situação na Espanha, ligamos para lá. Não existia. Andamos pelo mundo inteiro, 
não tem não. Aí veio um técnico e disse: “Vamos criar uma maquina destas”. Eu 
disse: “Em quanto tempo?” “Com 15 dias a gente cria”. Chegávamos 7:00 horas da 
manhã, íamos pro trabalho, pensar, articular e começamos a desenhar a maquina. 
Em 15 dias nós tínhamos uma maquina. E hoje em dia essa maquina tem em todo o 
lugar. Quer dizer, é a busca na realidade, é buscar as técnicas lá fora levando a 
nossa necessidade, do que a gente precisa. 

 
Ainda que as associações entre os modelos de internacionalização, tidos como base 

para a análise dos resultados desta investigação, não sejam o foco da discussão neste 

momento, é possível avançar no entendimento de como esta variável contribuiu para o 

aprimoramento do corpo técnico da empresa, elemento presente nas obras de Barney (1991, 

2002) e Grant (1991) sobre RBV, e para o domínio do clima como fator de produção, sendo 

este um dos vértices dos determinantes da vantagem competitiva nacional. Este argumento é 

evidente no depoimento do sr. Nildo Cassundé: 
A agricultura depende muito do clima. E como dominar esse clima? Por exemplo, 
no caso da uva, nós sabemos que a cobertura da uva, uma lona plástica que você 
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cobre o parreiral, propiciava a você uma condição de domínio. Um pouco do sol e 
um pouco da chuva. Então, a ida à Espanha, ao Chile, e observando como este 
parreiral estava sendo coberto lá, nos deu a noção de como tentar fazer, e fazer. [...] 
Eu quero dizer que, além de ver, e tentar fazer, e tentar copiar, não só o material, 
você tem que se envolver também na tecnologia, na ciência da coisa. Então nós 
progredimos. [...] Na mecanização do trabalho no campo com sistema de drenagem 
do solo nós temos um profissional no Grupo da Fruitfort, que é especialista em 
movimentações de terras e movimentação do solo. Então, ele cria equipamentos 
que nos propicia este ajuste de drenagem, com a diminuição da mão-de-obra 
necessária. 
 

 Deste modo, é possível confirmar que a aprendizagem em muito contribuiu para as 

decisões de investimento do Grupo. Algumas técnicas de produção utilizadas foram 

aprendidas, com as devidas adaptações à realidade da região do submédio e da competência 

da empresa, conforme argumenta o sr. César Coutinho. Corroborando com esse argumento, a 

Sra. Ângela Bacelar confirma que foram feitas diversas viagens internacionais, de cunho 

observacional, para que se produza com maior qualidade e volume. Isso se refletiu por 

exemplo na modernização do packing house, quanto às técnicas de lavagem dos frutos ou de 

embalagem. Então a tecnologia sofre a influência dos que estão em melhores condições, 

muito embora exista um centro de pesquisa no Grupo, sob responsabilidade do sr. Voltaire 

Diaz, gerente de produção, e parte da tecnologia desenvolvida é totalmente própria. 

Neste mister, o sr. Voltaire Diaz relata que na maior parte do mundo e mesmo na 

região do submédio, a embalagem da uva é feita na estrutura do packing house. A empresa 

constatou que no México, a embalagem é feita no Campo; como não conheciam essa 

realidade, “tivemos que sair atrás e em 2003 fomos lá e copiamos tudo que pudemos, desde o 

plantio”. A pesquisadora teve oportunidade de visitar as fazendas e perceber o impacto que as 

mudanças trouxeram: há um ganho de produtividade associado à motivação mais elevada dos 

funcionários ao processarem a fruta em campo aberto. 

 Analisando sob outra perspectiva, na opinião do sr. Hélio Gonzaga, o Vale do São 

Francisco aprendeu muito com o Grupo Fruitfort, a partir das viagens internacionais dos seus 

executivos e gestores. Ele comenta que: 
[...] o Voltaire é chileno e viajou o mundo todo conhecendo manga. Tailândia, 
África do Sul, Israel, México, Peru, Venezuela, viajou o mundo todo. Disto ele foi 
juntando de cada um, um pouco. O mundo tem o Brasil como um espelho e 
produção de manga. A gente é um espelho, porque a gente consegue tirar manga em 
qualquer época do ano que a gente quiser. Eles não. Então a gente domina esta 
tecnologia de indução floral no Brasil, e o Voltaire é chave nisso. 
 

Em síntese, a aprendizagem, apregoada pela Escola Nórdica (JOHANSON; VAHLNE, 

1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997) fez parte das práticas bem sucedidas 

do Grupo Fruitfort ao atender às demandas do mercado internacional. Em conjunto com o 
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desenvolvimento das competências empresariais, o aproveitamento da aprendizagem na 

empresa fez com que ela incrementasse a atividade produtiva, conhecesse a concorrência e os 

clientes, ampliando assim a eficácia das suas estratégias. Defende-se aqui a importância e a 

validade dessa dimensão para a trajetória internacional da empresa, a partir dos resultados 

coletados junto aos entrevistados. 

Bastante associada à aprendizagem, a próxima subseção é referente ao gradualismo 

vivenciado pelo Grupo Fruitfort ao longo de sua trajetória. 

4.3.2.2 Gradualismo 
Partindo da premissa básica da Teoria de Uppsala, as empresas são constituídas por 

processos cumulativos de aprendizagem (temática da subseção anterior); por esta razão, os 

estágios do processo de internacionalização não poderiam ter base nas estruturas deliberadas e 

planejadas da análise racional, mas em passos de natureza incremental. O mecanismo básico 

apresentado na figura 9 (2) assume que na medida em que o processo evolui entre os estágios, 

há um maior comprometimento das empresas com a atividade internacional, representado pela 

efetiva alocação de recursos em um nível tal de especialização que seria difícil serem 

aproveitados para outros fins, de acordo com as propostas de Johanson e Vahlne (1977). Tais 

estágios representam, segundo a perspectiva dos referidos autores, a evolução entre os modos 

de entrada, dada a complexidade, risco, nível de investimento e retorno. 

Diante do apresentado na descrição dos resultados e das inferências a partir da análise 

dos dados, o processo de internacionalização e comprometimento das decisões e alocações de 

recursos no Grupo Fruitfort foi considerado gradual e crescente, com poucos pontos de 

ruptura ou saltos para novos estados, corroborando com os argumentos basilares de Mintzberg 

(1998). Conforme visto, essa abordagem é típica do incrementalismo emergente do processo 

de formação de estratégia e está presente na Escola Nórdica. Os entrevistados foram, de 

maneira geral, enfáticos ao afirmar que a empresa cresceu aos poucos, acompanhando a 

dinâmica do mercado mundial e interagindo com as condições do ambiente local. Esse 

argumento é ilustrado na afirmação do sr. Aristeu Chaves Filho: 
[...] e a empresa, sempre, ano a ano ela implantava alguma coisa. Esse crescimento 
foi lento, gradual, permanente. Foi constante, nunca foram altos picos, mas também 
nunca estagnou e nem foi para trás. 
 

Na medida em que os clientes começaram a aparecer, especialmente a partir da 

segunda fase do processo de formação de estratégias internacionais, conforme relato 
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apresentado do sr. Marcelo Loyo, a empresa ampliou a área de produção e investiu de forma 

mais expressiva em tecnologia para aumentar a produtividade. Isso corrobora com o 

argumento de Johanson e Vahlne (1977) sobre o comprometimento dos recursos mediante o 

crescimento da atividade internacional. Na fase mais oportunista, a empresa valorizou 

fortemente a expansão gradual no mercado internacional e isso impulsionou as decisões de 

investimento tanto para aumentar a produtividade quanto para alcançar novos mercados, a 

exemplo do mercado norte-americano, efetivamente a partir de 1993.  

Acerca especificamente dos modos de entrada, foi questionado aos respondentes qual 

o contexto da criação dos escritórios do Grupo em Miami, em 1992, Rotterdam, em 1996, e, 

posteriormente, a transferência daquele localizado em Miami para a Filadélfia, 1999. Neste 

mister, quais seriam as razões, motivações e importância da criação desses escritórios para 

que a empresa continuasse na sua escala gradual bem sucedida, o que, a princípio, já estaria 

associada à dimensão da aprendizagem, pois exigiu uma experiência internacional anterior. O 

sr. Aristeu Chaves foi categórico ao afirmar que: 
Essa vai ser uma resposta complicada, eu vou ser bem claro. Nós cansamos de levar 
calote. A razão foi essa. Nós cansamos. Na realidade, invariavelmente, com 
raríssimas exceções, eles são desonestos. Então qualquer brecha que você der para 
ele reduzir o preço, ele vai fazer: “o produto aqui, a fruta, está com 10% de 
problema, 20% de problema”. Podia estar, como podia não estar. Agora nós sempre 
fomos brigadores. Dizíamos: “Separa a fruta”. Pegávamos um avião, descia lá. 
“Cadê a fruta?” “Foi vendida”. “Mas você não podia vender”. Então isso é uma 
constante. 
 

Situações como essas culminaram no estabelecimento de escritórios. Havia um 

representante da área comercial que acompanhavam o mercado no dia-a-dia; em 1992, 

justifica o sr. Aristeu Chaves Filho, não havia a disponibilidade de informações que se tem 

hoje. Alguns técnicos agrícolas, que conheciam profundamente a fruta, foram treinados e, 

quando a manga era enviada para exportação, havia uma cláusula contratual que apenas 

autorizava a sua venda, se estivesse de boa qualidade; caso contrário, o prejuízo era incorrido 

ao cliente. Ou seja, eram empresas na Europa e nos Estados Unidos, sob gestão do Grupo 

Fruitfort, caracterizando claramente uma subsidiária de vendas, a partir da exportação 

(ROOT, 1994) das frutas das fazendas no Brasil. Em 2004, a empresa passou por novas 

mudanças, vigente até aos dias atuais: o envio ocorre diretamente para o cliente, mediante um 

contrato registrado e um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para verificar se a fruta tem 

problemas. Em caso positivo, um técnico da empresa, que está estrategicamente posicionado 

nos escritórios, entra em contato com o cliente e realiza uma visita de avaliação e delibera a 

liberação do produto. 
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Alguns pontos específicos podem ser analisados, a luz dos conceitos de 

internacionalização discutidos no capítulo 2 (dois). A empresa fazendo uso de modos de 

entrada como exportação indireta, presente nos artigos de Root (1994) e Sharma e Erramilli 

(2004) no início das suas atividades, chegou a um dos níveis mais elevados do 

comprometimento com a atividade internacional, com a construção de subsidiárias de venda, 

conforme apresentado na figura 8 (2), p. 56. Contrariando o apregoado na literatura, 

especificamente o apresentado no mecanismo básico de internacionalização (ver figura 9 (2)), 

o Grupo Fruitfort “retrocedeu” na dinâmica entre os modos de entrada, mesmo ampliando o 

seu comprometimento com o mercado internacional, representado por suas atividades e 

alocação de recursos. Em outras palavras, para a empresa, não seria essa dinâmica evolutiva 

dos modos de entrada que refletiriam, portanto, o nível de internacionalização das empresas; 

mesmo fazendo uso da exportação direta, identifica-se o pleno comprometimento com a 

atividade internacional, gradual ao longo do tempo. 

Contudo, afirma-se que esta dimensão da teoria proposta pela Escola Nórdica foi 

fortemente percebida, ao longo da trajetória do Grupo Fruitfort. Defende-se ainda que o 

gradualismo ainda é presente no momento atual, uma vez empresa permanece, sob a 

perspectiva dos entrevistados, em seu caminho de crescimento, expansão e exploração de 

novos mercados. Ressalta-se ainda que esse gradualismo foi fortemente apoiado pelas 

iniciativas de aprendizagem, discutidas em detalhes na subseção anterior. 

A próxima seção refere-se à escolha dos mercados sob a visão da Escola Nórdica e sua 

aplicabilidade no fenômeno ora pesquisado. 

4.3.2.3 Escolha dos mercados: distância psíquica 
A escolha dos mercados, para a Escola de Uppsala, seria pautada pela percepção de 

distância cultural, iniciando-se a ação internacional pelos mercados culturalmente mais 

próximos, representados pela comunhão dos fatores que exercem influência no fluxo de 

informações entre os países, fornecedores e hospedeiros, tais como diferenças na linguagem, 

cultura, economia, sistemas educacionais, elementos político-legais, níveis de 

desenvolvimento industrial e outros (ver JOHANSON; VAHLNE, 1977; HILAL; HEMAIS, 

2001; HEMAIS; HILAL, 2002). As incertezas inerentes às ações aumentariam dada a 

distância psíquica entre as nações; na medida em que os executivos fossem auferindo 
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experiência, progressivamente os mercados se expandiriam para aqueles mais distantes 

psiquicamente.  

O ponto alto da escolha dos mercados internacionais, a qual para a Escola Nórdica de 

Negócios Internacionais dar-se-ia inicialmente por aqueles países que apresentassem baixa 

distância psíquica (JOHANSON; VAHLNE, 1977), não foi percebido na realidade do Grupo 

Fruitfort. O aproveitamento das janelas de exportação, combinadas com a competência da 

empresa, não apenas em relação às técnicas de produção contínua ao longo do ano, mas 

também quanto à habilidade comercial, permitiram que houvesse um ajuste ótimo entre as 

oportunidades proporcionadas pelo mercado europeu e a possibilidade da empresa em atendê-

lo. Afirma o sr. Voltaire Diaz que “a empresa verificou que existia uma janela de exportação 

muito notória. Desde o início”. Em outras palavras, o promissor mercado europeu, foco inicial 

da empresa, era abastecido apenas durante alguns meses do ano, indicando claramente os 

períodos mais propícios para as exportações do Grupo. Portanto, desde o início a empresa 

voltou-se para o atendimento das janelas comerciais; este é o momento em que, segundo o sr. 

Aristeu Chaves Filho, não se tem problema de mercado e dificilmente tem-se dificuldades 

com os preços. 

Por essa razão, faz-se necessário aprofundar esta temática acerca da escolha dos 

mercados imposta pelo contexto externo. A partir da entrevista realizada com o sr. Voltaire 

Diaz e de estudos de campo realizados pelo Grupo, foram identificadas as janelas de 

exportação que permitiram a entrada da empresa na Europa nos anos 80, para a operação da 

manga (quadro 10 (4)). Existia um predomínio do México a partir do mês de março até julho. 

Em junho, Israel dava início às atividades e se estendia até outubro, mas não competia 

diretamente com o Brasil, por dedicar-se a outras variáveis, como a keitt e a maya e algumas 

de origem própria. Por fim, em dezembro entravam a África do Sul, o Peru e o Equador. As 

áreas sombreadas no quadro representam o período no ano em que os países participavam da 

competição internacional. Percebe-se que havia um gap, entre os meses de setembro e 

novembro, que poderia ser aproveitado pelas empresas brasileiras exportadoras de manga. 
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Meses Países 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

México             
Israel             
Costa do Marfim             
África do Sul             
Peru             
Equador             
Brasil             

 
Quadro 10 (4): Janelas de Exportação da manga para os competidores no mercado europeu nos anos 80 

Fonte: Pesquisa de Campo (2007) 
 
 

 Atualmente, foi reduzido o número de países que competem de forma mais 

significativa nesse mercado e as janelas tornaram-se mais explícitas e delineadas. O Peru 

cresceu bastante quanto ao volume de manga exportado. O sr. Voltaire Diaz relata que nos 

anos 90, os produtores desse país contavam com uma área de 3.000 ha (três mil hectares) da 

fruta; em 2006, a área total foi de 26.000 ha  (vinte e seis mil hectares). Acrescenta que o 

Equador também “surgiu do nada e hoje tem 8.000 ha. (oito mil hectares). A Índia, embora 

seja um dos maiores produtores, não está nesse cenário, posto que consome metade de tudo 

aquilo que é produzido no mundo, e embora exporte, não impacta a dinâmica do mercado; seu 

foco é o público interno. A representação das janelas comerciais para a manga no mercado 

europeu encontra-se no quadro 11 (4). Ressalta-se que segundo dados coletados, a 

concorrência do México é considerada leve, uma vez que sua força é voltada para o mercado 

norte-americano, conforme será descrito a seguir. 

 
Meses Países 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
México             
Guatemala             
África do Sul             
Equador             
Peru             
Brasil             

 
Quadro 11 (4): Janelas de Exportação da manga para os competidores no mercado europeu em 2006 

Fonte: Pesquisa de Campo (2007) 
 
 Para o mercado norte-americano, o sr. Voltaire Diaz afirma que o México é o grande 

“bicho-papão” e a janela de exportação é ainda mais notória. O monitoramento da operação 

mexicana é constante e dá-se muitas vezes pelas networks pessoais dos líderes, como será 

apresentado na próxima subseção. O gestor afirma que “isso é matemático, não temos a 

mínima condição de competir com o México: eles mandam de caminhão – embora tenham 

tecnologia precária e sejam mais sensíveis às variações climáticas; eles não têm irrigação 
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como a gente”. Para ilustrar a importância desse país competidor, quando o Grupo Fruitfort 

começou a exportar para os Estados Unidos, o México enviava dez milhões de caixas de 

quatro quilos. Em 2005, eles exportaram quarenta e cinco milhões, só para aquele país. 

Comparativamente, em 1999, o ano de maior pico do Brasil, foram exportadas dez milhões de 

caixas. Desde o início das operações do Grupo, as janelas de exportação se comportam tal 

como demonstra o quadro 12 (4). 

 
Meses Países 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
México             
Guatemala             
Equador             
Peru             
Brasil             

 
Quadro 12 (4): Janelas de Exportação da manga para os players no mercado norte-americano 

Fonte: Pesquisa de Campo (2007) 
 

O mercado para a uva sem semente, nas variedades festival, prime e thomson, 

cultivadas no Grupo Fruitfort, apresenta-se tal como no quadro 13 (4). As janelas são as 

mesmas para os mercados consumidores, quais sejam Europa continental, Estados Unidos, 

Leste Europeu, Oriente Médio e Reino Unido, sendo os dois primeiros mais significativos. O 

sr. Voltaire Diaz comenta que, pela localização do Peru e sua latitude, este país pode ameaçar 

a produção brasileira no futuro. O Chile, que é o país mais forte em termos de volume 

exportado, começa suas atividades apenas em dezembro, assim como a África do Sul.  

 
Meses Países 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Estados Unidos                         
Itália                         
Espanha                         
Turquia                         
México                         
Peru                         
Chile                         
África do Sul                         
Brasil                         

 
Quadro 13 (4): Janelas de Exportação da uva sem semente 

Fonte: Pesquisa de Campo (2007) 

 Diante do exposto acerca das janelas comerciais, é evidente que a dimensão “distância 

psíquica” não apresenta convergência com as estratégias internacionais adotadas pelo Grupo 

Fruitfort ao longo dos anos. Ademais, ressalta-se ainda que, dentre os países mais próximos 
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psiquicamente do Brasil, segundo estudo de Rocha e Christensen (2002), quais sejam 

Argentina e Portugal, não há registros significativos da atividade exportadora por parte do 

Grupo aos clientes situados nesses mercados. O mercado europeu, mais fortemente Holanda, 

Alemanha, Bélgica, Itália e França, e o mercado norte-americano constituem verdadeiramente 

o destino dos produtos da empresa. Para o Japão (conforme visto na primeira etapa desta 

análise dos dados, constantemente alvo de negociações para viabilização das exportações) 

houve em 2005 o envio do primeiro container, mesmo que conste como o país de maior 

distância psíquica do Brasil. Fez parte ainda da reflexão conceitual apresentada no capítulo 

dois, com base nos argumentos de Andersen (1993), que a fluidez do construto “distância 

psíquica” dar-se-ia entre pessoas e não países, como apregoam os autores da teoria. Ainda que 

a rede entre os executivos das empresas estrangeiras tenha favorecido a comercialização dos 

produtos do Grupo, conforme será visto na próxima subseção, crê-se que não houve influência 

da proximidade cultural e sim habilidades de relacionamento combinadas às janelas 

comerciais e qualidade do produto. 

Diante do discutido, afirma-se que a distância psíquica, importante pilar da Escola de 

Uppsala, não foi percebida como relevante para a escolha dos mercados de atuação do Grupo 

Fruitfort, em nenhum momento ao longo de sua trajetória. A próxima subseção refere-se às 

networks estabelecidas entre as fronteiras como impulsionadoras do processo de 

internacionalização da empresa. 

4.3.2.4 Networks: comprometimento e confiança 
A evolução do pensamento da Teoria de Uppsala emerge no conceito das networks, 

último pilar da teoria analisado nesta investigação: a internacionalização não pode ser vista 

apenas como uma expansão e transferência de atividades de produção e comercialização para 

o exterior, mas incorpora a exploração de redes de relacionamento potenciais por entre nações 

(ver JOHANSON; MATTSON, 1996 apud HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1998; 

HEMAIS; HILAL, 2002). Sob este aspecto, os laços cognitivos e sociais entre os atores 

externos coordenariam e proporcionariam a eficácia dos processos de internacionalização.  

Conforme os dados coletados, esta variável foi crucial para o início das operações 

internacionais do Grupo, aliada às perspectivas de oportunismo. O fluxo de comunicação 

entre as empresas estrangeiras permitiu à Fruitfort apresentar-se ao mercado mundial, ainda 

na segunda fase do processo de formação de estratégia, e estimulou o investimento em 
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tecnologia e produtividade para atender a crescente demanda.  O sr. Ricardo Alexandre 

declara que, a partir de parcerias com clientes na Europa, foi possível identificar suas 

necessidades e ser fiel quanto ao tamanho da fruta, sua cor e embalagem. Ademais, permite 

que sejam definidos os melhores portos para chegada da fruta ou até mesmo investir em 

modais aéreos para ganhar velocidade e qualidade na entrega. O depoimento do sr. Marcelo 

Loyo a seguir ilustra com muita propriedade esse argumento e valida a importância das 

networks para o desenvolvimento, as decisões e a implementação de estratégias internacionais 

no Grupo Fruitfort. 
Então, como as empresas na Europa se comunicam muito, por exemplo, empresa na 
Alemanha, quando naquela época não existia nem a comunidade européia, nos anos 
89, 90 [...] a empresa na Holanda tinha um correspondente na Alemanha, que tinha 
um correspondente na Inglaterra, que tem um correspondente na Itália, então quer 
dizer: esse cara aqui na Alemanha, que foi a primeira empresa que a gente mandou 
lá, ele recebeu e mandou para o rapaz dele na Holanda, um conhecido, outro na 
Itália, outro na Inglaterra e aí começou a ter uma abertura de mais pedidos, né? [...] 
aumentou a nossa movimentação e foi dando mais pedidos. 
 

O modelo de negócios do Grupo Fruitfort no mercado é fortemente alicerçado nas 

parcerias entre os parceiros na cadeia de produção, especialmente por aqueles responsáveis 

por distribuir a fruta nos países ou pelas grandes redes de supermercados, em um sistema de 

interdependência entre as empresas. O argumento é apoiado pelo relato do sr. Aristeu Chaves: 
Parceria: isso é fundamental. É você tornar-se importante para ele, e ele importante 
para você. Um exemplo: ele vai precisar de 500 mil caixas de manga, e ele não 
consegue 500 mil caixas de outro sem grandes dificuldades. E ele vai precisar das 
minhas caixas de manga porque ele já assumiu compromisso com a venda. Eu me 
torno importante pra ele. Ao mesmo tempo ele é importante para mim. Porque eu 
tenho as bases comerciais de negociação: no lugar de eu mandar só 10 caixas, isso 
tem uma logística complicada, cara. E quanto mais você amplia isso ai, você tem 
mais dificuldade. Cai o preço, puxa o preço para baixo. Com uma parceria grande 
você nivela, trabalha com níveis de informação, com bases comerciais muito claras. 
[...] E fundamentalmente, você buscar a informação. 

 
Ainda acerca das características da atividade exportadora da região submédio do São 

Francisco, uma forte dificuldade refere-se à própria natureza da atividade e impulsiona o 

estabelecimento de networks: trabalhar com produtos perecíveis exige das empresas um alto 

grau de profissionalização e dinamismo na tomada de decisões. Por essa razão, conduz as 

empresas dessa indústria ao estabelecimento de networks com parceiros nas áreas de logística, 

transporte e distribuição para evitar as perdas. O sr. Márcio Araújo ilustra a seguir as 

dificuldades, o que remete o pensamento à importância desses parceiros para que a atividade 

exportadora tenha viabilidade econômica e de mercado. 
E tem uma grande agravante, que é a perecibilidade, é perecível, se ficar 3 dias na 
prateleira, 2 dias o povo já não quer mais, [...], a logística é complicada, não é fácil. 
Agora, é rentável, principalmente porque aqui a gente tem uma série de fatores que 
favorecem, como o fato de não ter chuvas, não se tem tanto problema com pragas e 
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doenças, ou pelo menos uma densidade bem menor que nas outras regiões, não se 
tem fungos, [...] aí na parte de produção você tem vantagens boas e mão-de-obra 
barata, abundante e barata. Mas aí você tem distância dos portos, tem um imposto 
alto de frete, distância dos mercados internacionais. 

 
A exemplo, o Grupo Fruitfort já chegou a trabalhar com a ampla carteira de 38 (trinta 

e oito) clientes; em 2006 foram apenas 6 (seis) e a para 2007, 3 (três), sendo 1 (um) na Europa 

do continente, 1 (um) na Inglaterra e 1 (um) nos Estados Unidos, evidenciando a relevância 

do comprometimento e da confiança entre os parceiros. “A importância é plena e total, uma 

questão de sobrevivência”, conforme afirma o sr. Nildo Cassundé. Ele acrescenta que:  
[...] você não consegue hoje atingir objetivos sozinho, de maneira alguma. Quer 
seja na área de informática, ou na área de compra de produtos, nós fazemos 
consulta com fornecedores da China, da Espanha, da Itália, quer seja em materiais 
para embalagens, quer seja em mecanização. Por isso, a busca de parceiros tanto no 
mercado interno, quanto no mercado externo, é uma condição de sobrevivência. 

 
Corroborando com esse posicionamento, registra-se que a partir de 2007, o Grupo 

Fruitfort começará a trabalhar com uma nova ferramenta que permitirá a integração entre 

empresa-cliente, a partir do site do Grupo; a Sra. Eliete Antão conta que todas as informações 

referentes ao pedido, desde a emissão de notas e certificações, últimas inovações, às datas em 

que ocorrerá o despacho e a chegada poderão ser acessadas pelos clientes: “no momento que a 

gente concluir o lançamento dos documentos eles serão avisados. É disparado um e-mail 

dizendo que os documentos estão disponíveis. Isto é um ganho de tempo, de informação, de 

tudo”. 

Um dos momentos observados pela pesquisadora, considerado dos mais significativos 

para o entendimento desta variável, ocorreu no momento da entrevista com o sr. Voltaire 

Diaz. Em outubro de 2006, o sr. César Coutinho, que estava no escritório do Grupo na 

Filadélfia, Estados Unidos, solicitou que ele procurasse descobrir se o Equador estava 

iniciando as suas exportações de manga para os Estados Unidos, posto que se assim o fosse, a 

comercialização do Grupo não poderia ser estendida naquele mercado. As razões foram 

discutidas na subseção anterior, quando apresentadas as janelas comerciais. Ocorre, portanto, 

que o Grupo precisava de um norte para direcionar suas atividades. O gerente de produção fez 

algumas buscas em websites, e, ao perceber que as estatísticas acerca daquele país estavam 

desatualizadas, resolve telefonar para um parceiro no Equador. O sr. Voltaire argumenta que a 

previsão de término de venda seria naquela semana, mas que gostaria de saber “como estava a 

movimentação no Equador”. A informação é obtida e rapidamente repassada para o sr. César 

Coutinho. Ao término da ligação, o sr. Voltaire Diaz declara: 
Eu precisava das informações, é muito bom ter amigos, pra saber a quantas anda. 
Descobri que eles estão mandando pouco ainda. Temos que ficar antenados, eles 
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começam agora, mas é bom saber direitinho quando começa e se a gente pode 
exportar ainda. Também, porque agora, eles mandam pra Costa Oeste e nós 
mandamos pra Costa Leste... é quase um acordo. Esse cara que eu tava falando é o 
gerente da fundação... é como se fosse a VALEXPORT daqui do Vale, lá no 
Equador. (grifo da pesquisadora). 
 

Na maioria das entrevistas, não foi evidenciada a importância do relacionamento entre 

os fornecedores, sejam nacionais ou internacionais, dada a padronização dos insumos 

disponibilizados. O sr. Ricardo Alexandre comenta que, ainda que alguns fornecedores sejam 

antigos, a exemplo da Gessy-Lever ou a MWZ, voltado às embalagens, não há a necessidade 

de reforço mútuo, uma vez que essas empresas têm o maior interesse em fornecer produtos à 

empresa. Acrescenta que “é aquela história da locomotiva do Vale, o cara fica com medo, 

porque a gente tem um grau de exigência muito grande”.  

Os parceiros mais relevantes, portanto, sob a perspectiva do comprometimento e da 

confiança apregoada pela Escola Nórdica, encontram-se a jusante da cadeia do Grupo. É 

possível perceber suas influências ao longo de toda a sua trajetória internacional: nas duas 

primeiras fases, como forma de dar conhecimento da empresa no mercado e, nas seguintes, 

viabilizar o fortalecimento das suas estratégias e consolidar a marca Fruitfort, a qualidade do 

produto exportado. 

Diante do exposto nesta subseção 4.3.2, afirma-se que os conceitos apregoados pela 

Teoria de Uppsala, de maneira geral, percebem aplicabilidade no processo de formação de 

estratégias do Grupo Fruitfort. O modo como a empresa expandiu suas operações foi 

fortemente marcado pelo incrementalismo e comprometimento gradual das decisões e dos 

recursos alocados. Por outro lado, o modelo parece não ter sido concebido para explicar 

empresas do tipo born global, tal como o Grupo Fruitfort. O mecanismo básico de 

internacionalização (figura 9 (2)), idealizado por Johanson e Valhne (1977) prevê que os 

“estados” representados pelo conhecimento e comprometimento com o mercado são 

alavancados pelas “mudanças”; estas, de modo gradual, implicam no comprometimento das 

decisões e adequação das atividades correntes às necessidades da demanda externa. Ocorre 

que no Grupo, desde a fundação, as decisões e atividades já são plenamente comprometidas 

com o ambiente internacional; o que, a princípio, poderia indicar que o referido mecanismo 

não percebeu aplicabilidade no fenômeno estudado. Contudo, não se podem negar as 

evidências que o cerne do modelo, qual seja o gradualismo no processo de 

internacionalização, a importância das networks e da aprendizagem incremental estiveram 

continuamente presente na trajetória bem sucedida da empresa. 
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Finda esta discussão, a próxima seção refere-se à análise do processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort e da indústria da fruticultura no submédio do São 

Francisco, à luz dos determinantes da vantagem competitiva das nações, segundo dos modelos 

teóricos utilizados nesta investigação. 

4.3.3 Análise dos Determinantes da Vantagem Competitiva 

Nacional nas Estratégias Internacionais do Grupo Fruitfort 
Conforme apresentado no capítulo dois, este framework teórico-empírico tem como 

foco a conscientização de um paradigma que trate das características nacionais como 

estimulantes da vantagem competitiva internacional de suas indústrias: quais os elementos 

decisivos de um país que permitem às empresas alcançar o sucesso em campos específicos de 

atuação no mercado externo (PORTER, 1989b, p. 19). Tais elementos são denominados como 

determinantes da vantagem competitiva nacional, quais sejam: condições dos fatores, 

condições da demanda, indústrias correlatas e de apoio e estrutura, estratégia e rivalidade na 

indústria. 

Os países em desenvolvimento, partindo de premissas irrefutáveis presentes no cenário 

mundial, como a transformação da economia mundial, processo de globalização e liberação 

comercial, já a partir da década de 70 intensificaram a competição internacional por meio da 

especialização da atividade produtiva como objetivo principal a ser alcançado; no caso Brasil, 

em muitas indústrias, sua inserção no mercado globalizado evidenciou a economia regional 

(XAVIER; VIANA, 2005, p. 457). Segundo estudo realizado por esses autores (p. 466), é 

possível afirmar que a pauta de exportações dos estados nordestinos ainda é composta por 

setores de processamento básico, commodities e produtos da indústria tradicional, o que 

corrobora com o argumento de Porter (1989b) sobre a importância da especialização, 

inovação e produtividade nacional para o sucesso global, muito embora seu estudo tenha sido 

constituído por indústrias sofisticadas em países desenvolvidos. 

Esta foi a realidade encontrada na região do submédio: a economia do pólo gira em 

torno da atividade empresarial de exportação de manga e uva e é considerado o maior centro 

especializado do país para este fim. Levando em consideração a orientação de Porter (1989) 

para estudar o Modelo Diamante a partir da perspectiva da indústria, a dinâmica do submédio 

e das instituições que o formam serão enfatizadas nesta subseção. Por outro lado, vale 
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ressaltar que, ainda que a unidade de análise seja a indústria, o autor deixa claro que quem 

compete verdadeiramente são as empresas e, no caso da fruticultura da região, a influência do 

ambiente industrial e seu desenvolvimento econômico em muito esteve presente na trajetória 

da empresa, redirecionando suas ações em vários momentos. Deste modo, julga-se pertinente 

analisar os determinantes da vantagem competitiva nacional a partir da perspectiva daqueles 

que formam o Grupo Fruitfort, bem como das indústrias correlatas consideradas na amostra. 

4.3.3.1 Vantagens de localização: condições dos fatores de produção 
De acordo com as teorias econômicas clássicas, fatores típicos de produção são 

constituídos por mão-de-obra, território, recursos naturais, capital e infra-estrutura; são os 

elementos necessários à competição. Porter (1989b) afirma que cabe às empresas localizar a 

fonte de vantagem competitiva não nesses básicos, mas nos avançados, a partir do momento 

em que o país e as empresas geram fatores de produção sofisticados, como recursos humanos 

qualificados ou base tecnológica científica. Dentre as vantagens de localização no submédio 

do São Francisco, defende-se que este vértice do Diamante contribui de forma significativa 

para o sucesso das empresas lá situadas. 

Conforme foi possível verificar, a Região Nordeste do Brasil possui uma característica 

original e vantajosa: tem o único clima semi-árido tropical do mundo, diferentemente de 

outras regiões semi-áridas como as localizadas no Chile, México, EUA e Austrália. Isso 

representa enorme vantagem, pois a constância do calor, a alta luminosidade e a baixa 

umidade relativa do ar, associadas à irrigação, resultam em condições favoráveis a uma 

agricultura eficiente. Essa é, pois, a grande vantagem comparativa da região que, explorada de 

forma racional e comercial, permite maior velocidade no desenvolvimento de cultivos 

hortifrutigranjeiros, melhor qualidade dos frutos, maior produtividade por área e menor 

infestação de pragas e doenças; a seca, que sempre foi tratada como um problema, deve ser 

encarada como vantagem. A Sra. Eliete Antão opina 
[...] o Vale provou que o Nordeste é viável. Porque aqui é sertão, e você conseguir 
fazer o que faz aqui... É uma questão de querer: dos governos quererem fazer 
alguma coisa mais, melhor. Primeiro se provou que é viável, segundo a terra foi 
propícia, demais, o clima ajudou bastante a produzir os frutos que são produzidos 
aqui. De altíssimo nível, a manga do Vale do São Francisco é uma manga aceita em 
todo o mundo. 
 

A sofisticação dos fatores de produção, representado por aqueles considerados 

avançados, sob a perspectiva do Modelo Diamante (PORTER, 1989), deveriam constituir 
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fonte real de vantagem competitiva para as empresas. Em tese, o país não herda, mas 

desenvolve tais fatores e habilita a empresa à competição internacional. Segundo a 

perspectiva dos entrevistados, não seria possível que, dado o clima da região, fosse 

desenvolvida uma fruticultura mundialmente competitiva, caso não houvesse a preocupação 

constante na melhoria tecnológica de produção e aproveitamento dos fatores já 

disponibilizados pelo ambiente natural, a exemplo das características climáticas e mão-de-

obra. Na descrição das fases e eventos que compuseram a trajetória internacional da empresa, 

como exemplo, têm-se como fator básico de produção a água do Rio São Francisco e o 

avançado constituído pelos projetos de irrigação. E isso é em benefício da indústria do 

submédio, em detrimento de iniciativas empresariais isoladas. 

O pólo em estudo, como visto anteriormente, é referência mundial na exportação de 

frutas, em especial de manga e de uva. Este fato isolado já fomentaria o questionamento 

acerca de quais atributos nacionais, regionais ou locais a indústria faz uso para tornar-se 

competitiva, independentemente das empresas que o compõem. Segundo o sr. Aristeu Chaves 

Filho, “primeiro, existem as vantagens comparativas; esta é a proposta fundamental, porque as 

vantagens comparativas, você não vende, nem troca – existem.”. As empresas, segundo a 

declaração do executivo, descobriram que poderiam produzir suas frutas nos doze meses do 

ano; conseqüentemente, essas trabalhariam dentro dos períodos apresentados pelas janelas 

comerciais. Em outras palavras, é possível a área técnica produzir exatamente o que a área 

comercial diz e quando fazê-lo, uma vez que há o domínio da programação genética das 

frutas, por meio da indução floral. Acrescenta ainda que “como nós podemos produzir 12 

meses por ano, pensamos ‘o foco é a área comercial, usemos toda a tecnologia para fazer 

isso’”.  

As vantagens comparativas levaram as empresas a serem competitivas 

internacionalmente. Isto ficou evidente na produção da uva sem semente naquela região. Em 

nenhum lugar do mundo era possível produzir a fruta no semi-árido, condição muito mais 

adversa do que em climas temperados, sendo estes de produção mais fácil e barata. O sr. 

Aristeu Chaves explica: 
[...] voltemos à história da vantagem comparativa. Eles têm uma uva perfeita, mas 
são estáticos, só produzem aquele mês ali e deixa os outros para a gente produzir. 
Um grupo paga em uma caixa de uva sem semente ao chileno, 16 euros. Pagam a 
nós 38. Ou ele paga 38 ou não tem uva. Então esta é a base do Grupo. Por exemplo, 
a manga. Temos a indução floral aqui. Aprendemos que o excesso de água e a falta 
provocam o mesmo stress. O México é o maior exportador de manga do mundo. É 
o periodozinho dele. Não sai dali. (grifo do entrevistado). 
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Um outro fator de produção citado, além do clima e do sol, é a “água do São 

Francisco; pouca gente sabe, mas é a segunda melhor água para consumo humano do mundo”, 

afirma o sr. Aristeu Chaves Filho. Pode-se inferir que as vantagens comparativas são 

utilizadas para o aprimoramento do diamante nacional; ao contrário do cultivo da manga, o 

clima semi-árido como fator de produção não ajuda tanto a produção de uvas, mas a ausência 

de variações ao longo do ano, contribui positivamente. 

No entanto, se por um lado o ambiente natural representa uma fonte de vantagem 

competitiva, alavancando a partir do vértice condições dos fatores o diamante da indústria da 

fruticultura do submédio, por outro deixa as empresas vulneráveis às intempéries climáticas. 

Ainda que esta desvantagem seja esperada pelas empresas e fomentem o investimento em 

tecnologia para contorná-la (a exemplo da modernização do packing house), suas variações 

são imperativas e, por vezes, imensamente danosas. Acerca deste aspecto, a Sra. Lúcia 

Andrade comenta que: 
[...] o clima ajuda. Só que devido ao fator estufa, a natureza às vezes dá um boom; 
fica difícil fazer previsões, se está quente, frio... Esse período, o clima, aí a gente ta 
falando de 99, 2000, com o fenômeno el niño foi ruim, com a la niña foi ruim. 
Qualquer mudança afeta, e principalmente em uma atividade como essa, é muito 
sentido. [...] prejudica, fica muito úmido, estoura os fungos e as pragas, estoura a 
uva, e compromete a qualidade. Mas assim, se você (pesquisadora) me perguntar 
quais a fases piores... A melhor foi quando eu entrei aqui, em 93, 94, 95, era uma 
maravilha. 

 
Ainda assim, afirma-se que o vértice do Diamante “fatores de produção” é o mais 

importante, dentre aqueles que compõem o modelo, para estimular a competição das empresas 

da fruticultura no ambiente internacional. Na primeira fase apresentada, ressalta-se que tão 

somente quando os projetos de irrigação começaram a apresentar resultados, teve-se registro 

da atividade empresarial na área de exportação de frutas. Antes desse momento, apenas os 

colonos dedicavam-se à produção e esta era essencialmente voltada ao abastecimento do 

mercado brasileiro e à cultura de subsistência. Nas seguintes, percebeu-se que os fatores de 

produção, sejam os básicos como a interferência climática, ou avançados representados pelos 

projetos de irrigação, mão-de-obra especializada, pesquisas e tecnologia de produção, 

permitiram a consolidação da atividade no exterior. Não é possível visualizar um momento 

onde este vértice teve sua importância reduzida; o que ocorre é que começaram a aparecer 

outros fatores decisivos, a partir da intensificação da concorrência, no início da década de 90. 

Tais fatores são fortemente alicerçados nos preceitos dos recursos competitivos, a exemplo da 

competência empresarial e habilidades de negociação e o papel da liderança. Afirma-se, 

contudo, que o ponto de partida para que esses recursos tenham efeito são os determinantes da 
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vantagem competitiva nacional e em especial as condições dos fatores. Estes se apresentam, 

portanto, como condição sine qua non; suficiente até o início dos anos 90 e complementar a 

partir deste momento, mas continuamente presentes. 

Posteriormente, essa discussão será resgatada no momento em que a análise da 

internacionalização da empresa for observada a partir da perspectiva dos três modelos 

conjuntamente. A próxima seção refere-se às condições da demanda e seus efeitos sobre a 

competição das empresas que formam o submédio. 

4.3.3.2 O papel da demanda interna 
Acerca deste determinante, Porter (1999a, p. 186) categoricamente afirma que a 

composição e a natureza da demanda interna exercem um efeito desproporcionalmente 

elevado sobre como as empresas percebem, interpretam e respondem às necessidades da 

demanda internacional. Acrescenta ainda que na medida em que compradores domésticos 

exigentes exercem pressão para a inovação e conquista de vantagens competitivas mais 

sofisticadas do que aquelas pertencentes aos rivais externos, este vértice é capaz de forçar as 

empresas a responderem os desafios internacionais (PORTER, 1989b; 1999a).  

Esta não é a realidade encontrada para a região do submédio do São Francisco para 

atividades relacionadas à fruticultura. São padrões de plantio, colheita, manuseio e 

processamento, qualidade, embalagem e entrega bem diferenciados. Conforme descrito na 

primeira fase da trajetória do Grupo, o sr. Aristeu Chaves afirmou que em 1982 passou um 

período em viagens com o objetivo básico de aprender como ocorrem as negociações no 

exterior e quais necessidades precisam ser atendidas, não a partir do aprendizado com o 

público interno, mas por meio da vivência no mercado internacional. Decorre que esta 

variável peremptoriamente não fortaleceu o diamante nacional (PORTER, 1989) da 

fruticultura, tampouco alavancou a competitividade das empresas que formam o submédio do 

São Francisco, dentre elas o Grupo Fruitfort. Isso porque as estratégias para a demanda 

interna e a demanda externa são completamente diferenciadas, bem como o nível de 

agregação de valor nos produtos. Aquela região tem o perfil caracteristicamente exportador. 

As diferenças são latentes entre os dois mercados; isso é evidenciado no depoimento do sr. 

Marcelo Loyo a seguir: 
[...] a forma de exposição da fruta no mercado interno ainda é um pouco arcaica. 
Você vai no Bompreço lá em Recife, você vai ver as mangas amontoadas; na 
Europa elas ficam nas caixinhas, todas bonitinhas, na pratileira, individual; o 
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mercado brasileiro não quer a manga encerada, quer a mais simples possível porque 
vai ser a mais barata, o mercado trabalha em pegar volume e não pegar um produto 
que tenha qualidade. Se eu fosse botar a minha caixa de manga, a que eu faço para 
exportação aqui, não ia vender uma caixa no supermercado. Querem puxar volume, 
somente, tanto é que para o mercado interno, se vende em tonelada, não vende em 
caixa, a exigência é outra. Não exigem a calibragem da manga; a manga é vendida 
em quilo e não em peça. 

 
Por esta razão, a demanda externa é quem verdadeiramente dita as regras quanto aos 

produtos que devem ser comercializados. Porter (1999, p. 81) havia feito o alerta quanto a 

possibilidade de localização de um ou mais vértices fora dos domínios nacionais, desde que 

não causasse dependência à indústria em questão e, por conseqüência, viesse a prejudicar a 

competitividade das empresas que a constituíssem. Contrariando este argumento, defende-se 

aqui que a demanda externa veio a fortalecer a região do submédio do São Francisco. As 

necessidades domésticas, muito embora não tenham sido antecipadoras, tampouco tenham 

sofisticado a indústria (PORTER, 1989), em pouco influenciaram negativamente o diamante 

nacional. De qualquer modo, embora não seja o foco das grandes companhias, o mercado 

interno é atendido a partir da região do submédio. Os colonos, em sua maioria, não são 

voltados à exportação e as médias e grandes empresas disponibilizam a esse mercado apenas 

o refugo da sua produção. O sr. Márcio Araújo comenta que: 
Você vende daqui para Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, você 
vende para todo lugar; se você for em um mercado produtor e perguntar: Você vai para 
onde com esse caminhão? Vou para Belém. Você vai para onde? Vou para Fortaleza. 
Tem fruta todo dia para todo canto do país, mas se você perguntar o preço, o preço é lá 
embaixo, tem muita dificuldade no mercado, na CEAGESP, tem muita malandragem, 
picaretagem, tem todo tipo, tem inadimplência alta, enfim, é complicado, um mercado 
cheio de vícios. 
 

Não se pode deixar de enfatizar, contudo, o impacto que a desvalorização da moeda 

brasileira exerce no setor. A maioria dos produtores direcionou sua produção para o mercado 

externo, graças ao preço atrativo, à previsibilidade da demanda (com as janelas comerciais), à 

segurança no pagamento dos produtos, ao alto volume negociado e à possibilidade do 

estabelecimento de parcerias. Ademais, há um incentivo governamental para os exportadores, 

em função da Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996), que 

desonerou do pagamento do ICMS as exportações de produtos industrializados semi-

elaborados e produtos primários e permitiu o aproveitamento de créditos do imposto referente 

à compra de bens de capital, fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicações. 

Diante desse cenário, a comercialização da fruta no mercado interno é desistimulada pela 

ausência de incentivo. 
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Ressalta-se que este framework foi concebido em um contexto diferenciado: estudo 

oriundo de pesquisa empírica realizada em 10 (dez) países industrializados. Conforme 

discutido na subseção 2.3.2.2, é possível observar algumas indústrias voltadas 

majoritariamente ao mercado internacional, sem que necessariamente estejam fortalecidas no 

ambiente doméstico (ver FROTA, 2005). Isso pode indicar um gap na teoria, a partir do 

momento em que o agronegócio de modo geral não foi considerado pelo autor em sua 

pesquisa (ver PORTER, 1989), tampouco compuseram a amostra os países emergentes. Muito 

embora este vértice não tenha tido apoio no processo de formação de estratégias 

internacionais do Grupo Fruitfort e das empresas que compõem o Submédio, não se pode 

negar sua validade nos demais determinantes; a próxima subseção discorre sobre o modo com 

que as indústrias correlatas e de apoio contribuíram para as estratégias bem sucedidas das 

empresas na região. 

4.3.3.3 Indústrias correlatas e de apoio: networks, fornecedores e cadeia de 

valor 
A estrutura dos canais de distribuição e a disposição de suas cadeias de valor afetam as 

empresas (PORTER, 1989b). Este determinante reflete a presença de fornecedores e parceiros 

que sejam internacionalmente competitivos, proporcionando um fluxo de informações e 

tecnologia benéficos para a modernização e inovação das instituições e do país como um todo 

(PORTER, 1989b; 1999; TAVARES; CERCEAU, 2001). Acerca do fenômeno estudado, um 

dos marcos inquestionáveis na fruticultura da região foi o desenvolvimento das técnicas de 

criação, produção e manuseio da uva sem semente, adequada às condições locais do semi-

árido. Tal como defendido por Porter (1989), este vértice do Diamante teve um papel decisivo 

no desenvolvimento desse projeto, alavancando de fato a competitividade das empresas no 

submédio. O sr. Domingos Sávio relata que: 
[...] os empresários da VALEXPORT, quando se juntaram com o SEBRAE e 
fizeram a pesquisa da uva sem semente há 8 anos atrás (1998), foi uma exceção que 
foi aberta no SEBRAE, porque o objetivo do SEBRAE não é fazer pesquisa; o 
SEBRAE pode até transferir tecnologia que tenha sido gerada pela EMBRAPA, 
mas não fazer a pesquisa, mas como na época a gente tinha uma grande agricultura, 
subiu no conceito do SEBRAE nacional a gente conseguiu e foi feita a parceria 
entre SEBRAE, EMBRAPA, e os empresários que investiram 1 milhão de dólares 
na pesquisa. [...] Desse número que foi investido, hoje nós temos aproximadamente 
4 mil hectares de abastecimento lá, onde você pode calcular 40, 35 mil dólares o 
hectare, com 4 mil vezes 40 você tem 160, 150 milhões de dólares investidos em 
cima de um investimento de 1 milhão, só para você (pesquisadora) ter a idéia do 
que significa pesquisa para a gente. 
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Conforme apresentado na descrição das fases que constituíram a trajetória da empresa, 

as preocupações fitossanitárias foram intensificadas a partir dos anos 90, especialmente com o 

início das operações de exportação para os Estados Unidos. Ressalta-se a importância da 

Biofábrica da mosca da fruta, instalada em 2003 para assegurar o monitoramento das moscas 

das frutas presentes naquela região, validando a importância deste determinante para o 

fortalecimento do diamante da indústria em questão. Ademais, se não houver cooperação ou 

conscientização de que todos os produtores deveriam monitorar o índice de moscas, as 

empresas não alcançam o padrão esperado de fitossanidade. O contexto externo, sob esse 

aspecto, é representado no relato do sr. Domingos Sávio a seguir. 
A Fruitfort está ali dentro do projeto Senador Nilo Coelho, ela faz o monitoramento 
há muito tempo, mas têm vários vizinhos pequenos que não fazem, que não 
plantam manga, plantam goiaba, plantam acerola e não fazem o monitoramento; a 
manga e a goiaba são hospedeiros da mesma mosca [...]. O Nilo Coelho (com baixo 
índice de infestação de moscas) está assim, e aqui no meio está a Fruitfort. 
 

Dentre as indústrias correlatas e de apoio que formam o pólo Petrolina – PE e Juazeiro 

– BA, destaca-se fortemente o papel da CODEVASF, EMBRAPA, VALEXPORT e 

SEBRAE. Este último foi de fundamental importância, não apenas no projeto de 

desenvolvimento da uva sem semente, mas também na preparação e profissionalização dos 

produtores daquela região. Indubitavelmente, conforme apregoado por Porter (1989b; 1999), 

isto impulsionou a competitividade das empresas no mercado internacional, gerando reflexos 

positivos nos resultados do Grupo Fruitfort, uma vez que esta exporta além da sua capacidade 

produtiva e compra parte da produção das pequenas empresas. Os programas de transferência 

de tecnologia para essas empresas, além daqueles programas de certificação, de auditoria e de 

controle de qualidade elevaram sua produção ao padrão internacional esperado. Neste sentido, 

o papel do SEBRAE pode ser percebido com propriedade no depoimento do sr. Domingos 

Sávio: 
A gente tem um projeto de fruticultura aqui que a gente tem várias ações para o 
produtor, pequenos produtores, que vai a certificação, você sabe que agora para 
exportar uva e manga precisa estar certificado em EurepGap e em produção 
integrada, e a gente tem um convênio com o distrito que faz a consultoria para o 
pequeno produtor, faz a pré-auditoria, faz a auditoria, faz a análise de resíduos junto 
ao pack da fruta dele, faz o programa de qualidade total  com o programa de 
movimento e capacitação de qualidade total. [...] a gente tem o programa de 
transferência de tecnologia de uva sem semente. [...] a gente fez umas cartilhas 
também que procuram disseminar informação, as cartilhas da uva sem semente, tem 
o projeto de indicação geográfica, a gente tem projeto da informatização do 
pequeno produtor. [...] Na área de comercialização a gente está com um projeto 
junto ao Ministério na criação de 4 packing houses, 1 no Bebedouro, 3 no Nilo 
Coelho, 2 já foram inaugurados, faltam 2 para serem inaugurados esse mês. O 
problema do pequeno é que ele não tem técnico, aí ele vende a fruta na porteira 
para os grandes. Esses técnicos serão comunitários. [...] Nosso centro de resultados 
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da fruticultura, entre quatro outros mais, é o maior em termos de pessoal, recursos, 
ações.  
 

 O sr. Nildo Cassundé sintetiza a importância desses parceiros. Para o gestor, a 

EMBRAPA é comparável à PETROBRAS da área agricultura, pelo volume de pesquisas 

desenvolvido. A CODEVASF é a empresa que leva a água do rio São Francisco aos pontos de 

consumo, com um número de estações de bombeamento considerável. A região possui 

também unidades do SESI, do SENAI e do SENAC. Ele afirma que “(...) se você observar, 

poucas regiões aqui no Nordeste, principalmente, contam com tão grande número de 

entidades sociais. Isso realmente chama atenção em Petrolina; e tudo se volta para um fim, 

que é a fruticultura do Vale”. 

 Diante do exposto, é evidente a relevância deste determinante para a formação da 

estratégia nas empresas que compõem a região do Submédio do São Francisco. O Grupo 

Fruitfort está inserido em um setor da economia bastante dependente do contexto externo e 

das instituições que compartilham atividades na cadeia de valor. No entanto, é mais 

expressiva a atuação das indústrias correlatas do que daquelas de apoio (fornecedores) no 

ambiente nacional, conforme percebida na discussão ao longo desta subseção. O sr. Nildo 

Cassundé afirma que:  
[...] nós estamos em um Vale. Se você se satisfizer em comprar aqui, e se 
desenvolver somente com o que tem aqui no Vale do São Francisco, você não 
consegue atingir essas metas e nem uma diminuição nos custos. Então, interação 
com os fabricantes, com outras fazendas, com os fornecedores do exterior, é uma 
questão de sobrevivência. 
 

 Portando, dada a vocação do pólo ao dedicar-se à fruticultura tipo exportação, torna-

se viável o investimento dessas instituições correlatas em alavancar a competitividade das 

empresas como um todo, uma vez que custos e benefícios podem ser diluídos entre vários 

empresários.  

 A próxima seção analisará a indústria e sua influência no Grupo Fruitfort sob a ótica 

do quarto e último determinante da vantagem competitiva nacional. 

4.3.3.4 Vantagens de localização: estratégia, estrutura e rivalidade interna 
Este vértice denota as especificidades das circunstâncias nacionais nas práticas 

gerenciais, nas metas e nas políticas empresariais, bem como a influência da rivalidade 

interna; a presença de rivais locais fortes constitui em requisito fundamental às empresas para 

a busca contínua de custos mais baixos, melhorias na qualidade de serviços e processos, além 
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de estimular a especialização de fatores de produção e fornecedores de excelência (ver 

PORTER, 1999, p. 189-191). Tal característica, aliada à concentração geográfica, faz com 

que o determinante em questão torne o diamante um sistema de reforço mútuo, em que o 

impacto de um ponto em geral dependa do estado dos demais. 

Corroborando com este argumento, a rivalidade interna, contemplada por este 

determinantes da vantagem competitiva nacional, contribuiu sobremaneira para que as 

empresas do submédio apresentassem padrões bem sucedidos de operações em mercados 

internacionais. Ao que afirma o sr. Márcio Araújo 
[...] tem-se um know-how já (entre as empresas), você tem um relacionamento 
internacional já relativamente forte, você tem a presença de grupos de boa 
profissionalização, empresas grandes que operam, como o pessoal da Queiroz Galvão, 
do grupo Carrefour, então são grandes empresas que atuam inclusive em outros países 
que trouxeram uma estrutura de profissionalização para a produção local. Então isso, de 
certa forma, contamina; há a disseminação de tecnologia para os micros e pequenos 
produtores, que passam a ser fornecedores, que passam a ser parceiros, e aí você tem 
ganhos de qualidade e ganhos de produtividade. [...] É um efeito multiplicador positivo. 

 
Registra-se que foram apontadas pelos entrevistados as empresas Guararapes Agrícola 

e Timbaúba Agrícola e Nova Fronteira como as empresas que adotam padrões semelhantes de 

competição ao Grupo Fruitfort. As duas primeiras, pertencentes ao tradicional Grupo Queiroz 

Galvão ocupam posição privilegiada entre os exportadores brasileiros. As fazendas exportam 

sua produção a partir dos portos de SUAPE (PE), Salvador (BA) e Pecém (CE), com destino 

aos Portos de Filadélfia e Long Beach (EUA) e Roterdam (Europa). As agrícolas ocupam uma 

área total de 1.600 ha, e utilizam atualmente 350 ha para a produção de manga e 250 ha para 

uvas sem semente. Têm força econômica e comercial, decorrente do suporte de caixa do 

Grupo do apoio dos escritórios no exterior. A Nova Fronteira, localizada na cidade de Curaçá-

BA, é uma empresa familiar, pertencente a empresários ligados a negócios na indústria do 

álcool e do açúcar. Exporta atualmente para os Estados Unidos, Europa e Japão, mas não 

possui escritórios de venda, trabalhando apenas com agentes terceirizados. 

Contudo, a falta de cooperação entre as empresas, como forma de aumentar o poder de 

barganha no mercado, dirimir dificuldades e compartilhar conquistas internacionais, parece 

ser a tônica presente entre as empresas exportadoras, influenciando negativamente as ações; 

este cenário é ainda mais sensível aos pequenos produtores. A partir desta observação, a 

maximização dos interesses individuais impediria o corporativismo. O sr. Márcio Araújo, 

assessor da Superintendência da CODEVASF, comenta que:  
[...] e aí a gente percebe que há também, de uma certa forma, os grandes produtores e os 
médios produtores, eles não têm conseguido se aglutinar para poder ter um poder de 
barganha maior, mais forte e prospectar novos mercados; [...] a gente não tem muita 
notícia que foi conquistado um mercado no oriente médio pelo Vale do São Francisco; 
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você pode ter casos isolados: uma determinada empresa conseguiu botar no 
supermercado, sei lá, do Líbano. Ou um outro que conseguiu colocar na China. [...]  Eu 
particularmente não percebo uma política governamental, ao mesmo alguma iniciativa 
mais institucionalizada que dê uma roupagem corporativa. Como eu sei que existe no 
México, o Conselho Nacional de Produtores, uma estrutura oligopolizada de produtores 
que conseguem ter poder de barganha, conseguem colocar seu produto em novos 
mercados e encontram medidas provisórias do congresso junto aos bancos, então eu 
acho que é isso que a gente ainda não tem: um corporativismo mesmo. 
 

 Ou seja, as estratégias das empresas podem não estar aproveitando todo o potencial 

fornecido pela presença da intensa rivalidade e da concentração geográfica. É explícita a 

importância de um maior corporativismo entre as empresas que formam a região, sob a 

perspectiva dos entrevistados. Isso, sob a ótica do relacionamento com instituições 

governamentais, poderia ser decisivo para o sucesso das empresas ligadas à agricultura: o sr. 

Domingos Sávio opina que há a necessidade de o empresário rural se organizar por meio de 

associações ou de entidades, para que eles passem a ter maior comando do desenvolvimento 

da irrigação e não ficar sob a dependência unicamente do governo. Este dá o ritmo nos 

projetos, quando poderiam deixar de ser, por vezes obras civis, para serem mais econômicos. 

Acerca da produção de manga, a ausência de institucionalização é ainda mais presente. Como 

discorre o sr. Domingos Sávio: 
Olhe, em manga existe pouca cooperação Nessa crise toda aí, cenário de câmbio, 
chuva, crédito, falta de novas culturas... Os problemas da manga poderiam ser 
minimizados se houvesse uma maior cooperação, mas cada um acha que pode 
escapar sozinho. [...] O mercado internacional tem muito picareta, do tipo de chegar 
lá e ouvir que a manga chegou estragada, é um negócio de doido, tem que se 
organizar. 

 
O sr. Hélio Gonzaga corrobora com o argumento anterior e ilustra com propriedade a 

dinâmica entre as empresas no submédio para exportação de mangas, sem que haja um acordo 

prévio que favoreça o interesse de todos simultaneamente. Afirma que: 
A VALEXPORT é um órgão para unir todas as empresas. Porém o que a gente vê é 
cada um por si e Deus por todos. [...] O que acontecia, no passado perdia-se muito 
dinheiro, por quê? Excesso de volume em uma semana de pico. Por exemplo, 
mercado americano suporta 100 containeres por semana. Um importador juntava-se 
com outro, enviava 300 por semana. Resultado: saturava o mercado, a manga ia a 
sete dólares, vendia a três, o custo é quatro e todo mundo perdia. De uns tempos 
para cá, o negócio começou a doer muito no bolso e eles começaram a regular esses 
volumes somente para o mercado americano. Porque para mercado americano são 
somente dez empresas porque a tecnologia impede. Europa, não, Europa é feito em 
fundo de quintal, aí não tem como ter controle. Para Europa aqui devem ter 
centenas de exportadores. Já para os EUA e Japão, é outra historia. 

 
Percebe-se que a ausência de ações mais institucionalizadas colabora, inclusive, para 

intensificar a dificuldade da comercialização da manga enquanto produto considerado exótico. 

A exemplo, não existe nenhuma representação do IBRAF na região e a própria APEX dedica-



153 

 

se mais a promoção da vinda de importadores para o país ou estruturação da participação de 

produtores, mesmo que em iniciativas isoladas, a participarem de alguma feira ou evento em 

outros países. A manga precisaria de um atendimento diferenciado e para tal seria necessário 

um maior nível de cooperação entre as empresas e uma maior efetividade dos órgãos de 

apoio. Se por um lado, a produção é bem assessorada por instituições como a EMBRAPA, 

SEBRAE e a CODEVASF, como foi visto anteriormente, por outro a comercialização 

internacional ainda carece de maior estruturação institucional. A esse respeito, o sr. Márcio 

Araújo comenta que: 
[...] então, isso requer dinheiro: se uma empresa produtora, uma Fruitfort da vida faz 
sozinha, ela vai estar tendo um custo sozinha, mas vai estar beneficiando toda a classe 
produtora, porque não tem como saber de onde vem a manga... Então talvez a 
proposta do selo de origem, como já tem a uva, no RS, sejam estratégias de 
diferenciação, estratégias de marketing. Eles utilizam, a gente sabe, algumas marcas 
que associam à localização, como a Brazilian Fruit, são estratégias que funcionam. 
Mas eu acho que precisa de uma ação mais institucional. Talvez a VALEXPORT se 
tivesse mais estrutura, mais apoio, pudesse fazer isso, mas a dificuldade reside na falta 
de recurso, então não tem condição.  

 
Obviamente, as ações de promoção da manga no mercado internacional (realidade 

diferenciada quando comparada à uva, bastante popularizada e reconhecida mundialmente) 

requerem investimentos sustentáveis e cooperados, dada a mudança comportamental que se 

espera dos produtores e dos consumidores da fruta. Essas ações desenvolver-se-iam não 

apenas entre as empresas que compõem a região e os órgãos representativos como o IBRAF, 

APEX ou VALEXPORT, mas também com iniciativas do governo de forma mais ampla, uma 

vez que beneficiaria a economia do país como um todo. Como expressa o sr. Márcio Araújo: 
[...] as pessoas ficam esperando o governo e o governo diz “Mas aí a empresa que 
tem que investir”, aí fica um esperando o outro, eu acho que os dois é que tem que 
dar as mãos. Aí a gente percebe “ah, mas o Ministério da Agricultura só pensa em 
grãos, em carne, e a fruta, como é só 200 milhões de reais, não investe, não existe, 
né?” Então são essas questões que precisam ser vistas, e aí, conseqüentemente, 
incrementar as estratégias de internacionalização. Então ações de marketing, mas 
não só das empresas, mas como um produto do país; você vê, o Brasil fez uma 
campanha grande na Inglaterra, de turismo, tentando trazer turistas para cá, eu acho 
que é um casamento perfeito, turismo com frutas tropicais. [...] E isso não está 
sendo feito, falta força política que represente o segmento 

 
Ademais, não é padronizada entre as empresas a preocupação com a qualidade da 

fruta. O sr. Ricardo Alexandre conta que “só 3, 4, 5 ou 6 empresas prezam pela qualidade 

fruta; colocam lá ‘fruta do Brasil’a X dólar a caixa. Chega um ‘fulano de Tal, bota uma fruta 

sem qualidade, empurra lá, ‘fruta do Brasil’, sei lá, “5, 2 dólares, caixa”, aí não se preocupou 

em fazer a pulverização na fazenda, em fazer inspeção de qualidade, em pagar o funcionário 

direito, na responsabilidade social, coloca um custo menor mesmo, e acabou-se”. 
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Por outro lado, a uva apresenta-se mais estruturada quanto à cooperação entre as 

empresas a fim de elevar seu poder de barganha no mercado internacional. O sr. Domingos 

Sávio opina que os produtores e exportadores de uva são melhor organizados. Acrescenta que: 
A uva, ao longo do tempo era uma entidade que estava dentro da VALEXPORT, 
hoje está fora da VALEXPORT. O Brazilian Grape, exporta 70% da uva no Vale; 
então 70% está sobre o comando de uma entidade, de uma associação. Então a uva 
está num sentido de cooperação melhor. E em função desse cenário, desse exemplo 
aqui, da cooperação e associativismo entre eles, é o que pode diminuir esses 
problemas (de câmbio, clima e concorrência predatória). 
 

No ano de 2006, o SEBRAE, em atividade conjunta com os associados da 

VALEXPORT e demais produtores da região, deram início à tramitação do processo de 

indicação geográfica para a uva de mesa e a manga da região do Vale do São Francisco, junto 

ao INPI. Juridicamente, produtos de qualidade única, considerando características naturais, a 

exemplo do mesoclima de sua origem, do solo, da irrigação, e das características humanas, 

como o processamento manual e artesanal, a cultura local e demais atributos da região, são 

designados por uma indicação geográfica (MACHADO, 2006, p. 1). Sabe-se estar diante de 

um bem ou serviço atestado com certificado de qualidade, que afirma sua origem e garante o 

controle rígido de suas características únicas. Seu objetivo principal, portanto, é distinguir, 

seja por meio da qualidade e/ou excelência da manufatura ou da fama de uma área pela 

comercialização ou obtenção de um determinado produto. Em alguns exemplos de indicação 

geográfica, tem-se o champagne, vinho espumante proveniente daquela região francesa, o 

café colombiano, a região de Franca, São Paulo, para calçados, Sul da Bahia para charutos, 

cidades de Gramado e Canela, Rio Grande do Sul para chocolates, queijos de Minas Gerais e 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro.  

Isso poderia constituir em um patrimônio intangível daquela região do Submédio do 

São Francisco para as empresas produtoras e exportadoras de manga e uva de mesa; apenas 

sendo possível mediante a articulação entre os parceiros das indústrias correlatas e, 

principalmente, entre as empresas que competem na fruticultura. Dentre outros benefícios, 

esses esforços conjuntos poderiam estimular práticas bem sucedidas entre as empresas que 

formam a região, por meio da reivindicação de pesquisas junto às instituições de fomento, 

melhor negociação de créditos bancários e uma possível redução da rivalidade entre as 

lideranças que formam as associações. Mas para isso, o Vale do São Francisco teria que 

necessariamente manter um projeto de inserção no mercado internacional como um todo, 

respeitando as individualidades empresariais e cientes de que os empresários de maior 
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competência, prosperariam. O sr. Domingos Sávio, diretor regional do SEBRAE, discorre 

sobre essas questões: 
A partir daí você passa a ter um trabalho de marketing, de promoção, porque aqui 
tem produtor de São Paulo que coloca: manga do Vale do São Francisco, produz lá 
e coloca pra vender na Ceasa, porque a manga do Vale do São Francisco é de 
melhor qualidade, o solo é melhor. Então a gente está nesse processo, e para esse 
processo, que é onde eu quero chegar, para a gente ir ao INPI registrar essas duas 
indicações geográficas, da uva de mesa e da manga, isso vai passar a ser daqui né, 
de alguém, um patrimônio daqui, intangível, e de certos produtores, aí a gente vai 
formar um Conselho que vai reunir todas as entidades, a VALEXPORT, o ICMA, 
as pequenas associações, a APROVALE, todas essas. 

 
De fato, não existe qualquer ação integrada de promoção, nem na Europa, nem nos 

Estados Unidos. Isso traz mais conseqüências negativas para a manga, carro-chefe do Grupo 

Fruitfort. No Vale do São Francisco, afirma o sr. Hélio, são produzidas sete milhões de caixa 

de uva e isso é apenas uma semana de consumo nos EUA, porque a uva é milenar, “as pessoas 

têm o costume de consumir uva. Manga é exótica”.  

Ainda assim, é possível perceber que o fluxo de informações entre as empresas corre 

de maneira aparentemente fluida, se considerada a opinião da Sra. Ângela Bacelar. Ela afirma 

que todas as vezes que o Grupo Fruitfort foi procurado por outras empresas, dado seu 

pioneirismo e competência, havia um espaço aberto para esclarecer, ajudar e colaborar com as 

demais, ainda que algumas empresas mantenham-se mais reservadas. Acrescenta que:  
[...] claro que tem as particularidades, mas no geral eu acredito que no Vale existe 
assim essa parceria, a troca. A equipe de agrônomos a gente percebe que eles são 
integrados com outras fazendas, eles trocam idéias e por conta da atividade no setor 
grande as relações de amizade e ambientes que a gente freqüenta proporciona que a 
gente se encontre e converse. Não existe formalização disso, mas existe a parceria 
de história mesmo.  
 

Sob o argumento de Porter (1989b; 1999), as empresas deveriam procurar intensificar 

a competição interna, a fim de melhor se prepararem para o mercado internacional. Se por um 

lado a cooperação deveria ser melhor estruturada na região do Submédio do São Francisco, 

por outro, não há como negar a importância da competição e da consciência de que iniciativas 

plenamente isoladas tenderiam a comprometer o sucesso das empresas como um todo. Isso 

decorrente da intensificação da concorrência e do aumento da oferta ao mercado. No início da 

trajetória da empresa, por exemplo, e naqueles momentos em que foi mais presente seu 

pioneirismo (o início das exportações em 1985 para a Europa, em 1993 para os Estados 

Unidos ou 2005 para o Japão), o Grupo ditava as tendências e as demais empresas o seguiam, 

em um tempo decorrido relativamente longo para que a vantagem competitiva fosse corroída. 

Esta realidade vem se transformando e a emulação da forma com que a empresa se apresenta 

no mercado internacional é cada vez mais presente. Para práticas de trabalho e mercados 
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atendidos disseminados entre as empresas que compõem o Vale, o isolamento enfraqueceria a 

indústria, corroborando com o argumento de Porter (1989b). O sr. Aristeu Chaves Filho 

comenta que: 
[...] a competição é boa. Sem ela você esta sempre um pouco à margem...  Mas a 
competição, ela tem que ser racional. Antes, até dois anos atrás nós criamos alguns 
grupos. A maioria muito dispersa. Nós temos que estar no mercado diariamente, 
nós temos que brigar por ele. Mas temos que nos entender no básico.[...] Então, é 
importante. Hoje em dia nós competimos, vendemos para vários países, mas nós 
discutimos, nós sentamos toda semana, discutimos volume para mandar, volume e 
excesso. Cada um tem o seu importador, cada um está brigando pelo seu preço de 
mercado, inovando, continuam em busca de melhores clientes. Mas com eu disse, 
extrapolar volume, pro mercado absorver o excesso de oferta, cai o preço de todo 
mundo.  

 

 A competição, portanto, existe e pode-se também afirmar que de modo geral há 

parceria entre as empresas. A Sra. Lúcia Andrade afirma que “existem os acordos ‘de 

cavalheiros’, coisas do tipo. Eles trocam figurinhas, informações, tecnologia. O pessoal aqui 

se espelha muito na Fruitfort”. A rivalidade foi amplamente discutida entre os entrevistados; 

questões referentes à estratégia e à estrutura organizacional, demais elementos deste vértice, 

foram apresentadas com maiores detalhes na seção 4.1.2. Destaca-se a relevância deste quarto 

determinante no fortalecimento do Diamante da fruticultura no submédio, contribuindo 

inclusive para transformá-lo em um sistema de reforço mútuo, em consonância com o 

referencial teórico presente na subseção 2.3.4. 

 Encerradas as análises sobre os vértices do modelo, a próxima subseção é referente 

aos aspectos político-governamentais, também considerados por Porter (1989b) como 

relevantes dentre os atributos nacionais que influenciam a competitividade das empresas.  

4.3.3.5 Aspectos político-governamentais 
O entendimento do fenômeno da internacionalização das empresas, sob a perspectiva 

dos determinantes da vantagem competitiva nacional (PORTER, 1989), condiciona ao 

governo um papel secundário, mas não pouco importante, por defender que esse age por meio 

dos vértices do diamante para estimular a competitividade das empresas no país. Conforme 

apresentado anteriormente, foram cruciais as decisões de investimento por parte do governo 

federal nos projetos de irrigação gerenciados pela CODEVASF. É possível afirmar que esta 

variável de análise, aspecto político-governamental, possibilitou que as empresas localizadas 

naquela região competissem de fato no mercado nacional e internacional, deslocando 
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inclusive o foco de produção do meramente familiar e colonial para o industrial, com 

características mais profissionalizadas e técnicas mais apuradas de produção e 

comercialização. Ou seja, foi o governo agindo por meio do vértice “condições dos fatores”. 

Por outro lado, é latente nos entrevistados o quão poderia ser intensificada a ajuda 

governamental, especialmente quanto à concessão de subsídios, alargamento de prazos de 

pagamento junto aos fornecedores e afrouxamento dos trâmites burocráticos e das tarifas 

aduaneiras. O sr. Márcio Araújo argumenta que:  
Nós temos muitos desafios ainda, eu acho que muitos passos já foram dados, no 
sentido de você ter estruturado a atividade que gera muito emprego, mas não gera 
muita arrecadação de impostos: o problema do governo é que não ver beneficio 
direto, retorno direto, porque é muita coisa isenta, principalmente quando é exportado 
não paga o ICMS, o COFINS, uma série de tributos, mas o benefício é indireto, você 
tem duas cidades aqui em pleno Sertão do Semi-Árido que tem um perfil 
completamente diferente das demais. [...] Então nessa questão de estratégias de 
internacionalização, principalmente nosso estado, que não tem princípio nenhum 
exportador, tem uma ou outra coisa, que você exporta, quando você tem alguma coisa 
nesse sentido assim, você tem que dar uma atenção especial a figura do Estado. 
 

Há ainda de se comparar o suporte do governo aos diversos clusters de fruticultura no 

país. O sr. Nildo Cassundé opina que é lamentável que os empresários do submédio não 

tenham a mesma chance de compra, junto aos fornecedores, das empresas situadas no Sul e no 

Sudeste do país: o governo, através do Banco Safra, propicia aos fabricantes uma forma de 

vender com o prazo de pagamento maior, algo em torno de seis meses. O gestor ilustra: 
Aqui, suponhamos que estivéssemos na entressafra, comprando o adubo e 
defensivo todo mês, o que é um grandíssimo investimento, para pagar no prazo em 
média sessenta dias. Enquanto que o Sul e o Sudoeste têm uma condição mais 
favorável de produzir e de comprar, nós temos uma situação mais deficitária e mais 
dificuldade no prazo de pagamento dos nossos insumos. É Davi e Golias. 
 

Na arena competitiva internacional, percebe-se que a fruticultura no submédio não tem 

significativo apoio institucional, quando comparado ao Chile, um dos maiores competidores 

internacionais, que chega a exportar 5 (cinco) vezes mais uva que o Brasil. Ocorre que, muito 

embora os valores promovidos pela fruticultura sejam altíssimos quando comparados à 

mesma indústria em outras partes produtoras do país, ainda é pouco significativo quando 

comparados ao que exporta as empresas de soja ou carne, por exemplo; isto indica uma das 

razões pelas quais a atenção do governo não é despertada como esperam os produtores. 

Acerca deste aspecto, o sr. Márcio Araújo comenta que: 
[...] a conquista desse share, dessa fatia de mercado internacional, se deu com muita 
dificuldade. Eu vejo muitos produtores se queixando de uma falta de uma política 
governamental voltada para a fruticultura, porque o país, muito embora a gente tenha 
um balança comercial sustentada pelo Agribusiness, mas é mais grãos, mais carnes, 
então a fruta, ela tem um valor agregado razoável, quando você compara com outros 
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produtos, mas não tem em consumo, você não tem escala. Não se consome manga, ou 
mesmo uva, ou outra fruta qualquer, como se consome açúcar, soja. 
 

O próprio desenvolvimento dos projetos de irrigação deveriam considerar o aspecto 

mercadológico e não apenas o referente às obras civis de engenharia agrônoma. E, ainda que o 

Projeto Senador Nilo Coelho, no qual se assenta a produção principal do Grupo Fruitfort 

tenha nascido com esse perfil mais modernizado e comercial, essa não é a tendência geral dos 

projetos de irrigação da região, sob a perspectiva dos entrevistados. Percebe-se a aparente 

ineficiência do governo em planejar as atividades de mercado da região. E, ressalta-se que 

isso tem um componente histórico. O sr. Domingos Sávio opina que: 
[...] da forma que foram implantados os projetos de irrigação pela CODEVASF [...] no 
meu entendimento, [...] foi natural que tivesse sido assim, foram feitos como uma obra 
civil, onde você tem que construir um grande canal de irrigação, o canal principal, 
depois os canais secundários, você desapropriar uma terra, você fazer uma análise do 
solo, depois sair dividindo e rateando aquilo que temos em pequenas parcelas, médias e 
grandes parcelas; mas isso na realidade não é uma obra civil, é uma obra de mercado, é 
uma obra que precisa ter uma engenharia econômica por trás [...] porque o que é que 
adianta, deixa eu trazer o caso para a Fruitfort, ter uma empresa de expoente aqui né, de 
referência [...] tem uma empresa que se sobressaiu, mas ela está super vulnerável a tudo 
que é produção de manga e de uva; por exemplo, se você abre um novo projeto de 
irrigação para plantar as mesmas coisas que estão sendo plantadas aqui, não tem 
profissional competente na Fruitfort, com planejamento e inserção do mercado 
internacional que resolva a super oferta que vai acontecer. [...] 
 

Decorre que o Governo Federal precisaria ser definitivamente envolvido na questão 

mercadológica. Corroborando com o sr. Domingos Sávio, o sr. Márcio Araújo é enfático ao 

afirmar que:  
Governos têm que ser envolvidos também para poder saber até onde a gente pode ir, até 
onde a gente deve ir. “Ah vamos fazer mais um projeto de irrigação, vamos ampliar a 
área, vamos produzir”; tem gente para comprar isso? Tem gente para consumir isso? 
Então quais são os novos paradigmas, os novos desafios, que devem se buscar para a 
gente ter alternativas de sobrevivência para nossa região? [...] Essa é uma realidade que 
tem que ser discutida para os próximos 20, 30 anos; a gente já sabe da história dos 20, 
30 anos para atrás e essa internacionalização foi boa. Quais são os paradigmas daqui pra 
frente? Tem aí, por exemplo, o canal do sertão, que é outro grande projeto do governo 
do estado, que pode gerar mais áreas para a fruticultura, ou seja, mas aquela pergunta: 
vai produzir para quem? 
 

Ademais, registra-se também o excesso de burocracia imposta às ações operacionais 

de exportação. A sra. Eliete Antão afirma que sempre teve dificuldades com órgãos públicos. 

A dependência excessiva dos fiscais da Receita Federal impede muitas vezes o atendimento 

das necessidades dos clientes das empresas. Já ocorreu de, em caso de atraso, o importador 

não querer mais a fruta e a executiva ter que direcionar para outro receptor. Ela afirma:  
[...] a gente pega uma greve da Receita Federal, por exemplo, eles têm a obrigação 
de liberar, mas a gente tem muita dificuldade porque eles fazem aquela operação 
padrão; o fiscal, quando chega uma determinada hora, ele não quer mais vistoriar o 
container, então a gente tem que entrar com uma negociação e dizer: “Não. Espere 
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aí meu amigo, vamos”. [...] A outra dificuldade que a gente tem é a dificuldade com 
o Ministério da Agricultura nos portos. [...] eu já tive vários problemas de o 
certificado sanitário não ser emitido porque a mãe de um fiscal morreu, e só ele que 
podia assinar, pois só ele quem vistoriou, e ele foi para o velório da mãe. O nosso 
importador não entende, porque lá fora é tudo muito fácil. 
 

Portanto, é explícito dentre os entrevistados, a opinião de que o governo deveria 

intensificar o apoio à região do submédio. A Sra. Lúcia Andrade lembra o prejuízo que as 

empresas tiveram nos meses de janeiro a julho de 2006, inclusive com manifestação pública 

dos empresários; uma comissão levou a Brasília as solicitações “e os incentivos não vieram; 

zero para o Nordeste. Saiu para o Sudeste, para o Sul, mas para cá não saiu. (...) uma região 

inteira (submédio) teve um prejuízo enorme e teve que se virar; quem tinha investimento foi 

atrás de financiamento para cobrir, ou ficava inadimplente”, acrescenta a gestora. 

Em outras palavras, se o Estado foi fundamental no início das atividades, com as 

iniciativas de irrigação que apresentaram resultados positivos já a partir dos anos 80, a 

percepção de importância deste ator foi decrescente ao longo dos anos. Os projetos de 

irrigação continuam até os dias de hoje sendo um dos principais condicionadores da vantagem 

competitiva da região, mas crê-se que esses se posicionam como condição sine qua non, mas 

não isoladamente suficiente na competição atual; tal argumento corrobora com a proposta de 

que, percebendo os três modelos de internacionalização discutidos sob a perspectiva dinâmica 

evolutiva de influência, o Modelo Diamante está presente em todas as fases do processo de 

formação de estratégias internacionais, mas em um dado momento, cede espaço para uma 

maior influência dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala e pela RBV. 

Posteriormente, serão discutidas essas relações entre os modelos e a trajetória do Grupo. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o Modelo Diamante, à exceção do 

determinante referente à demanda interna, fez-se presente ao longo do processo de formação 

de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort e das empresas que formam o pólo de 

fruticultura Petrolina – PE e Juazeiro – BA. Dada a importância do contexto externo para a 

agricultura, como será melhor aprofundado na subseção 4.3.4, os resultados aqui analisados 

encontram consonância com a literatura vigente acerca do modelo. Por outro lado, faz-se o 

registro que, ao estudarem-se indústrias menos sofisticadas situadas em países emergentes 

(ver FROTA, 2005), cenário diferente daquele no qual o modelo foi concebido, há uma 

tendência da não confirmação do vértice condições da demanda, possivelmente atribuída ao 

gap existente entre as necessidades e as percepções de valor entre os mercados nacionais e 

internacionais. 
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Com base nas discussões anteriores, o Diamante da fruticultura do Submédio do São 

Francisco é apresentado na figura 18 (4). 

 

Figura 18 (4) – Os Determinantes da Vantagem Competitiva da Fruticultura do Submédio do São Francisco 
Fonte: Pesquisa de Campo (2007). 

 

Registra-se que, corroborando com o argumento de Porter (1999, p. 203-207), cabe as 

empresas da região a criação de pressão para inovar, procurando como motivação 

concorrentes mais capazes e a localização da base doméstica para sustentar a vantagem 

competitiva. Por outro lado, questiona-se: a localização nacional é o centro único dessa 

vantagem competitiva, muito embora indubitavelmente não possa ser excluída. Afirma-se que 

o Diamante deve ter como complemento conceitos apregoados por outros modelos de 

internacionalização, tal como proposto pela ótica contextualista-processual que norteia esta 

investigação. Crê-se, portanto, que os mesmos fatores não garantem que todas as empresas 

vão ser bem sucedidas: ou teria destaque o subvértice estratégia e estrutura da empresa, 

aspectos claramente idiossincráticos, ou este modelo não explica adequadamente as razões as 

quais uma empresa se torna internacionalmente competitiva e  mantém a posição de 

vantagem. Sob a perspectiva desse segundo argumento, a próxima subseção refere-se à 

análise do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort à luz da 

RBV, terceiro e último modelo de internacionalização considerado neste trabalho. 
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4.3.4 Análise dos Recursos Competitivos nas Estratégias 

Internacionais do Grupo Fruitfort 
Sob a perspectiva da RBV, empresas, não mais nações ou indústrias como propõe o 

modelo Diamante, seriam o cerne das estratégias internacionais. A vantagem competitiva das 

empresas ocorre mediante o emprego ótimo de seus recursos internos (FAHY, 1998a; 1998b; 

SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Será objeto da discussão nesta subseção a forma com os 

diferenciais competitivos e as razões de sucesso do Grupo Fruitfort podem ser atribuídos a 

tais recursos internos, notadamente liderança e empreendedorismo e cultura organizacional, 

benefícios advindos do porte e economia de escala, em momentos distintos de sua trajetória. 

4.3.4.1 O framework VRIO 
As quatro características que asseguram a relevância estratégica dos recursos, 

apresentadas por Barney (2002), quais sejam: valiosos, raros, difíceis de imitar e 

organizacionais, são nesta subseção observadas sob a perspectiva do fenômeno estudado. A 

partir da análise de conteúdo das entrevistas e sob o aporte da literatura, foram elencados 

aqueles recursos que seriam efetivamente significativos para o sucesso das estratégias, 

apresentados detalhadamente nas próximas seções. 

Dentre os recursos tangíveis, o fôlego financeiro (e as decorrentes expectativas de 

retorno sobre os investimentos realizados em aprimorar as técnicas de produção), a aquisição 

de novas áreas e a substituição gradual por novas espécies de manga melhor aceitas no 

mercado internacional e os demais benefícios provenientes do porte (GHEMAWAT, 1998) 

conduziriam, a príncipio, a empresa à condição de vantagem. Isso corrobora também com o 

argumento de Peteraf (1993, p.186) em que a vantagem competitiva sustentável seria possível 

mediante a empresa estabelecer limites ex-post ou garantir a sustentabilidade uma vez que foi 

alcançada a condição de vantagem e limites ex-ante, com a garantia de que o retorno da 

aplicação de um recurso ou capacidade, não seja erodido pelos seus custos. 

Exemplifica-se a estrutura de packing house do Grupo Fruitfort como recurso 

competitivo tangível que auxilia na diferenciação da empresa dentre aquelas que compõem a 

região. A Sra. Ângela Bacelar, coordenadora de RH comenta que: 
[...] outra forma que eu acho que fez a diferença aqui foi a construção da câmara 
fria (no packing house). A câmara fria é uma certa facilidade na conservação do 
fruto, mesmo que você loque uma câmara sempre tem aquela fase de saber como é 
que está seu fruto, tem todo o acompanhamento da equipe que faz isso. A gente 
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tendo a sua própria câmera você garante bem mais aspectos, de higienização, de 
cuidados, capacitação de quem tá monitorando ali a temperatura sua, tudo isso aí eu 
acho que pesou também. 
 

No entanto, tal condição apesar de valiosa, não é rara ou difícil de imitar. As grandes 

empresas situadas na região, a exemplo do Grupo Queiroz Galvão ou Carrefour, também são 

constituídas por tais recursos e, se não o são no momento, têm como fazer em um tempo 

relativamente curto ou inferior ao necessário para que a Fruitfort consiga explorar plenamente 

os resultados desses investimentos. 

As fontes reais de diferenciação advêm, portanto, dos tipos mais intangíveis de 

recursos; traços idiossincráticos como cultura, liderança estratégica e know-how, que 

permitem a empresa imprimir suas estratégias competitivas no mercado com sucesso. O 

entusiasmo foi considerado pela Sra. Ângela Bacelar como o recurso competitivo de mais 

difícil imitação, porque este só seria alcançado se toda uma estrutura organizacional 

favorecesse. Os procedimentos, ou modelagem organizacional do Grupo Fruitfort, suportam a 

exploração de recursos valiosos, raros e difíceis de imitar: a estrutura formal, o modelo de 

gestão, os sistemas explícitos de controle, as políticas de compensação e, principalmente, sob 

a visão dos entrevistados, o papel dos diretores em conduzir processos de mudança e em 

identificá-las antes que seus problemas se tornassem irreversíveis. Essa situação foi percebida 

em vários momentos ao longo da trajetória da empresa: apoiando a decisão inicial da 

internacionalização, houve a identificação das oportunidades e desenvolvimento de 

competências que apoiassem as iniciativas de comercialização, em seguida, quando os 

pedidos se tornaram mais constantes, a percepção da necessidade de investimento em 

produtividade e tecnologia de forma sustentável. 

A reputação foi também considerada um importante ativo intangível do Grupo 

Fruitfort. A região do submédio do São Francisco, conforme apresentado anteriormente, é 

constituída por grandes empresas, não só em relação ao porte e ao volume comercializado, 

mas principalmente quanto ao valor atribuído à sua imagem. O Grupo, considerado de 

excelência pelas empresas e demais instituições que formam o pólo, goza de prestígio 

nacional e internacional, auxiliando na formação de parcerias e na articulação das empresas 

locais. Por diversas vezes os entrevistados fizeram menções do tipo: “quem trabalha na 

Fruitfort pode trabalhar em qualquer empresa daqui: tem currículo certo” ou “nas 

manifestações ou nos pedidos de incentivo com o governo, os empresários esperam que a 

Fruitfort esteja presente”. 
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Segundo a Sra. Ângela Bacelar, essa variável é notória e disseminada entre os 

colaboradores do Grupo: “quando a gente participa de uma feira, quando a gente participa de 

um evento na universidade, quando a gente é convocado pra dar uma entrevista e o espírito 

vaidoso ele está embutido aqui em todo mundo.” E acrescenta:  
[...] é uma porta de entrada, quando você pega o currículo, pelo menos o que a 
gente percebe, é que quando você foi funcionário Fruitfort, você tem um 
diferencial, porque você trabalhou com volume, você trabalhou com qualidade de 
fruta, você trabalhou com quantidades não muito normais, para o que a gente vê, 
com determinação, [...] isso se atribui pela postura única dos donos da empresa. 
 

 Crê-se que a construção da reputação foi fundamentada na própria escolha do nome 

do Grupo. Após o episódio do fim da sociedade com a Batia Sul, empresa paulista de 

exportação de frutas, houve a decisão pela marca intitulada “Fruitfort”, demonstrando 

claramente a opção internacional dos executivos e a importância do reconhecimento dessa 

marca no mercado. Essa passagem é apresentada pelo sr. Aristeu Chaves Filho. 
O nome Fruitfort... O japonês é muito craque. Você tem que ter o nome de uma 
empresa ou de uma marca, que em praticamente qualquer idioma, tenha a mesma 
pronúncia. Curaçá, nós deixamos de usar por um motivo, porque uns chamavam de 
Curaçá, outros chamavam de Curaçal outros de Curaca. Então a gente não 
conseguia fixar o nome. Já Fruitfort não. É como, por exemplo, a Honda. Ela é 
Honda em qualquer língua do mundo, Honda é Honda. Mitsubishi, não me esqueço 
dele, em todo idioma é a mesma pronuncia. Daí nós escolhemos a Fruitfort, assim 
como escolhemos o nome Copafruit. 
 

Corroborando com o argumento de Barney (2002, p. 159-172), a variável referente à 

articulação de recursos, de capacidades e de competências internas, representada pelo “O” do 

framework VRIO, e o papel da liderança (PETTIGREW, 1987, p. 649) constituem recursos 

competitivos estratégicos relevantes, segundo a opinião explícita dos entrevistados. Vale 

ressaltar que estes foram pontos que também se evidenciaram na coleta de dados por meio da 

observação direta não-participante.  

No início da década de noventa, a estruturação da empresa para começar a exportar 

para os Estados Unidos exigiu forte capacitação dos funcionários, criação de novos cargos, 

departamentos e fluxos de trabalho, além da construção de um packing house adequado às 

exigências fitossanitárias. A intensificação da concorrência e a maior disseminação entre as 

empresas das práticas bem sucedidas desenvolvidas pelo Grupo, aliadas às dificuldades 

encontradas com os efeitos do plano real, levaram a reestruturação das formas com as quais o 

Grupo explorava seus recursos: a primeira grande reestruturação orgânica. Posteriormente, em 

2001, impulsionada pelas dificuldades climáticas e financeiras, houve a segunda 

reestruturação. 
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Para que as diretrizes e procedimentos do Grupo dêem suporte à exploração de seus 

recursos valiosos, raros e custosos de imitar, registra-se que o uso eficaz das informações, 

acompanhado pelo adequado investimento tecnológico constitui uma real fonte de vantagem 

para empresa. Isso a habilita a competitividade mundial e tem impacto desde em questões 

acerca do estabelecimento de preços até a identificação dos melhores momentos para entrada 

nos mercados, de acordo com as janelas comerciais. É necessário acompanhar a dinamicidade 

dos negócios, fazendo uso dessas informações como forma de antevisão das ações. Como 

exemplifica o sr. Aristeu Chaves Filho: 
Eu saio (dá início as exportações) em setembro; choveu no México em julho, já 
saio logo em agosto, porque agora eu tenho uma janela para exportar. Mas se você 
não está antenado nesse mercado, como a maioria do vale não está... Quando vai 
sair no México, quando vai iniciar Equador... Por exemplo, eu já estou comprando 
fruta para janeiro. Porque o El niño é uma realidade. Já há uma previsão de chuva 
violenta em dezembro. Vai prejudicar a safra do Equador em janeiro. Vai faltar uva 
na Europa. Quer dizer, nós já estamos fazendo um contrato com a Europa.[...] 
Como é que está o calor da Califórnia? Porque se fizer muito calor, significa que a 
safra de uva vai terminar mais cedo. 
 

Vale registrar que, de acordo com o depoimento apresentado do sr. Aristeu Chaves 

Filho, nem todas as empresas do Vale estão conscientes da importância do desenvolvimento 

da inteligência comercial no uso eficaz das informações, no aproveitamento das janelas de 

exportação e no fortalecimento das parcerias. Esta observação leva a classificação dessa 

competência como um recurso competitivo do Grupo Fruitfort, mesmo que muitas vezes essas 

informações estejam disponíveis para os empresários na região de um modo geral. O uso é 

que é diferenciado. 

Acerca de demais recursos considerados idiossincráticos, o sr. Aristeu Chaves Filho 

afirma que os pilares da empresa atualmente são o planejamento, a produtividade e a 

qualidade. Há uma conscientização cultural plena voltada para esses valores na empresa. O 

executivo complementa ainda que: 
Qualidade, o que é qualidade? É tudo, é respeito à ecologia, é você ter consciência 
social na empresa, você cumprir suas obrigações sociais, não empregar crianças, 
fichar todos os seus funcionários, segurança alimentar, você não usar os 
agrotóxicos que não são permitidos. Se você usar pegam você. E no fundo a 
qualidade da fruta. Porque antigamente a qualidade da fruta era a qualidade da 
beleza, até oito anos atrás qualidade era a limpeza da fruta, se tivesse limpinha era 
de boa qualidade. Hoje em dia a qualidade da fruta é a segurança alimentar. Então 
aqui dentro você tem um conceito. Lá fora, é uma briga de leões. 
 

Diante do exposto, em acordo com o depoimento dos entrevistados, dentre os recursos 

estratégicos citados como relevantes, quais sejam: reputação da marca, cultura organizacional, 

sistemas de informação gerencial, competência gerencial, atitude empreendedora do líder, 
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qualidade dos serviços, poder financeiro do Grupo e localização das fazendas, dois grupos 

foram selecionados e serão destaques das próximas subseções.  

Antes de aprofundar esta discussão, faz-se necessário resgatar o modelo apresentado 

por Fahy (1998b, p. 5), o qual percebe variáveis internas e externas à empresa como 

determinantes do desempenho superior. Nesse caso, a localização das fazendas, fator 

notadamente de influência externa, estaria naquela categoria proposta pelo autor como 

recursos-chave do ambiente nacional e, muito embora seja um recurso passível de exploração 

por parte da empresa, valioso por torná-la habilitada a responder adequadamente às 

oportunidades e ameaças do ambiente externo, não pode ser considerado raro ou difícil de 

imitar, quando comparado às demais empresas da região. 

Por outro lado, se a análise estiver sob a perspectiva dos competidores internacionais, 

defende-se que o recurso referente à localização preenche os quatro critérios apresentados por 

Barney (2002), desde que aliadas às escolhas estratégicas mencionadas por Fahy (1998b). Sob 

este argumento, as questões referentes às vantagens de localização são tratadas com mais 

profundidade pelo Modelo Diamante, temática da subseção anterior; as escolhas, fortemente 

pautadas pelo perfil dos líderes constituem o primeiro dos recursos estratégicos analisados 

nesta etapa do trabalho.  

Precedendo a discussão referente aos recursos estratégicos relevantes para o processo 

de formação de estratégias internacionais do Grupo, faz-se necessário analisar o fenômeno em 

questão sob a perspectiva dos frameworks revisados na literatura e apresentados na subseção 

2.3.3. 

Três grupos de características organizacionais são relacionados por Dhanaraj e 

Beamish (2003), quando da análise dos recursos, estratégia e desempenho: 1) O referente aos 

recursos gerenciais, ou seja, experiência, porte, know-how, capital, infra-estrutura, corpo 

técnico e gerencial, entre outros, apresenta-se em um excelente nível no Grupo Fruitfort, sob a 

perspectiva dos entrevistados, por permitir, que a empresa opere com eficácia no ambiente 

internacional, aproveitando as oportunidades e neutralizando possíveis ameaças; 2) aquele 

constituído pelos empreendedores, compreendendo aspirações por crescimento e 

conhecimento do mercado externo, da mesma forma, é presente no Grupo, conforme será 

tratado na próxima subseção. Este elemento inclusive foi apontado como o mais expressivo, 

dentre os recursos internos, para que a empresa fosse bem sucedida; e 3) por fim, orientação 

tecnológica e investimento contínuo em técnicas aprimoradas de produção: corroborando com 

a referida literatura, as hipóteses testadas e validadas na pesquisa estiveram consonantes com 
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a realidade do Grupo Fruitfort, uma vez que afirmam que o perfil empreendedor da empresa, 

representado pela liderança, inovação e comprometimento, leva a uma maior intensidade 

tecnológica e investimentos nos recursos competitivos. 

A proposição de Sharma e Erramilli (2004) tem o intuito de explicar modalidades de 

exportação, produção e formas de comercialização no país hospedeiro, a partir dos princípios 

da RBV. O modo de entrada utilizado pelo Grupo Fruitfort é a exportação, seja esta direta via 

intermediário ou via canais controlados pela companhia.  

Registra-se que no início das atividades internacionais, a empresa utilizava a 

exportação indireta (ver ROOT, 1994). Johanson e Vahlne (1977) já afirmavam que esta 

modalidade é usualmente praticada pelas empresas que dispõem de baixo conhecimento da 

dinâmica do mercado internacional, incorrendo em menor envolvimento e risco com a 

atividade. A partir do início dos anos 90, os escritórios de vendas situado nos Estados Unidos 

e Europa viabilizaram a evolução na dinâmica dos modos de entrada. Consistente com a 

abordagem incremental dos processos de internacionalização, as empresas se moveriam da 

exportação indireta para a direta na medida em que acumulam experiência e conhecimento de 

mercado. Sob a perspectiva da RBV, se a empresa se considera incapaz de alcançar vantagem 

competitiva em atividades relacionadas à produção no país hospedeiro, mas é habilitada 

quanto à comercialização, tende a selecionar a exportação direta. No entanto, crê-se que 

empresas voltadas ao agronegócio in natura, ainda que disponham de amplo conhecimento e 

experiência acerca do mercado internacional, como no caso do Grupo Fruitfort, optam pela 

modalidade exportação dado o aproveitamento das condições locais na produção. 

A próxima subseção refere-se à liderança como diferencial competitivo para o Grupo 

Fruitfort. 

4.3.4.2 Liderança e Empreendedorismo 
O conceito de liderança está intimamente relacionado ao desenvolvimento de uma 

visão e de estratégias específicas, considerando os obstáculos impostos pela variação 

ambiental e as necessidades de interferência por parte da empresa. Ocorre a necessidade da 

determinação de uma direção que expresse a real intenção da empresa (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2002), motivando e inspirando os membros a se moverem nesta direção (ver 

KOTTER, 2000; HEIFTZ, 1999). Por sua vez, o empreendedorismo percebe a liderança 

personalizada, baseada na visão estratégica, como a chave para o sucesso empresarial 
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(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 102) e, muito embora fosse 

originalmente associado com os criadores do seu próprio negócio, o que ocorre com o Grupo 

Fruitfort, a palavra foi gradativamente ampliada para descrever as várias formas de liderança 

personalizada, pró-ativa e determinada nas empresas. 

O empreendedorismo é marcante na trajetória da empresa, essencialmente presente no 

início de suas atividades e na descoberta pioneira de oportunidades de negócio no mercado 

norte americano. Este argumento é facilmente notado no depoimento do sr. Aristeu Chaves: 

“pegamos uma pasta e fomos para Londres (em 1982), passamos lá um mês, passamos a 

visitar quem queria melão, quem queria comprar, qual o preço... E daí todo mundo começou a 

comprar melão aqui. (...) Em 1984, já éramos o segundo maior exportador do Nordeste”. 

Os sócios-fundadores tiveram forte influência como líderes, como reconhecido por 

muitos pesquisadores como Kolasa (1978), Bowditch e Buono (1992), Heiftz (1999), Kotter 

(2000), Wright, Kroll, Parnell (2000) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), no sucesso das 

estratégias internacionais do Grupo e suas ações também apresentaram desdobramentos 

positivos nos resultados das empresas situadas no submédio do São Francisco. O sr. Aristeu 

Chaves Filho tem o perfil empreendedor e pioneiro, “espírito guerreiro”, como opina a Sra. 

Ângela Bacelar, explícito nos depoimentos coletados com os entrevistados. O sr. Marcelo 

Loyo, gerente comercial, corrobora: 
ele é uma pessoa muito política, muito fácil de se comunicar, e ele procura buscar 
investimentos pra cá. Isso é uma verdade. Então, ele inclusive foi presidente 
durante muito tempo da VALEXPORT. Então, quer dizer, ele tem poder, ele sabe 
se comunicar, ele tem formas de poder atrair investimentos, para região em si, 
tentar melhorar, alguma coisa assim. 

 
Aristeu Chaves Filho assumiu então a figura de homem público da empresa, rotulado 

por muitos na empresa e na região como uma lenda no Vale do São Francisco. A exemplo, em 

1996, o executivo teve a oportunidade de ciceronear o sr. Hayrton Rocha, Superintendente do 

Banco do Brasil e o então Vice-Presidente do Brasil, Marco Maciel, que na Fruitfort obteve 

informações sobre os programas de irrigação da CODEVASF, projetos da VALEXPORT e 

CPATSA, além daquelas especificamente relacionadas à produção e exportação de manga e 

uva. A Sra. Ângela Bacelar comenta que as pessoas pensam que ele está envolvido na 

política; comenta que seu papel é realmente social, independente de quaisquer partidos: “abre 

as fazendas pra todos os partidos, os políticos, é época de eleição a gente fica aberto, não tem 

dificuldade. Se uma pessoa procurar ele que quer conversar com os trabalhadores, é permitido 

isso, a gente tem livre acesso à qualquer instituição”. 
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Para contextualizar este argumento, em informação publicada em outubro de 1999, 

pelo Jornal de Pernambuco, veiculado sob a responsabilidade do Governo do Estado 

(Apêndice F), tem-se que, com o objetivo de repensar o desenvolvimento econômico e social 

de Pernambuco, foi lançada uma proposta de pacto pelo Governo com a constituição de um 

Conselho formado por 35 (trinta e cinco) personalidades notáveis, sendo estas empresários, 

artistas, estudiosos e sindicalistas. Esse Conselho, à época, reunia-se mensalmente para propor 

sugestões e críticas ao Governo sobre ações e obras prioritárias para o crescimento do Estado. 

Dentre os projetos selecionados para serem os motores do desenvolvimento pretendido pelo 

Governo do Estado, destaca-se a expansão da agricultura irrigada, com orçamento de cerca de 

R$ 760.000.000 (setecentos e sessenta milhões de reais). Vale ressaltar que o Sócio Diretor do 

Grupo Fruitfort, Aristeu Chaves Filho, foi o único ligado à fruticultura, dentre os membros do 

Conselho. 

Este líder sempre foi orientado pela visão empreendedora e pelas políticas contínuas 

de qualidade. Conforme apregoam os principais autores da RBV (WERNERFELT, 1984; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990; BARNEY, 1991; FAHY, 1998a, 1998b; PETERAF, 1993; 

SHARMA; ERRAMILLI, 2004) os atributos do ambiente interno, entre os quais a liderança 

estratégica, são determinantes da competição bem sucedida das empresas. Esta variável 

específica parece ter estado presente ao longo de toda a trajetória do Grupo Fruitfort, 

condicionando suas ações e transformando o meio o qual a empresa está inserida. É possível, 

no entanto, que seus efeitos tenham sido sentidos com maior intensidade no início, com a 

decisão pela internacionalização e abertura de novos mercados e a partir da terceira fase da 

empresa, fase esta de ampla concorrência entre as empresas no submédio e de busca 

incessante por outras formas de diferenciação, que não aquelas ligadas estritamente ao 

contexto externo. Em tese, estas seriam homogêneas para todas as empresas na indústria. 

Defende-se que se a Fruitfort não dispusesse desde o início das suas operações, o perfil líder e 

empreendedor de seus fundadores, não poderia explorar ao máximo o potencial 

disponibilizado pelo ambiente natural. Tal exploração deu-se mediante o investimento em 

pessoal, máquinas e equipamentos e tecnologias diferenciadas de produção. O sr. Marcelo 

Loyo pondera que: 
[...] falando da Fruitfort, do porte dele como empresário: para se trabalhar, a 
empresa tem que ter uma estrutura boa. Ele não quer montar um packing house 
qualquer; o packing house tem que ser o melhor. Ele quer ter a melhor pessoa que 
cuide do campo, ele quer ter o melhor produto usando o campo, ele quer ter a 
melhor embalagem para demonstrar seu produto, isso às vezes é até um pouco mais 
caro, mas ele quer ter. Então é uma forma que dá certo. Lógico que existem 
algumas coisas depois que a empresa vai ter que fazer coisas que suportam a 
própria figura (Dr. Aristeu). Hoje a empresa foca em uma coisa: qualidade dos seus 
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produtos. Frete mesmo, às vezes é mais caro, mas por via aérea a fruta chega mais 
rápido lá fora, porque a diretoria quer que a fruta sofra o menos possível, porque o 
desgaste maior é na viagem, [...] É um produto perecível, quanto mais rápido ele 
estiver lá fora, melhor. [...] Eles têm a forma de negociação deles, de se fazer 
parcerias, estabelecer contatos, de tentar dar a melhor fruta para o nosso cliente e 
ser reconhecido. 
 

 Sendo uma das questões do roteiro de entrevistas desta investigação: “A que se atribui 

o sucesso da empresa ao longo dos anos, uma vez que as condições ambientais estão 

susceptíveis a todas as empresas que compõem a região?”, as opiniões dos entrevistados, de 

um modo geral, convergiram para a importância dos sócios-fundadores e suas ações. O sr. 

Voltaire Diaz comenta “não é toda empresa que os donos estão na ponta: eles visitam os 

clientes, cinco, seis vezes ao ano, o cliente se sente prestigiado, eles são os dirigentes da 

empresa”. A Sra. Eliete Antão afirma que “O sucesso, a gente agradece ao apoio e à 

disposição do empreendedorismo deles,(...) tudo depende da disposição deles em investir no 

pessoal, de investir na tecnologia e acreditar que vai dar certo. A Sra. Lúcia valida “(...) 

Porque eles vão a campo, viajam, visitam cliente por cliente, acompanham de perto, levam os 

técnicos daqui para conhecer a tecnologia lá fora” E acrescenta, ressaltando seu dinamismo e 

presença no mercado: 
[...] Iam muito no México, que trabalha com uma produção meio artesanal, mas que 
tem uma criatividade absurda, uma quantidade de pessoas mínima e uma qualidade 
excelente. Nos Estados Unidos, na Filadélfia onde eles foram ver, e até assim, 
aproveitando um pouquinho da “desgraça alheia”, isso é o mercado, você tem que 
estar lá para ver; opa!, aqui perdeu-se tudo, então vou trazer pra cá pra vender aqui. 

 
Essa competência empresarial é evidente e representa uma real fonte de vantagem 

competitiva na empresa; a exploração adequada deste recurso, sob a perspectiva de diversos 

entrevistados, constitui verdadeiramente sua estratégia. É bastante lembrar o pioneirismo da 

empresa em mercados internacionais: conforme os depoimentos apresentados, foram os 

executivos, Aristeu Chaves Filho e César Coutinho, que “abriram” o mercado norte-

americano para a fruticultura do submédio, ocorrendo o mesmo com o japonês, depois de 

anos de pesquisa e negociação. Conforme conta a Sra. Lúcia Andrade, “eles não ficam aqui e 

mandam um funcionário; eles realmente arregaçam a camisa e trabalham. Muito”. E mesmo 

quando estão no exterior, acompanham o que ocorre na sede da empresa, em Petrolina – PE. 

Ainda acerca deste aspecto, as Sras. Lúcia Andrade e Eliete Antão comentam que:  
[...] esse é o diferencial, porque bate o olho e sabe o que acontece. Mesmo que eles 
não convivam diariamente, em cada situação, eles sabem, entendem, opinam, 
conhecem cada funcionário, cada característica de cada funcionário, aqueles mais 
capazes, os menos capazes, os que vão crescer, os que vão estagnar. [...] Mas isso é 
quem tem visão de futuro, quem tem visão de mercado, só essas pessoas são 
capazes de fazer isso. 
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[...] porque ele (Aristeu) é uma lenda viva aqui do Vale. É uma enciclopédia do 
Vale. Porque tudo que você quer, tudo, ele sabe. Na parte técnica de exportação, 
Dr. Aristeu é mestre, tudo ele sabe. Tudo. É impressionante. Dr. Cezar da parte 
comercial, também já está entendendo também dessa parte técnica das fazendas, 
quer dizer, participando. 

 
Do mesmo modo, registra-se o depoimento do sr. Nildo Cassundé, que sintetiza a 

importância da liderança e da forma com que ocorre a interação entre os dirigentes do Grupo. 

O gestor opina: 
É incrível você observar uma empresa com duas cabeças, dois dirigentes, e que 
existe um respeito mutuo muito acentuado entre eles, são simples, ao mesmo 
tempo, e tem funções diferentes, que se completam. [...] Porque são experiências 
em determinadas áreas, por exemplo, um na área financeira e comercial e o outro 
voltado para produção, para qualidade, para o conhecimento do produto, para o 
conhecimento do produto acabado, para o conhecimento do que está afetando esta 
qualidade e que deve ser corrigido, para o conhecimento de que vê novos 
equipamentos e que traz esse novos equipamentos para a empresa. Essa soma de 
diferenciais é um marco que chama atenção do Grupo da Fruitfort. [...] São 
pioneiros, pioneiros que com muito trabalho se deram bem e lutam bastante para se 
manter bem. E isso se propaga no Vale. 
 

Neste mister, o respeito e a confiança, típicos dos líderes inspiradores (KOLASA, 

1978; BOWDITCH; BUONO, 1992) são continuamente cultivados pelos dirigentes, no Grupo 

Fruitfort. Segundo relata o sr. Aristeu Chaves, 
É difícil uma empresa crescer se não há respeito. Respeito de todos os lados. 
Respeito você pelos seus funcionários e eles pode você. [...] respeito tem um pouco 
de admiração e admiração tem um pouco de confiança. Se eu não confiar em meus 
funcionários e meus funcionários não confiarem mim, a empresa não pode crescer. 
Então eles têm que saber que eu estou lá fazendo o melhor e que na dificuldade eu 
conto com eles. Eu sempre que eu estou lá fora, e eu confio neles que estão aqui. 
Então a liderança no meu ponto de vista se impõe até por confiança, por respeito, 
por admiração profissional, é achar que nas dificuldades, tem um dirigente para ele 
superar a dificuldade, entendeu? E vice-versa. Na dificuldade operacional, eu sei 
que Lucia (contadora do Grupo) está segurando o baque lá, entendeu? E na hora 
apertar, ela tem o bom senso para mostrar o caminho. Isso eu chamo de conspiração 
do bem. Conspiração é um amuleto. É fantástica a conspiração do bem. Porque é 
uma sinergia para as coisas darem certo (grifo da pesquisadora). 
 

E isso se reflete na admiração que os líderes despertam junto aos seus colaboradores, a 

Sra. Eliente Antão afirma: 
São poucos os empresários que tem a visão que eles têm, e que estão à frente do 
negócio, e que lutam por isso, batalham por isso. São pessoas extremamente 
educadas, [...] nunca trabalhei com pessoas iguais a ele. São sensíveis, são 
humanos. Eles não tomam decisão por impulso. Qualquer coisa que seja levado, é 
amadurecido, é analisado, é ouvido. Quer dizer, eles sabem lidar com essas 
situações. São sempre bem humorados. Mesmo quando você vai levar um 
problema. Eu acho eles íntegros demais. Eu sou suspeita para falar. São pessoas 
seríssimas. É tão difícil. Como você pode administrar com o coração e com a razão 
ao mesmo tempo? 
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A preocupação com o lado social da atividade da empresa, por parte dos líderes 

maiores, é algo que merece ser registrado como forma de estimular a admiração e o respeito 

dos colaboradores. A Sra. Ângela Barcelar comenta: 
Geralmente quando o Vale está em crise, eles têm uma liderança muito boa de 
conversar com os trabalhadores, de conversar com o patronal, eles são os 
participantes ativos das negociações. Porque eles querem manter e o manter-se aqui 
não é só a questão financeira, é o manter-se pela, vamos dizer, pela participação 
social da empresa, hoje se emprega dois mil empregados e quantas pessoas estão 
sendo beneficiadas com os dois mil empregados, quantas famílias, quantos 
fornecedores, então os proprietários que a gente está focando, eles não só têm a 
parte financeira, eles não só têm interesse na parte de engrandecimento, valores,né, 
e eles são empreendedores e eles têm um lado social que é muito forte.  
 

 Defende-se que estes são diferenciais competitivos expressivos da empresa: a 

liderança empreededora e os profissionais que formam o Grupo. Porque, em tese, são claras as 

vantagens do Vale do São Francisco, como o clima, a água, a tecnologia que é desenvolvida, a 

importância dos parceiros, os projetos de irrigação, entre outras; no entanto, percebe-se ainda 

que algumas empresas são mais bem sucedidas do que as demais. Ao ser questionado sobre 

este aspecto, o sr. Aristeu Chaves Filho afirmou que: 

Nós achamos que somos uma empresa rigorosamente profissional, então a gente 
busca o melhor. [...] Se você não profissionalizar a empresa como um todo, e cada 
profissional ter consciência da sua responsabilidade é impossível você sobreviver 
nesta atividade, hoje. Nunca se quebrou tanta empresa como de três anos para cá, 
no Vale. Há cinco anos passados, tinham 22 empresas que exportava para os EUA, 
esse ano (2006) exportaram 10. Por um conjunto de fatores: climáticos, 
macroeconômicos, mas não apenas. É a via de informação, é profissionalização, é 
eficiência, o baixo custo. Por exemplo, você capacitar seu funcionário, por mais 
caro que seja, isso não é custo, é investimento. A maioria pensa como custo. Não 
significa que nós somos melhores que a maioria aqui, tem empresas iguais as 
nossas. [...] É porque nós estamos sempre a fazer o melhor. Esta é a busca da 
empresa; quais são os setores que precisam de mais investimentos? Onde estão os 
melhores profissionais? [...] É gostar da atividade. É profissionalizada, entendeu. É 
o funcionário acreditar na empresa, gostar da empresa, vestir a camisa. 

 
O profissionalismo dos funcionários é impulsionado pelo sistema de gestão 

implementado pelos líderes. Para ilustrar, a Sra. Ângela Bacelar comenta que a transparência 

de informações facilita a confiança entre as pessoas que compõem o Grupo. Em reuniões 

periódicas, ela afirma que é demonstrado o orçamento da empresa e todas as despesas 

realizadas com mão-de-obra, materiais e suprimentos e o destino dos investimentos. Conta 

que “tudo ali é esclarecido e feito de uma forma, assim, comparativa de uma fazenda, 

quantidade de hectares, toneladas de manga que são consumidas, o que se gastou com aquilo, 

o que fez de melhorias, então, existe essa integração no grupo; o resultado é positivo”. 

Há de ser mencionado também o papel dos líderes que compõem o corpo gerencial da 

Fruitfort, que não apenas o sr. Aristeu e o sr. César. O sr. Voltaire Medina é reconhecido 
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pelos colaboradores por seu conhecimento e perícia na produção de frutas e por ser carisma 

no relacionamento com as pessoas. O sr. Ricardo Alexandre afirma que “ele (Voltaire) é o 

cara que conhece manga como ninguém, é referência no Vale do São Francisco, no Brasil e 

no Mundo; o pessoal o conhece pelos trabalhos pioneiros que foram feitos, isso é sensível 

quando conversamos com qualquer engenheiro agrônomo. Eles o procuram quando querem 

tirar suas dúvidas e confiam nele”. Em alguns momentos, ficou evidente a preocupação, a 

atenção e a cordialidade do gestor com os funcionários: houve interrupções durante a 

realização da entrevista com o gestor e o assunto, mesmo que aparentemente trivial, foi 

tratado com seriedade pelo sr. Voltaire.  

Diante do exposto, tem-se que a liderança atende os critérios apresentados pelo VRIO 

(Barney, 2002) e contribui sobremaneira para a conquista e a manutenção da situação de 

vantagem proporcionada pelas estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. 

Pode-se observar também que, muito embora não seja possível desassociar a 

efetividade da liderança da empresa à formulação e implementação de estratégias 

internacionais, desde o início das suas operações, é verdade também que esta atua sob um 

contexto externo. Defende-se que, diante dos resultados encontrados e apresentado nas seções 

anteriores, as competências internas se apresentariam ineficazes diante de impossibilidades 

contextuais externas, como a ausência de clima ou irrigação adequados. Isso contraria a 

princípio o determinismo do ambiente interno sobre o desempenho da empresa, apregoado 

pela RBV. Por outro lado, no momento em foi necessário estabelecer um diferencial 

competitivo diante da intensificação da concorrência e do aproveitamento pleno dos fatores de 

produção disponibilizados pelo ambiente externo pelas empresas que compunham o 

submédio, a liderança fez-se presente, em um sistema de interação mútua com esse ambiente. 

Portanto, tem-se que após as condições ambientais apresentarem-se favoráveis, o Grupo abriu 

espaço para as interferências dos recursos competitivos. 

A próxima subseção refere-se ao segundo grupo de recursos apontado como chave 

para os entrevistados, seguindo os critérios apontados por Barney (2002) para o sucesso das 

estratégias empresariais. 

4.3.4.3 Cultura Organizacional 
De acordo com os achados desta investigação, a consistência no nível gerencial em 

termos de cultura é também considerada uma das razões do sucesso do Grupo; como citado, 
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os sócios diretores são admirados e eles trabalham bem o esquema de gestão entre eles – há 

complementaridade entre ações, capacidades, habilidades e competências. Vale ressaltar, no 

entanto, que cultura sinalizada sob o discurso da responsabilidade e preocupação com o lado 

mais social dos funcionários e comprometimento com a empresa, que é plenamente observada 

entre os gestores do Grupo, não foi confrontada junto às pessoas nos níveis hierárquicos mais 

inferiores, mesmo porque esse não seria o foco deste trabalho, tampouco da metodologia 

utilizada. 

Quanto a este recurso competitivo, foi ressaltado pelos entrevistados que, muito 

embora os dirigentes estejam continuamente viajando e realizando transações comerciais fora 

do país, conhecem perfeitamente também o andamento das atividades no Brasil. O exemplo 

passado por eles terminam por inspirar maior confiança, produtividade e uma cultura voltada 

à inovação e ao alcance dos resultados entre os funcionários da empresa. Deliberadamente, 

essa é a carta de valores praticada no Grupo. O sr. Aristeu Chaves Filho conta que: 
Olhe você tem que implantar uma cultura. Primeiro uma cultura da 
responsabilidade. Aqui, os funcionários quando chegam aqui, tem isso pra honrar. 
São cinco mil pessoas. Quer dizer, independente do resultado da empresa você (o 
empresário) tem uma responsabilidade. Você tem famílias, que se tiver problemas, 
elas vão passar dificuldades. Você tem obrigações com o social, a saúde desses 
funcionários. 
 

Os pilares da inovação, qualidade, produtividade e melhoria contínua estão imbricados 

na cultura organizacional do Grupo; isso faz com que o aprendizado e a adaptação tornem a 

empresa perspicaz para agir de forma competitiva e dinâmica e permita o surgimento de 

estratégias emergentes, sempre que necessário. A Sra. Ângela Bacelar opina:  
[...] então tem um diferencial da parte de produção, tem um diferencial da parte das 
pessoas, né, de investimento na qualidade, na capacitação, em trazer gente com 
inovações, gente com vontade de fazer e todo um histórico que é de vantagem né, 
pra o desenvolvimento do empreendimento. 
 

 E observa-se que de fato a cultura da empresa já é tacitamente implícita na conduta 

daqueles que formam o Grupo. Percebe-se que uma característica marcante é a “vontade de 

fazer”. A Sra. Ângela complementa que “não existe aquela coisa assim, um setor trabalha 

limitado, o nosso trabalho, ele é sem limites. Então essa cultura da empresa é interessante, 

você não consegue encontrar pessoas que sejam lentas. É portanto da inovação, da 

dinamicidade, de empregar sempre o melhor, do comprometimento com o resultado”. 

A cultura organizacional para o Grupo Fruitfort contribuiu para a viabilização das 

capacidades dinâmicas globais, apregoadas por Teece, Pisano e Shuen (1997). Estas são 

alcançadas a partir da coordenação de relacionamento inter-organizacionais e intra-
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organizacionais em uma base global; os elementos básicos dessas capacidades consistem em: 

1) desenvolvimento de uma coerente sistemática global enquanto há o reconhecimento de 

fatores únicos em cada país para viabilizar as estratégias; e 2) adaptação, integração e 

reconfiguração dos ativos internos para aproveitar oportunidades no mercado internacional. 

Diante do discutido até esta etapa da pesquisa, percebe-se que esses elementos são realidade 

para a empresa: sua sistemática de ação permite que seu compromisso com a atividade seja 

evidenciado nos mais diversos países onde atua, há a consciência do aproveitamento 

necessário dos componentes de produção disponibilizados pelo país e a adequação dos seus 

ativos internos às oportunidades internacionais. 

No início, esta visão era presente apenas na mente dos executivos e foi paulatinamente 

transferida aos colaboradores até 1996, ano da primeira grande reestruturação orgânica. A 

partir daí, isso ficou efetivamente institucionalizado, o que pode ter colaborado para um outro 

tipo de transferência de competência na empresa: habilidades de negociação e produção com a 

manga fomentando estratégias bem sucedidas em relação à uva de mesa. Ainda que as 

técnicas sejam diferenciadas, o conhecimento prévio acerca da dinâmica do clima e do 

mercado subsidiaram a operação com a nova fruta. Ademais, as equipes de gestão e técnica do 

Grupo passaram a ser responsáveis pela manga e pela uva simultaneamente. 

Portanto, a cultura organizacional do Grupo Fruitfort apresenta-se coesa e coerente 

com as necessidades internas e externas da empresa. O mercado do agronegócio exige 

empresas cada vez mais profissionalizadas e voltadas à perspectiva competitiva do meio 

empresarial, em detrimento da atividade primária das práticas de subsistência. Defende-se que 

é possível atribuir parte expressiva do sucesso da empresa à esta variável presente na 

categoria dos recursos intangíveis idiossincráticos, tal como propõe a RBV, muito embora 

registre-se que esta não age de forma isolada e é apoiada não só pela liderança, como por 

elementos presentes no contexto externo. 

De acordo com a discussão conceitual, um argumento plenamente aceito na 

comunidade acadêmica, dentre aqueles que se dedicam ao estudo da RBV, é que as fontes de 

vantagem competitiva das empresas estariam primeiro nos recursos e competências essenciais 

desenvolvidas e controladas pela empresas, e de modo secundário, na indústria onde esta 

estivesse competindo, como bem observam Prahalad e Hamel (1990) e Peteraf (1993). Sob 

esta perspectiva, os processos de internacionalização dessas empresas estariam pautados sobre 

os recursos únicos e suas oportunidades de exploração no mercado externo. Diante do 

exposto, não se pode negar a importância dos atributos internos ao Grupo, na consecução das 
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suas estratégias internacionais. Muito é atribuído essencialmente ao papel da liderança e a 

consistência cultural voltada à melhoria, à qualidade e à inovação, presente na empresa. 

Defende-se inclusive que estes recursos competitivos são, dentre os analisados e presentes na 

literatura, os mais que apresentaram maior resultado para a empresa, dado os critérios 

apresentados no VRIO. No entanto, dada a natureza da indústria, não seria possível atribuir 

um papel secundário ao contexto externo: este foi decisivo para o início e consolidação da 

empresa e ao longo de sua trajetória, fez-se continuamente presente. Adota-se como premissa 

o argumento de que os recursos intangíveis, à exceção do papel da liderança motivacional e 

empreendedora, foram verdadeiramente significativos a partir da intensificação da 

concorrência (onde as empresas já aproveitavam adequadamente os fatores de produção 

disponibilizados pelo ambiente externo).  

O que ocorre é a concomitância entre as perspectivas teóricas apresentando-se na 

prática: o ambiente industrial, cujo símbolo é o modelo Diamante, alavancando as empresas 

como um todo, e os preceitos da RBV explicando as diferenças específicas entre elas. Na 

próxima subseção, esta discussão será aprofundada, bem como apresentada a evolução da 

importância dos modelos ao longo do tempo, de acordo com as fases e eventos descritos na 

seção 4.2. 

4.3.5 Análise Contextualista do Processo de Formação de 

Estratégias Internacionais do Grupo Fruitfort  
O objetivo dessa subseção é analisar teórico-empiricamente o processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, à luz dos conceitos apresentados no quadro 3 (2) 

e representados na figura 14 (2). Desta forma, os modelos de internacionalização serão 

discutidos sob ótica contextualista da metodologia de Pettigrew (1985b, 1987) para o estudo 

das mudanças estratégicas. 

É possível entender ainda a dinâmica da evolução dos modelos ao longo do processo 

de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. Partindo dos pressupostos de 

que a análise do comportamento das empresas, acerca dos eventos que constituíram sua 

trajetória, deva ser analisado sob 03 (três) perspectivas estratégicas, quais sejam: 1) conteúdo; 

2) contexto; e 3) processo, e de que as 03 (três) teorias de internacionalização discutidas ao 

longo de todo o trabalho contemplam de forma associada essas perspectivas, uma das 
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contribuições originadas desta análise é a percepção da intensidade da influência dos modelos 

de internacionalização, e seus conceitos principais, na história do Grupo em suas fases 

distintas. Como exemplo, ressaltar em quais momentos do desenvolvimento da empresa fez-se 

mais presente a intervenção do ambiente externo, se no início das operações, no 

desenvolvimento e continuidade e/ou na descoberta de novas oportunidades; da mesma forma, 

entender o comportamento do conteúdo e do processo da mudança. 

Ressalta-se que de acordo com a visão de Pettigrew (1987, p. 650-658), as verdadeiras 

transformações na empresa, portanto, deve perceber o elo existente entre conteúdo, contexto e 

processo da mudança e o papel da liderança, em este seria expresso pelo entendimento tácito 

do contexto organizacional e articulação de visões fragmentadas por entre os indivíduos, 

desde que considerassem concomitantemente as dimensões dinâmicas apresentadas pelo 

autor. 

Conforme apregoam os defensores da Escola Nórdica, foi possível perceber que as 

mudanças estratégicas no Grupo Fruitfort ocorreram de forma gradativa e incremental, 

impregnando características de aprendizagem ao longo do tempo e reestruturação dos 

processos internos. A estabilidade relativa da estratégia, segundo a perspectiva de Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000, p. 222) em poucos momentos foi interrompida para novos estados; 

os momentos de evolução de fato vieram como forma de manutenção ou continuidade da 

orientação estratégica provocada pelo conteúdo da mudança (resposta à pergunta “o que 

mudar?”). Este foi o ponto de maior impacto na trajetória da empresa: sua decisão em nascer 

voltada ao mercado internacional, aliada à visão dos executivos em aproveitar as 

oportunidades de maneira proativa, teve desdobramentos ao longo de todo o processo de 

formação de estratégias. Por esta razão, o conteúdo foi a primeira das dimensões da mudança 

investigada no trabalho de campo. 

A aquisição evolutiva do conhecimento experiencial por meio do comprometimento 

crescente, proposto por Johanson e Vahlne (1977) faz com que o entendimento do conteúdo 

sob a perspectiva da escola de Uppsala seja sobrepujado pela dimensão processo; o conteúdo 

que tenderia ser tímido e pouco proativo nos estágios iniciais, sob a perspectiva de Uppsala, 

foi decisivo para que o Grupo Fruitfort ocupasse a posição atual bem sucedida, muito embora 

não se negue o modo com que agiu de forma concomitante com o incrementalismo processual 

e com a aprendizagem. Para a empresa, defende-se o que conteúdo não foi puramente 

conseqüência dos processos; a afirmação de que se muda a partir de como o processo é 

desencadeado não se aproxima da realidade vivida pelo Grupo. Em momentos críticos, como 
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o início das operações para os Estados Unidos, ou as reestruturações orgânicas, o processo foi 

fortemente orientado a partir da decisão deliberada da empresa sobre o que deveria ser 

mudado. Em outras palavras, é possível afirmar que, contrariando os pressupostos de Uppsala, 

o conteúdo e o processo tiveram ambos significativo grau de importância na 

internacionalização da empresa. 

Quanto ao modelo Diamante, ratifica-se que há um predomínio do contexto, 

especificamente externo, quando comparado às demais dimensões da mudança propostas por 

Pettigrew (1987), uma vez que seriam os atributos nacionais os responsáveis pela vantagem 

competitiva, pela produtividade e pela rentabilidade das empresas e pelo crescimento da 

indústria. Não seria portanto a empresa a responsável pelo sucesso na competição, menos 

ainda seus processos incrementais de aprendizagem, como propõem os defensores da teoria de 

Uppsala. Parece ser realidade para o Grupo que o conteúdo consiste em ações 

majoritariamente deliberadas, moldadas pelas condições do ambiente local e internacional. 

Decorre que, o ambiente externo parece ter tido, ao longo do período pesquisado, 

parcela significativa de participação no sucesso das atividades exportadoras da região e da 

empresa em análise. Por outro lado, nem sempre foi latente a intervenção do ambiente interno, 

em menção aos recursos estratégicos competitivos, à competência empresarial e à liderança, 

nas ações bem sucedidas. Os dados indicam que, dada a dependência ao contexto externo das 

empresas que compõem a região do submédio do São Francisco, voltadas à produção e à 

exportação de frutas, o Modelo Diamante faz-se continuamente presente. É explícito o modo 

como o contexto externo determinou o comportamento das demais dimensões da mudança, 

para o fenômeno pesquisado, especialmente na primeira fase. Em um dado momento, 

especialmente com a intensificação da concorrência local e a necessidade do estabelecimento 

mais preciso dos diferenciais competitivos empresariais situados em seu ambiente interno, por 

volta de 1990, esse modelo passaria então à condição sine qua non, habilitando as empresas 

para a competição, mas não garantindo a vantagem competitiva e práticas bem sucedidas no 

mercado internacional. Vale registrar o relato do sr. Domingos Sávio quanto ao 

condicionamento das empresas ao ambiente externo: 
[...] então realmente os fatores externos são muito decisivos para o sucesso da 
internacionalização da empresa no comércio internacional, aí eu acho que é 
decisório também, aí você soma isso ao câmbio que é uma pressão circunstancial 
mas foi agravado pelos 3 últimos anos; processos climáticos que não são normais, 
que são atípicos, da chuva. 
 

Isso porque, todas essas empresas, em tese, estariam sujeitas às mesmas condições 

externas; na medida em que fosse ocorrendo o aprendizado e a exploração plena e 
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compartilhada dos potenciais naturais e tecnológicos da região, seria preciso mudar o enfoque 

para o ambiente interno, a fim de evitar a chamada “convergência competitiva” e o retorno 

apenas equiparável à média alcançada pelas empresas na indústria. Em alguns anos, isso 

possivelmente culminaria na perda geral da vantagem competitiva daquela região como um 

todo, graças a ausência das iniciativas particulares de inovação, do aumento da 

competitividade e da produtividade, da percepção de oportunidades de negócio, do 

empreendedorismo e da liderança. 

Segundo o sr. Nildo Cassundé, “a grande jogada do empresário é ter conhecimento de 

como a coisa está se processando lá fora; a chave nisso é o poder de comercialização. Você 

pode aplicar um produto de ponta, um produto de tecnologia, mas sem poder de 

comercialização, você não sobrevive”. Tal conhecimento refere-se às janelas de exportação, 

aos mercados mais propícios para operação, ao ponto de maturação da fruta ou ao frete ideal 

para envio, por exemplo. Este atualmente parece ser a chave da questão, fora logicamente a 

capacidade de desenvolvimento de produção, acerca do fruto e da terra. Ocorre que, ainda 

segundo aquele  gestor: 
[...] quase todos detém esse conhecimento: de como plantar, de como fazer, de 
como colher, de como adubar, de como podar, pra que a fruta esteja na época 
desejada, como um filho que você domina a geração dele. [...] Agora, lá fora, você 
vender o seu no tempo certo, na época certa, no país correto, na maturação 
adequada, na floração ideal, com o transporte adequado... Este é o X da questão. E 
isso a Fruitfort sabe fazer. 
 

Acerca dos determinantes da vantagem competitiva nacional, as condições dos fatores, 

sejam aqueles básicos ou avançados, originados na empresa ou no país, as indústrias 

correlatas e de apoio e a rivalidade interna, apontados como vértices mais relevantes para a 

indústria da fruticultura do submédio, são variáveis contextuais. A rivalidade e a cooperação 

no setor apontam claramente as circunstâncias nacionais, a influência ambiental nas práticas e 

a estrutura interna de processos, metas e políticas gerenciais. Ratifica-se portando a 

importância do contexto externo diante do fenômeno analisado nesta pesquisa. Sob esse 

argumento, a partir do momento em que o ambiente nacional fortalece a indústria, passaria 

então a existir os aspectos de processo e conteúdo das estratégias. 

Por outro lado, sob a perspectiva da RBV, o processo seria pautado na capacidade da 

organização em transferir habilidades e competências por entre as fronteiras, donde as 

oportunidades de crescimento internacional seriam apenas aproveitadas se a empresa 

dispusesse do recurso necessário ou ao menos da proficiência em criá-lo. Se for válido que o 

contexto externo apresentou as condições iniciais favoráveis e subsidiou com seus recursos e 
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fatores de produção toda a trajetória da empresa e que o processo foi importante para que a 

empresa desenvolvesse suas competências de produção e mercado, adequando-se eficazmente 

às necessidades dos clientes, registra-se que houve um contínuo orquestramento dessas 

variáveis por parte da liderança, atributo do ambiente interno e recursos competitivo 

promovido pela RBV. Isso, corroborando com o argumento de Pettigrew (1987) fez com que 

houvesse uma harmonia entre as dimensões da mudança e um melhor aproveitamento das 

condições favoráveis do ambiente, nos modos de aprendizado adotados pela empresa e, 

essencialmente, em que era preciso mudar ou evoluir para que a empresa desse seguimento a 

sua trajetória bem sucedida. 

Em síntese, as três dimensões da mudança foram analisadas ao longo desta subseção, 

bem como realizada a devida associação com os modelos de internacionalização. O contexto 

foi determinante e em diversos momentos ditou a tônica do processo de formação de 

estratégias no Grupo. Seja interno ou externo: a resposta do “onde mudou” foi conduzida 

pelas vantagens de localização na região do submédio, pelas ações governamentais e pelo 

papel da liderança. Esta, portanto, foi a dimensão mais significativa e, por esta razão, é 

representada em evidência na figura 13 (4). 

Com isso, mesmo que haja uma superioridade do contexto, existe uma linha tênue que 

o separa do conteúdo e das decisões estratégicas e dos processos incrementais de como as 

mudanças foram implementadas. Ao consultar o quadro 3 (2), percebe-se que o modelo 

Diamante então foi dos três analisados, o mais significativo, por expressar com propriedade 

essa dimensão. Como citado, ainda que todos os seus determinantes não tenham sido 

confirmados, foi condição que esteve presente em todos os eventos elencados nas seções 

anteriores. O que ocorre é que este isoladamente não é suficiente para analisar o processo de 

formação de estratégias internacionais do Grupo, cedendo então espaço, a partir da década de 

90, para que outros elementos se apresentassem; elementos estes encontrados nos demais 

modelos. Salienta-se que a liderança empreendedora tenha gerado efeitos positivos desde a 

fundação da empresa, mas indica-se que este recurso (ainda na dimensão contextual, só que 

interna) foi mais exigido em um momento em que as vantagens de localização já estavam 

sendo também exploradas pelas demais empresas concorrentes. Quanto aos demais recursos, 

explicitamente a cultura organizacional, que deliberadamente mudou (conteúdo) a partir de 

1996, contribuindo para o sucesso e sendo considerada como componente da estratégia 

empresarial. Por fim, o modelo de Uppsala, próprio para entender processos de 

internacionalização de empresas no início dos estágios, só verdadeiramente surtiu efeito a 
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partir do momento em que a empresa foi mais cobrada quanto ao conhecimento do mercado 

internacional e quando as deliberações não poderiam suprir o tempo e o processo necessários 

de aprendizado para aproveitar as oportunidades identificadas. Afirma-se, portanto, que os 

três modelos de internacionalização tidos como base nesta investigação, reforçaram-se 

mutuamente e permitiram, de forma associada, que as características do processo de formação 

de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort fossem analisadas com êxito.  

No quadro 14 (4) a seguir, são sintetizadas as estratégias competitivas do Grupo 

Fruitfort, no período de 1982 e 2006, bem como os modelos de internacionalização mais 

fortemente presentes e a natureza da estratégia, se deliberada ou emergente. Conforme 

revistas na literatura, algumas dimensões percebem destaque em cada um dos modelos de 

internacionalização adotados como base, donde é possível relacioná-las com as fases e 

eventos críticos na trajetória de internacionalização da empresa bem como com o tipo de 

estratégia, se majoritariamente deliberada ou emergente. Deste modo, é possível perceber que 

a convergência dos modelos com as estratégias da empresa foi dinâmica, não sendo 

constantes ao longo do tempo. 
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Fases na trajetória 
internacional do 

Grupo 

Estratégias 
realizadas 

Modelos de 
Internacionalização 

Dimensões 
adotadas 

Tipos de 
Estratégia 

 Crescimento: aquisição dos 
lotes em São Francisco e 
Curaçá 

Diamante 
 
 

Localização 
Liderança 

Deliberada 

 Desenvolvimento do 
produto: investimento no 
plantio manga 

Diamante Localização Deliberada 

 Desenvolvimento de 
competências: Exportação 
de melão 

Uppsala Aprendizagem Emergente 
Fase 1 

(1982 – 1985) 

 Expansão internacional: 
Início da exportação UE. 

Diamante 
RBV 

Localização 
Liderança 

Deliberada 

 Desenvolvimento de 
competências: conhecimento 
de mercado 

Uppsala Oportunismo 
Networks 
Aprendizagem 

Emergente 

 Crescimento: investimento 
na produtividade 

Diamante 
Uppsala 
 

Localização 
Gradualismo 

Deliberada Fase 2 
(1986 – 1992) 

 Alianças: Estabelecimento 
de parcerias internacionais 

Uppsala Networks 
Aprendizagem 

Emergente 

 Expansão internacional: 
Início das operações EUA 

Diamante 
 
 

Localização 
Liderança 
 

Deliberada 

 Diversificação de 
atividades: abertura 
subsidiária EUA 

Uppsala 
RBV 

Liderança 
Gradualismo 

Deliberada 

 Alinhamento ambiental: 
reestruturação orgânica 

Diamante 
RBV 

Localização 
Cultura 
Liderança 

Deliberadamente 
Emergente 

 Diversificação da produção: 
investimento uva sem 
semente 

Diamante Localização Deliberada 

Fase 3 
(1993 – 1999) 

 Diversificação de atividades 
abertura subsidiária HOL 

Uppsala 
RBV 

Gradualismo 
Liderança 

Deliberada 

 Crescimento: aquisição da 
Copa Fruit 

Diamante 
 

Localização 
Liderança 

Deliberada 

 Expansão internacional: 
Exportação uva sem 
semente 

Diamante 
 

Localização 
 

Deliberada 

 Reposicionamento: tentativa 
de Fusão 

Uppsala 
Diamante 
RBV 

Liderança 
Localização 
Aprendizagem 

Deliberada 

 Alinhamento ambiental: 
reestruturação orgânica 

RBV Cultura 
Liderança 

Deliberadamente 
Emergente 

 Reposicionamento: 
Investimento kent/hallen 

Diamante 
RBV 

Localização 
Liderança 

Deliberada 

Fase 4 
(2000 – 2006) 

 Expansão internacional: 
Início das operações Japão 

Diamante Localização 
Liderança 

Deliberada 

 
Quadro 14 (4): Processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort. 

Fonte: Pesquisa de campo (2007). 

Diante dos argumentos discutidos ao longo deste capítulo, faz-se um resgate do 

framework apresentado na figura 14 (2), com as devidas adaptações dada a realidade 

vivenciada pela empresa em seu processo de formação de estratégias internacionais de forma 

geral (figura 19 (4)). Na linha do tempo constam os eventos que, na opinião dos entrevistados, 
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foram os mais expressivos na trajetória da empresa, a partir daqueles apresentados nos 

quadros 7 (4) e 9 (4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 (4): Framework conceitual integrativo e o processo de formação de estratégias internacionais do 
Grupo Fruitfort: modelos e mudanças. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007).  
 
 

Apresentados os resultados da investigação e feitas as análises e discussões 

necessárias ao alcance dos objetivos propostos, o próximo capítulo versará sobre as principais 

conclusões e implicações desta pesquisa. 

 

Figura 19 (4): Framework conceitual integrativo e o processo de formação de estratégias internacionais do 
Grupo Fruitfort: modelos e mudanças. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2007). 
  

• Gradualismo/processo 
incremental; 

• Aprendizado e conhecimento 
experiencial; 

• Networks. 

• Liderança e Empreendedorismo; 
• Cultura Organizacional. 

• Condições dos fatores; 
• Aspectos político-legais; 
• Indústrias correlatas e de apoio; 
• Estratégia, Estrutura e Rivalidade.
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Apresentados os resultados da investigação e feitas as análises e discussões 

necessárias ao alcance dos objetivos propostos, o próximo capítulo versará sobre as principais 

conclusões e implicações desta pesquisa.  



184 

 

5 Conclusão e implicações 

 
Este trabalho de investigação teve como objetivo analisar as características do 

processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, no período de 1982 a 

2006, à luz de três modelos de internacionalização amplamente discutidos na literatura 

acadêmica, quais sejam: 1) Teoria de Uppsala; 2) Determinantes da Vantagem Competitiva 

Nacional; e 3) Resource-based view. A estratégia metodológica do estudo de caso qualitativo 

(MERRIAM, 1998) foi utilizada para alcançar esse objetivo. Tal estratégia direcionou as 

ações da pesquisadora, no sentido de descrever e interpretar o fenômeno em retrospectiva 

dentro de uma perspectiva contextualista-processual (PETTIGREW, 1985, 1987). Para tanto, 

as seguintes perguntas de pesquisa foram formuladas a respeito do problema: 

• Quais foram as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo 

Fruitfort em eventos relevantes relativos ao período de 1982 a 2006? 

• Qual a convergência dos Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 

com as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

• Qual a convergência dos conceitos apregoados pela Teoria de Uppsala com as 

estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

• Qual a convergência dos conceitos apregoados pela RBV com as estratégias de 

internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort? 

Utilizou-se o conceito de processo (PETTIGREW, 1987; VAN DE VEN, 1992, 

MELIN, 1992) para responder essas questões. Deste modo, o processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo Fruitfort foi estudado, observando-se as fases, eventos e 

episódios principais, os padrões e mudanças estratégicas, à luz das dimensões-chave dos 

modelos de internacionalização supracitados. Vale ressaltar que foi utilizado o modelo da 

direct research (MINTZBERG, 1979), em que é considerada a história e as estratégias da 

empresa tomada como unidade de análise (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; MCHUGH, 

1985). A percepção dos respondentes sobre o fenômeno foi amplamente considerada. Isso 

permite que a realidade apresentada neste trabalho tenha origem nas experiências daqueles 

que vivenciaram o fenômeno em questão, conforme sua visão própria, conferindo maior 

validade às análises e às conclusões construídas pela pesquisadora. 
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Constataram-se indícios da associação concomitante entre os modelos de 

internacionalização, a partir do momento em que nenhum isoladamente foi capaz de explicar 

como o processo de formação de estratégias internacionais foi desenvolvido na empresa. Tais 

estratégias foram orientadas pela perspectiva deliberadamente emergente (MINTZBERG; 

WATERS, 1985; MINTZBERG, 1998), e seus momentos de mudança imbuídos do caráter 

evolucionista e gradual. Evidenciou-se que as dimensões mais relevantes dentre aquelas 

apregoadas pela Escola de Uppsala foram a aprendizagem, as networks pessoais e o 

gradualismo. Os vértices do modelo Diamante condições dos fatores, indústrias correlatas e 

rivalidade entre as empresas foram decisivos para que o Grupo Fruitfort apresentasse padrões 

de estratégia bem sucedidos e a liderança empreendedora, associada à cultura organizacional, 

os seus recursos competitivos de maior expressão. Postas estas observações, este capítulo tem 

como propósito exibir e contextualizar as conclusões da pesquisa, suas principais implicações 

e recomendações para futuros estudos. 

5.1 Conclusões 
O Grupo Fruitfort vivenciou quatro grandes fases, de acordo com os dados coletados 

junto aos respondentes e provenientes da pesquisa documental. Nessas fases, foram 

observadas as estratégias internacionais realizadas, quer fossem pretendidas ou não, os 

eventos e episódios mais marcantes e as mudanças originadas nos ambientes internos e 

externos à empresa.  

Tem-se que o processo de formação das estratégias internacionais do Grupo Fruitfort, 

ao longo do período delineado nesta investigação, ocorreu sob a perspectiva deliberadamente 

emergente. As reorientações estratégicas ou pontos de ruptura não fizeram parte de forma 

expressiva da trajetória da empresa: sua evolução ocorreu de modo gradual e pouco 

traumático. 

Contudo, continuamente foi ressaltada a importância do planejamento estratégico 

pelos entrevistados; ficou claro que, se assim não fosse, se não houvesse as deliberações, eles 

tinham a sensação que a empresa caminhava sem direção e agia de forma pouco competente, 

de modo que as estratégias foram, em sua maioria, formuladas mesmo que todas não tenham 

sido realizadas e o principal fator moderador do processo de formação de estratégias foram as 

contingências do ambiente externo. Pode-se afirmar que isto foi presente ao longo de todo o 

período delineado neste estudo: a agricultura do semi-árido é excessivamente dependente de 
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fatores presentes no ambiente natural, a exemplo do clima e da água para irrigação. Ocorre 

que, planejamentos altamente programados poderiam facilmente ser ineficazes, dado 

episódios de forte chuva, como ocorreu em anos seguidos, de 2001 a 2006. 

Diante desse cenário, a empresa apresentou disposição para aprender, permitindo o 

surgimento das estratégias emergentes. Estas, que não têm início em uma intenção prévia, 

estiveram também presentes em vários momentos da trajetória da empresa, e, tão logo se 

tornaram padrão, foram utilizadas como deliberadas; na segunda fase do processo de 

formação de estratégias de forma particular. Os executivos, que anteriormente não conheciam 

a dinâmica do mercado internacional, cederam espaço para a tentativa e erro, pautada 

essencialmente no oportunismo incremental, o que não impediu que houvesse a deliberação 

explícita da aquisição do lote à CODEVASF, em 1982, da exportação do melão para ampliar 

os recursos financeiros e a competência comercial ou do início das operações para os Estados 

Unidos. Um exemplo da migração de uma estratégia emergente ao status daquelas deliberadas 

foi quando a empresa, na sua quarta fase, deixou de programar a colheita de uvas no primeiro 

semestre, sendo esta sua intenção prévia, para fazê-lo apenas no segundo em decorrência das 

fortes chuvas em anos seguidos. 

Conclui-se que sua orientação para a qualidade da fruta, para a produtividade e para a 

vocação internacional e o crescimento contínuo das suas operações compuseram a margem da 

estratégia, considerando a definição de Mintzberg (1998); a flexibilidade, velocidade e 

capacidades dinâmicas globais, reforçada por sua cultura organizacional, levaram a empresa a 

padrões de adaptação bem sucedidos e orientados, tal como propõe a perspectiva do 

incrementalismo lógico. Vale ressaltar que continuamente a empresa perseguiu, portanto, sua 

intenção estratégica; esta, nos moldes da definição de Hamel e Prahalad, 2001, p. 23, é 

caracterizada por delimitar o fim, permitindo a flexibilidade aos meios de alcançá-lo. 

Sobre a internacionalização da região do submédio do São Francisco, foi notado que 

três correntes distintas, porém congruentes, ocorreram para que esse cluster da fruticultura 

alcançasse o destaque internacional e o padrão de qualidade requerido pelo mercado, a saber: 

1) a dinâmica da competição mundial e as janelas comerciais de exportação bem delineadas, 

2) a iniciativa empresarial altamente profissionalizada, e 3) os investimentos públicos na 

irrigação, representados pela CODEVASF, que impulsionaram sobremaneira os resultados do 

pólo. Os projetos de irrigação, em especial o Senador Nilo Coelho, onde está assentada a 

maior parte das áreas produtivas da empresa, consistiram no estímulo inicial para a fundação 

do Grupo Fruitfort. Os fatores de produção presentes no ambiente externo, quais sejam, água 
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irrigada e clima favorável, foram decisivos para que o Grupo buscasse a sua identidade como 

produtora e exportadora de manga; a própria decisão pela internacionalização foi sobreposta 

pelas variáveis contextuais. 

Esta é, portanto, mais uma característica pertinente acerca do processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo, ao longo do período compreendido entre 1982 e 1985: 

não é possível desassociá-lo do desenvolvimento da região, das condições climáticas e do 

apoio dos parceiros correlatos. Entender o papel exercido pela CODEVASF no submédio foi 

o ponto de partida para a análise desse processo. Daí a intensidade da dimensão “contexto” 

para o fenômeno investigado. Este argumento foi ainda mais evidente nos primeiros anos; nos 

seguintes deixaram de ser decisivos e fontes de vantagem competitiva para assumirem a 

posição sine qua non, em que  demais variáveis como recursos competitivos idiossincráticos e 

redes de relacionamento pessoais ditaram as regras da competição. O argumento de que o 

contexto externo tenha sido predominante no início das operações internacionais do Grupo é 

apoiado ainda pelo oportunismo fortemente presente entre os anos de 1982 a 1993. Por estas 

razões, é possível observar também que, em sendo possível estabelecer uma ordem 

hierárquica de influência no sucesso (não só do Grupo Fruitfort, mas das demais empresas de 

grande porte que formam o submédio do São Francisco, assumindo que seu padrão de 

competição é bastante próximo entre si), tal ordem se estabeleceria na seguinte dinâmica: alta 

influência do ambiente externo e baixa influência do ambiente interno, nas duas primeiras 

fases, para alta influência de ambos os ambientes, nas terceira e quarta.  

A descrição das fases e eventos que compuseram a trajetória do Grupo Fruitfort 

evidencia que o fenômeno investigado apresenta características multifacetadas, dificultando 

seu entendimento pleno por meio de uma única perspectiva teórica de internacionalização, 

tampouco desconsiderando a ótica contextualista-processual de Pettigrew (1985a, 1985b; 

1987). Corroborando com o argumento desenvolvido até então, tem-se que o contexto foi 

predominante nas fases um, três e quatro, embora as três dimensões da mudança se fizessem 

presentes em todos os momentos. Na primeira fase, o processo e o conteúdo sucumbiram as 

variáveis contextuais, sendo estas as janelas de exportação e os projetos de irrigação; a 

segunda foi marcada por um período de gradualismo e continuidade, com poucas mudanças e 

variações ambientais; na terceira, a implantação do plano real e a percepção do gap na janela 

norte-americana ditaram as regras para a necessidade da reestruturação orgânica vivenciada e 

para o início das exportações aos Estados Unidos, além da necessidade de investimento no 

profissionalismo e no aumento da produtividade; na quarta e última fase. 
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 A partir desses achados, combinados com a base conceitual apresentada no quadro 3 

(2) e na figura 14 (2), conclui-se que o modelo Diamante teve, em seus determinantes, 

convergência com as estratégias internacionais adotadas pelo Grupo Fruitfort em todas as 

fases de sua trajetória, de modo que as vantagens de localização estiveram continuamente 

presentes. À exceção do vértice condições da demanda (o que pode representar um gap na 

teoria, conforme discutido no capítulo anterior), os demais foram validados no fenômeno 

investigado. No entanto, como citado, as associações entre os modelos de internacionalização 

foram evidentes, muitas vezes incorrendo em dificuldades para a pesquisadora na 

categorização isolada das dimensões que estivessem atribuídas a uma teoria de forma mais 

expressiva. Tais dimensões reforçam-se mutuamente. A exemplo, o domínio do clima, 

enquanto fator de produção dos mais expressivos para o sucesso da região, foi alcançado 

mediante o conhecimento experencial no ambiente internacional e o corpo técnico que forma 

o Grupo, conforme apresentado no capítulo anterior. O desenvolvimento de tecnologia é 

interno: isso faz com que a sofisticação dos fatores de produção ocorra por meio da 

intervenção direta das empresas e isso apenas é possível com o aprimoramento das 

competências essenciais e decisões de investimento adequadas. 

A convergência dos conceitos apregoados pela Escola Nórdica ocorreu mais 

fortemente na segunda fase do processo, com a continuidade das ações e o gradualismo 

evidenciados e na última com o reforço das networks na consolidação da empresa. Ademais, a 

aprendizagem internacional em muito contribuiu para as decisões de investimento do Grupo, 

com as devidas adaptações à realidade do submédio e à competência da empresa, fazendo 

com que houvesse o incremento em sua atividade produtiva, conhecesse a concorrência e os 

clientes, ampliando assim a eficácia das suas estratégias. Apenas a distância psíquica, como 

pilar da teoria para escolha dos mercados, não foi percebida na trajetória da empresa; tal 

escolha deu-se mediante o aproveitamento das janelas comerciais dos grandes pólos 

importadores de fruta já existentes no mercado. 

A RBV teve como seu representante de maior expressão, no processo de formação de 

estratégias internacionais do Grupo, a liderança empreendedora e a cultura organizacional. Os 

líderes, em especial, fizeram a diferença e foram classificados como competências essenciais 

entre os entrevistados. Na medida em que as variações no ambiente externo e as 

oportunidades de negócio tornam-se disponíveis para todas as empresas, a visão dos 

executivos e o modo dinâmico com o qual eles conduziam suas atividades permitiram que a 
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trajetória da empresa fosse bem sucedida e esta se encontrasse em posição de vantagem 

competitiva na região. 

Por fim, uma ligação pertinente entre modelos de internacionalização e as tipologias 

de estratégia empresarial, quais sejam deliberadas e emergentes, permite inferir que as 

características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo tiveram em 

seu componente deliberado questões referentes ao modelo Diamante e às vantagens de 

localização e seu componente emergente constituído da aprendizagem incremental proposta 

pela escola de Uppsala; a liderança e a cultura organizacional, enquanto recursos competitivos 

idiossincráticos, permitiram que fosse estabelecido um equilíbrio entre essas duas 

perspectivas, dotando o processo de um caráter deliberadamente emergente. 

Apresentadas as conclusões, a próxima seção refere-se às implicações desta 

investigação e seus desdobramentos para estudos futuros. 

5.2 Implicações e desdobramentos 
Este trabalho consistiu em um esforço na aproximação dos estudos relacionados às 

estratégias internacionais, a partir do corpo de conhecimento acadêmico consolidado sobre 

estratégia empresarial e competitividade de forma ampla. Na prática de pesquisa em 

administração estratégica, espera-se contribuir para o entendimento do processo de formação 

de estratégias internacionais das empresas, a partir da discussão conceitual estabelecida no 

capítulo dois deste trabalho (ver quadro 3 (2) e figura 14 (2)), ainda não encontrada na 

literatura nacional e internacional. Isso porque, defende-se que tal fenômeno deve ser 

percebido sob uma perspectiva multidimensional e dinâmica, mediante a relação entre 

modelos divergentes de internacionalização e dimensões da mudança, argumento que foi 

corroborado pelos achados analisados no capítulo quatro. Acredita-se que as justificativas 

apresentadas para a realização desta pesquisa foram satisfeitas e os objetivos foram atendidos. 

Além de colaborar com a academia, este trabalho evidenciou aspectos relevantes para 

a prática gerencial das empresas que atuam na indústria da fruticultura brasileira para 

exportação. A partir daí, tem-se a intenção de levar os profissionais a refletirem sobre a 

influência das conjunturas política, econômica, social e natural, presentes no ambiente 

externo, associadas às características idiossincráticas, como liderança, visão de mercado e 

networks internacionais. Esses seriam exemplos de capacidades diferenciadoras do Grupo 
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Fruitfort que podem indicar tendências para um comportamento semelhante entre as 

empresas.  

Diversos são os desdobramentos originados nesta investigação, que figuram como 

sugestões para futuras pesquisas. Dada a representatividade para a economia do Brasil, 

recomenda-se ampliar o número de pesquisas em administração para melhor caracterizar a 

indústria brasileira do agronegócio, quanto às suas contingências principais e interferência dos 

agentes externos, sejam aqueles provenientes do ambiente nacional ou internacional. Poderia 

ser observada a percepção dos consumidores, dos demais concorrentes existentes, dos 

intermediários em países estrangeiros e dos representantes públicos; novos insights surgiriam 

e possivelmente moderariam novas pesquisas no segmento. 

Deriva desta pesquisa a importância da liderança empreendedora como fonte de 

diferenciação dentre as empresas que se dedicam à exportação de frutas na região do 

submédio do São Francisco. Nota-se ainda que essas empresas tendem a ser sensíveis às 

mesmas interferências do contexto externo. Deste modo, sugere-se a realização de um estudo 

de múltiplos casos, com base em outros paradigmas da área de administração, para identificar 

se é possível a ocorrência de isomorfismo mimético entre aquelas empresas. Recomenda-se 

ainda a replicação deste estudo em outros clusters da agricultura voltada à exportação, como a 

soja, a carne ou o café, para que as similaridades e as divergências emirjam e o conhecimento 

acerca da gestão empresarial da agricultura brasileira torne-se mais consistente. 

Por fim, sugere-se a análise do processo de formação de estratégias internacionais de 

empresas brasileiras à luz de outros modelos de internacionalização, posto que vários são os 

encontrados na literatura. 
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APÊNDICE A – Carta ao Grupo Fruitfort 

 

 
 
 
 
 
 
 

Recife, 20 de março de 2006. 
 

 
Prezado sr. Aristeu Chaves 
Sócio-Diretor do Grupo Fruitfort 

 

 

Cumprimentando V. Sa., gostaria de informar que Brigitte Renata Bezerra de 
Oliveira está realizando, sob minha orientação, uma dissertação de mestrado acerca de 
processos de formação de estratégias internacionais, no Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco (PROPAD – 
UFPE). É de interesse da mestranda desenvolver a parte empírica da pesquisa na região 
do Vale do São Francisco, dada a importância da fruticultura para a economia brasileira e 
o percentual significativo do volume de exportações. 
 

Dentre os temas propostos para estudo, está a análise retrospectiva do processo 
de internacionalização das empresas no que diz respeito ao conteúdo e contexto em que 
as estratégias foram implementadas. Neste particular, um ponto crucial é o papel da 
liderança na condução dos negócios, seja para identificação de oportunidades, 
investimento em tecnologia e inovação, seja pelo estímulo à equipe, habilidades, 
competência e relacionamento.  
 

Diante do exposto, atendendo aos critérios da pesquisa, estou convencido de que 
é muito relevante examinar o Grupo Fruitfort e o papel pessoal de V.Sa. como líder no 
progresso daquela Região. O objetivo central da dissertação é analisar o processo de 
formação de estratégias internacionais dessa empresa desde sua fundação. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, em dois níveis de análise: 1) Empresa, com foco na descrição e 
análise da seqüência de ações e eventos que culminaram nas estratégias; e 2) 
Indivíduos, enfatizando como as estratégias de internacionalização foram moldadas pelos 
líderes. Ademais, busca-se ainda avaliar a importância do Grupo Fruitfort para o 
desenvolvimento do comércio exterior no Submédio do São Francisco. 

  
No que se refere à fase de coleta dos dados da investigação, pretende-se realizar 

entrevistas com diretores, gerentes e demais membros que tenham no momento ou 
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tiveram algum envolvimento com a trajetória, a formação e/ou implementação das 
estratégias internacionais do Grupo.  
 

Deste modo, com vistas a viabilizar a execução da pesquisa, solicito a autorização 
e colaboração de V.Sa. para que a mestranda possa coletar as informações necessárias, 
por meio dessas entrevistas, além da análise de documentos internos e públicos em sua 
empresa. É importante ressaltar que as referidas entrevistas serão transcritas na íntegra 
e submetidas à apreciação dos respondentes, antes de qualquer divulgação das 
informações, bem como o relatório da pesquisa será disponibilizado à direção da 
empresa. Reitero o componente acadêmico da pesquisa, baseada em teorias modernas 
raramente pesquisadas no Brasil. 

 
Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, aproveito para reiterar 

minha estima e apreço. 
 
 
 

Walter Moraes, Ph.D.  
Professor Titular do Departamento de Ciências Administrativas/UFPE 
wfam@br.inter.net e wfam@dca.ufpe.br 
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APÊNDICE B – Carta à Valexport 

 

 

 
 
 
 

Recife, 29 de maio de 2006. 
 

 
Prezado sr. Alberto Galvão 
Superintendente da Valexport 

 

Cumprimentando V. Sa., gostaria de informar que estou realizando, sob orientação 
do Professor Walter Moraes, uma dissertação de Mestrado acerca de processos de 
formação de estratégias internacionais, no Programa de Pós-Graduação em Administração 
da Universidade Federal de Pernambuco (PROPAD/UFPE). É de meu interesse desenvolver 
a parte empírica da pesquisa na Região do Vale do São Francisco, dada a importância da 
fruticultura para a economia brasileira e o percentual significativo do volume de exportações. 

 
Atendendo aos critérios da pesquisa, a unidade de análise será composta pelo 

Grupo Fruitfort. O objetivo central desse estudo é analisar o processo de formação de 
estratégias internacionais do Grupo, desde a fundação, descrevendo o modo como elas 
foram moldadas pelos líderes e contribuíram para o desenvolvimento do comércio exterior 
na região. É válido destacar a importância do setor e empresa selecionados, permitindo 
maior aprendizado e inferências significativas sobre as estratégias de internacionalização 
bem sucedidas praticadas no país. 

 
O sr. Marcelo Barbosa, consultor do Grupo Fruitfort, encaminhou-me para contato 

com V.Sa., a fim de que fosse possível eu conhecer algumas peculiaridades da fruticultura 
da região e do processo de internacionalização das empresas a partir da perspectiva da 
Valexport. Creio ser de muita relevância para o desenvolvimento da pesquisa e 
entendimento das estratégias do Grupo, conhecer o modo como as empresas da região 
engendram suas operações internacionais. Deste modo, solicito a colaboração de V.Sa. 
para que eu possa coletar as informações necessárias, no que compete à Valexport, para 
viabilização da pesquisa. Estas informações compreendem a realização de entrevistas com 
pessoas que tenham no momento ou tiveram algum envolvimento com a trajetória, a 
formação e/ou implementação das estratégias internacionais da região e do Grupo. 
Ademais, será necessáio analisar documentos internos e públicos nessa instituição, dado o 
componente histórico da pesquisa. 

 
É importante ressaltar que as referidas entrevistas serão transcritas na íntegra e 

submetidas à apreciação dos respondentes, antes de qualquer divulgação das informações, 
bem como o relatório da pesquisa será disponibilizado à direção da empresa. Reitero o 
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componente acadêmico da pesquisa, baseada em teorias modernas raramente pesquisadas 
no Brasil 

 
Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, aproveito para reiterar minha 

estima e apreço. 
 
 
 

Brigitte Renata Bezerra de Oliveira  
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração – PROPAD/UFPE 
oliveirarenatab@yahoo.com.br 
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APÊNDICE C – Objetivos X Fundamentação Teórica 

OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS CONTEÚDOS EXPLORADOS 
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1. QUAIS FORAM AS ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
ADOTADAS PELO GRUPO FRUITFORT, AO LONGO DO PERÍODO 
DELINEADO? 

1.1   Quais foram as estratégias? 
• Estratégia competitiva (CHANDLER; 1998; MINTZBERG; 1973, 2001; ANSOFF, 

1973; PORTER; 1986, 1989a, 1999; HENDERSON; 1998; ANDREWS; 2001; 
BARNEY; 2002); 

• Estratégia de internacionalização (BARTLETT; GHOSHAL, 1987; BARTLETT; 
GHOSHAL, 1987; STÖTTINGER; SCHLEGELMILCH, 1998, HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002; KEEGAN, 2005; WILD; WILD; HAN, 2006. 

1.2 Como as estratégias foram formadas? 
• Processo e eventos (QUINN, 1978; PETTIGREW, 1987; VAN DE VEN, 1992). 
• Processo de formação de estratégias (MINTZBERG, 1978, 1998; QUINN, 1978; 

MINTZBERG; WATERS, 1985, MINTZBERG; MCHUGH, 1985; MINTZBERG; 
WATERS, 1985; VAN DE VEN, 1992; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 
2000) 

• Mudança estratégica (PETTIGREW, 1987, MINTZBERG, 1998, 2001; 
MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000; QUINN, 1978). 
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2. QUAL A CONVERGÊNCIA DOS CONCEITOS APREGOADOS PELA TEORIA 
DE UPPSALA COM AS ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
ADOTADAS PELO GRUPO FRUITFORT? 

2.1   Teoria de Uppsala (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; 
VAHLNE, 1977, 1990; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996; ANDERSSON; 
JOHANSON; VAHLNE, 1997; JOHANSON, 2000); 

• Distância psíquica; 
• Processo incremental; 
• Conhecimento experiencial; 
• Networks. 
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3. QUAL A CONVERGÊNCIA DOS DETERMINANTES DA VANTAGEM 
COMPETITIVA NACIONAL COM AS ESTRATÉGIAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO ADOTADAS PELO GRUPO FRUITFORT? 

3.1  Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional (PORTER, 1989, 1991, 1999); 
• Condições dos fatores; 
• Condições da demanda; 
• Indústrias correlatas e de apoio; 
• Estratégia, Estrutura e Rivalidade. 
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4. QUAL A CONVERGÊNCIA DOS CONCEITOS APREGOADOS PELA RBV 
COM AS ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO ADOTADAS PELO 
GRUPO FRUITFORT? 

4.1  Resource-Based View (RBV) (WERNERFELT, 1984; BARNEY; 1991, 2002; GRANT; 
1991; PETERAF; 1993) 

• O Framework VRIO (BARNEY, 2002); 
• Liderança Estratégica (KOLASA, 1978; PETTIGREW, 1987; BOWDITCH; 

BUONO, 1992; HEIFTZ, 1999; KOTTER, 2000; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 
2000HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, BARNEY, 2002) 

4.2  Resource-Based View (RBV) no contexto internacional (BARNEY, 2002; FAHY, 
1998a, 1998b; PENG; 2001; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; ERRAMILLI, 
2004). 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevistas 1 

Orientação à Pesquisadora: este roteiro de entrevista deve ser aplicado em caráter exploratório para 
caracterização dos eventos cruciais para o processo de internacionalização da região do submédio do São 
Francisco. Com auxílio destas entrevistas e da pesquisa documetal, será construido um gráfico temporal, onde 
esses eventos estarão caracterizados. 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 fruticultura da região. 
 
No início da entrevista: 

1. Coletar dados pessoais sobre o entrevistado, como 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 características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort? 

OBJETIVO 
GERAL 

Analisar as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort, no período de 1982 a 2005, sob a ótica das teorias de Uppsala, dos 
Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-based View (RBV). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

Identificar os eventos críticos na internacionalização do Grupo Fruitfort, ao longo do 
período delineado. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (2) 

Descrever as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort, ao longo do 
período delineado. 

1. Faça uma breve descrição da trajetória da região (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). 

2. Que motivos levaram os produtores ao início das operações internacionais? 
3. Quais os principais desafios ou barreiras para aumentar a pauta e a base de exportação  para as 

empresas de pequeno e médio porte? 
4. Qual o papel da sua instituição no desenvolvimento das estratégias internacionais da fruticultura do 

sub-medio do São Francisco? (PORTER, 1989b). 
5. Quais as expectativas para fruticultura no comércio mundial? 
6. Quais alternativas e sugestões para um maior desenvolvimento do comércio internacional na 

região? 
7. Quais foram as principais estratégias de internacionalização  adotadas pelas empreas  ao longo dos 

anos de 1982 a 2005? (MINTZBERG; 1973, 2001; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000; 
BARNEY; 2002; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002). 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevistas 2 

Orientação à Pesquisadora: este roteiro de entrevista deve ser aplicado para cada evento, extraído da pesquisa 
documental e das informações obtidas com a aplicação do roteiro 1, como crucial para  processo de 
internacionalização do Grupo Fruitfort. Será construido um gráfico temporal, onde esses eventos estarão 
caracterizados. Vale ressaltar que as questões referentes aos objetivos específicos 1 e 2 serão também de grande 
importância para identificação dos momentos mais relevantes na trajetória da empresa e sobre os quais devem 
ser feitas as inferências. A amostra para este roteiro constitui nos gestores atuais ou demais pessoas que tenham 
ou tiveram envolvimento especificamente com o processo de internacionalização do Grupo Fruitfort. 
 
No início da entrevista: 

1. Coletar dados sobre o entrevistado; 
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 do Grupo Fruitfort. 

 
 
PERGUNTA DE 

PESQUISA 
Quais as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort? 

OBJETIVO 
GERAL 

Analisar as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort, no período de 1982 a 2006, sob a ótica das teorias de Uppsala, dos 
Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-based View (RBV). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

Descrever as estratégias de internacionalização adotadas pelo Grupo Fruitfort, em eventos 
relevantes relativos ao período de 1982 a 2006. 

1. Faça uma breve descrição da trajetória da organização (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). 

2. Que motivos levaram o Grupo Fruitfort ao início das operações internacionais? 
3. Quais foram as principais estratégias de internacionalização  adotadas pelo Grupo Fruitfort  ao 

longo dos anos de 1982 a 2005? (MINTZBERG; 1973, 2001; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 
2000; BARNEY; 2002; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; HITT; 
IRELAND; HOSKISSON, 2002). 

4. As estratégias do Grupo Fruitfort são planejadas por algum procedimento formal? (ANSOFF, 1973; 
MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

5. Ao longo desses anos, como vem ocorrendo o processo de formação de estratégias? (MINTZBERG, 
1978, 1998; QUINN, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1985, MINTZBERG; MCHUGH, 1985; 
MINTZBERG; WATERS, 1985; VAN DE VEN, 1992; MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000) 
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PERGUNTA DE 
PESQUISA 

Quais as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort? 

OBJETIVO 
GERAL 

Analisar as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort, desde a sua fundação, sob a ótica das teorias de Uppsala, dos Determinantes da 
Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-based View (RBV). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (2) 

Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela teoria de Uppsala com estratégias de 
internacionalização do Grupo Fruitfort. 

1. Como se deu a escolha dos mercados internacionais? (JOHANSON; VAHLNE, 1977; KLEIN; ROTH, 
1990; HILAI; HEMAIS, 2001; HEMAIS; HILAL, 2002). 

2. Qual a importância das networks para o sucesso das estratégias internacionais do Grupo Fruitfort? 
(JOHANSON; MATTSON, 1988 apud HEMAIS; HILAL, 2002; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 
1996). 

3. Como o conhecimento dos executivos adquido com as experiências em mercados internacionais 
contribuíram para a concepção e implementação das estratégias internacionais do Grupo Fruitfort?  
(JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997; HILAI; HEMAIS, 2001; 
WHITELOCK, 2002). 

4. Quais os estágios de internacionalização pelos quais o Grupo 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). 

5. O quão dependente é hoje o Grupo Fruitfort das operações internacionais? (JOHANSON; VAHLNE, 
1977). 

 

 

PERGUNTA DE 
PESQUISA 

Quais as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort? 

OBJETIVO 
GERAL 

Analisar as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort, desde a sua fundação, sob a ótica das teorias de Uppsala, dos Determinantes da 
Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-based View (RBV). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (3) 

Analisar a convergência dos conceitos referentes aos determinantes da vantagem 
competitiva nacional com as estratégias de internacionalização do Grupo Fruitfort. 

1. Caracterize o setor de fruticultura no Vale do São Francisco: quais os fatores que determinam ou 
impulsionam seu crescimento? 

2. Quais os fatores de produção necessários à operação bem sucedida da empresa (como por exemplo 
recursos humanos, nível de especialização, tecnologia,  recursos naturais entre outros)? 

3. Dentre os fatores de produção citados, qual o mais importante? 
4. Qual a influência da demanda interna para o Grupo Fruitfort e para a fruticultura do Vale do São 

Francisco como um todo? 
5. Qual a origem da tecnologia empregada nas atividades da empresa, seja para o plantio, 

processamento das frutas, irrigação, dentre outros? 
6. Como se dá o relacionamento com os fornecedores, quanto às parcerias e fluxo de informações? 
7. Qual a relação existente entre as empresas rivais internas? Existe cooperação existente entre elas? 
8. Qual (is) empresa (s) no Vale do São Francisco se destaca(m) na fruticultura? Por qual (is) razão 

(ões)?  
Referência: (PORTER, 1989, 1991, 1999) 
 

 

PERGUNTA DE 
PESQUISA 

Quais as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort? 

OBJETIVO 
GERAL 

Analisar as características do processo de formação de estratégias internacionais do Grupo 
Fruitfort, desde a sua fundação, sob a ótica das teorias de Uppsala, dos Determinantes da 
Vantagem Competitiva Nacional e da Resource-based View (RBV). 

OBJETIVO Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela RBV com as estratégias de 
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ESPECÍFICO (4) internacionalização do Grupo Fruitfort. 
1. Quais os recursos que, para o Grupo Fruitfort, são valiosos, raros, difíceis de imitar e 

insubstituíveis? (BARNEY, 1991, 2002). 
2. Como a empresa explora esses recursos? (BARNEY, 2002). 
3. Qual a relação entre o sucesso na competição internacional do Grupo Fruitfort e os seus recursos 

internos e competências essenciais? (PRAHALAD; HAMEL, 1990; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; 
FAHY, 1998a, 1998b; SHARMA; ERRAMILLI, 2004). 

4. Qual o papel pessoal do líder no processo de formação de estratégias (PETTIGREW, 1987; HEIFTZ, 
1999; KOTTER, 2000; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002) internacionais do Grupo?  

5. Qual a influência de variáveis como cultura, reputação, imagem, know-how, experiência, tecnologia, 
para o processo de formação de estratégias internacionais do Grupo Fruitfort? (DHANARAJ; 
BEAMISH, 2003). 

6. O trade é todo realizado sob comando do Grupo Fruitfort? (SHARMA; ERRAMILLI, 2004). 
7. Qual a relação existente entre os recursos nacionais, sejam estes básicos ou avançados, e os recursos 

da empresa, sejam ativos tangíveis e intangíveis e capacidades? (FAHY, 1998b). 
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APÊNDICE F – 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 G – Referências de periódicos consultados 

NOME DA PUBLICAÇÃO DATA DE VEICULAÇÃO 
1. Elementos de Mercado 1998 – VALEXPORT 

(Relatório Anual) 
Agosto de 1998. 

2. Jornal A Folha de São Paulo 28 de junho de 1991. 
3. Jornal A Tarde Rural 29 de junho de 1995. 
4. Jornal do Commercio 22 de abril de 1997. 
5. VALEXPORT News Outubro de 1990. 
6. VALEXPORT News Novembro de 1990 
7. Jornal do Commercio Novembro de 1995. 
8. Jornal O Estado de São Paulo 07 de fevereiro de 1990. 
9. Jornal A Folha de São Paulo 19 de janeiro de 1993. 
10. Revista Manchete Rural Outubro de 1996 
11. Jornal do Commercio 02 de março de 1993. 
12. Jornal do Commercio 15 de abril de 1993. 
13. Jornal do Commercio 28 de abril de 1993. 
14. Jornal do Commercio 03 de maio de 1994. 
15. Jornal do Commercio 03 de março de 1993. 
16. Jornal À Tarde 02 de maio de 1993. 
17. Informe CPATSA – EMBRAPA Semi-Árido Junho de 1993. 
18. Jornal Diário de Pernambuco 09 de agosto de 1993. 
19. Jornal do Commercio 03 de agosto de 1993 
20. Jornal do Commercio 26 de outubro de 1993 
21. Jornal do Commercio 08 de abril de 1994 
22. Jornal Gazeta Mercantil 18 de agosto de 1994. 
23. Jornal The New York Times 25 de março de 1993. 
24. Jornal A Folha de São Paulo 02 de junho de 1993. 
25. Jornal do Commercio 26 de agosto de 1995. 
26. Jornal A Tarde Rural 22 de setembro de 1994. 
27. Jornal do Commercio 20 de setembro de 2004. 
28. Jornal do Commercio 24 de maio de 1994. 
29. Jornal do Commercio 09 de dezembro de 1994. 
30. Jornal do Commercio 21 de julho de 1995. 
31. Revista Veja  22 de setembro de 1993. 
32. Revista Agroanalysis Fevereiro de 1995. 
33. Jornal de Juazeiro 20 de abril de 1996. 
34. Jornal do Commercio 23 de fevereiro de 1996. 
35. Jornal do Commercio 30 de outubro de 1996. 
36. Jornal Gazeta Mercantil 6 de outubro de 1997. 
37. Jornal do Commercio 20 de agosto de 1996. 
38. Jornal do Commercio 10 de outubro de 1996. 
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39. Jornal do Commercio 10 de janeiro de 1997. 
40. Jornal do Commercio 22 de abril de 1997. 
41. Jornal Gazeta Mercantil 09 de dezembro de 1998. 
42. Jornal do Commercio 28 de outubro de 1997. 
43. Jornal Gazeta Mercantil 09de novembro de 1998. 
44. Diário de Pernambuco 26 de junho de 2004. 
45. Jornal Gazeta do Nordeste 27 de junho de 2001. 
46. Jornal Folha de São Paulo 29 de janeiro de 2002. 
47. Jornal Diário de Pernambuco 07 de maio de 2004. 
48. Jornal International Press 07 de fevereiro de 2004. 
49. Jornal de Pernambuco  http://www.pe.gov.br/jornal/jor07/n02.htm 271006 
50. Revista Exame 25 de agosto de 1999. 
51. Jornal do Comércio – Cadernos do Nordeste Junho de 2000. 
52. Jornal Diário de Pernambuco 06 de fevereiro de 2004. 
53. Jornal O Herbário 14 de novembro de 2002 
54. Jornal de Pernambuco 31 de outubro de 2005. 
55. Jornal A Tarde 18 de outubro de 2004. 

 


