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Resumo 
 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de desenvolvimento de recursos 
competitivos de empresas que são consideradas mais competitivas, dentre as exportadoras de 
uva da região do Submédio do São Francisco. Para a construção do referencial teórico, 
tomou-se como base a perspectiva da Resource-Based View of the Firm (RBV), que procura 
explicar o desempenho superior das organizações e as estratégias que permitiram alcançá-lo 
mediante a análise dos recursos de uma organização, sejam eles recursos tangíveis ou 
intangíveis. O processo de internacionalização foi analisado com base nos modelos de 
Uppsala (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977) e 
baseado em recursos (SHARMA; ERRAMILLI, 2004) que explica a internacionalização de 
empresas como um processo evolutivo, na qual a entrada no mercado internacional passa por 
estágios a medida que a empresa acumula experiências e conhecimentos a respeito do 
mercado global. Como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa exploratória e 
descritiva, fundamentada na perspectiva qualitativa. O foco metodológico foi lastreado no 
método do estudo de caso. A pesquisa passou por três etapas, para a seleção da amostra. 
Inicialmente, selecionou-se um grupo de empresas a serem estudadas, com base no volume 
entre US$ 1 e 10 milhões de dólares exportados, dado disponibilizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Em seguida, aplicaram-se questionários compostos 
por questões fechadas na lista de empresas exportadoras de uva da região do Submédio do 
São Francisco, com o intuito de se obter aquela que fosse vista pelos concorrentes como a 
mais competitiva. Com base em estatística descritiva, emergiu a Cooperativa A, composta por 
cinco fazendas: A, B, C, D e E. As técnicas de coleta de dados utilizadas nesta segunda etapa 
da pesquisa foram entrevistas semi-estruturadas, observação e análise documental. Na análise 
dos dados emergiram três recursos estratégicos competitivos como sendo responsáveis pelo 
sucesso da empresa. Assim, por meio deste estudo, identificou-se que recursos 
idiossincráticos, como o “Relacionamento baseado na confiança”, “Cultura orientada para a 
qualidade” e “Know how”, apresentam significativa influência no desempenho superior da 
empresa. Os recursos estratégicos “Relacionamento baseado na confiança” e “Cultura 
orientada para a qualidade” aparentemente possuem sustentabilidade maior devido a 
deseconomia resultante da compressão temporal, conforme advogam Dierickx e Cool (1989), 
quanto pela ambigüidade causal decorrente de caminho histórico único e pela subjetividade 
associada a fatores humanos envolvidos. 
 
Palavras-chave: RBV. Estratégia. Internacionalização. Uppsala. Fruticultura. Uva. 
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Abstract 
 
The present research has as objective analyzes the development process of competitive 
resources of companies that are considered more competitive, among the exporters of grape of 
the area of Submédio of the San Francisco. For the construction of the theoretical referential, 
it was taken as base the perspective of Resource-Based View of the Firm (RBV), that tries to 
explain the superior performance of the organizations and the strategies that allowed reaching 
it by the analysis of the resources of an organization, being them resources tangible or 
intangible. The internationalization process was analyzed with base in the models of Uppsala 
(JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977) and based on 
resources (SHARMA; ERRAMILLI, 2004) what explains the internationalization of 
companies as an evolutionary process, where the entrance in the international market passes 
for periods of training to the extent that the company accumulates experiences and knowledge 
regarding the international market. As methodological procedure, an exploratory and 
descriptive research was accomplished, based in the qualitative perspective. The 
methodological focus was based in the method of the case study. The research passed for 
three phases, for the selection of the sample. Initially, it selected a group of companies it will 
be studied, on the basis of the volume between US$ 1 and 10 millions of dollars exported, 
information disposed by the Department of the Development, Industry and Commerce. Right 
away it was applied questionnaires composed by closed questions in the main exporting 
companies of grape of the area of Submédio of the San Francisco, with the intention of 
obtaining that to be seen by the competitors as the most competitive. With base in descriptive 
statistics, emerged the Cooperativa A, composed by five farms: A, B, C, D e E. The 
techniques of data collection used in this second phase of the research were semi-structured 
interviews, observation and documental analysis. In the analysis of the data three competitive 
strategic resources emerged as being responsible for the success of the company. Like this, 
through this study, was identified that idiosyncratic resources, as the “Relationship based in 
the confidence”, “Culture oriented for the quality” and “Know how”, present significant 
influence in the superior performance of the company. The strategic resources "Relationship 
based in the confidence", "Culture oriented for the quality" apparently possess bigger 
sustainability due to diseconomies resultant of the compression times, in agreement advocate 
Dierickx and Cool (1989), as much as by the ambiguity causal resulting of the unique 
historical way and by the subjectivity associated to the human factors involved. 
 
Key-words: RBV. Strategy. Internationalization. Uppsala. Fruit-culture. Grape. 
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1 Introdução 

 

Neste capítulo introdutório apresenta-se a contextualização do tema, com uma breve 

indicação da literatura que o norteia. Dados e marcos importantes a respeito da criação da 

Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) 

(BRASIL, 2001), bem como do Submédio do São Francisco, compõem também este item. 

Além disto, tem-se ainda a declaração do problema de pesquisa. 

Posteriormente, são descritos os objetivos do estudo, subdivididos em geral e 

específicos, seguidos da justificativa, que descreve a relevância da pesquisa. 

 

 

1.1 Definição do tema e do problema de pesquisa 

 

Com fundamentos originalmente apresentados ao final da década de 50 por Penrose e 

desenvolvida a partir do início da década de 80, a perspectiva da resource-based view of the 

firm (RBV) procura explicar porque algumas empresas têm desempenho superior em relação 

aos seus concorrentes. Devido a seu potencial para analisar recursos e capacidades 

organizacionais e os meios de utilizá-los para a obtenção de vantagem competitiva, a RBV 

tem se tornado uma influente perspectiva teórica nas recentes pesquisas de 

internacionalização das empresas, o que tem impulsionado a sua difusão (PENG, 2001, p. 

803). 
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Pesquisas conduzidas no âmbito de corporações multinacionais analisando o processo 

de entrada em mercados internacionais têm sido enriquecidas pela perspectiva da RBV a qual, 

além de ajudar a especificar a natureza dos recursos necessários no comércio exterior, 

representa uma ponte para investigar de quais recursos provém a base competitiva para o 

produto e a diversificação internacional (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001, p. 629). 

A maioria dos estudos relacionados à RBV, entretanto, diz respeito às multinacionais, com 

destaque para o paradigma eclético (DUNNING, 1988), fusões e aquisições e alianças 

estratégicas (HARRISON et al., 2001), sendo poucos os que ligam a perspectiva da RBV à 

internacionalização das empresas por meio de exportação (BONACCORSI, 1992; YEOH; 

JEONG, 1995; AYOUZ; REMAUD, 2003; DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004; TSENG; TANSUHAJ; ROSE, 2004). 

Sob a ótica de Peng (2001, p. 820), a maior contribuição dos estudos a respeito de 

negócios internacionais para a RBV fundamenta-se na identificação do conhecimento e da 

experiência internacional como sendo recursos valiosos, únicos, difíceis de imitar e que 

diferenciam ganhadores de perdedores e meros sobreviventes na competição global. 

Essa perspectiva é de importância vital para responder a uma das perguntas levantadas 

na agenda de pesquisa proposta por Rumelt, Schendel e Teece (1994), a saber: quais os 

determinantes do sucesso ou fracasso das empresas na competição internacional? 

Modelos clássicos de internacionalização mostram-se insuficientes para explicar aqueles 

determinantes. Por sua vez, a ótica dos recursos idiossincráticos pode fornecer base sólida e 

robusta para tal análise. 

A entrada em mercados internacionais, conforme sugerido por Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002, p. 338-342), pode acontecer por meio dos seguintes processos: exportação, 

onde se estabelecem recursos para a comercialização e distribuição dos produtos; 

licenciamento, no qual uma empresa estrangeira compra o direito de produzir e comercializar 
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os produtos de outra empresa dentro de um país anfitrião ou conjunto de países; alianças 

estratégicas, onde há o compartilhamento dos riscos e dos recursos necessários para inserção; 

aquisições, no qual as empresas estrangeiras adquirem firmas em outros países, passando a 

comandá-las; e subsidiárias próprias, onde se procede a construção de unidade da empresa 

estrangeira no país anfitrião.  

De acordo com Zucchella (2001, p. 48) o processo de internacionalização tem sido 

definido como assimétrico, em termos de tamanho da empresa, o que implica na crença de 

uma estratégia internacional incompleta. Isto ocorre devido à presença de restrições 

financeiras e administrativo-organizacionais nas pequenas empresas, o que acarreta em 

subutilização nas atividades de exportação. Essa visão baseia-se na concepção de que a 

exportação nas pequenas e médias empresas representa o primeiro passo para uma forma de 

internacionalização mais intensiva (YEOH; JEONG, 1995, p. 95). Assim, a exportação é 

percebida como o modo mais incipiente de internacionalização, quer seja de pequena, média 

ou mesmo da grande empresa. 

Quando a probabilidade de uma empresa estabelecer vantagem competitiva, tanto nas 

atividades de produção como nas de promoção em um país estrangeiro, é baixa, é remota a 

possibilidade de que a empresa entre neste mercado; entretanto, ela pode optar por entrar via 

exportação indireta (SHARMA; ERRAMILLI, 2004, p. 11). Isso pode ser explicado pelos 

recursos idiossincráticos, como por exemplo, capital humano (AYOUZ; REMAUD, 2003, p. 

3), e capacidade tecnológica e experiência administrativa (TSENG; TANSUHAJ; ROSE; 

2004, p. 246), os quais permitem às empresas desenvolverem competências únicas (SOPAS, 

2001, p. 30) que influenciam seu comportamento para a exportação (BONACCORSI, 1992, p. 

605). 

A exportação permite que empresas com menor capital entrem em mercados globais, 

ampliando sua orientação nos negócios. Vale salientar que, para a grande maioria de empresas 
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exportadoras (pequenas e médias), além dos recursos idiossincráticos que cada uma possui, há 

também subsídios governamentais, mediante programas de incentivo, que permitem as 

mesmas entrar em novos mercados com maiores vantagens face aos seus concorrentes. 

Desta forma, consciente do enorme potencial do país na área de fruticultura e visando 

ampliar sua participação no mercado internacional, o Governo Federal e os produtores do 

setor vêm investindo na Região do Vale do São Francisco, em um sistema de cultivo de frutas 

de alto padrão de qualidade e sanidade. Isso inclui o emprego de normas de desenvolvimento 

ecologicamente sustentável, segurança alimentar e viabilidade econômica por meio da 

utilização de tecnologias não agressivas ao meio ambiente e ao homem. As frutas cultivadas 

neste sistema de produção integrada destinam-se ao mercado internacional com um selo de 

conformidade, atestando a sua qualidade e sanidade (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

2005).  

Para alcançar tais objetivos, o Governo Federal instituiu a Região Administrativa 

Integrada de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), composta pelos Municípios de Lagoa Grande, 

Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco, e pelos municípios de 

Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no estado da Bahia (BRASIL, 2001). A criação da 

região tem como motivo principal à promoção do desenvolvimento local, com ênfase especial 

aos programas de irrigação, recursos hídricos, turismo e geração de empregos. Assim, 

recentemente a Lei Complementar Nº. 113/2001 ampliou a região do Submédio do São 

Francisco (figura 1 (1)), composta pelas cidades de Serra Talhada e Petrolina (PE), Paulo 

Afonso e Juazeiro (BA), Pão de Açúcar (AL). 

A região em estudo é a maior exportadora de uvas do país, sendo responsável por mais 

de 96% do volume exportado (VALEXPORT, 2005). Isso pode ser atribuído às características 

da região como o clima semi-árido tropical, com temperatura média de 26 ºC, com 300 dias 

de sol/ano e a hidrologia apoiada no rio São Francisco, com área de mais de 260 mil hectares 
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irrigáveis. O clima seco dificulta o surgimento de pragas e a irrigação procedente do rio 

garante a água necessária durante todo o ano. Essas condições geo-metereológicas são fonte 

de importante vantagem competitiva para a agricultura. 

 

 
 

Figura 1 (1) – Região do Submédio do São Francisco 
Fonte: Projeto ANA/GEF/PNUMA/OEA (2004, p. 12). 

 

Por sua vez, deve-se igualmente ressaltar que a literatura contemporânea evidencia a 

carência de estudos mais aprofundados sobre o processo de desenvolvimento de recursos 

competitivos nas empresas agrícolas brasileiras, em especial nas exportadoras de uva.  
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Assim sendo, o presente estudo se propõe a analisar o processo de desenvolvimento 

dos recursos competitivos de empresas exportadoras de uva, limitadas à região do Submédio 

do São Francisco. O problema de pesquisa que delineará este estudo é dessa forma declarado: 

 

Quais as principais características do processo de desenvolvimento dos recursos 

competitivos de empresas exportadoras de uva? 

 

Para execução da pesquisa, o objeto de estudo foi inicialmente delimitado pelas 

empresas exportadoras de uva do Submédio do São Francisco, que estão situadas na faixa 

entre US$ 1 e 10 milhões de volume exportado por ano, durante o ano de 2005, segundo os 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil (MDIC). 

 

 

1.2 Objetivos do estudo 

  

Com a finalidade de esclarecer as linhas-guia do presente estudo, a seguir apresentam-

se os objetivos geral e específicos. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é: 

Analisar o processo de desenvolvimento dos recursos competitivos de empresas que 

são consideradas mais competitivas, dentre as exportadoras de uva da região de 
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Desenvolvimento do Pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), ao longo dos últimos 05 (cinco) 

anos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Visando a alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são propostos: 

1. Analisar dados secundários sobre a exportação, os exportadores de uva e a Região 

Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Regional de Petrolina (PE) 

e Juazeiro (BA); 

2. Identificar quais empresas são consideradas de maior competitividade dentre as 

exportadoras de uva da região; 

3. Obter informações sobre as empresas identificadas como de maior destaque entre 

as exportadoras de uva da região; 

4. Realizar entrevistas com os principais administradores destas empresas para 

informações sobre o processo de desenvolvimento de recursos competitivos de 

suas empresas; 

5. Identificar que recursos são necessários e/ou empregados no processo de 

internacionalização das empresas identificadas como de sucesso; 

6. Analisar os resultados à luz da teoria considerada no estudo. 
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1.3 Justificativa da pesquisa 

 

As inovações tecnológicas e a globalização dos mercados e das economias vêm 

alterando a configuração do ambiente de negócios, assim, as organizações não mais lidam 

com mercados bem definidos, ao contrário, passaram a enfrentar novos concorrentes, novos 

clientes, enfim, o mercado global (ETEMAD, 2004, p. 1). Emerge então a necessidade de 

identificar as oportunidades no mercado para desenvolver estratégias internacionais que 

explorem recursos e capacidades, usando a competência essencial da organização, para que as 

vantagens competitivas sejam geradas (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 313-315) e, 

sobretudo, preservadas. 

Aliado a isto, os mercados locais mostram-se insuficientes para a concorrência, que 

antes era restrita a empresas de, no máximo, um mesmo país, e hoje são provenientes de 

qualquer local do mundo. É necessário que as empresas busquem alternativas para sobreviver 

e alcançar vantagens competitivas. Destarte, a entrada no mercado internacional torna-se uma 

alternativa bastante admissível. 

Um campo fértil para a aplicação da perspectiva RBV são os estudos das estratégias de 

internacionalização do setor de agronegócio e dos recursos e capacidades que a sustentam. De 

modo geral, os estudos do agronegócio carecem de frameworks teóricos mais adequados às 

suas peculiaridades. Estudos como o de Christensen, Rocha e Gertner (1987) e o modelo de 

Vernon (1966), por exemplo, não se aplicariam a determinados ramos do setor agrícola, como 

o da fruticultura, por exemplo, visto que o produto não é padronizado e também não precisa 

atingir a fase da maturidade para ser inserido no mercado global, conforme advogam. 

Estudos na agroindústria de exportação de uva sob a perspectiva da RBV são um 

ponto de partida a se considerar, pois o setor se apresenta em crescimento aparentemente 

sustentável nos últimos anos, conforme apresentado na figura 2 (1) a seguir.  
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Exportações de Uva do Submédio do Vale do São Francisco
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Figura 2 (1) – Exportações de uvas do Submédio do São Francisco 

Fonte: VALEXPORT (2007). 
 

A região do Submédio do São Francisco rapidamente superou antigos pólos 

produtores/exportadores como São Paulo, e tornou-se detentora de mais de 90% das 

exportações nacionais, com a uva representando quase 100% da produção nacional (tabela 

(1(1)) (VALEXPORT, 2007). 

 

Em toneladas Em US$1.000,00 ANO 
Submédio do VSF Brasil Participação Submédio do VSF Brasil Participação 

1997 3.700 3.705 100% 4.700 4.780 98% 
1998 4.300 4.405 98% 5.550 5.823 95% 
1999 10.250 11.083 92% 7.910 8.614 92% 
2000 13.300 14.000 95% 10.264 10.800 95% 
2001 19.627 20.660 95% 20.485 21.563 95% 
2002 25.087 26.357 95% 32.460 33.789 96% 
2003 36.848 37.600 98% 58.740 59.939 98% 
2004 25.927 26.456 98% 48.559 49.550 98% 
2005 48.652 51.213 95% 101.912 107.276 95% 
2006 60.800 64.000 95% 114.000 120.000 95% 

Tabela 1 (1) – Exportações de uvas do Submédio do São Francisco 
Fonte: VALEXPORT (2007). 

 

As cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) são as principais do Submédio do São 

Francisco. A população das duas cidades somadas chega à aproximadamente 468.000 pessoas 
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(IBGE, 2006). A fruticultura irrigada promoveu um grande dinamismo na economia e na 

estrutura urbana tornando as duas cidades no aglomerado urbano mais próspero do Submédio 

do São Francisco. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2006), o produto interno bruto (PIB) per capita de Petrolina saltou de R$ 1.474,00 em 

1993, para R$ 6.509,00 em 2004, ou seja, crescimento de mais de 440% em uma década.  

 O ambiente semi-árido, por sua vez, é uma vantagem competitiva que os fruticultores 

têm em relação às outras áreas produtoras do país. O clima quente e seco, aliado às técnicas 

de irrigação, permite a obtenção de ciclos sucessivos de produção, colheitas em qualquer 

época do ano e produtividade acima da média nacional. 

 A atividade de fruticultura em toda região do Submédio do São Francisco apresenta-se 

como uma grande geradora de empregos. Estima-se que em média são gerados 2,0 empregos 

por hectare irrigado, totalizando 240.000 empregos diretos e 960.000 empregos indiretos 

(VALEXPORT, 2005). O custo na geração de emprego merece destaque. Com um 

investimento de cerca de U$ 6.000,00 na fruticultura irrigada, é possível gerar um 

emprego/ha. Nos demais setores econômicos esse valor se eleva para U$ 44.000,00, no de 

bens de consumo; U$ 66.000,00 no de turismo; U$ 91.000.00 no automobilístico; U$ 

145.000,00 no metalúrgico; e de U$ 220.000,00 na indústria química (GALVÃO, 2004). 

 A repercussão que a fruticultura irrigada tem na economia local e regional é outro 

ponto relevante. Petrolina, desde a implantação do primeiro perímetro irrigado, em 1968, vem 

apresentando taxas anuais de crescimento econômico acima de 10%. A participação do 

Produto Interno Bruto (PIB) do município tem crescido também, em relação ao Estado de 

Pernambuco: em 1991 o índice era de 3,41% e seis anos depois, em 1997, saltou para 9,63%. 

A taxa de urbanização está em torno de 77% e mais da metade da população economicamente 

ativa (cerca de 51%) está empregada na agricultura, enquanto o comércio emprega 39,75% e a 

indústria 8,7% (CORREIA; ARAÚJO; CAVALCANTI, 2001). 
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 Em 2004, as vendas externas de frutas frescas atingiram US$ 369,7 milhões, com um 

aumento de 9,51% em comparação aos US$ 337,6 milhões obtidos em 2003 (VALEXPORT, 

2005). Uva, manga e limão são destaque nas exportações de frutas do Submédio do São 

Francisco. A taxa de incremento nas exportações de uva atingiu no período de 2000 a 2003, 

42% em valor e 22% em volume. Já o ano de 2004 foi atípico. Houve quebra de safra em 

decorrência de mudanças climáticas que causaram inundações, as quais geraram danos à 

produção de frutas em geral e, conseqüentemente, afetaram consideravelmente as 

exportações. Apesar disto, o volume das exportações da manga e da uva alcançou um total de 

US$ 110 milhões, um decréscimo em relação a 2003, onde o faturamento foi de US$ 130 

milhões. Em 2005, contudo, as exportações retomaram o crescimento, chegando a um volume 

de US$ 180 milhões. Ressalta-se que o crescimento da uva chegou a ser de mais 100% em 

valor exportado em comparação ao ano anterior (CODEVASF, 2006). Ainda, o crescimento 

no ano de 2006 foi relativamente baixo, quando comparado com o ano anterior devido às 

chuvas que ocorreram na região em plena época de colheita, duas semanas antes do previsto. 

Essas chuvas prejudicaram bastante muitos produtores da região, levando inclusive alguns a 

falência. 

Em um país com reduzida inserção internacional e vulnerável ao capital especulativo 

como o Brasil, casos de sucesso como o da fruticultura da uva do Vale do São Francisco, 

demandam da academia análises mais aprofundadas, preferencialmente de natureza 

longitudinal. 

O grau de conhecimento a respeito do mercado internacional ampliou-se, e a 

fruticultura tem recebido maior atenção ultimamente (ANÁLISE, 2005). A revisão da 

literatura deixa à mostra a carência de estudos mais aprofundados sobre como ocorre o 

processo de desenvolvimento de recursos competitivos nas empresas agrícolas brasileiras, em 

especial entre as exportadoras de uva. 
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Pelo exposto, face à relevância dos temas em foco, na necessidade de estudos 

específicos da realidade brasileira e considerando as lacunas de estudos acadêmicos que ligam 

a RBV a exportação de empresas agrícolas, justifica-se uma pesquisa que busque analisar o 

processo de desenvolvimento de recursos competitivos em empresas exportadoras de uva do 

Vale do São Francisco. 

 

 

1.4 Estrutura lógica da dissertação 

 

O presente estudo está estruturado em quatro seções, além desta introdução, a qual é 

composta pela definição do tema e do problema de pesquisa, justificativa e objetivos do 

estudo, além da estrutura lógica da dissertação (figura 3 (1)).  

No segundo capítulo apresenta-se uma breve revisão da literatura acerca dos conceitos 

de estratégia. Em seguida, têm-se os fundamentos da Resource-based view of the firm (RBV) 

como alicerce para formação de estratégias, com ênfase nos autores referência e realce das 

idéias centrais; e o processo de internacionalização das empresas, com os modelos de Uppsala 

e o baseado em recursos. 

Descrevem-se no terceiro capítulo os procedimentos metodológicos, incluindo-se a as 

perguntas norteadoras da pesquisa, com os respectivos autores-referência, a definição 

operacional dos conceitos, tipo de estudo, os critérios para a escolha de casos e sujeitos da 

pesquisa, informações a respeito da coleta e do instrumento de coleta de dados. Inclui-se 

ainda neste as limitações metodológicas. 

No quarto capítulo têm-se os resultados das análises individuais dos casos, 

subdivididos nos seguintes tópicos: histórico; internacionalização: as razões e o processo; 

recursos estratégicos competitivos: identificação e processo de desenvolvimento; e, por fim, 
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razões para o sucesso. Entendeu-se como necessário este subitem para promover ao leitor 

melhor entendimento da escolha da amostra. 

Em seguida, realizou-se a análise cruzada dos dados no quinto capítulo, onde ocorreu 

a ligação entre a teoria que norteou o estudo e os achados. 

As conclusões do trabalho, compostas pelas considerações finais, bem como pelas 

sugestões para estudos futuros encontram-se no capítulo sexto. 

Por fim, em seções pós-textuais são apresentadas as referências e os apêndices. 

A figura 3(1) a seguir, apresenta uma visão geral dos capítulos desta pesquisa.
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Capítulo 1 – Introdução 

Tema e problema 
Objetivos 

Justificativa 
 

Capítulo 2 – Referencial teórico 
Conceito de estratégia 

Fundamentos da Resource-based view of the firm (RBV) 
Processo de internacionalização 

Modelo de Uppsala 
Modelo baseado em recursos 

 

Capítulo 3 – Procedimentos metodológicos 
Perguntas norteadoras de pesquisa 

Definição operacional dos conceitos 
Delineamento da pesquisa 

Método de aplicação de coleta de dados 
Técnica de análise de dados 

Limitações do estudo 
 

Capítulo 4 – Análise individual dos casos 
Escolha da amostra 

Identificação das empresas e da Cooperativa A 
Histórico das empresas 

Internacionalização: as razões e o processo 
Recursos estratégicos competitivos: identificação e processo de desenvolvimento 

Razões para ser considerada de sucesso 
 

Capítulo 5 – Análise cruzada 
Histórico das empresas 

Internacionalização: as razões e o processo 
Recursos estratégicos competitivos: identificação e processo de desenvolvimento 

 

Capítulo 6 – Conclusões 
Considerações finais 

Sugestões de estudos futuros 
Figura 3 (1) – Estrutura lógica da dissertação  

Fonte: elaborado pela autora (2007). 
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2 Referencial teórico 

 

 Neste capítulo apresentam-se as teorias que fundamentaram a pesquisa. Foi realizada 

uma breve revisão acerca do conceito de estratégia, com indicação daquele que guiou o 

presente estudo. Em seguida, apresentam-se os fundamentos da Resource-based view of the 

firm (RBV), com a descrição dos principais modelos e autores referência. Por fim, tem-se a 

apresentação da teoria a respeito do processo de internacionalização de empresas, com a 

exposição dos modelos de Uppsala e Baseado em Recursos, que também guiaram o estudo. 

 

 

2.1 Conceito de estratégia 

 

A estratégia, como campo de estudos, é muito mais recente que a sua prática 

(RUMELT; SCHENDEL; TEECE, 1994, p. 10), estando seu conhecimento em contínua 

construção. Isto pode ser constatado com uma breve revisão na literatura, onde são 

encontradas diversas definições para estratégia, conforme apresentado na quadro 1 (2) a 

seguir: 
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a) estratégia é a determinação dos objetivos e metas básicas de longo prazo de uma empresa, e a adoção de 
linhas de ação e de alocação de recursos necessários para alcançar esses objetivos (CHANDLER, 1962, 
p. 13); 

b) estratégia é, em uma palavra, vantagem competitiva (...) O único propósito do planejamento estratégico 
é permitir a companhia obter, tão eficiente quanto possível, uma margem sustentável sobre seus 
concorrentes (OHMAE, 1983, p. 36); 

c) estratégia trata da direção das organizações, mais freqüentemente, empresas de negócios. Isso inclui 
aqueles assuntos de preocupação primária para o administrador sênior, ou qualquer ou qualquer pessoa 
que busque razões para o sucesso e fracasso entre as organizações (RUMELT; SCHENDEL; TEECE, 
1994, p. 9); 

d) estratégia é a utilização do recontro para atingir a finalidade da guerra (CLAUSEWITZ, 1996, p. 171); 
e) estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva 

de uma empresa (...) As diferenças entre você e seus competidores são a base de sua vantagem 
(HENDERSON, 1998, p. 5); 

f) estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou desempenhar as 
mesmas atividades de maneira diferente (PORTER, 1999, p. 48); 

g) estratégia é o padrão de decisão em uma empresa que determina e revela seus objetivos, propósitos ou 
metas, produz as principais políticas e planos para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios 
em que a empresa deve se envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser e a 
natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, 
funcionários e comunidades (ANDREWS, 2001, p. 116); 

h) estratégia é uma teoria da firma sobre como competir de forma bem sucedida (BARNEY, 2002, p. 6); 
Quadro 1 (2) – Definições de estratégia 

 
 Ainda, no que tange ao conceito de estratégia, vale salientar que a formação das 

estratégias nas empresas está associada à realização de ações conscientemente planejadas, ou 

seja, deliberadas, e que se realizam conforme o previsto. A posição estratégica de uma 

empresa pode resultar ou não do cumprimento integral do planejamento anteriormente 

estabelecido. 

 Procurando explorar esta relação, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 18) 

classificam as estratégias realizadas em deliberadas e emergentes. Estratégias deliberadas são 

as que se realizam tal como foram explicitamente planejadas, mediante um processo 

controlado, já as estratégias emergentes são padrões de ações consistentes realizadas apesar de 

não terem sido expressamente pretendidos ou intencionados. Enquanto a primeira definição 

fundamenta-se na direção e controle da organização, a segunda relaciona-se à noção de 

aprendizagem – a partir de uma ação desencadeada é possível obter efeitos de feedback que 

são considerados em ações subseqüentes, de modo que o processo continue e forme a 

estratégia final. 
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 Nicolau (2001, p. 14) afirma ainda que as estratégias podem desenvolver-se de todas 

as formas menos usuais, à medida que as pessoas interagem, aprendem, se ajustam 

mutuamente, lutam e desenvolvem consensos. Contudo, a realidade é mais complexa. 

Estratégias puramente deliberadas e puramente emergentes são situações extremas, entre as 

quais se situam as estratégias correntemente realizadas. 

 Destarte, o conceito pertinente de estratégia será o que melhor servir aos objetivos da 

organização. Ainda, para alcançá-los deve-se levar em consideração o modo mais adequado 

de operacionalização e controle.  

Então, considerando a perspectiva que norteia o presente estudo e suas premissas, 

utilizar-se-á o conceito apresentado por Barney (2002, p. 6), supracitado. Entende-se como 

“bem sucedida” o alcance da vantagem competitiva, ou seja, ganhos econômicos superiores 

em relação aos seus concorrentes (BARNEY, 2001, p. 649; 2002, p. 25). 

 

 

2.2 Os fundamentos da Resource-based View of the Firm 

(RBV)  

 

A perspectiva da visão da firma baseada em recursos, apresentada por Penrose (1962), 

fundamentada na microeconomia, emergiu na literatura dos estudos em estratégia no início 

dos anos 80, passando por uma maior aceitação ao final da referida década, devido ao 

aumento das insatisfações decorrentes das aparentes limitações dos modelos propostos por 

Porter (1986). Nesse contexto, a RBV passa a ser vista como a teoria dominante na pesquisa 

de conteúdo estratégico, principalmente por combinar relativo rigor analítico e relevância na 
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prática administrativa de maneira mais eficiente e eficaz (FOSS, 1998, p. 134), buscando 

prover assim um arcabouço teórico que melhor explique a vantagem competitiva. 

Pesquisas empíricas que examinam o desempenho empresarial evidenciam diferenças, 

não apenas entre empresas na mesma indústria, mas também em grupos estratégicos dentro 

dessas indústrias (HANSEN; WERNERFELT, 1989; BRITO, 2005, p. 185). Isso resulta em 

aumento do interesse em variáveis específicas da firma e acréscimo no número de 

contribuições reivindicando a adoção de uma “perspectiva baseada em recurso” (FAHY; 

SMITHEE, 1999, p. 4). 

O prenúncio desta perspectiva pode ser atribuído ao trabalho seminal de Edith 

Penrose, para quem: 

La “empresa”, cuando dispone de recursos apropiados, puede producir 
cualquier cosa cuya demanda exista o pueda ser creada; así el que se hable 
de “mercado” o de los recursos de la empresa como consideraciones que 
limiten su expansión resulta una cuestión de gusto o conveniencia. […] La 
“empresa” debe ser dotada de muchos más atributos de los que posee la 
“empresa” en la “teoría de la empresa”, y no puede ser representada 
convenientemente por medio de curvas de coste e ingresos. (PENROSE, 
1962, p. 15-17). 
 

Baseando-se nos escritos de Penrose, Wernerfelt (1984, p. 171) sugere que as 

empresas sejam vistas como um conjunto de recursos e que, portanto, a sua análise seja 

realizada por meio desses recursos. Em trabalho posterior, Barney (1991) amplia o conceito 

ao introduzir as capacidades como um dos recursos ou fatores. 

Os recursos que cada empresa controla, sejam eles tangíveis ou intangíveis, têm 

aspectos idiossincráticos, particularmente em termos de ‘rendimento’ decorrente de seu uso e 

níveis de disponibilidade aos competidores. Estes aspectos conduzem às diferenças no seu 

desempenho e, conseqüentemente, na vantagem competitiva sustentável da empresa 

(PENROSE, 1962, p. 15; BARNEY, 1991; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001, p. 

625). Vale salientar, contudo, que nem todos os recursos são fontes de vantagens competitivas 

sustentáveis (PETERAF, 1993; BARNEY, 1991). 
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A vantagem competitiva é a criação de valor para a empresa durante a implementação 

de uma estratégia que não é implementada simultaneamente por nenhum concorrente atual ou 

potencial. Quando os concorrentes não são capazes de duplicar os benefícios da estratégia 

implementada pela empresa, tem-se então, a vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 

1991, p. 102). 

Para que os recursos de uma empresa resultem em vantagem competitiva sustentável, 

os seguintes critérios devem ser considerados (BARNEY, 1991, p.105-109): 

1) Valiosos – recursos que permitem a empresa conceber e implementar estratégias 

que melhorem sua eficiência e eficácia, explorando oportunidades ou neutralizando 

ameaças; 

2) Raros – mesmo que valiosos, recursos presentes em competidores não podem ser 

fonte de vantagem competitiva, visto que podem ser explorados por seus possuidores. 

Assim, é necessário que os recursos não sejam facilmente encontrados, sejam escassos 

ou não existam em, ou para, um grande número de empresas; 

3) Imperfeitamente imitáveis – uma vez que sejam valiosos e raros, os recursos só são 

fonte de vantagem competitiva sustentável se as empresas que não os possuem não 

possam obtê-los. Três condições, ao menos, contribuem para isso: 

 Condições históricas únicas – quando a obtenção do recurso depende de 

condições históricas únicas, uma vez que existem efeitos considerados 

dependentes da trajetória, de tal modo que eventos anteriores na história da 

firma exerçam significativo impacto em suas respostas atuais; 

 Ambigüidade causal – as relações de causa e efeito entre os recursos 

controlados por uma empresa e sua vantagem competitiva são entendidos 

apenas de maneira imperfeita, ou não o são, servindo tanto como uma 

barreira à imitação quanto à mobilidade dos recursos; 
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 Complexidade social – quando o desenvolvimento do recurso é socialmente 

complexo, ou seja, resultado de um complexo fenômeno social, como a 

cultura organizacional, reputação ou um networking, por exemplo; 

4) Não substituíveis – que não exista equivalente estratégico que permita desenvolver 

a mesma estratégia, mesmo que de maneira distinta, mas que não seja raro e 

imperfeitamente imitável entre os concorrentes. 

A síntese das idéias de Barney (1991, p. 112) pode ser entendida de acordo com a 

figura 4 (2) a seguir. 

 

     Pressupostos             Condições                    Resultado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 (2) – Relação entre a heterogeneidade e a imobilidade, os recursos e a vantagem competitiva 

sustentável. 
Fonte: Barney (1991, p. 112). 

 

As conseqüências competitivas e implicações sobre o desempenho que resultam da 

combinação dos quatro critérios de sustentabilidade são sugeridas por Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002, p. 120), conforme apresentados no quadro 2 (2) a seguir.  

 
Recursos 

Valioso Raro Imperfeitamente 
Imitável Insubstituível 

Vantagem 
Competitiva Retornos (desempenho) 

Não Não Não Não Desvantagem Abaixo da média 
Sim Não Não Sim/ Não Paridade Equivalentes a média 
Sim Sim Não Sim/ Não Temporária Equivalentes e superiores a média 
Sim Sim Sim Sim Sustentável Acima da média 

Quadro 2 (2) – Resultados das combinações dos critérios de vantagem competitiva. 
Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 120), adaptado. 
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- Ambigüidade causal 
- Complexidade social 

Não Substituíveis 

 
Vantagem 
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Sustentável 
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Em um estudo posterior, apresentado na segunda edição de seu livro, Barney (2002, p. 

163-170) promove duas alterações no modelo, a saber: 1) o recurso não substituível foi 

aglutinado às características do recurso imperfeitamente imitável; e 2) o recurso 

organizacional foi acrescentado. Ou seja, não bastavam apenas os recursos anteriores, era 

necessário que houvesse uma boa coordenação dos recursos para que a empresa pudesse fazer 

o uso completo do seu potencial (BARNEY, 2002, p. 171). 

Tais alterações, contudo, tornaram a proposta muito parecida com o modelo 

apresentado por Robert Grant anos antes, em que uma distinção entre recursos e capacidades é 

considerada. Os recursos são definidos como inputs no processo de produção (equipamentos 

de capital, habilidades de empregados individuais, patentes, nomes de marcas, finanças etc.) e 

as capacidades como as habilidades de coordenação do uso eficaz dos recursos, deixando 

claro que estas são as fontes principais de vantagem competitiva (GRANT, 1991, p. 118-119). 

O modelo elaborado por Grant (1991, p. 124) afirma que desenvolvimento de uma 

vantagem competitiva é abalizado por recursos e capacidades que são: 

1) Duráveis, de modo que não se tornem rapidamente obsoletos; 

2) Não transparentes, para não permitir que outras firmas entendam e imitem a 

estratégia; 

3) Intransferíveis, os recursos e capacidades não podem ser adquiridos no mercado em 

termos iguais ao que firma possui. As imperfeições nas transferências surgem nos 

seguintes aspectos: 

 Imobilidade geográfica, quando o custo de realocação de física e humana é 

muito elevado; 

 Informação imperfeita, a avaliação do valor do recurso é feita de maneira 

difícil devido à heterogeneidade de recursos (particularmente os recursos 
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humanos), logo a empresa que detém o recurso saberia avaliá-lo melhor que 

a concorrente; 

 Especificidade dos recursos, alguns recursos possuem mais valor na empresa, 

os quais podem vir a ser reduzidos numa transferência; 

 Imobilidade das capacidades, como as capacidades foram desenvolvidas na 

interação dos grupos de recursos, são muito mais imóveis que os recursos; 

4) Replicabilidade, os recursos e capacidades não são replicáveis do mesmo modo em 

outras firmas. 

As idéias do modelo de Grant (1991) podem ser sumarizadas na figura 5(2) a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5 (2) – Perspectiva da resource-based para a análise estratégica: um framework prático. 
Fonte: Grant (1991, p. 115). 
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Para a maioria das empresas as capacidades potencialmente mais importantes são 

aquelas que surgem da integração de capacidades funcionais individuais, que resultariam nas 

competências essenciais, ou seja, aquelas que realmente permitem à empresa realizar 

inovações singulares, interferindo ativamente nos mercados em que atua e sendo capaz de se 

expandir para conquistar novos mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1990, p. 82; HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2001, p. 115), conforme apresentado na figura 6 (2). Neste 

contexto, as capacidades únicas em termos de conhecimento técnico e habilidades 

administrativas são importantes fontes de heterogeneidade que podem resultar na vantagem 

competitiva sustentável (MAHONEY; PANDIAN, 1992, p. 365). 

 

Figura 6 (2) – Relação de contribuição de recursos, capacidades e competências essenciais à vantagem 
competitiva sustentável. 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 115). 
 

Um modelo de vantagem competitiva, baseado em recursos para explicar que a 

lucratividade da firma não pode ser atribuída às diferentes condições da indústria, foi 

desenvolvido por Peteraf (1993, p. 186) com base nos escritos de diversos autores, 

destacando-se Wernerfelt (1984), Barney (1986,1991), Dierickx e Cool (1989), Prahalad e 

Hamel (1990) e Reed e DeFillippi (1990). O modelo possui duas suposições essenciais e duas 

condições relativas aos recursos (OMAKI, 2004). Estes quatros fatores levariam as empresas 
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à vantagem competitiva sustentável (MICHALISIN; SMITH; KLINE, 1997). Peteraf (1993, 

p. 180-185) definiu os fatores da seguinte maneira: 

Suposições essenciais: 

- Heterogeneidade – é a distribuição assimétrica entre as empresas. Há heterogeneidade 

na distribuição dos fatores (recursos) entre as empresas, devido a diferentes níveis de 

eficiência, da escassez de fatores produtivos superiores ou de restrições de 

disponibilidade, que levaria à desigualdade relativa. A heterogeneidade assegura a 

posição de superioridade ou inferioridade de recursos, logo, dos ganhos; e 

- Mobilidade imperfeita – os recursos não devem ser comercializáveis, caso contrário, 

que possuam mais valor dentro da empresa que o utiliza atualmente do que teria em 

outra, ou seja, os ganhos devem ser sustentados dentro da empresa; 

Condições relativas: 

- Limites ex-post à competição – é necessário que as empresas mantenham as suposições 

essenciais após a obtenção da vantagem competitiva por meio de recursos estratégicos, 

tais como a imperfeição na imitação e substituição, de modo que os ganhos sejam 

sustentados; 

- Limites ex-ante à competição – o desempenho econômico da empresa depende não só 

dos ganhos gerados, como também do custo de se implementar esta estratégia. Para 

tanto, devem-se avaliar tais limites para que os ganhos não sejam erodidos. 

 

 Assim, o modelo desenvolvido por Peteraf (1993) pode ser visualizado na figura 7 (2) 

a seguir. 
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              Ganhos                  Ganhos Sustentados 

 
    Ganhos Sustentados dentro da firma                 Ganhos não erodidos pelos custos 
 

 

 

 

Figura 7 (2) – Os quatro fatores para a vantagem competitiva sustentável. 

Fonte: Peteraf (1993, p. 186). 

 

Em conclusão, uma vantagem competitiva sustentável pode ser obtida se a empresa 

eficientemente desenvolve recursos-chave (cujas características são: valor, barreiras à 

duplicação e obtenção), em seus mercados-alvo, sintetizando os preceitos previamente 

discutidos. A RBV enfatiza, portanto, a escolha estratégica mediante a valorização de 

importantes ações, como identificar, desenvolver recursos-chave, pela gerência da 

organização para maximizar os retornos. 

 

 

2.3 Processo de internacionalização de empresas 

 

Talvez nenhum assunto em negócios internacionais tenha recebido tanta atenção dos 

pesquisadores quanto à escolha do modo de entrada em mercados internacionais realizada 

pelas empresas (SHARMA; ERRAMILLI, 2004, p. 01). Dos diversos modelos existentes para 

explicar a internacionalização de empresas, existem dois que recebem maior destaque na 

literatura (SHARMA; ERRAMILI, 2004; DAL-SOTO, 2006; IGLESIAS; VEIGA, 2006), a 

saber: o modelo de Uppsala e o modelo baseado em recursos. 
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2.3.1 Modelo de Uppsala 

 

Com base nos escritos de Penrose (1962), pesquisadores, notadamente Johanson e 

Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne (1977) da Universidade de Uppsala, na 

Suécia, e posteriormente de outros países escandinavos, desenvolveram estudos do processo 

de internacionalização de empresas, formando um arcabouço teórico de natureza 

comportamental que passou a ser denominado de Escola Nórdica do Processo de 

Internacionalização da Empresa, ou ainda, Modelo de Uppsala.  

Deve ser ressaltado que, até meados do século XX, o comércio internacional era 

estudado por economistas, sendo poucos os pesquisadores que se preocupavam com o que 

ocorria dentro da firma (HEMAIS; HILAL, 2002). 

A empresa internacional no modelo de Uppsala é vista como uma organização 

caracterizada por processos baseados em aprendizagem e que apresenta uma complexa e 

difusa estrutura em termos de recursos, competências e influências (HILAL; HEMAIS, 2001). 

No que tange às estratégias de entrada, Johanson e Vahlne (1977) sugerem que as 

empresas iniciam a sua internacionalização com um envolvimento leve, geralmente 

representado pela exportação indireta, a qual acontece quando a empresa que pretende 

exportar seus produtos decide contratar uma empresa estabelecida no país de origem para 

intermediar a venda de seu produto no mercado externo anfitrião (figura 8 (2)).  

 
 

 

Figura 8 (2) – Exportação indireta. 
Fonte:Urbasch (2004, p. 30), adaptado 
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Estas empresas podem ser trading companies, que se encarregam de comprar os itens 

para vendê-los em outros países, assumindo sozinhas as responsabilidades pela operação; 

empresas comerciais exclusivamente exportadoras; empresas comerciais que operam no 

mercado interno e externo; consórcios de exportadores (associações de empresas) 

(URBASCH, 2004, p.31-33). As principais vantagens na utilização deste modo de entrada 

encontram-se na tentativa de diminuir o risco percebido, pela lacuna de conhecimento a 

respeito do mercado internacional e a redução de custos, uma vez que a empresa não tem que 

se preocupar com investimentos fixos. Por outro lado, há a dependência de intermediários, 

falta de proximidade ao cliente final e aprendizado limitado, uma vez que outros modos de 

entrada, como subsidiárias próprias, permitem maior aprendizagem. 

 Com o passar do tempo e com um envolvimento mais aprofundado, as empresas 

passariam para um segundo nível, a exportação direta, a qual consiste na operação em que o 

produtor/fabricante do produto vende diretamente para o importador no exterior, sem 

intermediários (figura 9 (2)). No entanto, este tipo de operação exige da empresa exportadora 

um conhecimento de todas as etapas do processo de exportação, pois mesmo que exista a 

figura de um agente para a realização da venda, cabe a empresa providenciar todos os 

procedimentos referentes ao embarque da mercadoria, a contratação de câmbio etc 

(URBASCH, 2004, p. 30). A principal vantagem da exportação direta está relacionada ao 

baixo custo inicial. 

 
 

 
Figura 9 (2) – Exportação direta 
Fonte:Urbasch (2004, p. 30), adaptado 

 

Desse modo, Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e o Johanson e Vahlne (1977) 

advogam que as empresas passam por um processo evolutivo de internacionalização de suas 
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atividades. Ou seja, com vistas a reduzir as incertezas do mercado anfitrião, a empresa entra 

no país hospedeiro inicialmente por meio de exportação indireta e gradualmente muda para 

exportação direta, subsidiária de vendas e subsidiária totalmente própria. 

No que tange a seleção dos mercados-alvo, Johanson e Vahlne (1977) explicam que as 

empresas escolhem, de início, mercados “psiquicamente” mais próximos, evoluindo, na 

medida em que forem adquirindo experiência em operações estrangeiras, para mercados cada 

vez mais distantes “psiquicamente”, ou seja, os países hospedeiros iniciais têm características 

similares às do país de origem, tais como cultura, idioma, sistema político entre outros. 

Quanto maior for a diferença entre as características do país de origem e o anfitrião, maior 

será a incerteza nas relações. A seleção do mercado alvo lastreada na “distância psíquica” 

possui papel importante em processos de internacionalização, já que restringe investimentos 

iniciais da empresa em países considerados culturalmente distintos (REZENDE, 2002, p.3). 

Em outras palavras, existem evidências de que a empresa começa o seu processo de 

internacionalização em países considerados culturalmente próximos. 

Ibeh (2001, p. 73) considera Uppsala o modelo que melhor se aplica para o 

entendimento da internacionalização das pequenas e médias empresas, no entanto dúvidas têm 

sido constantemente levantadas no que tange à sua fundação metodológica (ANDERSEN, 

1993, p. 216) e conceitual (BELL; YOUNG, 1998, p. 15). 

 

 

2.3.2 Modelo baseado em recursos 

 

Concomitante com o crescimento da literatura sobre modo de entrada, avanços 

substanciais sobre a teoria da firma também tomam posição de destaque durante meados da 
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década de 80, e ao longo da década de 90, liderados pela ascensão da RBV (SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004, p. 01). 

Além da sua atual popularidade para explicar diferenças no desempenho entre 

empresas (HANSEN; WERNERFELT, 1989; GRANT, 1991, 1995; BARNEY, 1991; 2002; 

PETERAF, 1993; FAHY, 1997, 1998; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN JR, 2001; FIOL, 

2001), a RBV tem particular apelo no contexto das empresas que operam no ambiente global 

(FAHY, 1998, p. 124). Uma ampla revisão na literatura de negócios internacionais (PENG, 

2001) aponta que os recursos têm sido o tema central e elemento chave para explicar o 

desempenho superior de algumas empresas. 

 Dessa maneira, a RBV oferece uma excelente oportunidade para explicação da escolha 

do modo de entrada em mercados internacionais. No entanto, ressalta-se a ausência de um 

framework capaz de oferecer melhor explicação sobre tal escolha, a qual possui implicações 

estratégicas para o desenvolvimento de recursos e posicionamento no mercado (SHARMA; 

ERRAMILLI, 2004, p. 01-02). 

 A entrada no mercado internacional, conforme explicitado anteriormente, ocorre por 

meio de cinco tipos, a saber: exportação direta e indireta, licenciamento, aquisição e 

subsidiárias próprias (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). No modelo apresentado por 

Sharma e Erramilli (2004, p. 11) o modo de entrada via exportação é expandido, sendo mais 

bem explicitados os conceitos de exportação indireta e direta. Os autores argumentam que a 

RBV provém uma “interessante explicação” a respeito desses conceitos. Nesse modelo, a 

exportação indireta tem maior possibilidade de acontecer quando a empresa estabelece uma 

vantagem competitiva nas atividades tanto de marketing quanto de produção no seu país de 

origem. 

 Já na exportação direta, a empresa está diretamente envolvida nas atividades de 

promoção de seus produtos no país anfitrião. Isso pode ser tanto por um canal próprio da 
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empresa quanto pela representação local. Em concordância com o modelo comportamental, o 

modelo baseado em recursos também afirma que as empresas tendem a evoluir da exportação 

indireta para a exportação direta, à medida que acumulam experiências e conhecimentos a 

respeito do mercado internacional (SHARMA; ERRAMILLI, 2004, p. 12).  

 A RBV fundamenta a exportação de empresas possuidoras de recursos idiossincráticos 

(os quais competem por vantagem competitiva no país de origem), visto que a transferência 

de recursos pode provocar redução ou anulação do valor dos mesmos (GRANT, 1991). Vale 

salientar, no entanto, que a RBV enfatiza a explicação do modo de entrada fundamentado não 

apenas na exploração de vantagens existentes, mas também no desenvolvimento de novas 

vantagens (PENG, 2001) e até mesmo novos recursos.
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3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos empregados na 

pesquisa incluindo as perguntas norteadoras, a definição operacional dos conceitos, bem 

como o tipo de estudo, a seleção da amostra, a técnica de coleta e análise de dados, e as 

limitações metodológicas. 

 

 

3.1 Perguntas norteadoras 

 

A fim de entender o processo de desenvolvimento de recursos das empresas 

exportadoras de uva do Vale do São Francisco e atender aos objetivos geral e específicos 

propostos, foram elaboradas perguntas norteadoras, as quais foram utilizadas na coleta de 

dados. Isso permitiu um maior foco e objetivo no momento da coleta (MILES; HUBERMAN, 

1994, p. 22-24), como uma maior reflexão acerca dos aspectos mais relevantes do fenômeno 

(MERRIAM, 1998, p.60). 

O problema de pesquisa apresentado no capítulo introdutório (a saber: quais as 

principais características do processo de desenvolvimento dos recursos competitivos de 

empresas exportadoras de uva?) conduziu, em conjunto com os objetivos almejados, as 

perguntas norteadoras da pesquisa, apresentadas no quadro 3 (3) a seguir. 
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PERGUNTAS AUTORES 
REFERÊNCIA 

1. Como a empresa desenvolveu, ao longo dos últimos 05 (cinco) anos, recursos 
tangíveis para entrar no mercado internacional (planta e equipamentos, fluxo de caixa, 
vantagens geográficas, acesso a insumos)? 

(BARNEY, 1991; 2001; 
GRANT, 1991; FAHY, 
1997, 1998; MOREIRA; 
FORTE, 2006). 

2. Como recursos intangíveis, tais como reputação, cultura, relacionamentos, marcas e 
patentes, possibilitaram a empresa entrar no mercado internacional ao longo dos 
últimos 05 (cinco) anos? Foram desenvolvidos para a internacionalização, ou eram 
anteriores? 

(BARNEY, 1991; 2001; 
FAHY, 1997, 1998; 
MOREIRA; FORTE, 
2006). 

3. Como recursos organizacionais foram desenvolvidos, ao longo dos últimos 05 
(cinco) anos, para que a empresa atuasse no mercado internacional (estrutura 
organizacional, planejamento, controle)? 

(BARNEY, 2001; 
GRANT, 1991; 
MOREIRA; FORTE, 
2006). 

4. Como os recursos humanos da empresa foram empregados, ao longo dos últimos 
05 (cinco) anos, na internacionalização (habilidades e experiência dos funcionários, 
know how dos colaboradores, networking dos colaboradores)? 

(JOHANSON; VAHLNE, 
1977; BARNEY, 1991; 
2001; GRANT, 1991; 
MOREIRA; FORTE, 
2006). 

5. Por que a empresa decidiu internacionalizar suas operações? Por que o modo de 
entrada escolhido foi exportação? 

(JOHANSON; VAHLNE, 
1977; SHARMA; 
ERRAMILLI, 2004; 
URBASCH, 2004) 

Quadro 3 (3) – Questões norteadoras da pesquisa 

 

 

3.2 Desenho metodológico da pesquisa 

 

A fim de prover uma visão geral dos procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa, elaborou-se a figura 10 (3) a seguir. 
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Problema de Pesquisa 
 

Objetivos 
Geral e Específicos 

 

Perguntas norteadoras 
 

Definição operacional dos conceitos 
Recursos tangíveis, intangíveis, organizacionais e humanos. 
Estratégia, estratégia de internacionalização e exportação. 

Estudo de caso. Pesquisa qualitativa. 
 

Delineamento da pesquisa 
Pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa e do tipo estudo de caso. 

Amostra não-probabilística, intencional e por conveniência. 
Triangulação dos dados: observação não-participante, entrevistas e análise documental. 

 

Análise dos dados 
Construção de categorias. 
Perspectiva do processo. 

Figura 10 (3) – Desenho metodológico da pesquisa 

 

 

3.3 Definição operacional dos conceitos 

 

De acordo com Cooper e Schindler (2003, p.56) o termo variável é utilizado como 

sinônimo de construtos ou propriedades em estudo, sendo um símbolo ao qual se atribui 

valores. Assim sendo, a seguir são definidas as variáveis da pesquisa. 

1. Recursos tangíveis: recursos físicos, tais como terrenos, tratores, carros, packing 

house, instalações físicas que por si só não levariam a vantagem competitiva visto que são 

facilmente adquiridos e/ou copiados pelos concorrentes (BARNEY, 1991; 2001; GRANT, 

1991; FAHY, 1998; MOREIRA; FORTE, 2006). 
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2. Recursos intangíveis: recursos tais como reputação, relacionamentos, cultura, 

marcas e patentes. Tais recursos seriam mais difíceis de ser entendidos e/ou copiados pela 

concorrência, além de serem fonte mais segura de vantagem competitiva (BARNEY, 1991; 

2001; FAHY, 1998; MOREIRA; FORTE, 2006). 

3. Recursos organizacionais, tais como estrutura, planejamento, controle etc, que 

possibilitam a efetiva administração dos demais recursos sendo estes os que levariam a 

vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 2001; GRANT, 1991; MOREIRA; FORTE, 

2006). 

4. Recursos humanos: recursos impares, pessoas singulares, com desempenhos únicos; 

ligados a fatores intrínsecos de cada ser humano, tais como valores e crenças (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; BARNEY, 1991; 2001; GRANT, 1991; MOREIRA; FORTE, 2006). 

5. Estratégia: é competir de forma bem sucedida (BARNEY, 2002), obtendo-se ganhos 

acima da média da concorrência. 

6. Estratégia de internacionalização: quando uma empresa resolve vender e/ou fabricar 

produtos em mercados estrangeiros (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 317). 

7. Exportação: trata-se da venda de produto para o importador no mercado externo 

(URBASCH, 2004, p. 30). 

8. Estudo de caso: tipo de estudo em que se descreve em profundidade uma única 

unidade de um sistema delimitado e integrado (STAKE, 1995, p. 2; PATTON, 2002). 

9. Pesquisa qualitativa: método de pesquisa utilizado para entender situações em suas 

unicidades como parte de um contexto particular e suas interações (PATTON, 2002, p. 1). 
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3.4 Delineamento da pesquisa 

 

Em decorrência dos objetivos almejados, este estudo pode ser classificado nos níveis 

exploratório e descritivo (MALHOTRA, 2001, p. 105-108). No primeiro caso, visto que a 

literatura acerca de recursos competitivos para a exportação ainda se encontra em construção, 

tem-se o intuito de desenvolver maior compreensão a respeito do fenômeno estudado. No 

nível descritivo pretende-se apresentar as características do processo de desenvolvimento dos 

recursos competitivos na amostra selecionada. 

 A orientação deste estudo fundamenta-se na perspectiva qualitativa, a qual não está 

interessada em testar uma teoria, ao contrário, visa entender ou descobrir fatores que 

expliquem determinado fenômeno. A pesquisa qualitativa é classificada como um esforço 

para entender situações em suas unicidades como parte de um contexto particular e suas 

interações (PATTON, 2002, p. 1), sendo também compreendida como um conceito guarda-

chuva que cobre várias formas de questionamentos e ajuda a entender e explicar o significado 

do fenômeno social com a menor ruptura possível do ambiente natural (MERRIAM, 1998, p. 

5). 

Assim, todos os tipos de pesquisa qualitativa são baseados na visão de que a realidade 

é socialmente construída pelos indivíduos interagindo com seus mundos sociais (MORGAN; 

SMIRCICH, 1980, p. 494; MERRIAM, 1998, p. 6, LINCOLN; GUBA, 2000, p. 166). Nesse 

contexto, o pesquisador qualitativo está interessado em entender o significado construído 

pelas pessoas. 
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3.5 Tipo de estudo 

 

São vários os meios de se realizar uma pesquisa, sendo que cada tipo apresenta suas 

vantagens e desvantagens. Nesta perspectiva, a escolha de uma estratégia de pesquisa 

adequada será norteada pelas intenções do pesquisador em responder suas questões ou testar 

suas hipóteses. Assim,  

“[...] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 
2005, p. 19)”. 

 

Em consonância, o foco metodológico deste estudo está lastreado no método do estudo 

de caso. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca no entendimento das 

dinâmicas presentes dentro de situações singulares, e a grande vantagem deste tipo provém do 

material coletado no caso, o qual permeia na riqueza dos detalhes de entendimento da 

realidade (AMARATUNGA; BALDRY, 2001, p. 99). 

Assim, o desenho de um estudo de caso é empregado para ganhar entendimento em 

profundidade de uma situação e significado dos envolvidos, com foco numa descrição e 

explicação holística (MERRIAM, 1998, p. 19; 29). Isso permite que descrições mais densas, 

de uma única unidade de um sistema delimitado e integrado, possam ser realizadas (STAKE, 

1995, p. 2; PATTON, 2002). 

Bruyne, Herman e Schoutheete (1997, p. 224-225) afirmam que o “estudo de caso 

reúne informações tão numerosas e tão detalhadas quanto possível com vistas a apreender a 

totalidade de uma situação”. Um caso pode ser uma criança, um programa, um grupo de 

empresas (STAKE, 1995, p. 436; ROWLEY, 2002, p. 19). Ou seja, a unidade de estudo é o 

caso, com tópicos específicos não generalistas, uma vez que um caso é específico e complexo, 
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e a metodologia não se propõe a isso, mas sim a particularizações (STAKE, 1995, p. 7-8; 

MERRIAM, 1998, p. 61). 

Uma das razões para o uso de tal método encontra-se no fato que o número pequeno 

da amostra não é suficiente para justificar o uso de generalizações estatísticas, além da 

resistência das empresas em responder questionários enviados via correios ou e-mail, o que 

leva a uma taxa de retorno baixa (CHETTY, 1996, p. 74). 

Empregou-se também nesta pesquisa estudos de casos múltiplos, os quais são 

apontados por Chetty (1996, p. 75) como o tipo ideal para pesquisas a respeito da exportação 

de pequenas e médias empresas. Nessa perspectiva, cada caso é visto como uma entidade 

separada, possibilitando a emersão de padrões únicos que podem ser generalizados ao longo 

dos casos. A preferência por estudos de caso múltiplos ocorre também por proporcionar maior 

robustez aos resultados do estudo (ROWLEY, 2002, p. 21). 

 

 

3.6 Seleção da amostra 

 

A escolha do caso é realizada em função do interesse do pesquisador em descobrir e 

interpretar, mais do que testar hipóteses. Assim, um caso pode ser selecionado para ajudar a 

elucidar situações atípicas.  

São dois os tipos básicos de amostragem: probabilística e não-probabilística, mas 

como na pesquisa qualitativa não há o objetivo de fazer uma generalização estatística, a 

amostragem probabilística não é necessária ou justificável (MERRIAM, 1998, p. 60-61). 

A seleção da amostra deve ainda ser determinada pelos propósitos do pesquisador, 

questões, presunções e contexto teórico, mas existem outras restrições que impactam na 

seleção do caso. Isso inclui a acessibilidade às empresas, os recursos que o pesquisador possui 
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e o tempo disponível para realizar a pesquisa (PATTON, 2002; ROWLEY, 2002, p. 19). 

Desse modo, a seleção da amostra neste estudo classifica-se como não-probabilística 

intencional e de conveniência, dada a disponibilidade e acesso aos respondentes e os recursos 

financeiros da pesquisadora. 

No que tange ao número ideal de casos, percebe-se que não há na literatura 

convergência a respeito da quantidade ideal de casos a ser selecionada, para alguns entre 

quatro e dez casos é suficiente (EISENHARDT, 1989, p. 545), para outros entre seis e dez 

casos é o ideal (YIN, 2005, p. 69), enquanto outros ainda sugerem selecionar o maior número 

possível, sem determinar a quantidade ideal (AMARATUNGA; BALDRY, 2001, p. 100). 

Independente do número de casos, a escolha da amostra deste estudo passou por três níveis 

(MERRIAM, 1998, p. 64-65), no primeiro foram escolhidos os casos a serem estudados com 

base na faixa de volumes exportados, dado disponibilizado pelo Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC - (2005). Depois, foi estabelecida 

uma amostra de sujeitos-alvos dentro de cada caso. Foram escolhidos aqueles que estavam 

diretamente envolvidos ou fosse o principal responsável pelo processo de exportação da 

empresa. Em seguida, foi elaborado um questionário (apêndice A), aplicado nas empresas pré-

selecionadas e, mediante estatística descritiva chegou-se a amostra definitiva da pesquisa. 

No intuito de prover uma visão ampla do fenômeno em estudo, foram inicialmente 

selecionadas 24 empresas (quadro 4 (3)) situadas na região do Submédio do São Francisco, 

sendo 18 localizadas na cidade de Petrolina (PE) e 6 na cidade de Juazeiro (BA). Esse número 

de empresas decorre do volume exportado em dólares (US$) durante o ano de 2005, 

informado pelo MDIC, sendo selecionadas apenas as que se encontravam na faixa entre US$ 

1 e 10 milhões. 
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EMPRESA CIDADE 
Guararapes Agrícola S/A Petrolina 
Copa Fruit Importação e Exportação S/A Petrolina 
Niagro Nichirei do Brasil Agrícola Ltda Petrolina 
Timbaúba Agrícola S/A Petrolina 
Muranaka Comércio, Importação e Exportação Ltda Petrolina 
Empresa X Petrolina 
Agropecuária Orgânica do Vale S/A Petrolina 
Agropecuária Vale das Uvas Ltda Petrolina 
Interfruta Ltda Petrolina 
Empresa Y Petrolina 
Frutivita S/A Petrolina 
Vitis Agrícola Ltda Petrolina 
Andorinhas Empreendimentos Ltda Petrolina 
VDS Export Ltda Petrolina 
Alpine Exportação de Frutas do Brasil Ltda Petrolina 
Agrícola São Francisco Ltda Petrolina 
EBFT – Empresa Brasileira de Frutas Tropicais Ltda Petrolina 
Frutex Exportação e Importação Ltda Petrolina 
Mariad Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda Juazeiro 
Fruticultura Itaparica Exportação e Importação Ltda Juazeiro 
Fruitrade Comércio e Exportação Ltda Juazeiro 
Ebraz – Exportadora Ltda Juazeiro 
Brasiluvas Agrícola Ltda Juazeiro 
Global Fruit Indústria Comércio Exportação e Importação Juazeiro 

Quadro 4 (3) – Empresas a serem pesquisadas 
 

 Das empresas selecionadas inicialmente, algumas se apresentaram inadequadas devido 

a razões diversas (quadro 5 (3)) e, conseqüentemente, foram retirados da amostra.  

 
EMPRESA RAZÃO PELA QUAL FOI RETIRADA DA AMOSTRA 
Copa Fruit Importação e Exportação S/A Pertence ao Grupo Aristeu Chaves, pesquisado recentemente 

no âmbito do PROPAD. 
Niagro Nichirei do Brasil Agrícola Ltda Produz e comercializa acerola apenas 
Muranaka Comércio, Importação e Exportação 
Ltda 

Produz e comercializa manga apenas 

Empresa X Uniu-se a Empresa Y, Fazenda D e Fazenda A, formando a 
Cooperativa A 

Interfruta Ltda Faliu 
Empresa Y Uniu-se a Empresa X, Fazenda D e Fazenda A, formando a 

Cooperativa A 
Alpine Exportação de Frutas do Brasil Ltda Produz e comercializa manga apenas 
Agrícola São Francisco Ltda Pertence ao Grupo Aristeu Chaves, pesquisado recentemente 

no âmbito do PROPAD. 
Fruticultura Itaparica Exportação e Importação 
Ltda 

Produz e comercializa manga apenas 

Global Fruit Indústria Comércio Exportação e 
Importação 

Encerrou suas operações no ano de 2006. 

Quadro 5 (3) – Lista de empresas retiradas da amostra e suas razões. 
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 Antes do início da aplicação dos questionários, a pesquisadora entrevistou pessoas-

chave da região (gerentes, analistas, especialistas, coordenadores agrícolas) que 

recomendaram a inclusão de duas outras empresas, que se encontravam em uma faixa de 

volume exportado diferente da utilizada como critério inicial pela pesquisadora. Destarte, 

inclui-se a Secchi Agrícola e a Frutimag, as quais em conjunto com as empresas 

anteriormente listadas, compõem aproximadamente 90% da população das empresas 

exportadoras de uva da região. 

Após essa fase, foram aplicados os questionários no conjunto das empresas restantes, 

para que se obtivesse uma melhor caracterização das mesmas e para selecionar as que seriam 

vistas como as mais competitivas da região. Nesta etapa, o intuito foi de obter maiores 

informações a respeito do processo de internacionalização de cada empresa, como por 

exemplo, tempo de atuação no mercado internacional, principais países de destino etc. Esta 

análise preliminar permitiu a definição de uma amostra mais unificada. 

 

 

3.7 Coleta de dados 

 

Na metodologia de estudo de caso a coleta de dados pode ocorrer de três maneiras: 

entrevistas, análise documental e observação. O entendimento do caso na sua totalidade 

demanda extensão e profundidade. Assim, as técnicas de coleta de dados utilizadas nesta 

pesquisa incluem: 1) análise documental em fontes primárias e secundárias (disponíveis nos 

documentos internos e jornais e revistas nacionais e internacionais, livros, artigos, 

dissertações e teses especializados); 2) aplicação de entrevistas semi-estruturadas realizadas 

pessoalmente; 3) observação não participante antes, durante e entre as entrevistas. Isso 
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permitiu a realização da triangulação dos dados, de modo que a pesquisa tivesse maior 

robustez (EISENHARDT, 1995; MERRIAM, 1998). 

Na primeira fase da pesquisa foram aplicados questionários com questões fechadas 

(ver apêndice A), para caracterização e seleção da amostra final. Nesse contexto, um 

questionário é entendido como um conjunto de perguntas cujas respostas são registradas pelos 

respondentes ou entrevistadores (HAIR JR et al., 2005, p. 212). De modo mais técnico, 

Malhotra (2001, p. 274) define como uma “técnica estruturada para a coleta de dados, que 

consiste em uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um entrevistado deve 

responder”. Ainda, de acordo com Babbie (2005, p. 77), um questionário é elaborado para 

obter informações relevantes ao tema investigado. 

Na segunda etapa, empregou-se a técnica da entrevista, tendo como roteiro básico as 

perguntas norteadoras apresentadas anteriormente no quadro 7(3). A entrevista é “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” (HAGUETTE, 2002, 

p.86). Dessa forma, o uso de entrevistas semi-estruturadas foi empregado para permitir ao 

pesquisador ter mais liberdade de condução e para poder captar os pontos de vista dos 

respondentes que não estavam no roteiro (MERRIAM, 1998). Como material de apoio foram 

utilizados gravadores analógico e digital e blocos para anotações.  

O uso de observações foi para complementar o alcance de dados, de modo que 

assistisse a interpretação dos resultados obtidos pelas entrevistas. As observações ocorreram 

antes, durante e após as entrevistas.  

No que tange ao pré-teste do instrumento de coleta de dados, este foi realizado com 

alguns especialistas da região, que colaboraram para a ampliação da amostra e indicação de 

pessoas-chave que poderiam vir a colaborar com a pesquisa. 
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 Por meio do pré-teste foi possível promover melhorias no instrumento de coleta de 

dados, com a inclusão de questões a respeito das variedades produzidas, bem como da 

produtividade de cada variedade e também dos países de destino da uva. 

 

 

3.8 Método de aplicação de coleta de dados 

  

Na primeira etapa da pesquisa, onde foram empregados questionários (ver apêndice 

A), o método de aplicação de coleta de dados, passou por três níveis: pessoalmente, por e-

mail e por telefone. Os três modos foram usados com o intuito de se obter o maior número 

possível de respostas, mas, ainda assim, não se obteve de todas as empresas.  

 Após a analise dos dados da primeira fase, definiu-se a amostra final do estudo. 

Destarte, na segunda fase da pesquisa, optou-se pelo método das entrevistas semi-

estruturadas. Nesse momento, todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente. O roteiro 

utilizado para as entrevistas foi composto pelas perguntas norteadoras da pesquisa (ver quadro 

3 (3)). 

 

 

3.9 Técnica de análise de dados 

 

A análise dos dados ocorreu simultaneamente à coleta de dados, com o intuito de 

validar as informações obtidas (MERRIAM, 1998; PATTON, 2002). A perspectiva de 

processo (PETTIGREW, 1987, p. 5; VAN DE VEN, 1992, p. 169-172) foi empregada nas 

análises, visto que o estudo aborda o processo de desenvolvimento dos recursos. Processo este 
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que não é estático, mas sim uma seqüência de eventos ao longo do tempo, “[...] 

desenvolvimento histórico de uma perspectiva, com foco em seqüências de incidentes, 

atividades e estágios que emergem eventos [...]” (VAN DE VEN, 1992, p. 170). 

Os dados foram analisados visando à construção de categorias (recursos competitivos 

e internacionalização) que capturassem a essência do significado dos dados e respondessem a 

pergunta de pesquisa (MERRIAM, 1998). Ainda, construiu-se uma análise cruzada onde os 

dados obtidos na pesquisa foram comparados à teoria que fundamentou o estudo. 

 

 

3.10 Limitações do estudo 

 

O método do estudo de caso tem benefícios únicos, tais como a obtenção ao máximo 

de informações a respeito da unidade em estudo, e, por assim ser, tem como sua maior 

limitação metodológica o fato de não poder ser generalizado (STAKE, 1995, MERRIAM, 

1998). 

Outra grande limitação encontra-se no fato de que a coleta de dados foi concluída não 

pela sua exaustão, como advoga Merriam (1998), mas quando a pesquisadora achou 

necessário devido a questões financeiras, tempo do entrevistador e dos entrevistados. Isso 

tudo foi ainda dificultado nesta pesquisa, por conta da distância física existente entre a 

pesquisadora e os casos em estudo. 

E por último, por mais que se evite e se faça o possível para se ter um texto imparcial, 

tem-se a personalidade do pesquisador influenciando de alguma forma os resultados.
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4 Análise individual dos casos 

 

Após a explicação dos procedimentos metodológicos, dá-se continuidade ao trabalho, 

sendo apresentado neste capítulo a análise dos resultados da pesquisa. Todo o procedimento 

realizado para a definição da amostra final da pesquisa está aqui descrito, bem como os 

resultados obtidos com as entrevistas realizadas. 

 

 

4.1 Escolha da amostra 

 

O ponto de partida desta pesquisa foi o contato com pessoas-chave da região que 

forneceram informações a respeito do Pólo de Desenvolvimento Regional de Petrolina (PE) e 

Juazeiro (BA), opinaram a respeito do questionário a ser aplicado e indicaram as pessoas que 

poderiam auxiliar a pesquisadora na coleta de dados. O primeiro contato foi com o Sistema 

Integrado de Comercialização do Vale do São Francisco (Sicvale), órgão responsável pela 

organização da comercialização da uva no mercado interno, melhoria, rentabilidade e 

segurança nas operações (MASHIMA, 2000). O gerente do Sicvale, Sr. Plínio Melo, forneceu 

informações a respeito das principais fazendas da região, indicou pessoas e empresas que 

poderiam ser incluídas na amostra, as quais segundo ele, em conjunto, representariam cerca 

de 90% das empresas exportadoras de uva da região. Nesse contexto, emergiram a Secchi 

Agrícola e a Frutimag, empresas não contempladas na amostra inicial visto que encontravam-

se em outra faixa de exportação fornecida pelo MDIC (2006).  
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Em seguida, fez-se uma visita à Associação de Produtores e Exportadores de 

Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport). A Valexport foi 

criada em 1988, com o intuito de representar institucionalmente os produtores locais, 

intervindo junto aos poderes públicos nacionais ou internacionais. O coordenador técnico, Sr. 

Clemente Ribeiro, foi entrevistado e forneceu dados a respeito da cultura da uva na região; 

indicou organizações que poderiam suprir mais algumas lacunas a respeito da comercialização 

da uva, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), por 

exemplo. Ainda, indicou consultores técnicos especializados em estudos a respeito da uva de 

mesa (nome científico Vitis Vinifera) e disponibilizou documentos internos a respeito da 

evolução das exportações de uva do Brasil e do Pólo de Desenvolvimento Regional de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Na visita ao Sebrae, Sr. Helder Gomes, analista, forneceu 

dados sobre a expansão do agronegócio e propiciou contato com o pesquisador Sr. César 

Mashima, que forneceu dados e características a respeito das variedades de cultivares 

existentes na região. 

Em visita a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), 

a pesquisadora foi recebida pelo Sr. Antonio Carlos Santana, pessoa responsável pelas 

informações sobre os Projetos de Irrigação Senador Nilo Coelho. A CODEVASF foi 

instituída em meados de 1974, para suceder a SUVALE e atualmente, encontra-se vinculada 

ao Ministério da Integração Nacional (MIN). O seu objetivo é promover o desenvolvimento 

da região da área de atuação, utilizando os recursos hídricos com ênfase na irrigação 

(CODEVASF, 2007). 

Por fim, mas antes da aplicação dos questionários, foi realizada uma visita ao 

Brazilian Grape Marketing Association (BGMA). O BGMA é uma associação de 20 

empresas, cujo objetivo principal é a promoção das exportações dos associados. Para tanto, 

organiza o processo de exportação das uvas, envolvendo ações de marketing e logística no 
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mercado externo de duas marcas patenteadas: Copacabana Gold e Maxima (BGMA, 2007). O 

Sr. Jefferson Almeida, responsável pelo processo das certificações dos associados, forneceu 

informações gerais sobre a exportação de uva do Pólo de Desenvolvimento Regional de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). O quadro 6 (4) a seguir, sumariza as instituições, pessoas 

entrevistadas e sua posição organizacional que contribuíram na primeira etapa da pesquisa de 

campo. 

 

Instituição Entrevistados Posição organizacional 

SICVALE 
VALEXPORT 

SEBRAE 
CODEVASF 

BGMA 

Sr. Plínio Melo 
Sr. Clemente Ribeiro 

Sr. Helder Gomes 
Sr. Antonio Carlos Santana 

Sr. Jefferson Almeida 

Gerente 
Coordenador técnico 

Analista 
Responsável pela monitoração das áreas irrigadas 

Responsável pelo processo de certificações 

Quadro 6 (4) – Empresas visitadas antes do início da pesquisa 

 

A aplicação dos questionários de caracterização das empresas (ver apêndice A) 

ocorreu no mês de janeiro de 2007, nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Vale 

salientar, que os questionários foram empregados de três modos, de acordo com o acesso 

concedido à pesquisadora: a) pessoalmente mediante visitas às fazendas e aos escritórios 

(31,3%); b) por e-mail (31,3%); e c) por telefone (12,4%). Os dois últimos modos de 

aplicação emergiram devido à disponibilidade dos respondentes e a localização das fazendas. 

Ainda, da amostra em questão, três empresas (25,0%) não responderam o questionário. A 

incidência disto deveu-se à ausência de telefone e/ou e-mail, à localização dos escritórios, 

instalados em fazendas muito distantes da cidade; e, indisponibilidade dos respondentes. A 

tabela 2 (4) consolida os percentuais obtidos nos diferentes meios de aplicação dos 

questionários. 
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Acesso Quantidade % 
Pessoal 5 31,3% 
E-mail 5 31,3% 

Telefone 2 12,4% 
Sem acesso 4 25,0% 

Total 16 100,0% 
Tabela 2 (4) – Meio de aplicação dos questionários 

Fonte: elaborado pela autora (2007) 
 

Em um momento seguinte, procedeu-se a análise dos dados obtidos. Nessa etapa 

utilizou-se de estatística descritiva para se chegar à empresa que tivesse a maior média 

competitiva da região do Submédio do São Francisco. Nesse momento, emergiu a 

Cooperativa A com a média competitiva mais alta (8,33), ou seja, a empresa foi vista como a 

mais competitiva na exportação de uvas pelas demais empresas representativas da região 

(tabela 2(4)). Neste primeiro grupo aparecem também a Frutimag, empresa do grupo 

Magnesita, Timbaúba Agrícola, empresa do grupo Queiroz Galvão e a Vitis Agrícola, todas 

com médias inferiores à obtida pela Cooperativa A. 

A pesquisadora optou por estudar o caso da Cooperativa A, pois além de ter a média 

mais alta engloba um grupo de 5 (cinco) fazendas-empresa, consideradas por muitos dos 

entrevistados, como os melhores produtores da região, em termos de qualidade e 

produtividade. A tabela 3 (4) a seguir apresenta as empresas classificadas pelos intervalos de 

competitividade percebida pelos representantes das empresas pesquisadas.  
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COMPETITIVIDADE EMPRESAS 
COOPERATIVA A  
TIMBAÚBA AGRÍCOLA S/A 
FRUTIMAG  LTDA 

Superior  
c ≥ 6 

VITIS AGRÍCOLA LTDA 
AGROPECUÁRIA VALE DAS UVAS LTDA  
BRASILUVAS AGRÍCOLA LTDA 
EBRAZ-EXPORTADORA LTDA  
GUARARAPES AGRÍCOLA S/A  
MARIAD IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA

Intermediária  
5 ≤ c < 6 

VDS EXPORT LTDA  
SECCHI AGRÍCOLA 
AGROPECUÁRIA ORGÂNICA DO VALE S/A 
ANDORINHAS EMPREENDIMENTOS LTDA 
EBFT EMPRESA BRASILEIRA DE FRUTAS TROPICAIS LTDA  
FRUITRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA  
FRUTEX EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA  

Inferior  
c < 5 

FRUTIVITA S/A  
Tabela 3 (4) – Competitividade das empresas 

Fonte: elaborado pela autora (2007) 
 

A partir das informações obtidas dos dados coletados na primeira etapa da pesquisa, 

marcou-se uma entrevista com o gerente administrativo da Cooperativa A, Sr. A. L. J.. Neste 

momento foram explicitados todos os processos metodológicos realizados, que culminaram 

na emersão da cooperativa como a empresa exportadora de uva mais competitiva e de maior 

sucesso da região. O gerente administrativo da Cooperativa A solicitou que fosse 

encaminhada uma carta de apresentação (apêndice B) para que ele pudesse repassar a diretoria 

para apreciação. Nesta, foram abordados o processo que levou ao nome da Cooperativa A; as 

intenções da pesquisa; e a solicitação para realização da pesquisa na cooperativa. 

 No dia seguinte (23 de janeiro), a empresa concedeu a liberação para a realização da 

pesquisa. A empresa disponibilizou um momento do horário de trabalho de um funcionário 

para a marcação das entrevistas com todos os diretores, os quais eram proprietários das 

fazendas constituintes da cooperativa. Todo esse processo ocorreu no mesmo mês de janeiro 

de 2007. No final do mês de março, início do mês de abril de 2007, novas visitas e entrevistas 

foram realizadas, com o objetivo de captar alguns dados complementares para o estudo. 
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Identificação das empresas e da Cooperativa A 
 

A Cooperativa A é composta de cinco fazendas-empresa distintas: Fazenda A, de 

propriedade do Sr. P. M. S.; Fazenda B, pertencente ao Sr. L. T.; Fazenda C, do Sr. E. F.; 

Fazenda D, de propriedade dos irmãos Sr. E. K. M. e Sr. N. M.; e Fazenda E, controlada pelos 

irmãos Sr. J., Sr. M. e Sr. M. I.. 

A cooperativa produz e comercializa apenas uvas. No entanto, possui um leque de 

variedades, a saber: itália muscat, ribier, festival seedless, thompson seedless, crimson 

seedless. A soma das áreas produtivas das fazendas chega a ser de aproximadamente 220 

hectares. 

No momento da pesquisa o quadro estratégico da cooperativa apresentava-se da 

seguinte maneira: Sr. P.S., presidente; Sr. J. I., vice-presidente; Sr. E. F., secretário; Sr. L. T., 

diretor financeiro. O quadro fixo de pessoal do escritório e da câmara fria da Cooperativa A 

variam de acordo com o período. Na entressafra é de apenas 12 funcionários e na safra de 26 

funcionários. A composição do quadro de funcionários é a seguinte: Gerente administrativo, 

Sr. A. L. J.; Gerente financeira, Sra. C. S. C.; Auxiliar financeiro, Sr. J. N. e Sr. D. S. C.; 

Sistema de informações, Sr. M. H. R. C.; Auxiliar administrativo, Sr. M. P. M. S. e Sra. T. G. 

C.; Técnico em manutenção, Sr. W. S. R.; e Serviços gerais, que engloba quatro funcionários 

(figura 11 (4)). 
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Figura 11 (4) – Organograma da Cooperativa A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

Por se tratar de um grupo muito pequeno de proprietários-diretores, foram realizadas 

entrevistas com todos, além do gerente administrativo da Cooperativa A. Entrevistou-se 

também o coordenador administrativo do BGMA, Sr. Robson Gonçalves Correia, visto que o 

processo de exportação da cooperativa é realizado pela associação. A identificação de todos 

que compuseram a amostra, bem como suas funções, pode ser observada a seguir, no quadro 7 

(4). 
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Fazenda Respondente Função 
Cooperativa A Sr. A. L. J. Gerente Administrativo da Cooperativa A 

Fazenda A Sr. P. M. S. Proprietário, Presidente da Cooperativa A 
Fazenda B Sr. L. T. Proprietário, Diretor Financeiro da Cooperativa A 
Fazenda C Sr. E. F. Proprietário, Secretário da Cooperativa A 

Fazenda D Sr. E. K. M. 
Sr. N. S. M. Proprietários, Diretores da Cooperativa A 

Fazenda E 
Sr. J. I. 
Sr. M. I. 
Sr. M. I. 

Proprietários, Vice-presidente e diretores da 
Cooperativa A, respectivamente. 

BGMA Sr. Robson Gonçalves Correia Coordenador Administrativo 
Quadro 7 (4) – Identificação dos respondentes 

Fonte: elaborado pela autora (2007) 
 

 Concluída a descrição dos procedimentos adotados na primeira etapa da pesquisa, 

passa-se na seção seguinte a análise histórica das empresas formadoras da Cooperativa A. 

 

 

4.2 Histórico das empresas 
 

 Neste tópico são apresentados os históricos das fazendas, com datas e marcos 

importantes. Ao final de cada subitem apresenta-se um gráfico com a cronologia e fases pelas 

quais cada uma das fazendas passou. 

 Vale salientar que o sistema de condução das videiras empregado em todas as 

fazendas é conhecido como latada. Nesse sistema existem varas de madeira que são atadas 

horizontalmente aos fios do sistema de sustentação do vinhedo. As videiras são alinhadas em 

fileiras distanciadas geralmente de 2,5 m (varia de 2,0 a 3,0 m); a distância entre plantas é de 

1,5 a 2,0 m, conforme a variedade e o vigor da videira (figura 12 (4)). A zona de produção da 

uva situa-se a aproximadamente 1,8 m do solo (MIELE; MANDELLI, 2004). 
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Figura 12 (4) – Sistema de condução da videira em latada. 

Legenda: a) cantoneira; b) poste externo; c) rabicho; d) poste interno; e) cordão primário, f) cordão 
secundário; g) cordão-rabicho; h) fio simples. 

Fonte: Miele e Mandelli (2004) 
 

 Nesse sistema, são formadas áreas retangulares e, se a área da fazenda não seguir a 

mesma configuração, deixa-se de utilizá-la por completo, pois não tem como se fazer uma 

área triangular devido ao cordão aramado que sustenta e forma a estrutura. 

 

 

4.2.1 Fazenda A 
 

 Em meados da década de 80, o Sr. P.S. se estabeleceu na região do Pólo de 

Desenvolvimento Regional de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), no projeto de assentamento, na 

cidade de Curaçá (BA). Muitos produtores do estado de São Paulo também migraram para a 

região na mesma época, tanto que quando se instalou na região o Sr. P.S. fazia parte da 

Cooperativa A Agrícola de Cotia, cujo nome atualmente é Cooperativa Agrícola de Juazeiro 

(CAJ). De acordo com o Sr. P.S., o que o fez mudar para a região foi: “[...] a gente começou a 

ouvir falar da região, dos projetos de assentamento e resolvemos mudar, porque lá em São 

Paulo era mais difícil o clima, aqui a gente tinha sol o ano todo, fica mais fácil para produzir”. 
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 No início eram produzidos uva e melão, conforme afirma o Sr. P.S. “no início o forte 

era melão, mas a gente tinha uva também”. Decorridos alguns anos, decidiu-se produzir 

apenas uvas. Decisão que se mostrou acertada ao longo do tempo, visto que hoje o Sr. P.S. é 

considerado um dos melhores, senão o melhor produtor de uva da região. Mas o Sr. P.S. 

lembra também que no início não foi fácil, ele e outros produtores não tinham conhecimentos 

aprofundados dos seus concorrentes principais, e para solucionar isto, resolveram fazer uma 

cota para pagar a viagem do Sr. N. M., agrônomo especializado em uva, ao Chile. Em suas 

palavras: 

[...] não foi fácil, a gente precisava conhecer como eles estavam fazendo lá 
fora e não tinha dinheiro para ir todo mundo. Então, resolvemos fazer uma 
cotinha [risos] para mandar o N. [N. M.] para lá, para ver como eles 
estavam fazendo. Foi assim que a gente começou a ter melhor 
conhecimento do que eles faziam lá fora. 

  

 O Sr. P.S. foi presidente da CAJ e, durante esse período, realizou algumas viagens 

para o Chile e África do Sul, de modo que entendesse melhor como esses países produziam e 

comercializavam suas uvas. A exportação de uva pela Fazenda A teve início no final da 

década de 1980 (por volta de 1987), com a uva com semente. A partir de então, o Sr. P.S. 

passou a desenvolver toda uma estrutura voltada para a exportação. Vale salientar, que existia 

o pensamento de ampliação das exportações, e para isso era necessário que se produzisse o 

que o mercado pedia a uva sem semente. Assim, no ano de 2000 iniciaram-se os testes com a 

uva sem semente. Na primeira safra a uva ainda não estava de acordo com as exigências 

externas, era muito pequena, mesmo assim, o Sr. P.S. não desistiu e continuou tentando até 

que conseguiu uma boa safra. O Sr. P.S. lembra das dificuldades que existem no cultivo da 

uva sem semente: 

[...] muita gente foi trabalhar com a uva sem semente achando que era uma 
coisa simples e fácil, e na verdade ela é mais difícil de se trabalhar do que a 
uva com semente.[...] a própria umidade do ambiente cria microfissuras na 
thompson 
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 Atualmente, a Fazenda A é composta de duas áreas, uma no Projeto de Irrigação 

Senador Nilo Coelho, Núcleo 05 (Petrolina-PE), com a extensão de 50 (cinqüenta) hectares; e 

outra em Curaçá (BA), com a extensão de 15 (quinze) hectares. Nessas áreas são cultivadas as 

variedades thompson seedless, crimson seedless, festival seedless e itália muscat, uma 

variedade melhorada da uva itália comum. 

 Segundo informações do gerente da Cooperativa A, Sr. A. L. Júnior, a uva itália 

muscat produzida pelo Sr. P.S. chega a atingir um tamanho de baga (circunferência da uva) de 

30 milímetros, que é uma dimensão elevada, denotando a qualidade física do produto. Além 

disso, na safra do segundo semestre de 2006, a uva do Sr. P.S. foi considerada pelo 

importador mais rigoroso, a rede britânica de supermercados Marks & Spencer (M&S), a 

melhor do mundo, conforme relata o Sr. A. L.. J., gerente administrativo da Cooperativa A: 

[...] só para você ter uma idéia, a uva do P. [Silva] atinge esse tamanho de 
baga [mostrando o maior tamanho no medidor de bagas] e foi considerada 
nessa última safra [segundo semestre de 2006], em termos de qualidade, pelo 
supermercado mais rigoroso, a melhor do mundo.  

 

 A partir da entrevista e dos achados, revelou-se uma cronologia, com 4 (quatro) fases 

distintas, desde a implantação no pólo até os dias atuais da Fazenda A (quadro 8 (4)). 
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1984 1985 1986 1987 ... ... ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
                              
              

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
 

Fase 1: 
(1984-1986) 

Implantação no Vale 
Comercialização apenas no mercado interno 
(estratégias predominantemente emergentes) 

Fase 2: 
(1987-2000) 

Início do processo de internacionalização a Fazenda A 
Início dos testes de plantio da uva sem semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 3: 
(2001-2003) 

Início da exportação da uva sem semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 4: 
(2004-2007) 

Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 8 (4) – Cronologia das fases identificadas na Fazenda A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.2.2 Fazenda B 

 

 No início dos anos 90, após ouvir muitas pessoas falarem a respeito da região de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), o Sr. L. T. resolveu investir em projetos agrícolas ali, 

conforme explicita: 

[...] a gente começou nos lotes pequenos, de colonos, no N5 [Projeto de 
Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 05, Petrolina-PE], em 1992, a 
princípio o carro chefe era acerola. Depois, também em 1992, foi que a 
gente começou o plantio de manga. 

 

 A expansão da empresa foi rápida. Dois anos após a instalação no Pólo de 

Desenvolvimento Regional de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), começaram o plantio de uva 

com semente. Decorridos mais três anos, foi ampliada a área produtiva de uvas, conforme 

relata o Sr. L. T., “[...] em 1994 nos tivemos a nossa primeira área de uva, com itália 
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convencional e red globe. Aí, em 1997 a gente fez o plantio de outra área de uva com semente 

ainda”. 

 De acordo com o Sr. L. T., somente após a uma boa colheita de outra fazenda foi que 

surgiu o interesse para investir realmente na uva sem semente: 

[...] a primeira vez que se viu uma área de uva festival [seedless] com 
produtividade boa na região foi em 1998, na Frutex, que tinha 25 [vinte e 
cinco] hectares de uva, mas sendo 1 hectare do tipo festival [seedless]. A 
produtividade foi expressiva. [...] Ao ver aquela área tivemos interesse em 
começar o plantio da uva sem semente.  

 

 Esse interesse foi concretizado no ano seguinte, mas com certo receio, devido aos 

riscos associados basicamente à produtividade, pois não se sabia se seria suficiente para 

compensar os custos. Os produtores da região, num intuito de minimizar os possíveis 

desperdícios, começaram com áreas muito pequenas. No entanto, percebe-se que desde o 

início, o Sr. L. T. estava confiante na nova cultura. O tamanho da área produtiva inicial era 

quase o dobro da área da maioria dos produtores da região, conforme relata: 

[...] a primeira área nossa de uva sem semente foi em 1999, no Maria 
Tereza [Projeto de Irrigação Maria Tereza – Juazeiro (BA)]. Ai, a maioria 
dos produtores começou a produção bem devagar, com dois ou três 
hectares, pois era uma cultura de alto risco. No nosso caso, como a gente já 
tinha uma área de coco e atemóia no Maria Tereza para fechar o quadro 
bem certinho, a gente plantou 5,6 [cinco, seis] hectares. Para a época, era 
uma área relativamente grande. 

  

 A decisão de investir numa área maior foi bem acertada, pois na primeira colheita a 

Fazenda B já se destacou dos demais produtores locais, ao obter uma produtividade 

considerada muito elevada para a época, segundo afirma o Sr. L. T., “[...] a produtividade que 

na época era na média de 10 (dez) toneladas por hectare, na primeira colheita a gente já 

conseguiu 14 (quatorze) toneladas por hectare”. 

 Após a primeira experiência, a fazenda foi ampliando a área de plantio da uva sem 

semente. O mercado estava bastante favorável, os ganhos eram relevantes no mercado 



 74

externo. Destarte, o Sr. L. T. tomou outra decisão arriscada, resolveu erradicar as demais 

culturas existentes na fazenda e investir fortemente na uva sem semente e na manga. 

[...] o negócio foi encaixando certinho e a gente foi ampliando. Aqui o que 
era itália convencional a gente foi transformando toda em sem semente. 
Hoje a gente só tem duas culturas: a cultura da manga e a cultura da uva, ai 
são tanto com semente como sem semente [...] mas o foco é na uva sem 
semente. 

  

Outra decisão acertada por parte do Sr. L. T., visto que hoje a fazenda possui uma alta 

produtividade, estando acima da média das empresas da região. Esses resultados são oriundos 

da grande preocupação com qualidade imbuída no produto final: “[...] a gente tem uma 

produtividade média em torno de 24 (vinte e quatro) toneladas por hectare para festival 

[seedless] e a thompson [seedless], e de 26 (vinte e seis) toneladas por hectare da itália 

muscat[...]”. 

No período da coleta de dados, a Fazenda B cultivava três variedades de uva (festival 

seedless, thompson seedless e itália muscat) e manga (tommy atkins). Ao todo são 31 (trinta e 

um) hectares de uva, sendo 11 (onze) no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 05 

(Petrolina-PE), e 20 (vinte) no Projeto de Irrigação Maria Tereza (Juazeiro-BA). Conforme 

relata o Sr. L. T., a produção está assim dividida, “[...] hoje a gente trabalha 90% com uva 

sem semente e 10% com semente. [...] a área em hectares é de 20 (vinte) para a festival 

seedless, 8 (oito) para a thompson seedless, e 3 (três) para a itália muscat”. 

 Para fins metodológicos revelou-se uma cronologia, com três fases distintas, desde o 

nascimento até os dias atuais da Fazenda B, conforme observado no quadro 9 (4) a seguir. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                
                

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1992-1997) 

Implantação no Vale 
Comercialização apenas no mercado interno 
(estratégias predominantemente emergentes) 

Fase 2: 
(1998-2003) 

Início do processo de internacionalização 
Câmbio favorável 
Início do plantio da uva sem semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 9 (4) – Cronologia das fases identificadas na Fazenda B 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.2.3 Fazenda C 
 

 Há 14 (quatorze) anos, instalado no Pólo de Desenvolvimento Regional de Petrolina 

(PE) e Juazeiro (BA), o Sr. E. F., natural da cidade de Belém (PA), vem investindo na 

fruticultura irrigada. No início trabalhava só com acerola, mas depois diversificou seus 

cultivares, conforme afirma:  

[...] comecei com acerola, na verdade, para poder fazer dinheiro [...] por 
causa do ciclo, depois passei para a uva [...], mas ainda tenho um pouquinho 
de acerola, além de manga, atemóia, pinha, e coco [...], mas o principal 
mesmo é a uva. 

  

 Após alguns anos, no início do ano 2000 começaram os estudos para a plantação da 

uva sem semente. Em 2001 a fazenda Farias teve seu primeiro plantio de uva sem semente, e 

desde o começo a produtividade era considerada elevada. Atualmente, a Fazenda C cultiva 

quatro variedades de uva, a saber: festival seedless, thompson seedless, crimson seedless e 

ribier. 
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 A área produtiva de uva chega a um total de 44 (quarenta e quatro) hectares, sendo 21 

(vinte e um) de festival seedless, 13 (treze) de thompson seedless, 3 (três) de crimson seedless 

e 7 (sete) de ribier, todos no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 04 (Petrolina-

PE). Conforme relata o Sr. E. F., a produção ocorre nos dois semestres do ano para algumas 

variedades e a produtividade é bastante elevada: 

[...] hoje a gente produz 25 (vinte e cinco) toneladas por hectare de festival e 
thompson, 40 (quarenta) toneladas por hectare de ribier e 50 (cinqüenta) 
toneladas por hectare de crimson. As duas primeiras a gente trabalha apenas 
no segundo semestre, enquanto as duas últimas a gente trabalha nos dois 
semestres. 

 
 Após a análise da entrevista, foi possível a construção de uma cronologia para ilustrar 

as etapas pelas quais passou a Fazenda C desde o nascimento até os dias atuais (quadro 10 

(4)). 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
                              
                

Fase 1                    Fase 2            Fase 3 
 

Fase 1: 
(1992-1997) 

Implantação no Vale 
Comercialização apenas no mercado interno 
(estratégias predominantemente emergentes) 

Fase 2: 
(1998-2003) 

Início do processo de internacionalização 
Câmbio favorável 
Início do plantio da uva sem semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 10 (4) – Cronologia das fases identificadas na Fazenda C 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.2.4 Fazenda D 
 

 Há cerca de 20 (vinte) anos, desde que cursava graduação em agronomia, o Sr. N. M. 

tinha em mente que, ao se formar, mudaria para qualquer cidade que fosse ou poderia tornar-
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se uma fronteira agrícola. Assim, com este pensamento e após ouvir comentários sobre os 

projetos de irrigação da região do Submédio do São Francisco, resolveu mudar-se de sua 

cidade natal no Paraná, para Petrolina (PE), para poder atuar e crescer junto com a região. O 

Sr. N. M. relata que: 

[...] eu sempre tive essa idéia, que quando eu me formasse eu iria para uma 
cidade de fronteira agrícola [...] sempre tive isso em mente, porque as 
oportunidades são maiores etc etc etc 

  

 O fato de estar a tanto tempo na região atuando como consultor agrônomo de uva 

(cerca de 16 anos), fez com que o Sr. N. M. fosse citado por vários entrevistados (na primeira 

etapa da pesquisa) como uma referência no que tange todo o processo produtivo da Vitis 

vinifera. A sua atuação é tão ampla que chega a atender mais de 50% das fazendas 

exportadoras de uva da região. 

 Com tanta experiência acumulada o Sr. N. M. resolveu investir na produção de uvas 

também. Assim, em 1991 adquiriu uma propriedade de 7 (sete) hectares no Projeto de 

Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 09 (Petrolina-PE). Após dois anos, seu pai mudou-se 

também para a região para auxiliá-lo com os parreirais, conforme afirma O Sr. N. M.: “eu 

comecei com uma propriedade pequena aqui no N 09 [...] na verdade, eu e meu pai 

começamos [...] meu pai veio pra cá em 93”. 

 No início de 2001, em conjunto com seu pai, o Sr. N. M. implantou a Fazenda D, 

numa área de 10 hectares no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 10 (Petrolina-

PE), segundo relata: “essa fazenda F. [Fazenda D], nós, na verdade eu e meu pai, começamos 

a implantação de 2001 pra 2002”. O Sr. E. K. M., irmão e atual sócio do Sr. N., lembra que 

nesse mesmo período iniciaram também o plantio da uva sem semente: “ [...] a gente começou 

com a uva sem semente em 2001”. 
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 Em 2003, o Sr. E. K. M., mudou-se para Petrolina (PE) para tornar-se sócio do irmão 

no empreendimento da Fazenda D. O Sr. E. K. é engenheiro mecânico, especialista em 

instalações de packing house e câmaras frias. 

 No momento da entrevista, janeiro de 2007, a Fazenda D tinha como sócios apenas os 

irmãos M., o patriarca da família auxilia no período de safra, quando a necessidade de mão-

de-obra qualificada é maior, segundo o Sr. E. K. “a F. [Fazenda D] hoje, é só eu e o N., mas 

meus pais ajudam na safra, quando tem mais trabalho”. 

 Atualmente, na Fazenda D são produzidas quatro variedades de uva, a saber: festival 

seedless, crimson seedless, thompson seedless e ribier. A produtividade das variedades é 

relativamente elevada, e apenas a variedade crimson seedless é comercializada nos dois 

semestres, as demais somente são produzidas no segundo semestre do ano, devido às 

condições geo-metereológicas da região, de acordo com informações do Sr. E. K.: 

[...] a produtividade da gente é boa, mas ainda pode melhorar. [...] hoje a 
média da gente está em torno de 23 [vinte e três] toneladas por hectare da 
festival seedless, 42 [quarenta e duas] toneladas por hectare da crimson 
seedless, 25 [vinte e cindo] toneladas por hectare da ribier, nossa uva negra, 
e 20 [vinte] toneladas por hectare da thompson seedless. [...] a gente 
trabalha apenas a crimson nos dois semestres, por causa das chuvas e do 
prejuízo que causam. 

  

 Após as análises das entrevistas dos irmãos M., foi possível a elaboração da 

cronologia da Fazenda D, onde são destacados os momentos mais relevantes (quadro 11 (4)). 
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1986  ... 1993 1994 1995 1996 1997  ...  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                
                

Fase 1 Fase 2 Fase 3      Fase 4 
 

Fase 1: 
(1986-1996) 

Chegada do Sr. N. M. a Petrolina  
Chegada do pai do Sr. N. M. a Petrolina 
Comercialização apenas no mercado interno 
(estratégias predominantemente emergentes) 

Fase 2: 
(1997-2000) 

Início do processo de internacionalização da uva com semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 3: 
(2001-2003) 

Início do plantio da uva sem semente 
Implantação da Fazenda D 
Inicio do processo de internacionalização da uva sem semente 
Chegada do Sr. E. K. M. a Petrolina 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 4: 
 (2004-2007) 

Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 11 (4) – Cronologia das fases identificadas na Fazenda D 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.2.5 Fazenda E 
 

 Os irmãos Sr. J., Sr. M. e Sr. M. I., proprietários da Fazenda E, trabalham no cultivo 

da uva há mais de 20 anos. Iniciaram suas atividades no agronegócio ainda no Paraná. 

Entretanto, as condições geo-metereológicas daquela região eram bastante adversas, o que 

implicava em custos mais elevados. Assim, após terem ouvido falar a respeito da região do 

Submédio do São Francisco, resolveram conhecê-la, conforme relata o Sr. M. I.: 

[...] a gente já tinha ouvido falar daqui, do clima daqui e o meu cunhado o 
L., que é de Belém, disse aos meus irmãos, em uma visita em que fizeram a 
ele, que queria conhecer e aí despertou a curiosidade e a atenção da gente. E 
lá no Paraná a gente precisava fazer estufa, porque pra colher no período 
que os produtores colhiam lá, em outubro, precisava podar no frio, então 
precisava ter um custo para montar a estrutura, cobrir com plástico. [...] A 
gente sabia que aqui também poderia produzir sem ter todo esse custo, e ai 
nós viemos e não queremos mais voltar. 
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 Além dessas dificuldades o Sr. M. I. lembra ainda “a gente só pode trabalhar um 

semestre no sul, e no verão tem chuva de granizo e ainda tem o inverno rigoroso”. 

Completando este pensamento, o Sr. M. I. descreveu parte do processo e suas implicações 

para os resultados, afirmando que: 

[...] era muito complicado, e em noites de muito frio, a gente pegava uns 
tambores de 200 (duzentos) litros e enchia de carvão, pra fazer fogo pra 
aquecer dentro. Mas era muito complicado, o custo era muito elevado. [...] o 
frio prejudica o desenvolvimento da planta, atrasa o ciclo, e quanto mais 
atrasa, mas se têm custos. A produtividade era complicada porque o frio 
prejudicava o florescimento e fora os outros problemas. 

  

 Deste modo, em decorrência dessas dificuldades, em 1992, o Sr. J. I. resolveu 

conhecer a região do Pólo de Desenvolvimento Regional de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), 

para sondar a possibilidade de mudança da família. Assim, após três anos. o Sr. M. I. mudou-

se para a região e pouco tempo depois o outro irmão, o Sr. M. I., juntamente com seus pais 

também tomaram tal decisão. Esse processo de mudança foi gradual devido às instalações que 

a família detinha no Paraná. Era necessária essa precaução, pois a família toda se mantinha do 

agronegócio, e não poderiam abandonar tudo que tinha em busca de novos horizontes. O Sr. 

M. I. relata como aconteceu parte dessa mudança a seguir: 

[...] eu cheguei em 96, estou fazendo 10 [anos]. O J. chegou a mais tempo, 
no início de 93. [...] Enquanto ele estava começando aqui, a gente 
continuava com a uva lá, a gente não podia se desfazer de lá sem iniciar 
aqui. Então a hora que a gente começou a ver que a coisa ia andar mesmo 
aqui, nos desfizemos de lá e mudamos para cá. Isso levou 3 anos, até a coisa 
começar a girar aqui. 

  

 Atualmente, a sociedade é composta apenas pelos irmãos Sr. J., Sr. M. e Sr. M. I., mas 

este último lembra que seus pais ainda auxiliam, ao afirmar que: “quando na época de muito 

serviço eles ajudam, mas vem mais pra não ficar parado em casa”. 

 Desde o início da instalação da família na região, a visão sempre foi voltada para a 

produção de uva, mas o Sr. J. I. ressalta que no começo eles produziram acerola. No entanto, 
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foi por um período relativamente curto, e hoje a fazenda produz e comercializa apenas uva. 

Há uma intenção de produzir manga, mas são apenas planos, conforme relata o Sr. J. I.: 

[...] sempre trabalhamos com uva, no Vale sempre foi uva [...] a gente 
trabalhou um pouco com acerola no início na verdade, mas foi mais de 
momento, porque é uma cultura de ciclo rápido, em função do giro, porque 
a gente estava iniciando um trabalho [...] mas a visão mesmo para uma 
coisa mais duradoura sempre foi uva. [...] Manga é uma coisa que a gente 
tem uma intenção, mas manga você tem que ter uma área mínima para 
trabalhar, então isso fez a gente adiar um pouco esse plano porque tem que 
ter uma área considerada. Do jeito que estão as coisas hoje a gente tem que 
ter um pouco de cautela. 

 

 O Sr. M. I. lembra que a primeira colheita de uva da fazenda foi em 1994, e que o 

plantio da uva sem semente começou aproximadamente sete anos depois, em 2001: “a gente 

colheu a primeira uva em 1994 [...] a uva sem semente a gente começou em 2001, [...] é, é 

recente”. 

 No momento da entrevista, a área produtiva de uva era de 38,2 (trinta e oito, dois) 

hectares, sendo aproximadamente 12,7 (doze, sete) de thompson seedless, e 25,5 (vinte e 

cinco, cinco) de festival seedless. Toda a área da fazenda está localizada no Projeto de 

Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 06 (Petrolina-PE). O Sr. M. I., lembra ainda que a 

Fazenda E produz apenas no segundo semestre. Esta decisão foi tomada devido às intempéries 

climáticas que vem ocorrendo na região no período do primeiro semestre do ano, e que 

provocaram perdas em anos anteriores. 

No que tange a produtividade da fazenda, percebe-se uma semelhança com as demais 

componentes da cooperativa. Entretanto, o Sr. M. I. afirma ser difícil de ser mensurada pois: 

“isso é muito complicado, porque quanto maior a área mais difícil ter a média, mas festival 

[seedless] é em torno de 25 (vinte e cinco) toneladas por hectare, e da thompson [seedless] na 

mesma faixa”. 
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 Para um melhor entendimento e visualização da historia da Fazenda E, desde o início 

até o momento da pesquisa, elaborou-se uma cronologia, com três fases distintas. Aqui são 

ressaltados os marcos importantes pelos quais a fazenda passou (quadro 12 (4)). 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                
                

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1992-1997) 

Chegada do Sr. J. I. a Petrolina (PE) 
Comercialização apenas no mercado interno 
Chegada do Sr. M. I. a Petrolina (PE) 
(estratégias predominantemente emergentes) 

Fase 2: 
(1998-2003) 

Início do processo de internacionalização 
Inicio da estruturação para a exportação 
Início do plantio da uva sem semente 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 12 (4) – Cronologia das fases identificadas na Fazenda E 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.2.6 Cooperativa A 
 

 Em meados do ano de 2004, os proprietários das Fazendas Silva, Teixeira Fruits, 

Farias Frutas, Parte Nova e Ilha Agrícola iniciaram estudos a respeito de cooperativas. Todos 

esses produtores tinham uma necessidade em comum, uma câmara fria para o resfriamento 

das uvas. O volume de recursos financeiros necessários para a construção e manutenção de 

uma câmara fria é vultoso, por este motivo também os produtores resolveram se unir em 

cooperativa, conforme explicita o Sr. E. F.: 

[...] o que levou, principalmente, de início, a primeira coisa foi: câmara 
frigorífica. Então eu cheguei até a fazer um orçamento para fazer uma 
câmara aqui atrás do packing, que a uva saia daqui já direto para a câmara 
fria, mas existia um problema muito grande. Por exemplo, eu teria que 
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bancar esses funcionários fora do período de exportação, onde eles estariam 
ociosos porque a gente não tem outra coisa para resfriar. Eu tenho, por 
exemplo, atemóia para resfriar, mas é um volume muito pequeno que não 
compensa você ligar uma máquina grande para fazer um negócio pequeno. 
[...] ficaria ocioso, tanto a máquina como os funcionários, e eu não podia 
demitir os funcionários para no outro semestre contratar de novo, demitir de 
novo. [...] isso ia ficar muito caro para mim. Então a primeira idéia surgiu 
por conta da necessidade da câmara fria  

 

 O Sr. E. F. relatou também que essa necessidade, no seu caso, emergiu devido a um 

problema com a empresa que resfriava sua uva: 

[...] a gente teve um problema de câmara fria aí. Estávamos resfriando na 
câmara de um amigo nosso e ele colocou o ar que sai dos evaporadores 
muito frio, abaixo do recomendado, daí queimou nossa uva, deu um 
prejuízo muito grande. Queimou um terço de todas as caixas. 

 

 A razão pela qual os cinco produtores se uniram, ainda de acordo com o Sr. E. F. foi a 

seguinte: 

[...] eu e o L., a gente já exportava junto. A gente tinha uma empresa, a 
Grape Trading. Aí o J., da Ilha, é cunhado do L., e ele resfriava na CAJ, 
alugado. J. também precisava. N. e P. estavam na CAJ e eles queriam sair 
da CAJ, mas o gargalo é câmara fria, como é que eles iam sair, ia resfriar 
aonde? Então, por isso que juntou. 

 

 Por fazerem parte da CAJ (Cooperativa Agrícola de Juazeiro), o Sr. P.S. e o Sr. N. M., 

resfriavam suas uvas na estrutura disponibilizada pela mesma, no entanto, o custo de fazer 

parte daquela cooperativa estava bastante elevado para os produtores. O Sr. P.S. explicitou 

que: 

[...] estar na CAJ é bom para quem é pequeno produtor, que não tem uma 
estrutura toda desenvolvida de packing [house], por exemplo. [...] no nosso 
caso, a gente tinha tudo e somente utilizava aquela estrutura da CAJ para 
fazer o resfriamento, ai não compensava porque a gente contribui do mesmo 
jeito que um pequeno produtor que usa tudo [...] a gente tava pagando sem 
usar na verdade. 

  

 Além das razões supracitadas, o Sr. M. I. ressalta outro ponto: todos os produtores 

constituintes da cooperativa já se conheciam. O fato de todos serem nipônicos pode, de certo 

modo, ter influenciado tal decisão, segundo afirma: 
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[...] antes mesmo da fusão a gente, todos, já de tempo que a gente conhece o 
pessoal, o perfil de cada um, a maneira de trabalhar e a necessidade de 
construir a câmara, que foi o grande motivo pelo qual a gente fez essa 
fusão. Porque você montar uma câmara para um ou dois produtores e 
montar para cinco, se você analisar bem, em cinco é bem mais em conta. 

 

 Ademais, o fato de serem descendentes de japoneses foi citado pelo Sr. E. F. como um 

dos determinantes, devido às características da cultura nipônica, da confiança depositada em 

cada um deles, conforme expõe: 

[...] com certeza influencia [o fato de serem nipônicos], a questão da 
qualidade como filosofia. E, entre a gente pelo menos existe essa confiança 
porque a gente conhece, e se entrasse outra pessoa aí é complicado, porque, 
por exemplo, a gente tem compra de material de exportação, vem tudo no 
nome da Cooperativa A, por exemplo [...] chega o boleto aqui, tem que 
pagar R$ 10 mil, o pagamento é hoje, R$ 5 mil é meu e R$ 5 mil é dele, se 
ele não pagar aquele boleto não é pago e aí? Então, ele tem que pagar e eu 
tenho que pagar, se eu não pagar, o boleto vai ficar sem pagar? Então ele 
vai ter que pagar os R$ 10 mil, pagar os meus R$ 5 mil [...] tem que haver 
essa confiança e todo mundo tem que chegar junto senão não funciona. Tem 
que ter responsabilidade, porque se colocar outro qualquer o cara vai pegar 
e desligar o telefone naquele dia lá, e para encontrar o cara, não encontrou, 
e o boleto? Aí se um começar a pagar, aí é que ele não vai pagar mesmo, 
não é verdade? Então tem que ter essa confiança, responsabilidade, cada um 
tem que fazer o seu senão não vai funcionar. Isso tem a ver com o fato de 
sermos descendentes, da cultura. Todo mundo é consciente da 
responsabilidade que tem que fazer certinho, senão não funciona, é natural. 

 

 Outro ponto lembrado pelo Sr. E. F. foi o fato de que os produtores têm características 

semelhantes de tamanho, produtividade e qualidade, ao relatar que: 

[...] nos somos todos descendentes, e já nos conhecíamos há bastante tempo. 
O N. [M.] porque dava assistência para a gente, o P. [Silva] porque lá de 
Curaçá (BA) era o melhor produtor de uva. Então a gente se conhecia bem, 
por isso que juntou [...] também porque a gente tem uma quantidade mais 
ou menos igual, porque eu acho que uma cooperativa quando você junto, 
acho que é importante juntar do mesmo tamanho, quando tem uma 
disparidade existe um puxa para um lado outro para outro. A mesma 
quantidade de uva, de volume [...] por exemplo, na hora de investir, um tem 
tanto, outro tem mesmo, aí a estrutura que tem que fazer é uma estrutura 
grande, aí como é que vai fazer? Vai investir proporcional ao volume? Vai 
investir por cabeça, divide por cinco e pronto? Então, existe essa coisa que 
se juntar do mesmo tamanho fica mais fácil de resolver. 

 

 No que tange a uniformidade ainda, o Sr. M. I. afirma que: “desde o início, antes da 

fusão a gente tinha visto que se você vai fazer uma cooperativa você tem que ter nível dos 
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produtores semelhantes. [...] e, como eu falei os cinco têm a mesma mentalidade, 

produtividades semelhantes”. Ainda, o Sr. A. L. J. ressalva também que a área produtiva de 

cada um é semelhante, totalizando cerca de 220 (duzentos e vinte) hectares. 

 Então, após todos esses motivos e estudos realizados, os produtores se uniram. No ano 

de 2005, foi formada a empresa P.S. e Associados. No segundo semestre do mesmo ano, a 

câmara fria entrou em funcionamento. 

 No ano seguinte, findou-se a P.S. e Associados e fundou-se uma nova empresa, uma 

holding, a N. A. E., proprietária de todos os bens da antiga empresa. Esta nova empresa é de 

propriedade dos Senhores P.S., L. T., E. F., N. M. e os irmãos I., J., M. e M.. 

Em conseqüência, no ano de 2006, foi fundada a Cooperativa A, composta por cinco 

fazendas, vinte integrantes, todos pertencentes às famílias I., M., F., S. e T. (Cooperativa A, 

2007). A Cooperativa A tem localização estratégica, pois está situada no Projeto de Irrigação 

Senador Nilo Coelho, Núcleo 02 (Petrolina-PE), é eqüidistante de todas as fazendas 

constituintes. O fato pelo qual esta localizada no perímetro rural diz respeito aos custos, pois 

segundo o Sr. A. L. J. no distrito industrial o custo de energia e impostos seria maior. 

A N. A. E. aluga suas instalações e equipamentos para a Cooperativa A. 

 Para fins metodológicos revelou-se uma cronologia, desde o nascimento até os dias 

atuais da Cooperativa A. Neste, são destacados os marcos importantes conforme pode ser 

observado no quadro 13 (4) a seguir. 

 

2004 Início de estudos a respeito da formação da atual Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

2005 
Empresa P.S. e Outros 
Construção da câmara fria 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

2006 
N. A. E. 
Fundação da Cooperativa A 
(estratégias predominantemente deliberadas) 

Quadro 13 (4) – Cronologia das fases identificadas na Cooperativa A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 
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4.3 Internacionalização das atividades: as razões e o 
processo 
 

As mudanças de planos econômicos, moedas e governos no Brasil, durante muitos 

anos oscilaram em favoráveis e desfavoráveis à internacionalização de operações das 

empresas brasileiras. Aliado a isso se tem também oscilação de preços e inadimplência 

bastante elevados no mercado interno. 

De modo geral, essas foram as principais razões para a internacionalização das 

atividades das fazendas constituintes da cooperativa. No entanto, vale salientar que cada 

fazenda passou por momentos únicos, idiossincráticos e que, por tal razão, foi entendida como 

necessária a análise individual. 

A seguir, apresentam-se as razões e o processo de internacionalização das fazendas. 

 

 

4.3.1 Fazenda A 
 

A Fazenda A internacionalizou suas operações há muitos anos, na fazenda de Curaçá, 

a cerca de 22 (vinte e dois) anos, com a exportação do melão espanhol, seu primeiro cultivar. 

O processo de exportação de uva teve início a cerca de 20 anos, foi facilitado na época pela 

Cooperativa Agrícola de Cotia, da qual fazia parte o Sr. P.S.. Em 1994 a COTIA foi extinta e 

alguns produtores remanescentes fundaram a Cooperativa Agrícola de Juazeiro (CAJ). 

O Sr. P.S. foi presidente da CAJ por alguns anos e nesse período procurou promover 

maior dinamicidade ao processo de exportação. Para tanto, em conjunto com demais 

produtores viajou para o exterior para analisar a concorrência e estudar o mercado. 

Percebe-se que desde o início o processo de internacionalização da Fazenda A foi 

bastante deliberado, cauteloso. O Sr. P.S. relata que o câmbio favorável em 2003 fez emergir 
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em muitas pessoas o interesse pela exportação de uva: “quando o dólar tava em alta todo 

mundo correu para produzir uva, [...] a gente conseguiu até R$ 3,80 [três reais e oitenta 

centavos] no dólar [...] mas não é simples assim, exige muita dedicação e cuidado, e talvez 

por isso muita gente não conseguiu se manter”. 

Ainda, o Sr. P.S. lembra que antes era possível trabalhar bem nos dois semestres do 

ano para a exportação. Agora, a produção concentra-se apenas no segundo semestre, o pouco 

que é produzido no primeiro semestre está sendo enviado para o mercado interno devido à 

desvalorização cambial. 

 O custo da mão-de-obra é o que mais onera o preço final da uva, e em união a 

desvalorização do dólar, levou muitos produtores à falência, conforme descreve o Sr. P.S.: 

[...] tem muita gente que perdeu tudo, vai mal das pernas, mas fazer o que, 
eu cuido da produção porque é o que paga meus custos, [...] tem gente que 
prefere serviço administrativo, mas isso não resolve. O custo maior é a 
mão-de-obra, então eu tenho que ta no campo, vendo, treinando, para elevar 
a produtividade e qualidade, então eu vou poder pagar meus custos. 

 

 A situação para a exportação da uva é favorável aos produtores locais, conforme 

afirma o Sr. P.S., no entanto, os entraves burocráticos do país elevam o custo de produção, o 

que não permite maior competitividade. O Sr. P.S. foi enfático ao afirmar que o Brasil não é 

competitivo, somente devido à janela de mercado o país consegue escoar sua produção no 

exterior. O preço final da uva brasileira é muito maior do que a produzida em outros países, 

tais como o Chile, Peru, Argentina e África do Sul. Assim, se esses países desenvolverem 

uma tecnologia que os permita produzir uva na mesma janela de mercado que o Brasil, os 

produtores locais não terão condições de competir no mercado internacional. 

O processo de exportação de uva da Fazenda A teve início em 1987, durante a fase 

dois no estágio de desenvolvimento da empresa. Em consonância com as demais fazendas da 

Cooperativa A, percebe-se que a partir deste momento a atitude passa a ser 
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predominantemente deliberada, planejada, estudada visando vantagens competitivas e ganhos 

de mercado. 

 A cronologia das razões para internacionalizar as operações da Fazenda A podem ser 

sumarizadas no quadro 14 (4) a seguir. 

 
1987 ... ... ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                       

 
Fase 1 

 
Fase 2 Fase 3 

 
Fase 1: 

(1987-2000) 

Demanda/ mercado 
Preço 
(Início do processo de internacionalização) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Demanda/ mercado 
Preço 
Câmbio favorável 

Fase 3: 
(2004-2007) Demanda/ mercado 

Quadro 14 (4) – Cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.3.2 Fazenda B 
  

 De acordo com os relatos do Sr. L. T., o início do processo de internacionalização da 

fazenda Teixeira Fruits foi devido às razões fortemente inter-relacionadas às mudanças de 

planos econômicos, oscilação de preços e inadimplência, ao afirmar que: 

[...] você pega o plano de um governo que chega e faz uma mudança, você 
fica a mercê desses pacotes. [...] é que na verdade o mercado interno, ele 
tem muitas oscilações, tá? A melhor condição que a gente teve para 
trabalhar com o mercado interno, acho que foi no plano real 1, em 1994 até 
1997. E aí, você chega hoje, por exemplo, você tem uma oscilação de preço 
muito grande, você tem uma inadimplência muito grande. 

  

 Outro ponto abordado pelo Sr. L. T. é a respeito da falta de infra-estrutura para 

escoamento da produção no mercado interno. Por não haver no Brasil uma estrutura adequada 

de transportes, estradas, armazéns etc, isso leva a geração de problemas com a qualidade da 

uva. O seja, o produtor tem todo um cuidado durante os períodos de colheita e pós-colheita 
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para que o produto final tenha a máxima qualidade possível e no momento do escoamento da 

produção, todo esse cuidado é destruído; a uva que chega no mercado interno não tem a 

mesma qualidade daquela que é enviada para o mercado externo. O Sr. L. T. relata bem essa 

situação: 

[...] estruturalmente falando não se teve uma evolução. [...] a gente sai, 
embala aqui, leva paletizado para a câmara fria, e quando ele vai 
comercializar com o mercado interno, tem que despaletizar e colocar a 
granel numa carreta porque quem tá recebendo não tem estrutura de receber 
paletizado. Daí você chega num CEAGESP hoje, tem tipo aquelas carriolas 
que você paga entre R$ 0,15 e R$ 0,20 por volume para ele carregar de um 
local para o outro. Então não se teve uma evolução estrutural aqui no Brasil.  

 

 Salienta-se também que, a decisão de internacionalização da empresa permeia as 

decisões estratégicas de mercado. Existe uma demanda maior fora do país, a qual permite que 

o produtor tenha maiores opções de mercado, gerando melhores resultados financeiros. O Sr. 

L. T. assegura que: 

[...] enquanto que na exportação, ficou um pouco ruim para ali, você tem 
como redirecionar para onde há preços melhores, demanda melhor, e ainda 
pelo volume que a gente tem, a gente tem conseguido resultados melhores 
com a exportação. 

  

 Acrescenta ainda, que o câmbio tem prejudicado bastante as exportações, devido a sua 

queda, mesmo após ter sido bastante atrativo no início da produção da uva sem semente no 

Submédio do São Francisco afirmando que: 

[...] só que o problema é o câmbio, então com o câmbio de hoje a gente já 
está falando aí em torno de 18 (dezoito) toneladas por hectare para pagar as 
despesas. E aí, quem colhia 10 (dez) toneladas por hectare já está com 
prejuízo certo. Por isso, teve esse boom de plantio de 2003 para cá por conta 
desses altos preços de 2002 e 2003. Em 2002 teve um preço algo em torno 
de US$ 3,50, com o valor do dólar na casa de R$ 3,30, e aí em 2003, esse 
valor em dólar caiu para US$ 3,00, mas o dólar foi para R$ 3,60 – 3,70. 

  

 Durante esse processo de internacionalização da Fazenda B muitas mudanças no modo 

de pensar e agir do Sr. L. T. foram promovidas. De um processo predominantemente 

emergente, a venda para o mercado interno, passa-se para um processo mais deliberado, 
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planejado. O início desta fase foi no ano de 1998, com a exportação da uva convencional. No 

entanto o mercado tinha outra exigência, conforme afirma o Sr. L. T.: 

[...] a gente já exporta desde 98 [...], na verdade a exportação já vem desde a 
Itália convencional, mas [...] os importadores sempre pediram uva sem 
semente, mas a gente não tinha essa capacidade de produzir. As primeiras 
áreas que foram plantadas de uva sem semente, acho que foi perlet, uma 
variedade que não tinha uma crocância, um paladar bom. Mas 
produtividade [eles, os produtores] conseguiram relativamente boa, mas 
não é que o mercado queria. 

 

 Havia uma dificuldade em atender as exigências do mercado, visto que a uva sem 

semente tinha uma série de cuidados que a com semente não possuíam; principalmente a 

variedade preferida pelos consumidores, segundo o Sr. L. T.: 

[...] a preferência do mercado é a thompson, mas também é uma uva que é 
muito complexa, 10 (dez) milímetros de chuva você perde sua área todinha 
[...] é uma uva muito sensível a danos mecânicos, a problema de chuva, mas 
é o que mercado tem a preferência. 
 

 O Sr. L. T. lembra ainda que a grande diferença entre exportar uva sem semente e uva 

com semente 

[...] existe uma grande diferença entre o que era exportação antes, ou o que 
é a uva de exportação com semente e sem semente. Por exemplo, na uva 
com semente o que determina não é a produtividade e sim a qualidade. 
Então um bom produtor ou um mau produtor ou um produtor médio, 
digamos assim, eles têm a mesma produtividade ou a produtividade 
próxima; onde um produz tipo 20 (vinte) toneladas por hectare e outro 
produz 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) quase. Só que os dois produzem uma 
produtividade relativamente boa, daí o que diferenciava era o nível de 
exportação. 

 

 O percentual de exportação e os ganhos neste processo são fortemente influenciados 

pelas atitudes do produtor, o Sr. L. T. lembra que: 

[...] um bom produtor exporta 80% enquanto um produtor não tão 
caprichoso chegava aí 30 até 50%. Só que o que sobrava ele tinha colocação 
no mercado interno. Agora, quando você parte para a uva sem semente, a 
diferença entre um bom produtor e um mau produtor é que um produz e 
outro não. Então, aí é buraco na certa. Porque enquanto você tem uma 
opção de não exportar, mas vender no mercado interno, ele está ajudando a 
cobrir os custos. 
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 O processo de internacionalização da Fazenda B iniciou-se na fase dois foi planejado, 

deliberado, cuidado de modo que se obtivesse o melhor retorno. Para tanto foi necessário que 

o produtor estudasse o mercado, de modo que pudesse melhor entender quais as preferências 

e as exigências dos consumidores.  

 Uma vez entendido o mercado e suas necessidades, foi necessária a associação a uma 

empresa que fizesse o escoamento da produção no mercado internacional, emergindo, então, a 

figura da BGMA. A associação de produtores de uva da região fica responsável por todos os 

tramites legais, burocráticos necessários para a exportação, ao produtor cabe a 

responsabilidade apenas com o processo produtivo. 

 De maneira sucinta, tem-se o resumo apresentado no quadro 15 (4) a seguir da 

cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda B. 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1998-2001) 

Demanda/ mercado 
Câmbio favorável 
 (Início do processo de internacionalização) 

Fase 2: 
(2002-2003) 

Câmbio favorável 
Preço 
Infra-estrutura 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Demanda/ mercado 
Infra-estrutura 

 
Quadro 15 (4) – Cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda B 

Fonte: elaborado pela autora (2007) 
 

 

4.3.3 Fazenda C 
 

 O processo de internacionalização da Fazenda C iniciou-se pelo modo de exportação. 

Desde que se instalou na região o Sr. E. F. já planejava produzir para vender no mercado 
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externo, conforme relata: “[...] desde que a gente começou aqui, a gente pensava na 

exportação”. 

 O Sr. E. F. sempre teve a visão de comercializar seus produtos no mercado externo, no 

entanto ele afirma que: “[...] no início, início, início da uva, era mercado interno, mas o 

objetivo era exportação”. Seu objetivo sempre foi exportar, pois o mercado interno sempre foi 

bastante instável no que tange a precificação dos produtos. O Sr. E. F. retrata bem está 

situação ao expor que: 

[...] nosso objetivo sempre foi exportar. Por causa da estabilidade de preço. 
Mercado interno é às vezes é bom, mas ao mesmo tempo que é bom, na 
outra semana tudo muda. É muito instável o mercado interno. Então o bom 
da exportação é a estabilidade que a gente tem. Não tem essa mudança 
brusca de uma semana para outra, não existe essa mudança. 

 

 Salienta-se que o Sr. E. F. foi bastante taxativo ao afirmar que a principal razão para a 

internacionalização das suas atividades foi o preço. Em suas próprias palavras: 

[...] preço, antes de mais nada preço, porque o preço é melhor. [...] e volume 
também, porque você imagina esse volume todo no mercado interno, já 
pensou como seria? [...] no outro dia estão dando de graça lá, e ia está 
apodrecendo tudo na Ceasa de São Paulo. 

 

 Para que a fazenda desse início ao processo de internacionalização, foi necessária a 

associação ao BGMA. Essa necessidade emergiu devido ao pouco conhecimento do mercado, 

à necessidade de uma estrutura no país anfitrião e às exigências legais fundamentais para a 

exportação. O Sr. E. F. explica as vantagens que de estar associado à BGMA: 

[...] a principal vantagem é que a gente já tem uma estrutura, com um 
representante de vendas lá fora, que tem os contatos de vendas dessa uva [...] 
tem o BGMA contatando navios, vagas, carretas. [...] outra coisa, o volume, 
para você exportar sozinho, você vai ter que ter uma estrutura lá fora 
também, não é fácil chegar e dizer que vai exportar sozinho [...], por quê? 
Porque você pode até não ter uma estrutura lá, mas o risco é grande, você 
tem que acompanhar, você está vendendo a sua uva, você tem que 
acompanhar.  

  

Desse modo, o volume exportado de uva da fazenda é bastante elevado, chegando a 

quase a 100%, ficando apenas no mercado interno o que não se consegue exportar. O 
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processo produtivo, inclusive, passa por todo um cuidado para atender as necessidades da 

exportação. O Sr. E. F. relata essa situação: 

[...] muito pouco fica no mercado interno, só o que não dá para exportar. 
Então, a exportação nossa, esse ano não por causa do problema de chuva, 
mas nos anos normais vai para 95 a 97% do volume. Só vai mesmo para o 
mercado interno o que não dá para ir mesmo para a exportação. [...] a gente 
já trabalha voltado para a exportação, então a gente já faz o trabalho no 
campo e aquela uva voltada para o mercado interno a gente já derruba. [...] 
aqueles cachos pequenos, mal formados, a gente já joga fora, derruba e não 
perco nada porque é quando ainda está pequenino, inclusive eu ganho 
porque derruba esse e fica só o bom. 

 

Ainda, o Sr. E. F. afirmou que se resolvesse ampliar a sua capacidade produtiva para 

atender o mercado interno iria prejudicar a planta, e isso afetaria de sobremaneira a qualidade 

da uva e, conseqüentemente, o resultado da exportação. Este fato é sumarizado nas palavras 

do Sr. E. F.: 

[...] eu tenho um teto de 25 (vinte e cinco) toneladas, seu eu deixar vai passar 
disso aí e vai cair a qualidade. Porque aquelas que iriam para a exportação 
teriam alguns cachos que não iriam porque eu deixei esses outros. [...] a 
planta tem a capacidade dela, não adianta tentar extrapolar porque a planta 
não vai dar resultado bom. [...] acima disso, ela dá problema. Por exemplo, 
até 25 (vinte e cinco) toneladas você chega a exportar quase 100% do 
volume, mas essas 25 (vinte e cinco) toneladas são apenas referências, 
porque eu tenho área que chegou a 32 (trinta e duas) toneladas e eu exportei 
quase tudo. [...] mas você sente que a planta não está 100%, então existe essa 
capacidade e não adianta deixar mais porque senão em vez de você exportar 
digamos, que você colhe 25 (vinte e cinco) toneladas, 26 (vinte e seis) 
toneladas, e exporta 25 (vinte e cinco) toneladas. Se você deixar para 30 
(trinta) toneladas às vezes você exporta só 20 (vinte) toneladas porque a 
qualidade caiu. [...] isso influencia diretamente o brix [quantidade de 
açúcar] da uva. 

 

 O processo de internacionalização da Fazenda C iniciou-se em 1998, na segunda fase, 

no estágio de desenvolvimento da empresa. A partir deste momento percebe-se uma atitude 

predominantemente deliberada, com ações bastante planejadas, de modo a atender as 

exigências e inserir sua uva no mercado externo. 

 A síntese da cronologia das razões expressadas pelo Sr. E. F. para a 

internacionalização da Fazenda C está apresentada no quadro 16 (4) a seguir.  
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1998-2001) 

Preço 
Demanda/ mercado 
(Início do processo de internacionalização) 

Fase 2: 
(2002-2003) 

Câmbio favorável 
Preço 

Fase 3: 
(2004-2007) Demanda/ mercado 

Quadro 16 (4) – Cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda C 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.3.4 Fazenda D 
 

 O processo de exportação da fazenda Parte Nova foi um pouco diferente dos demais 

constituintes da Cooperativa A, no início a produção era mais voltada para o mercado interno, 

a opção pela exportação só veio após o ano de 1997, segundo o Sr. N. M.. 

 O Sr. N. M. revelou ainda que, o dólar influencia sobremaneira o processo de 

exportação, afirmando que “[...] na relação câmbio ele é uma questão de vida e morte pra 

quem exporta. Ou pra quem importa”. 

 O Sr. E. K. M. lembra ainda que o melhor período para a exportação foi durante o 

período eleitoral do primeiro mandato do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Naquele 

momento o dólar estava bastante valorizado, chegando a quase R$ 4,00 (quatro) reais. O Sr. 

N. M. afirmou que naquele período “[...] o preço chegou perto de R$12,00 (doze) reais o quilo 

[...] hoje, devido à desvalorização do dólar o preço médio está em torno de R$ 4,00 (quatro) 

reais o quilo”. 

 O Sr. N. M. relata ainda que mesmo se diminuísse o valor do quilograma da uva, em 

dólar, isso não provocaria aumento na demanda, pois “[...] nós estávamos numa janela de 
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mercado que falta uva ainda, [...] então não importa que se ofereça mais baixo. Não adianta 

vender mais porque não tem sobra [...] você não precisa aumentar volume de vendas”. 

 Ainda, o Sr. N. M. afirma que a situação para a exportação da uva é favorável aos 

produtores locais, pois, conforme relata: 

[...] eu não estou ainda numa situação em que (...) eu tenho oferta sobrando. 
Está faltando! Nós estamos trabalhando hoje dentro do contexto 
internacional, ainda estamos muito bem, nós estamos com uma gordura em 
termo de espaço de mercado. Só que essa gordura, como se diz, essa 
gordura ainda não se sabe de quanto é. Suponha que o teto seja 100, ai você 
diz: estamos numa margem boa. Bom, mas estamos em quanto? Estamos 
em 50 ou estamos  em 90? Se estivermos em 90, se aumentar mais 10 já, já 
passou do limite [...] Agora, se eu estou em 50 eu posso ir ate 80 sem 
problema. Mas isso, não tem isso escrito. 

 
 
 Segundo os produtores, um fator que ainda tem limitado o crescimento das 

exportações de uva brasileira está relacionado ao alto padrão de qualidade exigido pelo 

mercado externo. Embora o Brasil produza na melhor janela de mercado, existem países que 

tem procurado desenvolver tecnologias para atuar nessa janela.  

Entretanto, isto ainda não foi viabilizado, pois inexiste uma técnica que consiga 

manter o engaço verde, apenas a uva fresca possui esta característica. Os concorrentes da uva 

nacional até conseguem ter produto similar no mesmo período, mas isso a custos muitos 

elevados, face a necessidade de manutenção em câmara fria para retardar o envelhecimento da 

fruta. Segundo o Sr. N. M. “[...] ai sim é que nós somos mais competitivos do que uva 

armazenada”. 

As estratégias de internacionalização da Fazenda D tiveram início em 1997, durante a 

fase dois no estágio de desenvolvimento da empresa. Concomitante as fazendas já analisadas, 

percebe-se que a partir deste momento a atitude é predominantemente deliberada, planejada, 

estudada de modo a atender melhor as necessidades e exigências do mercado consumidor. 

O quadro 17 (4) abaixo consolida a cronologia das razões para a internacionalização 

da Fazenda D. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
           
           
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Fase 1: 
(1997-2000) 

Demanda/ mercado 
Preço 
(Início do processo de internacionalização) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Demanda/ mercado 
Preço 
Câmbio favorável 

Fase 3: 
 (2004-2007) Demanda/ mercado 

Quadro 17 (4) – Cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda D. 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.3.5 Fazenda E 
 

 Quando a fazenda Ilha Agrícola foi fundada, o mercado interno estava em alta, 

com o lançamento do plano econômico real, o consumo estava bastante elevado, o que 

propiciou ganhos para os produtores locais. À medida que o mercado foi desaquecendo os 

produtores buscaram alternativas para comercializar os seus produtos, surgindo assim a 

exportação. Esse processo foi descrito de maneira sucinta pelo Sr. J. I. a seguir: 

[...] a gente colheu a primeira uva em 1994, então naquela época o mercado 
interno tava na loucura do consumo, com o plano real e o dólar estava um 
para um ou até menos, mais ou menos R$ 0,87 [oitenta e sete centavos de 
real], aí naquele momento o mercado interno estava muito aquecido, não se 
falava em exportação. Então, a gente começou com o mercado interno como 
a maioria das empresas começou., daí como o mercado interno foi ficando 
meio abarrotado, aí começou com algumas empresas que já haviam feito 
um trabalho de exportação. Isso aí foi para sentir o mercado lá fora e o 
pessoal começou a ver que tinha um mercado lá fora, daí surgiu a 
exportação. [...] como aqui é tudo rápido, na época era uva com semente 
que era a uva itália, benitaka, Brasil, mas essa uva com semente durou 
pouco tempo na verdade e daí começou a aparecer a uva sem semente. [...] a 
medida que a uva sem semente ia aumentando o espaço, ia diminuindo o a 
uva com semente. 
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O processo de internacionalização da fazenda Ilha Agrícola teve início no ano de 

1998, e segundo o Sr. M. I. o impulsionador disto foi a oportunidade de ampliação de 

mercado, com uma demanda maior, de maior poder aquisitivo, conforme relata: 

 
[...] a decisão [de investir no mercado externo] foi por conta do volume de 
uva e a janela que o mercado tem, em determinados períodos, porque em 
lugar nenhum do mundo você consegue colocar uvas no mercado como o 
Vale do São Francisco consegue colocar [...] você não pode depender nunca 
do mercado interno, além do que, para exportação o pagamento é em dólar, 
tem-se a garantia de uma moeda estável. 

 

No entanto, o Sr. J. I. chama atenção para a ampliação da concorrência, que tem 

evoluído, ao fazer um breve relato sobre a inserção do Submédio do São Francisco no 

mercado internacional: 

[...] a gente chama de janela esse espaço e percebe que ano a ano esse 
espaço vem diminuindo, porque os países concorrentes daqui estão vendo 
que essa janela é muito interessante, mas eles têm os climas adversos dele 
que não permite. Mas a gente percebe que estão tentando espremer a gente.  

 

Ainda, o Sr. M. I. afirma que esta competição não era percebida, pois não se exportava 

uva sem semente, esse processo é relativamente recente, conforme descreve: 

[...] a gente não trabalhava com uva sem semente e não sentia tanto o 
impacto da competição, porque entrava numa janela e nosso único 
competidor era a uva itália da Itália, e a gente esperava a uva deles acabar 
pra entrar com a nossa uva, no final de novembro/dezembro. Esse era o 
momento do nosso mercado, ai entrava com uva Itália também em 
abril/maio quando acabava a dolphin que era a uva com semente da África 
do Sul, antes da entrada da uva vitória da Itália em junho. A gente 
trabalhava nessas duas janelas e pronto, não tinha muito que mexer. E como 
no caso da uva Itália, o mercado é pequeno e a qualidade de exportação é 
mais difícil de atingir, então não se crescia muito, a área de uva ficou 
estabilizada em torno de 5 [cinco] mil hectares, mais ou menos de 1990 a 
2000. Em 2003 e 2004 que ela saiu de 5 [cinco] mil para 10 [dez] /11 [onze] 
mil hectares de plantação de uva. 

 

O Sr. M. I. ressalta que a inserção do Submédio do São Francisco, bem como a do 

Brasil, ainda é muito baixa no mercado internacional, segundo afirma, a demanda do mercado 

é bem maior que a atendida atualmente: 
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[...] só para você ter uma idéia, o Chile exporta em torno de 700 
[setecentas] mil toneladas, a África do Sul em torno de umas 300 
[trezentas] mil toneladas, a Argentina ainda produz mais, mas eu não 
lembro, nesse período aí: dezembro/janeiro/fevereiro/março. Então, se você 
fizer uma leve analogia, dá um milhão de toneladas para 4 [quatro] meses, 
aproximadamente 250 [duzentas e cinqüenta] mil toneladas nesses 4 
[quatro] meses, que são o que esses países exportam nesses 4 [quatro] 
meses. Se a gente considerar que a gente tem 2 [dois] meses para trabalhar, 
a gente teria um mercado de 500 [quinhentas] mil toneladas, só que os 
preços que eles praticam são por volta de US$1,00 [um] dólar. E o nosso 
custo de produção está acima de US$1,00 [um] dólar. Então, o que 
acontece, não sobrevivemos a esse nível, a não ser que mude esse câmbio, 
que na verdade é o maior vilão de toda exportação, especialmente da área 
agrícola, que pra compensar tem que ter um crescimento no preço. Hoje nós 
exportamos aproximadamente 50 [cinqüenta] mil toneladas por exportação. 
Eu não lembro se foi 50 [cinqüenta] ou 70 [setenta] mil toneladas. 

 

O Sr. M. I. lembra ainda que a região integrada de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), 

representa cerca de 99% das uvas exportadas pelo Brasil, e que os custos de produção são 

muito elevados, impossibilitando a ampliação do mercado, afirmando que: 

[...] olha o tamanho desse mercado exportador, a gente exporta 10% do que 
o Chile exporta e nós estamos falando de um patamar de US$3,00 [três] 
dólares, US$3,50 [três e meio] dólares contra US$1,00 [um] dólar. Ai você 
pensa, quando esse preço vai despencar, quando for pra 100 [cem], 200 
[duzentas] mil toneladas? 

 

Os irmãos I. começaram exportando uva com semente, em 1998, e, três anos depois, 

em 2001 já estavam ofertando no mercado a uva sem semente. O processo de exportação da 

fazenda sempre foi realizado mediante associação à BGMA (Brazilian Grape Marketing 

Association), mesmo quando eram independentes da cooperativa. As facilidades promovidas 

pela BGMA no processo são citadas pelos irmãos como a principal razão para a associação. 

Percebe-se mais uma vez que após o início do processo de exportação, as ações 

passaram a ser predominantemente deliberadas, com realização de planejamento minucioso e 

cuidadoso para controlar eventuais problemas e dificuldades. 

Para melhor visualização realizou-se o agrupamento da cronologia das razões para a 

internacionalização da Fazenda E levantadas pelos irmãos I., no quadro 18 (4) abaixo. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1998-2001) 

Demanda/ mercado 
Preço 
(Início do processo de internacionalização) 

Fase 2: 
(2002-2003) 

Câmbio favorável 
Preço 

Fase 3: 
(2004-2007) Demanda/ mercado 

Quadro 18 (4) – Cronologia das razões para a internacionalização da Fazenda E. 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

 

4.3.6 Cooperativa A 
 

 O processo de internacionalização da Cooperativa A é recente. No entanto, por terem 

seus cooperados experiência acumulada na internacionalização, isto torna a Cooperativa A 

uma empresa com excelente conhecimento a cerca do mercado global. 

 Desde o início do processo de internacionalização das fazendas percebe-se a mudança 

de atitude, de emergente para deliberada. Essa mudança torna-se ainda mais clara com a 

própria fundação da Cooperativa A, que foi extremamente cautelosa, planejada e deliberada. 

Entende-se a fundação da cooperativa como um meio de facilitar o processo de 

internacionalização das fazendas, unindo forças de grandes produtores em prol do beneficio 

dos cooperados. 

Vale salientar, que as cinco fazendas da Cooperativa A são responsáveis por cerca de 

50% da uva brasileira que chega aos Estados Unidos. O maior volume exportado de uva da 

região é proveniente da CAJ, no entanto a mesma é composta por mais de 90 (noventa) 

cooperados. Assim, pode-se dizer que a Cooperativa A é a maior potência exportadora da 

região. 



 100

 Destarte, com base no que foi citado pelos cooperados da Cooperativa A, pode-se 

construir o quadro 19 (4) que mostra as razões para a internacionalização das fazendas. 

 

2006 
Demanda/ mercado 
Preço 
Infra-estrutura 

Quadro 19 (4) – Razões para a internacionalização das fazendas cooperadas 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.4 Recursos estratégicos competitivos: identificação e 
processo de desenvolvimento 
 

O processo de desenvolvimento de recursos competitivos das fazendas constituintes da 

Cooperativa A é mais claramente compreendido após o início da produção da uva sem 

semente, a qual era quase que totalmente voltada para as exportações. Havia muita exigência 

por parte dos importadores, principalmente no que tange as questões fitossanitárias e de 

controle de qualidade. Isso não exclui o desenvolvimento de recursos anterior à uva sem 

semente, mas o fato é que este foi muito incipiente neste período. 

De modo geral, foi concomitante entre as fazendas, sendo bastante deliberado e 

delineado. A seguir, tem-se relatado de cada fazenda o processo de desenvolvimento e 

identificação dos recursos estratégicos competitivos. 

 

 

4.4.1 Fazenda A 
 

 O processo de desenvolvimento de recursos da Fazenda A está intimamente 

relacionado ao processo de internacionalização da empresa, ocorrendo em sua maior parte, na 

fase dois no estágio de desenvolvimento da fazenda. 



 101

 Ao internacionalizar suas operações a Fazenda A teve que se adequar às exigências de 

qualidade e condições fitossanitárias do mercado receptor, como por exemplo, a adequação às 

certificações EurepGap, que é um sistema de gestão de qualidade, com a finalidade de 

assegurar alimentos seguros e sustentáveis para seus clientes (BRASIL, 2007), e PIF 

(Programa Integrado de Frutas). Para tanto foi necessário o desenvolvimento de recursos 

tangíveis como a construção de plantas e a compra de equipamentos profissionais. 

 Assim, a partir deste momento, as atitudes são deliberadas, pensadas de modo que os 

recursos pudessem ser desenvolvidos. Então, tem-se a construção do packing house, das 

instalações para a alimentação e descanso dos funcionários, além das instalações 

administrativas. 

De maneira pioneira e visionária, tendo percebido que as práticas agrícolas da região 

possuíam um gap de capacidade e recursos quando comparadas com a dos melhores 

produtores internacionais do setor, precisando assim desenvolver estas competências e 

recursos, tangíveis e intangíveis, se almejasse exportar de maneira competitiva. Para 

desenvolver o conhecimento, um importante recurso intangível, o Sr. P.S. buscou aprender 

por meio da observação in loco no Chile e na África do Sul, importantes países produtores e 

exportadores de uva, com relevante participação no cenário internacional. 

Desse modo, o desenvolvimento de recursos pela fazenda foi um processo 

relativamente lento e bastante planejado. 

No que tange aos recursos humanos, o Sr. P.S. é de opinião que a legislação trabalhista 

brasileira leva à acomodação dos funcionários, superprotegendo-os. Como por exemplo, a 

freqüência em que funcionários, na entressafra, solicitam a demissão sem justa causa para 

receber o seguro desemprego. Caso o produtor se recuse, pode ocorrer a desídia no 

desempenho de suas funções, que, embora seja razão bastante para fundamentar a demissão 

por justa causa, segundo o art. 482 da CLT (2001), é extremamente difícil a sua comprovação, 
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dada à subjetividade do que seria desídia. Essas práticas acabam incorrendo em altos custos 

trabalhistas para o produtor, que acaba incorporado aos custos totais. 

A relevância do know how dos funcionários para o processo acontece devido à 

especificidade exigida para o manejo com os parreirais. Os funcionários recebem treinamento 

na entressafra, para que durante a safra tenham condições de realizar suas tarefas com um 

mínimo de competência técnica necessária, a uma cultura tão exigente quanto à da videira. 

Percebe-se na Fazenda A um zelo particular com o treinamento dos funcionários, tanto quanto 

a retenção deste know how na empresa. Por exemplo, a fazenda dispõe e mantém uma escola 

para alfabetização de adultos e uma biblioteca, para seus funcionários, além de uma pequena 

vila, onde moram cerca de 30 (trinta) famílias de trabalhadores. Esta vila, construída dentro da 

área da fazenda, é ocupada, de maneira subsidiada pela empresa, pelos funcionários mais 

especializados e com maior conhecimento do processo e das práticas de manejo. O Sr. P.S. 

entende que a manutenção desses funcionários é relevante na retenção do conhecimento na 

organização. 

Todo esse processo desenvolvido pelo Sr. P.S. tem um objetivo central: uma cultura 

voltada para qualidade. Trabalha-se com primazia e bastante cautela para que a produtividade 

seja elevada, sem, no entanto, afetar a qualidade imbuída ao produto final.  

A cronologia do desenvolvimento dos recursos da Fazenda A, bem como a 

identificação dos mesmos, pode ser observada no quadro 20 (4), a seguir. 
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1987 ... ... ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                       

 
            Fase 1 

 
Fase 2 

 
  Fase 3 

 

Fase 1: 
(1987-2000) 

Instalações 
Packing House 
Sinalização 
Know how 
Cultura voltada para a qualidade 
(Recursos tangíveis e intangíveis predominantes) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Cultura voltada para a qualidade 
Know how 
(Recursos intangíveis predominantes) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 20 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Fazenda A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.4.2 Fazenda B 
 

 Tal como ocorreu para a Fazenda A, para atender às exigências dos compradores 

internacionais e tornar-se mais competitiva perante outros produtores neste mercado, a 

Fazenda B teve que desenvolver suas competências e recursos necessários para obter as 

certificações internacionais exigidas pelos mercados destino. Como o custo financeiro para a 

aquisição dos recursos tangíveis imprescindíveis era elevado, a empresa passou por um 

processo ampliação de área cultivada, para permitir a diminuição dos custos unitários de 

produção. De acordo com o Sr. L. T.: 

[...] a uva sem semente sempre foi voltada para a exportação, [...] o que 
acarretou mais essa questão da gente estruturar melhor foi essa parte das 
certificações. Porque na verdade, quando a gente tava com 20 [vinte] 
hectares a gente não queria mais expandir, mas aí como apareceu essa 
certificação, esse processo de certificação, aí a gente começou analisar que 
isso seria um custo agregado relativamente alto. E aí, por conta disso, a 
gente passou de 20 [vinte] para 30 [trinta] hectares, para dissolver esse 
custo em uma área maior. Hoje, o pessoal fala que o módulo que tinha um 
tamanho ideal para diluição desses custos era algo em torno de 50 
[cinqüenta] hectares. 
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Esta etapa na história do processo de desenvolvimento da Fazenda B tem claras 

características de um processo de planejamento deliberado para atingir os níveis de qualidade 

técnica determinados pelas normas das certificações. 

Para obter conhecimento a respeito destas exigências, o Sr. L. T. freqüentou um curso 

de aperfeiçoamento técnico no Centro Regional de Tecnologia de Alimentos do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, (SENAI/CERTA). Este curso permitiu compreender 

aspectos das normas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Na busca 

de desenvolver as habilidades necessárias para atendimento das normas, funcionários da 

fazenda participaram de outras turmas deste e de outros cursos referentes às exigências das 

certificações, desenvolvendo assim, desde o início, o conhecimento dos funcionários 

permanentes da casa, uma vez que havia carência de mão-de-obra qualificada disponível na 

região, conforme descreve o Sr. L. T.: 

[...] essa parte estrutural foi exigência do mercado. [...] a gente começou 
com o SENAI/CERTA, com a parte do projeto de construção dentro dessas 
normas, APPCC, [...] mesmo que você corresse atrás de alguém que tivesse 
esse conhecimento você não encontrava na região, daí a gente teve que 
começar do zero, fizemos esse curso no SENAI. [...] hoje a gente tem a 
Adriana, que é a agrônoma que trabalha com a parte de certificações e 
produção integrada. [...] tem a Marineide que coordena tanto o lado daqui 
do N5 [Núcleo 5], quanto o do Maria Tereza [Projeto de Irrigação Maria 
Tereza em Juazeiro(BA)], e abaixo dela a gente tem o monitorador, e o 
pessoal que faz o preenchimento das planilhas, das duas áreas. 

 

 Paralelamente o processo exigiu mudanças e o desenvolvimento dos recursos físicos 

da Fazenda, como a construção do packing house de uva, da sinalização e da construção de 

áreas específicas para armazenagem e manipulação de defensivos agrícolas. Além de áreas 

delimitadas, nas quais os funcionários podem se alimentar e trocar de roupas. Todo esse 

processo foi abalizado pela cultura voltada para a qualidade, bastante forte na mentalidade do 

Sr. L. T.. 

 A Fazenda B, assim como todas as outras, não buscou o desenvolvimento de uma 

marca. As estratégias de marketing, de modo geral e branding, mais especificamente, são 
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unificadas, executadas pela associação BGMA, que é composta por 20 (vinte) empresas de 

136 (cento e trinta e seis) produtores de uva da região. O Sr. L. T. explicita melhor este 

processo: 

[...] esse trabalho de marca, na verdade a gente faz parte de uma associação, 
que é o BGMA. [...] essa associação detinha no início algo em torno de 70% 
de todo o volume exportado da região, mas hoje com essa ampliação que 
teve, talvez essa associação responde por 40% da exportação de uva do 
Vale do São Francisco. Então, as grandes empresas, tipo a CAJ 
[Cooperativa Agrícola de Juazeiro], grupo Carrefour, Frutimag, fazem 
parte dessa associação. 
 

As uvas exportadas pela BGMA saem sob a marca de Copacabana Gold e Maxima, ou 

seja, não há uma marca para cada um dos produtores. Além de visar à economia de escala e 

escopo, esta estratégia busca fortalecer uma marca única, evitando a concorrência por marca 

entre produtores locais e uma possível “guerra de marcas” no qual apenas os produtores de 

outras regiões lucrariam. Embora a unificação de marca seja utilizada, as normas e as 

tecnologias aplicadas permitem que os importadores possam rastrear a origem de cada caixa 

recebida, identificando exatamente de qual produtor é a uva em questão. 

Um outro fato que diminui a eficácia da estratégia de marca única é a prática em 

alguns mercados de trocar as frutas das embalagens recebidas por embalagens com marca 

própria ou até mesmo exigir embalagens com suas marcas e não as da BGMA. O Sr. L. T. 

explica: 

[...] existe, por exemplo, mercados que não aceitam que você faca o 
marketing com sua marca. O mercado inglês que é um dos que paga bem. 
Ele tem a caixa deles, a sacola direcionada para o supermercado que ele 
quer mandar, daí você embala do jeito que ele quer, como ele quer. Você 
pode ter ou não ter a sua marca, o que vale é a embalagem que eles querem. 

 

O desenvolvimento dos recursos da fazenda foi concomitante ao processo de 

direcionamento e preparação das operações para a exportação, sendo considerado um pré-

requisito para que a mesma acontecesse. Não era bastante aproveitar as características geo-

meteorológicas da região e ter a habilidade de produzir uma uva de qualidade, era necessária a 
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competência de manipular a produção de maneira adequada e entregar os produtos dentro dos 

padrões técnicos de qualidade exigidos. Sabia-se da excelente qualidade do produto, mas era 

necessário cuidar dos processos pós-colheita, que, se mal conduzido, poderia levar a danos 

irreparáveis ao produto e às não-conformidades. 

O processo de desenvolvimento bem como a identificação dos recursos competitivos 

da Fazenda B são entendidos no quadro 21 (4) a seguir, que sumariza todos. 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          
          Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Fase 1: 
(1998-2000) 

Packing house 
Instalações 
Sinalização 
Know how 
Cultura voltada para a qualidade 
(Recursos tangíveis e intangíveis predominantes) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
(Recursos intangíveis e humanos predominantes) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 21 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Fazenda B 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.4.3 Fazenda C 
 

 O processo de desenvolvimento de recursos da Fazenda C, assim como as demais 

fazendas, foi bastante planejado, deliberado. O Sr. E. F. afirma que toda a estrutura física 

existente atualmente na empresa foi desenvolvida voltada para a exportação. Entendem-se 

como recursos tangíveis instalações físicas, packing house, máquinas e tratores. Ainda, que 

esse processo foi um tanto lento devido a questões financeiras, conforme afirma o Sr. E. F.: 
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“[...] nós fomos fazendo aos poucos, tinha o problema de tempo [fazendo gestos indicando 

dinheiro]”. 

 Ainda, o Sr. E. F., consciente das preferências do mercado consumidor demonstra que 

sempre promoveu atitudes pró-ativas, planejadas. Isso fica bem claro ao se analisar o 

desenvolvimento de recursos tangíveis e intangíveis da Fazenda C, pois se percebe não só a 

atenção com o mercado consumidor, como também uma antecipação de necessidades, na fala 

do Sr. E. F.: 

[...] nós vimos que havia essa necessidade e desenvolvemos essa planta, 
essa estrutura. Cada vez mais foi aumentando a área e o mercado cada vez 
mais exigente, então a gente foi fazendo. De certa forma, fomos até 
antecipando porque hoje a gente tá sendo obrigado a ter certificação e a 
gente já tem a alguns anos, não é de hoje.  

 

 Com relação aos recursos organizacionais, o Sr. E. F. afirmou que os mesmos podem 

ser entendidos como um diferencial na sua fazenda. Ao ser indagado, ele afirmou que “[...] o 

fato de saber o que tem que ser feito, todo mundo sabe, mas fazer, nem todos fazem”. O 

coordenador administrativo da BGMA, Sr. Robson Correia, corrobora com a afirmação do Sr. 

E. F. ao relatar que: 

[...] sabe o que eu gosto no E.? A forma como ele atua. Por exemplo, em se 
tratando do E., ele constrói, ele faz, ele monta, ele cria, ele lava, ele limpa, é 
ele quem faz. [...] Se você quiser uma escada (...), geralmente o executor ele 
faz o que? Precisa de uma escada? Compra! ele não, ele faz a escada. É ate 
uma maneira de preencher um espaço que ele tem, um tempo, ou é porque 
ele gosta, enfim é uma coisa que a gente vê hoje... 

 

Tais atitudes do Sr. E. F. fizeram com que emergisse na fazenda um culto à qualidade 

e produtividade elevadas. Percebe-se quão semelhantes é o modo de pensar e agir desses 

produtores quer seja no processo de internacionalização, quer seja no processo de 

desenvolvimento de recursos.  

Assim, este subitem pode ser concluído com o quadro 22 (4), a seguir, composto da 

cronologia do desenvolvimento e identificação dos recursos competitivos da Fazenda C. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          
           Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Fase 1: 
(1998-2000) 

Packing house 
Instalações 
Sinalização 
Know how 
Cultura voltada para a qualidade 
(Recursos tangíveis e intangíveis predominantes) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
(Recursos intangíveis e humanos predominantes) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 22 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Fazenda C 
Fonte: elaborado pela autora (2007). 

 

 

4.4.4 Fazenda D 
 

Evidencia-se o início do processo de desenvolvimento de recursos da Fazenda D, 

basicamente na fase dois do seu estágio de desenvolvimento. Concomitante com as Fazendas 

A, B, C, D e E planejou muito bem este processo.  

Conscientes do enorme potencial do mercado internacional, os irmãos M. resolveram 

investir em recursos tangíveis para alcançar aquele mercado. Então, o Sr. N. M. realizou 

algumas visitas a empresas em países concorrentes do Brasil para verificar o modus operandi 

destes. Com estas visitas foi possível a construção de uma estrutura bastante especializada, 

voltada para a exportação. 

Essa busca por especialização e entendimento do mercado promoveu a certificação da 

fazenda nos principais selos mundiais. Além disso, o processo de construção do packing 

house foi lastreado nessa necessidade. O Sr. E. K. M., engenheiro mecânico especialista, 

auxiliou na elaboração do projeto.  
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Com relação aos recursos humanos, percebeu-se que há um cuidado muito grande com 

os funcionários, onde se procura sempre fornecer boas condições de trabalho, promovendo os 

melhores a cargos superiores. Além disso, a Fazenda D tem o Sr. N. M. como sócio um dos 

grandes especialistas em uva da região, com muito know how e capacidades acumuladas. Do 

mesmo modo que nas demais fazendas, percebe-se aqui uma forte cultura para a qualidade, 

sem deixar de lado a alta produtividade. 

 Destarte, este subitem é finalizado com a apresentação do quadro 23 (4), que cita a 

cronologia do desenvolvimento e identifica os recursos competitivos da Fazenda D. 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
           
           
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Fase 1: 
(1997-2000) 

Packing house 
Instalações 
Sinalização 
Know how 
Cultura voltada para a qualidade 
(Recursos tangíveis e intangíveis predominantes) 

Fase 2: 
(2001-2003) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
(Recursos intangíveis e humanos predominantes) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 23 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Fazenda D 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.4.5 Fazenda E 
 

 A Fazenda E pode ser vista como uma das pioneiras da região na aquisição de recursos 

tangíveis que poderiam alavancar o seu resultado na exportação. No entanto, o fato de ser 
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precursor incutiu em custos mais elevados, por não conhecer outras fazendas que já possuíam 

estrutura montada de packing house. O Sr. M. I. ilustra bem esse momento ao afirmar que: 

[...] nos fomos a primeira empresa de porte pequeno que fez essa estrutura 
já visando a exportação. Na verdade não precisaria fazer o que a gente fez 
aqui: fizemos cerâmica, meia altura, o packing todo, mármore em toda a 
estrutura das pias, então fizemos um investimento que não haveria 
necessidade nenhuma. Hoje você consegue certificar com instalações bem 
mais simples, com custos bem mais baixos. Mas como nos fomos uma das 
primeiras empresas, fizemos no escuro. 

 

 O Sr. M. I. lembra que por não terem referência alguma, apenas poucas indicações da 

certificadora, o processo de desenvolvimento dos recursos tangíveis foi bastante complicado, 

explicitando que: “[...] não tínhamos referência nenhuma de outra empresa para fazer, então 

fomos fazendo do jeito que achamos melhor, claro que com algumas indicações da 

certificadora, mas foi muito complicado; a placa de sinalização mesmo, nossa”. 

 Em relação aos recursos organizacionais, percebe-se também aqui o planejamento para 

o seu desenvolvimento. O Sr. J. I. relata bem esse processo: 

[...] a exportação exige organização e a partir do momento que a empresa 
começa a crescer você tem que crescer a estrutura administrativa, mas como 
nós passamos por um processo gradativo, à medida que íamos crescendo 
nós sentíamos dificuldade na administração, aí ia aumentando o corpo 
administrativo pra acompanhar o desenvolvimento. E a gente ta vendo que 
ta dando certo. 

 

Esse processo levou ao desenvolvimento de uma forte cultura voltada para a 

qualidade. Os irmãos I. são bastante preocupados com a qualidade final do seu produto, e, do 

mesmo modo que os outros cooperados, não deixam de lado a produtividade. 

 O quadro 24 (4) a seguir sumariza o processo de desenvolvimento dos recursos 

identificados na Fazenda E. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          
          

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
 

Fase 1: 
(1998-2001) 

Packing house 
Instalações 
Sinalização 
Know how 
Cultura voltada para a qualidade 
(Recursos tangíveis e intangíveis predominantes) 

Fase 2: 
(2002-2003) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
(Recursos intangíveis e humanos predominantes) 

Fase 3: 
(2004-2007) 

Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 24 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Fazenda E 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 

 

 

4.4.6 Cooperativa A 
 

Após um longo planejamento e realização de estudos sobre cooperativas, os cinco 

produtores, proprietários das fazendas resolveram fundar a Cooperativa A, com o intuito de 

apoiar seus cooperados no processo de pós-colheita e comercialização do produto no mercado 

interno e externo. Para tanto, foi construída uma câmara fria que atendesse às necessidades 

das cinco fazendas. Embora a câmara fria seja um recurso tangível imprescindível é de custo 

proibitivamente elevado para um produtor individual do porte dos membros da Cooperativa 

A. 

Embora como todos os associados da CAJ, esses produtores tivessem acesso à 

estrutura comercial e à câmara de resfriamento, a estrutura de custo e utilização dos recursos 

da CAJ não favorecia aos produtores do porte dos associados da Cooperativa A uma relação 

custo benefício satisfatória. Pequenos e grandes produtores tinham o mesmo tratamento, com 

os custos e utilização divididos igualmente entre todos os cooperados. A opção de recorrer a 



 112

proprietários de outras câmaras frias de menor porte traz o risco da falta de profissionalismo e 

qualidade como, por exemplo, o ocorrido com o Sr. E. F., que perdeu parte de sua produção 

devido à queima das uvas em um processo de resfriamento mal executado. Isso reforçou a 

necessidade da união de seus membros. 

 Além da necessidade comum, os produtores possuíam um relacionamento de 

confiança entre si, com base em laços de amizade e familiares. Com isso, eles perceberam 

também que eram muito parecidos em termos de atitudes e pensamentos. Todos possuíam um 

comprometimento muito elevado com os resultados, tendo uma preocupação muito grande 

com a qualidade e uma produtividade elevada. Há de se ressaltar, ainda, o fato de terem 

conhecimento acumulado, um know how muito elevado em relação ao plantio de videiras. 

 Quando questionados se a cultura nipônica influenciava essa união alguns afirmaram 

que não, outros que sim. Isso levou a pesquisadora a inferir que, por mais que alguns não 

acreditem a cultura nipônica influencia muito o modo de administrar desses produtores. 

 Identificam-se no quadro 25 (4), a seguir, o processo de desenvolvimento e os recursos 

da Cooperativa A. 

 

2004-2007 

Câmara fria 
Instalações 
Sinalização 
Cultura voltada para a qualidade 
Mão-de-obra qualificada 
Know how 
Relacionamento baseado na confiança 
Estrutura administrativa 
(Recursos intangíveis, humanos e organizacionais predominantes) 

Quadro 25 (4) – Cronologia do desenvolvimento dos recursos competitivos da Cooperativa A 
Fonte: elaborado pela autora (2007) 
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4.5 Razões para ser considerada de sucesso 
 

 Durante a primeira fase da coleta de dados, muitos dos entrevistados, ao responder a 

questão final sobre a concorrência na região, falavam a respeito da Cooperativa A. A 

cooperativa foi citada como referência de produtores de qualidade e sucesso na região. Isso 

foi de fato comprovado na análise de dados, quando a Cooperativa A emergiu com a média 

competitiva mais elevada da região, ou seja, foi vista pelos concorrentes como a melhor 

empresa exportadora de uva da região do Submédio do São Francisco. 

 Assim sendo, surgiu na pesquisadora a curiosidade por tal fato, sendo então inserido 

no roteiro de entrevistas com os sócios e o coordenador administrativo do BGMA, Sr. Robson 

Gonçalves Correia, a seguinte pergunta: qual ou quais as razões para que a Cooperativa A 

fosse considerada a melhor empresa da região? 

 Portanto, realizou-se uma análise cruzada de todas as entrevistas de modo que se 

conseguisse captar respostas para melhor explicar as razões do sucesso da Cooperativa A. 

 

Razões para o sucesso da Cooperativa A 
 

 As razões para o sucesso são difíceis de serem mensuradas e até mesmo identificadas, 

mas para os entrevistados isso se deve principalmente aos cuidados que os produtores têm 

com todo o processo produtivo, sem perder a atenção aos detalhes. Em todas as vezes que as 

fazendas foram visitadas, todos os proprietários se encontravam no campo (ou roça, como 

eles dizem), instruindo, orientando, fiscalizando seus funcionários, sempre em busca dos 

resultados. Os produtores da Cooperativa A, ao serem informados do resultado da primeira 

fase da pesquisa, ficaram surpresos com a repercussão que a cooperativa teve. Tal fato deve-

se ao pouco tempo de existência da Cooperativa A, pois havia entrado em funcionamento na 
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safra do segundo semestre de 2006, ou seja, não tinha sequer um ano de existência no 

momento da pesquisa. 

Para o Sr. E. F. as atitudes do produtor influenciam diretamente na produtividade e 

qualidade do produto, ao afirmar que:  

[...] a parte de saber o que fazer, o pessoal fica sabendo, o problema é 
executar aquilo lá. [...] eu fico no campo direto, mas tenho um gerente 
também que me auxilia. [...] moro em Petrolina, 20km daqui, mas venho 
todos os dias, só não no domingo. 

 

Em concordância com este pensamento afirma o Sr. L. T. “[...] priorizar a qualidade, 

acima de tudo a qualidade [...] eu acredito que a maioria [dos concorrentes] tá enxergando 

que consciência da gente é priorizar a qualidade”. Tal afirmação é corroborada pelo 

coordenador administrativo do BGMA, Sr. Robson Correia. Ao ser indagado sobre tais 

razões, respondeu taxativamente: “a preocupação constante que o pessoal da Cooperativa A 

tem com a qualidade é tremenda, [...] são poucos os produtores que pensam de maneira 

semelhante”. Para reforçar tais atitudes, o Sr. E. K. M., lembra a mudança de cenário ocorrida 

no ano de 2003, imperativa para a alta produtividade e qualidade dos cooperados:  

[...] com o boom de produtores, correndo atrás para produzir uva, isso gerou 
um aumento da produtividade, em termos de quantidade no Vale [Submédio 
do São Francisco]. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter 
qualidade. [...] é preciso correr atrás para ter uma boa produtividade e com 
qualidade.  

 

Deste modo, o Sr. M. I. sumariza esses pensamentos ao afirmar que: “[...] na verdade, 

eu acho que o principal é que os cinco [produtores], as cinco empresas tem o mesmo perfil, a 

mesma mentalidade em relação à qualidade. Acredito que os outros devem ter dito a mesma 

coisa”.  

 Vale salientar também, que a cultura da uva não é tão simples como muitas pessoas 

imaginam. É necessário muito empenho e muito esforço para que resultados satisfatórios 

sejam alcançados, de acordo com o Sr. P.S.. Em consonância com tal pensamento, o Sr. M. I., 
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da Fazenda E, que produz uva há mais de 20 (vinte) anos relata as dificuldades encontradas no 

manejo das videiras: 

[...] porque uva, [...] uva é uma cultura tão, tão... e todo ano é um ano novo, 
por mais que você trabalhe com a variedade [...] eu trabalho com uva há 
mais de 20 anos. E, é incrível, todo ano parece que é um ano diferente do 
outro, em relação a clima, e uva é um processo que se você contar do início 
da poda até a colheita, é uma soma de detalhes até chegar a colheita. E, se 
você errar em um desses detalhes, você compromete o resultado final. Então 
é uma cultura muito seletiva, o produtor tem que ser muito detalhista para 
conseguir um resultado, digamos, bom. 

 

Com base nas visitas e entrevistas, foi possível inferir que todos os produtores da 

Cooperativa A, sem exceção possuem uma boa produtividade com excelente qualidade. O 

gerente administrativo da cooperativa, Sr. A. L. Júnior, ao ser indagado sobre os fatores que 

levam ao sucesso afirma que: 

[...] eles são muito humildes, sempre procuram saber mais, querem crescer, 
crescer junto [...], além da dedicação e compromisso, eles são muito 
dedicados com a [produção] uva [...] sempre que você for na fazenda você 
vai ver que eles tão na roça [parreirais], são muito comprometidos com o 
resultado, eles zelam muito pela qualidade da uva deles lá fora [...] isso tudo 
leva a alta qualidade e produtividade 

  

Destarte, existe uma atenção muito grande ao mercado, com o acompanhamento da 

evolução do câmbio em relação ao módulo produtivo e a produtividade. Nas palavras do Sr. 

L. T.: 

[...] para você ter uma idéia a gente tem acompanhado essa evolução [da 
relação entre câmbio, módulo produtivo e produtividade] desde 2000, que 
foi a primeira colheita nossa de sem semente, no Maria Tereza. Até 2002, 
principalmente 2002 e 2003, quando você teve um câmbio bastante 
favorável, você pagava os seus custos com 5 (cinco) a 6 (seis) toneladas por 
hectare, porque o preço de 2002-2003 foi algo em torno de R$ 11,50. E aí 
para você ter um custo de R$ 55 (cinqüenta e cinco) a 60 (sessenta) mil por 
hectare, você tirava suas despesas com 6 (seis) toneladas por hectare. Então 
quem produzia 10 (dez) toneladas por hectare naquela época tinha uma 
lucratividade de 40%. Aí, em 2004, passou para 9 (nove) toneladas por 
hectare. Em 2005 para 14 (quatorze) toneladas por hectare. Mas, existe o 
lado do dólar, que era previsível com o aumento de produção, o preço 
internacional diminuir, só que ninguém contou com esse câmbio porque a 
gente partiu do câmbio de R$ 3,60 em 2003 para R$ 2,15 que é hoje. Então, 
a projeção em dólar, acho que a maioria já sabia que não ia continuar tão 
elevado, como a US$ 3,00 ou 3,50 a gente já fez uma projeção que ia 
baixar, e esse ano tá fechando em torno de, digamos assim, que tem dois 
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tipos quando você fala em preço de uva, tem produtores que vendem aqui e 
não tem esse custo de material, então eles tão fechando na faixa de US$ 
2,00 –2,10, agregando esse custo de material a gente calcula algo em torno 
de US$ 0,50 por kg, então deve fechar preço FOB porto US$ 2,50 – 2,60.  

  

 Todo o cuidado que o produtor tem, em acompanhar o mercado e suas oscilações; 

efetivamente trabalhar no campo, vistoriando os parreirais para verificar as condições dos 

seus produtos pode ser a principal razão para o sucesso. Tais atitudes influenciam diretamente 

na produtividade da fazenda, pois, por estar mais próximo, o produtor está atento a qualquer 

alteração que possa influenciar a qualidade. Isso pode ser constatado no momento da 

pesquisa, quando em todas as fazendas os produtores estavam no campo, vistoriando as 

videiras. 

 Além disso, percebe-se que o produtor não fica apenas nas fazendas, preocupado 

somente com o processo produtivo, mas também existe uma preocupação com os mercados, 

interno e externo, para vislumbrar melhores oportunidades e possíveis ganhos. 

 Pode-se inferir que tais atitudes seriam responsáveis pelo sucesso percebido pelos 

concorrentes, as quais levariam ao melhor módulo produtivo, com elevada produtividade e 

qualidade superior. 
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5 Análise Cruzada 

 

 Para atingir o objetivo do trabalho e responder à pergunta de pesquisa, inicialmente foi 

realizada a análise individual dos casos, apresentada no capítulo anterior, mediante a 

descrição e a interpretação dos dados coletados pelas entrevistas semi-estruturadas, pela 

observação e pela análise documental. 

Seguindo a seqüência lógica da dissertação, neste capítulo é apresentada a análise 

cruzada entre os dados obtidos na pesquisa e a estrutura teórica que embasa o estudo, 

confrontando assim os achados descritos com a teoria do tema, seguindo três eixos: o 

histórico das empresas, o processo de internacionalização e suas razões, e os recursos 

estratégicos e seus desenvolvimentos. 

 

 

5.1 Histórico das empresas 

A instalação das empresas que vieram a formar a Cooperativa A na região do 

Submédio São Francisco, onde posteriormente se instituiria a Região Administrativa 

Integrada de Desenvolvimento (RIDE), do Pólo de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), procedeu-

se em dois momentos distintos: com o Sr. P.S. e do Sr. N. M. chegando à região início da 

década de ’80 e os demais por volta do ano de 1992. 

Embora os caminhos históricos percorridos por cada um dos produtores tenham sido 

diferentes, quando analisados de maneira comparativa percebe-se certa convergência no modo 

de pensar e na filosofia de trabalho, muito embora não tivessem trabalhado em conjunto. 
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Entre eles os inícios dos processos de internacionalização, bem como o de desenvolvimento 

de recursos, foram bastante semelhantes. 

Mesmo sendo procedentes de diferentes cidades do país, alguns dos integrantes da 

futura Cooperativa A se conheciam, particularmente o fato de serem todos descendentes de 

japoneses parece ter influenciado tanto para a aproximação quanto para o desenvolvimento de 

um relacionamento baseado em confiança e a percepção de que todos compartilhavam uma 

filosofia de trabalho extremamente orientada para a qualidade e foco no essencial. 

Conforme o Sr. M. I. relatou, ele e os irmãos já conheciam os irmãos M., habitantes da 

vizinha Umuarama, Paraná. Ainda, existiam laços familiares, entre os I. e os Teixeira. O fato 

de todos serem integrantes das associações de descendentes nipônicos de suas cidades de 

origem, como é costume entre descendentes desta nacionalidade, gerou a oportunidade de se 

conhecerem. Destarte, atualmente todos fazem parte da Associação Cultural Esportiva Nipo-

Brasileira do Médio São Francisco (ACENIBRA). 

As fases históricas dos processos estratégicos identificados nas fazendas também são 

semelhantes. No início as ações eram reações a demandas externas, com planejamento não 

racionalizado, caracterizadas por padrões de ações realizadas independentes de terem sido 

expressamente pretendidos ou intencionados, o que a teoria classificaria como estratégias 

emergentes (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 18). Na medida em que as 

empresas foram evoluindo e se profissionalizando, começou-se pensar e planejar as ações 

futuras, passando a ser estratégias predominantemente deliberadas, realizadas explicitamente 

de acordo com o planejamento, por meio de controle das ações (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Essa mudança de estratégias emergentes para deliberadas se torna mais nítida e 

marcante a partir do momento que todos buscavam a internacionalização de suas atividades, 

posto que, como perceberam os membros da Cooperativa A, no mercado internacional o 
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profissionalismo é imperativo, tanto pelo nível de profissionalização e porte dos concorrentes, 

quanto pelo vultoso investimento necessário para o que se planejava desenvolver. 

 

 

5.2 Internacionalização: as razões e o processo  

 

De acordo com o modelo de Uppsala, o processo de internacionalização passa por 

alguns estágios, sendo o primeiro deles composto pela exportação indireta e gradualmente 

muda para exportação direta, subsidiária de vendas e subsidiária totalmente própria 

(JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977). A escolha do 

país anfitrião seria então lastreada pela “distância psíquica”, definida como as diferenças 

percebidas entre valores, práticas gerenciais e educação de dois países. Existem evidências, de 

acordo com os autores, de que as empresas iniciam o processo de internacionalização em 

países considerados culturalmente próximos. Quanto maior for a diferença entre as 

características do país de origem e o anfitrião, maior será a incerteza nas relações. 

No que tange a escolha do modo de entrada, Johanson e Vahlne (1977) advogam que 

as empresas iniciam o processo de internacionalização com a exportação indireta com o 

intuito de diminuir o risco percebido, devido ao gap de conhecimento acerca do mercado 

internacional e reduzir custos, visto que não há a necessidade de realizar investimentos em 

recursos físicos nos países anfitriões. Os autores argumentam ainda, que, à medida que vai 

evoluindo o processo de comercialização no mercado internacional, a empresa muda de 

estágio, oferecendo, assim, uma perspectiva evolutiva. 

 De acordo com o modelo baseado em recursos, a escolha do modo de entrada possui 

implicações estratégicas para o desenvolvimento de recursos e posicionamento no mercado 

(SHARMA; ERRAMILLI, 2004, p. 01-02). 
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 A entrada no mercado internacional pode ocorrer por meio de cinco tipos, a saber: 

exportação direta e indireta, licenciamento, aquisição e subsidiárias próprias. No modelo 

apresentado por Sharma e Erramilli (2004, p. 11) a exportação indireta tem maior 

possibilidade de acontecer quando a empresa estabelece uma vantagem competitiva nas 

atividades tanto de marketing quanto de produção no seu país de origem. Por exemplo, as 

empresas de fruticultura do Submédio do São Francisco, possuem vantagens de produção em 

relação aos seus concorrentes, uma vez que as mesmas têm acesso a abundantes áreas para 

cultivo, excelentes condições geo-metereológicas, mão-de-obra de baixo custo além de 

incentivos governamentais. No caso da fruticultura, vale salientar, ainda, o fato de que em 

nenhum outro lugar as empresas encontrariam esse cenário, assim sendo, tornaram-se grandes 

exportadoras de frutas, sendo reconhecidas mundialmente pela sua qualidade.  

 Em concordância com o modelo comportamental, o modelo baseado em recursos 

também possui uma perspectiva evolutiva, pois, segundo Sharma e Erramilli (2004, p.12), à 

medida que acumulam experiências e conhecimentos a respeito do mercado internacional 

tendem a mudar para um estágio de envolvimento mais avançado.  

Ainda, RBV fundamenta a exportação de empresas possuidoras de recursos 

idiossincráticos (os quais competem por vantagem competitiva no país de origem), visto que a 

transferência de recursos pode provocar redução ou anulação do valor dos mesmos (GRANT, 

1991). 

Nesse aspecto, o modelo baseado em recursos mostra-se aparentemente mais 

adequado para explicar a internacionalização da Cooperativa A e das fazendas-empresa, visto 

que existe uma vantagem competitiva baseada nas atividades de produção no país de origem 

(SHARMA; ERRAMILLI, 2004).  

No que tange as estratégias de entrada no mercado internacional, de acordo tanto com 

a classificação do modelo de Uppsala, quanto do modelo baseado em recursos, a Cooperativa 
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A encontra-se no estágio mais inicial do processo de internacionalização, a exportação 

indireta (JOHANSON; VAHLNE, 1977; SHARMA; ERRAMILLI, 2004). A perspectiva de 

evolução neste caso possui restrições, assim, a Cooperativa A poderia evoluir até o segundo 

estágio, a exportação direta, com base na teoria, visto que os demais modos de entrada 

implicam na produção no país anfitrião. Caso isso acontecesse, a vantagem que a cooperativa 

possui seria erodida, visto que é dependente de condições geo-metereológicas da região.  

Portanto, as razões que levaram a Cooperativa A a internacionalizar suas atividades 

(ver quadro 19 (4)) estão intimamente relacionadas à grande demanda que, por sua vez, eleva 

os preços existentes no mercado internacional. Além disso, tem se o fato de que no Brasil, 

grande parte dos centros distribuidores de hortifrutigranjeiros não possui infra-estrutura 

adequada para receber um produto tão delicado. 

 

 

5.3 Recursos estratégicos competitivos: identificação e 
processo de desenvolvimento 
 

De acordo com o modelo apresentado por Barney (1991, 2002), para que os recursos 

de uma empresa resultem em vantagem competitiva sustentável devem obedecer a alguns 

critérios, a saber: 1) ser valiosos; 2) ser raros; 3) ser imperfeitamente imitáveis, para tanto a 

combinação de condições históricas únicas, ambigüidade causal e complexidade social 

contribuem para isso; 4) ser não substituíveis; e 5) ser organizacionais. Ou seja, não 

bastavam apenas os recursos anteriores, era necessário que houvesse uma boa coordenação 

dos recursos para que a empresa possa fazer o uso completo do seu potencial (BARNEY, 

2002, p. 171).  

Emerge neste ultimo critério a semelhança ao modelo de Grant (1991), no qual 

recursos e capacidades são distintos, sendo estas as habilidades de coordenação do uso eficaz 
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dos recursos, ou seja, as fontes principais de vantagem competitiva. Neste modelo, as 

características que os recursos e capacidades devem atender são as seguintes: 1) duráveis; 2) 

não transparentes; 3) intransferíveis, devido à imobilidade geográfica, à informação 

imperfeita, à especificidade dos recursos e à imobilidade das capacidades; e 4) não 

replicáveis. 

Ainda, há de se considerar o modelo apresentado por Peteraf (1993), dadas as 

características dos limites ex-ante e ex-post a competição, onde os ganhos não sejam erodidos 

pelos custos de implementação da estratégia e sejam sustentados, respectivamente. 

Assim, conforme classificação apresentada por Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 

120) realizaram-se as análises dos recursos das fazendas-empresa e da Cooperativa A, com o 

intuito de entender as conseqüências competitivas e implicações sobre o desempenho (ver 

quadro 2(2)). 

O quadro 26(5) a seguir sumariza a análise do desenvolvimento dos recursos da 

Cooperativa A e pelas fazendas integrantes. 

 

Critérios 
Imperfeitamente Recursos das fazendas e da 

Cooperativa A Valioso Raro
 Imitável 

Insubstituível
Vantagem 

Competitiva 
Retornos 

(desempenho) 

Sinalização Não Não Não Não Desvantagem Abaixo da 
média 

Instalações Não Não Não Não Desvantagem Abaixo da 
média 

Packing house Sim Não Não Não Paridade Equivalentes a 
média 

Mão-de-obra qualificada Sim Não Não Não Paridade Equivalentes a 
média 

Câmara fria Sim Sim Não Sim Temporária 
Equivalentes e 

superiores a 
média 

Relacionamento baseado na 
confiança Sim Sim Sim Sim Sustentável Acima da 

média 
Cultura voltada para a 
qualidade Sim Sim Sim Sim Sustentável Acima da 

média 

Know how Sim Sim Sim Sim Sustentável Acima da 
média 

Quadro 26 (5) – Análise do desenvolvimento dos recursos competitivos da Cooperativa A e fazendas 
integrantes 

Fonte: Baseado em Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p.120). 
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 Analisando os recursos das fazendas e da Cooperativa A é possível inferir que os 

recursos tangíveis, tais como “Sinalização” e “Instalações” não são fontes de vantagem 

competitiva, dado que não atendem a nenhum dos critérios propostos. Por mais que tais 

recursos não levem a vantagem competitiva, são imprescindíveis para o funcionamento 

adequado das fazendas e da Cooperativa A. 

Com relação à “Mão-de-obra qualificada” (recurso humano) e aos “Packing houses” 

(recurso tangível) possuídos pelas fazendas, promovem apenas paridade competitiva. São 

recursos que atendem apenas a alguns critérios. São valiosos, no entanto, não são raros, dado 

que existe bastante mão-de-obra qualificada, bem como estruturas de packing house na 

região. Ainda, não são imperfeitamente imitáveis e nem insubstituíveis, pois são necessários 

apenas recursos financeiros para adquiri-los mediante contratação e/ou treinamento de 

pessoal, no caso da mão-de-obra qualificada, por exemplo, bem como construção de estrutura 

física, no caso do packing house. 

 No que tange a análise do recurso tangível “Câmara fria”, pode-se inferir que este leva 

a uma vantagem competitiva temporária apenas. Por mais que seja um recurso valioso, raro 

(visto que existem poucas câmaras frias na região) e insubstituível, não é imperfeitamente 

imitável. Uma vez que o concorrente possua um considerável aporte financeiro, é possível a 

aquisição deste recurso, logo, não é estratégico. 

 A detenção de uma vantagem competitiva por parte da qualquer organização é 

permitida mediante a aquisição de recursos estratégicos competitivos. Existem diversos 

recursos, todos de acordo com as necessidades de cada setor. No caso em estudo, a 

Cooperativa A, a aquisição da vantagem competitiva é permitida por meio somente de 

recursos intangíveis, a saber: “Relacionamento baseado na confiança”, “Cultura voltada para a 

qualidade” e “Know how”. Todos estes atendem aos critérios básicos, sendo valiosos, raros e 

inimitáveis, insubstituíveis. Ainda, possuem características de construção ao longo do tempo, 
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sendo dependente da trajetória e com condições históricas únicas, conforme advogam Barney 

(1986; 1991), Dierickx e Cool (1989) e Reed e DeFillipi (1990). A construção desses recursos 

não poderia ser copiada do mesmo pelos concorrentes devido às características supracitadas.  

 No entanto, considerando os recursos citados e identificados como sendo estratégicos, 

pode-se inferir que, conforme afirma Barney (1991), a raridade de um recurso é uma questão 

de grau. Percebe-se por meio de uma análise mais detalhada dos fatores que concorreram para 

o desenvolvimento dos recursos estratégicos, que existem dois recursos com um grau de 

sustentabilidade maior que os demais.  

 Embora sejam todos, recursos intangíveis e por isto tenham maior possibilidade de 

contribuir para o alcance e manutenção da vantagem competitiva (MICHALISIN; SMITH; 

KLINE, 1997), os recursos “Relacionamento baseado na confiança” e “Cultura voltada para a 

qualidade” têm um maior grau de sustentabilidade que o recurso “Know how”. Em teoria 

todos estes recursos podem ser desenvolvidos por um eventual concorrente depois do 

dispêndio de esforço e recursos, entretanto os dois primeiros recursos são mais difíceis (se 

não impossíveis) de serem desenvolvido ipsi literis, tanto pela deseconomia resultante da 

compressão temporal, conforme advogam Dierickx e Cool (1989), quanto pela ambigüidade 

causal decorrente do caminho histórico único e pela subjetividade associada aos fatores 

humanos envolvidos. 

Ainda, embora o Sr. P.S. tenha declarado que suas filosofias de vida e trabalho não 

tenham tido influência da cultura nipônica, é notável a coincidência deste fato, apoiado pelas 

percepções dos outros respondentes de que este fato contribuiu. O principal argumento do Sr. 

P.S. é que existem nikkei-jins (descendentes) que não agem ou pensam como eles. A análise 

deste argumento e dos fatos citados na realidade não exclui a possibilidade da influência da 

cultura nipônica, mas permite a conclusão que a cultura nipônica é um fator habilitador, mas 
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não determinante da cultura orientada à qualidade, ou seja: a cultura nipônica influenciou, 

mas não determinou o comportamento individual dos membros da Cooperativa A. 

 Vale salientar que os demais recursos são imprescindíveis, mas não estratégicos dado 

que não promovem nenhuma vantagem extra a cooperativa. 

 Ainda com relação ao processo de desenvolvimento de recursos da Cooperativa A e 

das fazendas integrantes, foram concomitantes ao processo de internacionalização das 

empresas, dado que passaram a serem desenvolvidos para atender as especificações do 

mercado internacional. Percebe-se também uma convergência na predominância dos recursos 

de acordo com o tempo. É possível inferir, que os recursos intangíveis foram predominantes 

ao longo de todo o processo (ver quadros 20(4) a 25(4)). 

Por último, a questão do acesso geográfico (ver página 21) não foi citada por nenhum 

dos produtores, talvez porque seja algo comum a todos, mas não aos competidores 

internacionais. Esse acesso privilegiado permitiu aos produtores da região usufruir das 

vantagens geo-metereológicas da região do Submédio do São Francisco. 

Deve ser ressaltado que uma barreira de entrada no setor é atualmente o custo de 

aquisição de terra. Ou seja, por terem tido acesso a terra a um custo muito menor que o atual, 

os produtores da Cooperativa A impossibilitaram que seus ganhos fossem erodidos pelos 

custos de implementação da estratégia de internacionalização. Os limites ex-ante à 

competição apresentados no modelo de Peteraf (1993) promovem uma explicação para tal 

fato. 
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6 Conclusões 

 

 Nesse capítulo apresentam-se as conclusões do trabalho, bem como as considerações 

finais com sugestão para estudos futuros. 

 

 

6.1 Considerações finais 
 

O presente estudo teve por objetivo principal analisar o processo de desenvolvimento 

de recursos da empresas exportadoras de uva do Submédio do São Francisco sob a 

perspectiva teórica da Resource-based view of the firm (RBV) e dos modelos de 

internacionalização de Uppsala e baseado em recursos. 

Para tanto foram selecionadas inicialmente as empresas que se encontravam na faixa 

de volume exportado entre US$ 1 e 10 milhões, segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), ano-base 2005. Após a seleção inicial, 

visitaram-se algumas pessoas-chave da região (coordenador técnico da Valexport; analista do 

Sebrae; gerente do Sicvale etc) que ampliaram a amostra e forneceram dados acerca da região 

do Submédio do São Francisco. A partir de então, foram aplicados questionários na amostra 

selecionada (16 empresas no total). O método de aplicação foi bastante abrangente, no intuito 

de obter os dados de todas as empresas em questão. os dados foram analisados mediante o uso 

de estatística descritiva. 

A análise dos dados levou a emersão da Cooperativa A como a empresa exportadora 

de uva mais competitiva da região. A partir da identificação da empresa melhor classificada 
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na percepção dos respondentes, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com todo o 

corpo diretor da cooperativa. A fim de ampliar a contextualização regional e a posição da 

Cooperativa A foi realizada uma entrevista com o coordenador administrativo da BGMA. As 

entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas. 

A partir da análise dos dados construíram-se três categorias, a saber: histórico das 

empresas; internacionalização das atividades: as razões e o processo; recursos estratégicos 

competitivos: identificação e processo de desenvolvimento; e razões para o sucesso. As 

fazendas e a Cooperativa A foram analisadas individualmente, a exceção do último tópico, 

onde foi realizada uma análise no conjunto. Ainda, os dados obtidos na análise das entrevistas 

foram cruzados com a teoria que fundamentou o estudo e permitiram uma conclusão mais 

robusta. 

Salienta-se que os resultados ora obtidos não podem ser generalizados, dado a 

característica do método do estudo de caso, entretanto permitem que essas conclusões sejam 

utilizadas como base para estudos futuros, realizados com um método quantitativo. 

Há de se ressaltar que o processo de desenvolvimento do recurso estratégico 

“Relacionamento de confiança” dos integrantes da Cooperativa A decorreu de condições 

históricas únicas, com efeitos dependentes da trajetória, que impactam profundamente no seu 

resultado final. No que tange ao outro recurso estratégico “Cultura orientada para a 

qualidade”, seu desenvolvimento pode ser decorrente tanto de condições históricas únicas, 

como pode ter influência da cultura oriental. As razões, caminhos e condições para sua 

formação não podem ser definidas com clareza. Esse fato destaca bem o conceito de 

ambigüidade causal, onde as relações de causa e efeito entre os recursos controlados por uma 

empresa e sua vantagem competitiva são entendidos apenas de maneira imperfeita, ou não o 

são, servindo tanto como uma barreira a imitação quanto à mobilidade de recursos (BARNEY 

1986, 1991, 2002), contribuindo para a sustentabilidade da vantagem pela Cooperativa A. 
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Ainda o terceiro recurso estratégico que emergiu na análise dos dados “Know how” também 

foi decorrente de condições históricas únicas, com efeitos dependentes da trajetória, 

impactando profundamente no seu resultado final. 

Pode-se concluir que na empresa estudada o processo de desenvolvimento de recursos 

tornou-se mais evidente após o início da internacionalização das suas operações, tendo sido 

fundamental para a obtenção da posição diferenciada no mercado. Pode-se inferir que os 

dados ora analisados são semelhantes às premissas da RBV, em que a base da vantagem 

competitiva sustentável da empresa está balizada em recursos idiossincráticos, únicos, 

responsáveis pelo desempenho superior e posição diferenciada no mercado. 

 

 

6.2 Sugestões de estudos futuros 
 

Com o intuito de promover maiores estudos ao tema, recomenda-se a realização de 

pesquisas quantitativas de modo que se possa construir um modelo de internacionalização das 

empresas exportadoras de uva da região. Ademais, sugere-se o estudo com bases em outros 

modelos de internacionalização existentes na literatura. 

Sugere-se também um estudo minucioso de natureza quantitativa, especificamente que 

estude as relações de causalidade (modelagem de equações estruturais) para entender quais 

recursos podem constituir um modelo que leve ao desempenho superior no mercado 

internacional. Ainda, sugere-se com base nesse mesmo estudo, a elaboração de um modelo 

ligando os tipos de recursos ao melhor modo de entrada em mercados internacionais. 

Por fim, sugere-se um estudo longitudinal para apontar a viabilidade de expansão 

territorial produtores da região dada às relações cambiais e a demanda internacional.  
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Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
Av. dos Economistas, s/n  
Cidade Universitária - Recife – PE 
Fone: (81) 2126-8880 

E-mail: jamanar@hotmail.com  
              jamana@hotlink.com.br 
              jamana@fafica.com   

 
PESQUISA: PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE UVA DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
 
 
Prezado(a) Sr.(a), 
 

Sou mestranda do Curso de Administração da Universidade Federal de 
Pernambuco e estou realizando a pesquisa “Análise do Processo de Internacionalização 
de Empresas Exportadoras de Uva do Vale do São Francisco”, sob a orientação do Prof. 
Walter Moraes, Ph.D. 

Como parâmetro de escolha da empresa a pesquisar foi utilizado o banco de dados 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ano base 2005. 

Sua contribuição é inestimável e imprescindível para a realização desta pesquisa, 
visto que as respostas obtidas com os questionários são vitais para a conclusão da minha 
dissertação.  

Será garantido total sigilo das informações contidas em todos os questionários e 
os dados serão analisados em conjunto, onde cada respondente receberá um número de 
controle, não havendo a identificação de qualquer empresa no tratamento dos dados. 

Após o tratamento dos dados gostaria de poder realizar uma entrevista rápida com 
os responsáveis pelo processo de exportação das empresas. Para tanto, gostaria da 
colaboração de todos no sentido de me receber em suas instalações neste mês de janeiro. 

Ainda, comprometo-me a enviar aos executivos que responderem ao questionário 
e assim o desejarem, um relatório contendo as principais descobertas e conclusões da 
pesquisa. 

Ressalto que o foco das questões é sempre a empresa e que não há respostas certas 
ou erradas para as questões. Caso haja alguma questão que não saiba ou não deseje 
responder, deixe-a em branco. 

Na certeza de sua valiosa colaboração, desde já agradeço com estima e apreço.  
 

Jamana Rodrigues de Azevedo 
 

 

 

Quest n° 

mailto:jamanar@hotmail.com
mailto:jamana@hotlink.com.br
mailto:jamana@fafica.com
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1) Empresa:   

2) Razão Social:  

3) Diretor/Presidente:   

4) Diretor Comercial:   

5) Número de Funcionários:  

6) Área Cultivada:   

 
7) Qual o percentual de produção dos principais produtos cultivados? 
 
(a)Uva:  (b)Manga:  (c)Outros:  

 
8) Qual o tempo de atuação no mercado? 
(  ) menos de 05 anos 
(  ) de 05 a menos de 10 anos 
(  ) de 10 a menos de 15 anos 
(  ) mais de 15 anos 

 
9) Qual o tempo de atuação no mercado internacional? 
(  ) menos de 05 anos 
(  ) de 05 a menos de 10 anos 
(  ) de 10 a menos de 15 anos 
(  ) mais de 15 anos 
 
10) Que percentual dos lucros da empresa é proveniente do mercado internacional? 

____________________________________________________________________ 
 
11) Que o percentual de clientes da empresa é de estrangeiros? 

____________________________________________________________________ 
 
12) Qual a taxa de crescimento médio da empresa nos últimos: 

Mercado Interno:    Mercado Externo: 
(a) 03 anos: ___________  03 anos: __________ 
(b) 05 anos: ___________  05 anos: __________ 
(c) 10 anos: ___________  10 anos: __________ 
(d) 15 anos: ___________  15 anos: __________ 

 
13) Na lista abaixo, marque, de acordo com sua percepção, o grau de importância das razões 

levaram a empresa à internacionalização: 
          
 Nenhuma  Muito Importante 
(a) Incentivos governamentais 1 2 3 4 5  
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(b) Facilidades por razões culturais 1 2 3 4 5  

(c) Necessidade de ampliação do mercado 1 2 3 4 5  

(d) Necessidade de maior aporte de capital 1 2 3 4 5  

(e) Outros: _________________________ 1 2 3 4 5  

 
14) Ordene, de acordo com a importância, os três principais países de destino: 
(  ) Japão    (  ) Bélgica 
(  ) Estados Unidos   (  ) Holanda 
(  ) Inglaterra    (  ) Canadá 
(  ) França    (  ) Outro: ______________ 

 
15) De acordo com sua percepção, atribua uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para o nível de 

competitividade de cada um de seus concorrentes. Considere 10 (dez) alto nível de 
competitividade e 0 (zero) baixo nível de competitividade. Caso não conheça a empresa, 
deixe em branco. 

 
Empresa Nota 

Agropecuária Orgânica do Vale S/A  

Agropecuária Vale das Uvas Ltda  

Andorinhas Empreendimentos Ltda  

Brasiluvas Agrícola Ltda  

Ebft - Empresa Brasileira de Frutas Tropicais Ltda  

Ebraz - Exportadora Ltda  

Fruitrade Comercio e Exportação Ltda  

Frutex Exportação e Importação Ltda  

Frutivita S/A  

Guararapes Agrícola S/A  

Mariad Importadora e Exportadora de Gêneros Alimentícios Ltda  

Cooperativa A  

Sechi  

Timbaúba Agrícola S/A  

VDS Export Ltda  

Vitis Agrícola Ltda  

 
 
Caso deseje um resumo executivo, por favor, marque a seguir: 
(  ) Sim     (  ) Não. 
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Comentários e Sugestões 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
Av. dos Economistas, s/n  
Cidade Universitária  
Recife – PE 
Fone: (81) 2126-8880 

E-mail: jamanar@hotmail.com  
              jamana@hotlink.com.br 
              jamana@fafica.com   

 
 
 
 

PESQUISA: PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE UVA DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Sou mestranda do Curso de Administração da Universidade Federal de 
Pernambuco e estou realizando a pesquisa “Análise do Processo de Internacionalização 
de Empresas Exportadoras de Uva do Vale do São Francisco”, sob a orientação do Prof. 
Walter Moraes, Ph.D. 

Como parâmetro de escolha da empresa a pesquisar foi utilizado inicialmente o 
banco de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ano base 2005. 

 A partir de tais dados, aplicou-se um questionário simples em um grupo de 
empresas exportadoras de uva do Vale do São Francisco. Na análise dos dados a 
Cooperativa A emergiu com a média competitiva mais alta, ou seja, a empresa foi vista 
como a mais competitiva na exportação de uvas pelas outras empresas. 

Assim sendo, gostaria de contar com o apoio e compreensão dos senhores no 
sentido de permitir que meu estudo possa ser realizado sobre a Cooperativa A, onde 
seriam realizadas entrevistas com os diretores e o corpo gerencial da empresa a respeito 
do processo produtivo e de internacionalização.  

Desse modo, as contribuições dos senhores são inestimáveis e imprescindíveis 
para a realização desta pesquisa, uma vez que as respostas obtidas com as entrevistas são 
vitais para a conclusão da minha dissertação.  

Será garantido total sigilo das informações, caso a empresa o deseje. Neste caso, a 
empresa seria tratada por um codinome que não a identifique. 

Ainda, comprometo-me a enviar aos executivos que assim o desejarem, um 
relatório contendo as principais descobertas e conclusões da pesquisa. 

Na certeza de sua valiosa colaboração, desde já agradeço com estima e apreço.  
 

Jamana Rodrigues de Azevedo 
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