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Resumo 
 
O problema que motivou esta pesquisa foi o de entender como se desenvolveu a 
estratégia de internacionalização da Menendez Amerino, no período de 1979 e 2006. 
Considerando isso, foram aplicados questionários que guiaram o estudo sob a 
perspectiva de três teorias norteadoras: a do Modelo Sueco de Internacionalização; a 
Teoria dos Determinantes da Vantagem Nacional e a Resource-Based View of the Firm 
(RBV). Buscando descobrir as perspectivas dos respondentes sobre essas teorias, um 
estudo de caso qualitativo foi desenvolvido. A estratégia metodológica de estudo de 
caso qualitativo foi considerada apropriada para esclarecer o problema de pesquisa e 
para investigar o processo e a dinâmica do fenômeno da internacionalização, em uma 
perspectiva longitudinal. Foram realizadas treze entrevistas com os seis respondentes 
que compõem a amostra. Utilizou-se o método de entrevistas semiestruturadas para a 
coleta de dados in loco, individualmente, com os sujeitos entrevistados. A análise dos 
dados possibilitou a descrição e a interpretação do fenômeno investigado. Foram 
encontradas quatro fases marcantes na trajetória de vida da empresa estudada. Na maior 
parte do período analisado, o processo de formação das estratégias com base no 
incrementalismo lógico esteve presente na organização. Do ponto de vista do Modelo 
Sueco, percebe-se que a empresa comportou-se de formas diferentes em dois momentos: 
no primeiro, corroborando; e, no segundo, parcialmente discordando. A utilização de 
networks como ferramenta de internacionalização, evidenciou-se desde a fundação da 
empresa, sendo essa uma variável crucial para sua atuação no mercado externo. A partir 
dos achados combinados com a análise documental, identifica-se que a vantagem 
competitiva presente na indústria de charutos e cigarrilhas baseia-se em um ou dois 
vértices do Determinante Nacional (Condições de Fatores e Indústrias Correlatas e de 
Apoio). Com relação aos recursos internos da Menendez Amerino, destacaram-se a 
cultura organizacional, o gerenciamento de informações, a mão-de-obra, a reputação, 
P&D e os relacionamentos específicos com fornecedores, distribuidores e clientes. 
Observou-se que a habilidade de gerir esses recursos resulta em certa ambigüidade 
perante as empresas rivais, sendo esta uma das fontes de sua vantagem competitiva 
sustentável. 
  
Palavras-chave: Processo e Estratégia de Internacionalização. Modelo Diamante. RBV. 
Uppsala. Charutos e cigarrilhas. 
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Absctract  
 

The research problem that motivated this dissertation was how to understand the 
development of internalization strategies by Menendez Amerino from 1979 to 2006. 
Taking that into account, questionnaires were used in the framework of three guiding 
theories: the Swedish Internationalization Model, the Theory of the Competitive 
Advantage of Nations (Potter’s Diamond) and the Resource-Based View (RBV) of 
Firms. A qualitative study case was used in order to probe the opinions of the 
respondents. A qualitative approach was found to be appropriate to clarify the research 
problem and to longitudinally assess the internationalization process as well as the 
dynamics of the phenomenon. The sample included six respondents who were subjected 
to thirteen semi-structured interviews. Data analysis allowed for the description and 
interpretation of the phenomenon under consideration, pointing to four major phases in 
the history of the company. An early and long-lasting phase was described as taking on 
the characteristics of Quinn’s Logical Incrementalism. A second phase took on the 
characteristics of the Swedish Model, first establishing and then criticizing policies. The 
utilization of networks as internationalization tools was evident since the foundation of 
the company. This was in fact a crucial variable regarding the company’s goals 
regarding the international market. Data and documental analyses suggest that the 
competitive advantage of the cigar and cigarettes industry is based on one or two 
vertices of the Determinants of National Competitive Advantage (factor conditions and 
related support industries). As for the internal resources from Menendez Amerino, one 
should call attention to its organizational culture, dexterous management of information, 
work power, reputation, R&D and good relationship with suppliers, distributors, and 
customers. Good skills for managing these resources often result in some ambiguity vis-
à-vis rival companies, this becoming an important source for sustained competitive 
advantage. 
  
Key-words: Internalization process and strategies. Potter’s Diamond. the Resource-
Based View (RBV) of Firms. Uppsala. Cigars and cigarettes.  
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1 Introdução 
 

Neste primeiro capítulo é apresentam-se a contextualização temática, a 

formulação do problema de pesquisa, os objetivos, as justificativas e a estrutura da 

dissertação.   

 

1.1 Contextualização do tema 
Os processos de internacionalização das empresas têm como seu dispositivo 

propulsor o fenômeno da globalização. A globalização dos mercados vem trazendo 

mudanças sociais e político-econômicas em todos os setores, acarretando 

transformações significativas para a gestão e o desenvolvimento das organizações. A 

formação dos blocos econômicos regionais, o surgimento de novos países 

industrializados e de novas economias, além da elevação nas relações comerciais entre 

eles são frutos dessa nova realidade e levam as empresas a refletirem em termos globais, 

mesmo estando atuando em seus mercados internos (KANTER, 1996; KEEGAN, 

2005). 

Assim, no momento em que o relacionamento entre as economias nacionais está 

cada vez mais internacionalizado e as barreiras existentes em cada país referentes a 

comércio, investimento, finanças e serviços estão diminuindo e tornando-se flexíveis, é 

necessário que o Brasil aumente sua participação no cenário internacional (LOREIRO; 

SANTOS, 1991, p.24). A participação do Brasil no comércio internacional ainda é 

considerada tímida, já que ocupa a vigésima quinta posição em valor de mercadorias 

exportadas e com percentual de participação de apenas 1,1% nas exportações mundiais; 

com relação às importações, o Brasil ocupa a vigésima nona posição em valor do 

volume de importações, com participação de 0,7 % (WORLD TRADE 

ORGANIZATION, 2006). 

Com relação às exportações brasileiras, observa-se que a balança comercial 

brasileira vem apresentando significativas alterações positivas (BRASIL, 2006).  O 

valor das exportações, em 1980, foi de apenas US$ 20,132 bilhões, já em 1990, era de 

U$ 31, 6 bilhões, chegando aos U$ 52,9 bilhões, em 2000, e alcançou um valor de US$ 

137, 5 bilhões em 2006.  Esse número representou um avanço de 14 % em relação às 
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exportações do ano de 2005. Já as importações também seguiram o ritmo de 

crescimento, porém de uma maneira mais lenta. As importações do Brasil, em 1980, 

giravam em torno de US$ 22,955 bilhões, passaram a contabilizar US$ 20,6 bilhões em 

1990, chegando a U$ 55,8 bilhões em 2000, culminando em U$ 91,4 bilhões em 2006. 

O Brasil atualmente é o líder na América do Sul, tanto em relação às exportações 

quanto às importações em termos absolutos (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2006). 

Alguns fatores estão relacionados a esse crescimento do saldo positivo corrente das 

exportações, como o crescimento da economia mundial, a valorização da moeda 

brasileira frente ao dólar americano e uma sensibilização para o estabelecimento de 

políticas governamentais favoráveis a essa atividade (ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO 

EXTERIOR DO BRASIL, 2006). 

No que diz respeito à participação do Nordeste nas exportações brasileiras, 

pode-se considerar que a região vem ocupando uma crescente importância, 

consolidando-se como a terceira maior região exportadora, com 8,4 % de participação 

na pauta de exportações do Brasil. A Bahia insere-se no contexto das exportações 

nordestinas, em uma posição de liderança, representando 56,7% das exportações do 

Nordeste (BRASIL, 2006). 

As exportações baianas, em 2006, cresceram 21,6% em relação ao ano de 2005, 

superando a taxa de crescimento da exportação brasileira, que ficou em quase 17,1%, 

em comparação com o ano de 2005. As exportações da Bahia somaram o valor de, 

aproximadamente, US$ 6,8 bilhões. O desempenho da atividade exportadora na Bahia 

está vinculado essencialmente ao bom desempenho do setor de derivados de petróleo 

com excelentes preços no mercado externo; à entrada em novos mercados, sobretudo 

em países latinos, como México (automóveis), Argentina, Chile e Venezuela; às altas 

cotações de algumas commodities agrícolas, como o café, o cacau, sisal e frutas e não- 

agrícolas como petróleo, cobre, químicos orgânicos e minerais; e à contínua inserção de 

novos segmentos competitivos na pauta de exportações, como o automotivo, o de 

móveis, o calçadista,  o de eletro-eletrônicos e o de pneumáticos (BRASIL, 2006). 

A atividade de importação, por sua vez, alcançou US$ 4,5 bilhões – crescimento 

de 34,91% frente a 2005 -, apesar do baixo valor relativo do dólar que costuma 

estimular as compras de produtos importados. Isso se deveu à desaceleração da indústria 

baiana, principalmente no segundo semestre, o que esfriou a demanda do setor por 

matérias-primas, máquinas e equipamentos (PROMO-CENTRO INTERNACIONAL 

DE NEGÓCIOS DA BAHIA, 2006).  
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Por outro lado, o Brasil, aproveitando a conjuntura favorável, tem aumentado as 

exportações de fumo, consolidando a sua posição de maior exportador mundial do 

produto, em 1993, ao suplantar os Estados Unidos (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 

FUMO – SINDFUMO, 2006). A explicação para esse desempenho surpreendente do 

tabaco nacional deve-se em grande parte ao incremento de tecnologia no processo 

produtivo, que resultou, por conseqüência, na melhoria da produtividade média da 

cultura, nos estados da região sul, onde a atividade constitui-se de vários arranjos 

produtivos locais. Além desses fatores, somam-se a qualidade do produto brasileiro, o 

surgimento de novos clientes e problemas climáticos enfrentados pelos maiores 

fornecedores, como os Estados Unidos, Índia e Zimbábue (ASSOCIAÇÃO DOS 

FUMICULTORES DO BRASIL – AFUBRA, 2006). 

O complexo agroindustrial baiano de fumo manteve-se na liderança nacional até 

a década de 1950. A partir da década de 1960, decresceu a taxas vertiginosas, tornando-

se um dos menos competitivos e mais decadentes setores do agronegócio nacional. 

Porém, o declínio da fumicultura baiana se consolida a partir década de 1970, período 

em que teve início a produção dos fumos claros, tipos, Virgínia e Burley, nos estados da 

Região Sul (SEAGRI, 2006). A partir de 1970, essa mesma região teve um aumento da 

participação da fumicultura dos seus estados, em virtude da ampliação do seu parque 

industrial e do incremento da produção e da exportação (NERAN, 2004). Atualmente, a 

região configura-se como a de maior participação nas exportações referentes ao fumo e 

seus sucedâneos manufaturados. A Bahia ocupa a terceira colocação geral entre os 

estados brasileiros, sendo ela o maior estado exportador do Nordeste desta commodity, 

conforme os dados da tabela 1 (1) abaixo. 

 

Tabela 1 (1) - Exportação de Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados, 2006. 

Estados Peso em mil ton. US$ FOB US$/TON 

Rio Grande do Sul 439.885.416 1.457.034.047,00 2,67 
Santa Catarina 76.319,17 213.366.248,00 2,80 
Bahia 3.448,52 18.612.788,00 5,40 
São Paulo 1.277,30 7.653.042,00 5,99 
Paraná 1.003,61 2.191.624,00 2,18 
Rio de Janeiro 733,45 4.032.933,00 5,50 
Alagoas 631,59 3.337.032,00 5,28 
TOTAL 622.432,70 1.706.227.714,00 2,74 

Fonte: Aliceweb (2007) 
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A Bahia especializou-se na produção de fumos dark air cured (escuros), 

commodity peculiar para a produção de charutos, cujos atributos são obtidos pela 

combinação dos fatores locais de clima, solo e processo de fermentação. O arranjo 

produtivo de folhas de fumo da Bahia está organizado, basicamente, para a exportação 

da folha beneficiada ou de charutos, produtos mais nobres que os fumos claros, que 

possuem valor agregado dentro da cadeia agroindustrial fumageira (NUNES, 2003; 

SEAGRI, 2006). Essa vantagem comparativa e competitiva do aglomerado 

agroindustrial fumageiro situado na região do recôncavo sul é realçada pela evidência 

da participação obrigatória do fumo baiano nos blends (mistura) dos melhores charutos 

do mundo (MESQUITA; OLIVEIRA, 2003).  Tal competitividade se reflete nos dados 

sobre a exportação de charutos e cigarrilhas, sendo a Bahia responsável por 80% das 

exportações brasileiras desse produto (BRASIL, 2006). 

O aglomerado agroindustrial de charutos da Bahia é composto por sete 

empresas. Apenas uma delas está fora do eixo do recôncavo sul, a CHABA. As demais 

são Dannemann, Josefina, Lecigar, Menendez Amerino, Paraguaçu e Talvis. Essas 

empresas detêm cerca de 80% do mercado doméstico.  Em 2006, o mercado brasileiro 

de charutos aumentou entre 8% e 10%, o que pode ser considerado uma evolução 

significativa. As cigarrilhas, contudo, tiveram desempenho mais expressivo, com 

incremento de, aproximadamente, 20% (SINDFUMO-BA, 2006). Os principais países 

compradores de fumo e charutos dessas empresas são: os Estados Unidos, Canadá, 

Alemanha, Holanda, Suíça, França, Inglaterra, Itália e Argentina (SEAGRI-BA, 2006).  

Dentre as empresas mencionadas, merece destaque a Menendez Amerino por ser 

a maior fabricante de charutos e cigarrilhas do Brasil. Ela é uma das mais tradicionais 

empresas do setor charuteiro nacional, atuando no mercado há 30 anos. Com relação à 

participação no mercado interno, a empresa detém uma participação de 60% a 70% do 

mercado de charutos, e cerca de, 80% do de cigarrilhas, produzindo, cerca de 3,5 

milhões de unidades por ano, com exportações que chegam a 200 toneladas de fumo. A 

empresa tem-se voltado para uma atuação internacional, já dedicando, 

aproximadamente, 30% da sua produção para exportação (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DO FUMO, 2000, 2006). A linha de produtos da Menendez Amerino é composta pelos 

charutos Alonso Menendez (criado há 25 anos e hoje responsável por 55% das vendas 

de charutos da empresa), Dona Flor, Dona Flor Petit Corona – e, agora, pelo Aquarius 

Século XXI – e pelas cigarrilhas Gabriela e Dona Flor, VIP e St. James.  
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Sendo assim, o comércio internacional torna-se vital para um país, e para suas 

empresas, por várias razões: o comércio expande mercados, cria oportunidades para a 

produção e distribuição de bens, permite às empresas explorarem oportunidades 

crescentes em outros países e as tornam menos dependentes do seu mercado interno 

(BOONE; KURTZ, 1987).  

 

1.2 Determinação do problema  
Tradicionalmente, o processo de internacionalização vem sendo descrito como 

um mecanismo de desenvolvimento das exportações de uma empresa via aumento de 

sua atuação em mercados potenciais, tanto importadores quanto exportadores. Porém, 

novas pesquisas vêm mostrando que a internacionalização é fruto da capacidade 

competitiva da empresa em seu mercado doméstico, relacionada a características 

econômicas, culturais e geopolíticas do país de origem. 

Mediante os argumentos antes apresentados, esta pesquisa tem como caráter 

ontológico investigar o processo de formação das estratégias de internacionalização 

adotado pela Menendez Amerino para o ingresso no mercado externo. Dessa forma, 

para entender a lógica da problemática existente, serão adotados três pilares teóricos 

para a abordagem do problema: (i) modelo de internacionalização proposto pela Escola 

Nórdica de Negócios Internacionais ou Escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 

1977); (ii) a partir da presença ou ausência de certos atributos em países ou regiões que 

favorecem o desenvolvimento da competitividade da indústria, utilizando-se o “Modelo 

Diamante Nacional”, proposto por Porter (1993); (iii) uma perspectiva da firma de 

dentro para fora, ou uma visão baseada nos recursos (Resource-Base View) (PENROSE, 

1959). Associada a esses modelos, acrescenta-se uma abordagem no processo 

(pensamento, formação e mudança), conteúdo e contexto.  

O processo de internacionalização vivenciado pelas empresas brasileiras, seja 

esse acelerado ou gradual, especificamente o da indústria fumageira da Bahia, tem 

demonstrado que não é unicamente vivenciado pelas empresas multinacionais. O 

envolvimento no processo de internacionalização da indústria fumageira baiana, tem 

provado evoluções qualitativas e quantitativas no mercado externo. Nesse âmbito, a 

compreensão do problema de pesquisa esteve ligada ao significado de processo 

estratégico. Van de Ven (1992) sugere três definições de processo estratégico, 

destacando-se entre elas o conceito de processo como uma seqüência de eventos, 
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provocada por ações individuais e organizacionais. Por meio desse conceito, pode-se 

descrever como a organização modificou suas estratégias ao longo do tempo. Sendo 

assim, esta pesquisa busca investigar e compreender o processo de formação das 

estratégias de internacionalização da empresa Menendez Amerino, ao longo do tempo.  

Diante do cenário apresentado, surge a seguinte questão de pesquisa: Como se 

desenvolveu internacionalização da empresa Menendez Amerino, entre 1977 e 

2006? 

 

1.3 Objetivos 
Os objetivos seguintes foram definidos com o propósito de orientar a resposta à 

pergunta de pesquisa e nortear o estudo. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Identificar o modo como foram desenvolvidas as estratégias de 

internacionalização da empresa Menendez Amerino.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos são: 

I. Analisar como e sob quais condições aconteceu o processo de 

internacionalização da empresa Menendez Amerino. 

II. Analisar como aconteceu o processo de formação de estratégias de 

internacionalização baseada nos recursos da empresa. 

III. Analisar os principais atributos que favoreceram a internacionalização da 

firma. 

IV. Analisar aspectos do contexto nacional e internacional que interagiram no 

processo de internacionalização da firma, bem como os padrões de 

comportamento da empresa ao longo do tempo. 
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1.4 Justificativa 
O ambiente competitivo das empresas está se tornando cada vez mais dinâmico. 

Aspectos relacionados à globalização, como a volatilidade do capital e a atuação das 

empresas em nível global têm acirrado a concorrência nos mais diversos segmentos de 

mercado, exigindo das empresas novas posturas e estratégias. Num âmbito global, a 

estratégia de internacionalização adotada pela empresa tem assumido um papel de 

extrema relevância à busca da vantagem competitiva sustentável (HITT et al, 2002). 

Atualmente, o mercado nacional de charutos e cigarrilhas encontra-se em 

estagnação, tendo como causas principais a alta tributação sofrida por esse setor, os 

hábitos culturais, o baixo poder aquisitivo da população em geral e o contrabando. A 

indústria fumageira ainda sofre com fortes pressões governamentais e de organizações 

não governamentais, com políticas e campanhas antitabagistas. Em tentativa de fazer 

frente a esse panorama, as empresas de charutos estão voltando-se para o mercado 

internacional como forma de ampliação da sua estrutura, buscando novos mercados e 

ampliando a sua linha de produtos. 

Dados do Sindifumo-BA (2004) revelam que, a partir de 1997, o mercado 

mundial de charutos e cigarrilhas vem experimentando um crescimento, tendo os 

Estados Unidos como país líder do maior mercado consumidor. Responder de forma 

competitiva e sustentável ao mercado externo e adotar estratégias que visem a melhorar 

o sistema produtivo, atendendo as necessidades de seus clientes, principalmente no que 

diz respeito à qualidade e preços competitivos, são o desafio encontrado pelas empresas 

que atuam em mercados internacionais nesse setor. 

A adoção de uma estratégia de internacionalização, eficiente e eficaz, torna-se 

uma questão central para obter sucesso nos negócios. A atividade de exportação é 

considerada como sendo o primeiro passo para o processo de internacionalização de 

uma empresa (JOHANSON; VAHLE, 1977). O comprometimento que uma empresa 

tem quanto à exportação pode ser considerado um requisito para o sucesso em mercados 

externos (ROCHA, 2002, p. 65). Atentando para esses pontos de vistas, é relevante a 

tentativa de se fazer uma investigação na indústria de fumo da Bahia, devido à 

necessidade de estudos na área de internacionalização dessa indústria, tendo como caso 

de análise a empresa Menendez Amerino, maior fabricante e exportadora de charutos e 

cigarrilhas do Brasil. 
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Por meio desta pesquisa, pretende-se fazer uma discussão conceitual sobre o 

processo de internacionalização da indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia, com o 

intuito de investigar o modo como ocorreu e as estratégias utilizadas pelas empresas 

para superar a estagnação do mercado interno. A escolha da empresa se justifica pelo 

critério de representatividade que a Menendez Amerino exerce no setor. Como foi 

mencionado, a empresa em questão é a maior fabricante de charutos do Brasil, com o 

market-share de 60% a 70% no segmento de charutos e de 80% no de cigarrilhas. E 

atualmente tem-se dedicado à exportação como modo de ampliar as suas receitas. 

Assim, as estratégicas de internacionalização da Menendez Amerino, uma referência 

para as empresas em seu setor, devem ser analisadas para que teorias possam ser 

formuladas, servindo de diretrizes para melhor atuação internacional das empresas que 

compõem essa indústria. 

  A contribuição desta pesquisa repousa na possibilidade de se analisarem as 

estratégias de internacionalização construídas na indústria de charutos e cigarrilhas, 

formando uma base teórica para que tanto profissionais como acadêmicos possam 

conhecer e, assim, desenvolver novas possibilidade de atuação, visto que a área ainda 

necessita desenvolver suas próprias teorias e pesquisas, visando a contribuir com o 

conhecimento científico da administração estratégica. Portanto, esta investigação se 

propõe contribuir para um melhor entendimento das estratégias de internacionalização 

adotadas nessa indústria, concentrando-se em uma análise baseada nos três modelos de 

internacionalização – RBV, UPPSALA e DIAMANTE - (OLIVEIRA, 2007) sob a ótica 

do processo, conteúdo e contexto (PETTIGREW, 1987; DE WIT; MEYER, 2004), uma 

vez que não fora encontrada, na literatura nacional e na internacional, uma proposta de 

investigação acadêmica com essa perspectiva sobre a indústria em questão. Sendo 

assim, pretende-se fornecer aos gestores, tanto da empresa pesquisada como aos das 

demais, novas ferramentas de gestão na elaboração das estratégias de cunho 

internacional baseadas em uma visão integradora entre os recursos externos e internos e 

as características presentes nos gestores.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 
Quanto à estrutura, esta dissertação contempla seis capítulos. Neste primeiro 

capítulo, além de contextualizar o tema, define-se o problema de pesquisa, os objetivos, 

a relevância e as justificativas da investigação. 
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No segundo capítulo, apresentam-se a fundamentação teórica da pesquisa, em 

que se realiza uma revisão de literatura acerca do processo, conteúdo e contexto. Quanto 

ao processo estratégico, a revisão teórica centra-se nas questões do pensamento 

estratégico, formação estratégica e mudança estratégica. Em seguida, é apresentado o 

conteúdo estratégico de internacionalização fundamentado na RBV e Uppsala. Abrindo 

as questões do contexto estratégico, inserem-se as estratégias de internacionalização 

com base nos Determinantes da Vantagem Competitiva nacional. 

No terceiro capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados, 

os conceitos básicos, as perguntas de pesquisa, o resumo da investigação e o 

delineamento da pesquisa. Explicam-se também, a maneira como a amostra foi 

selecionada, os métodos utilizados para coleta e análise de dados, a confiabilidade e 

validade do estudo e as suas limitações. 

O capítulo quatro apresenta os resultados do estudo. Inicialmente, faz-se uma 

breve descrição da história e características da indústria selecionada para estudo. Nas 

seções subseqüentes, apresentam-se o processo de internacionalização da empresa, o 

conteúdo de sua internacionalização e o contexto que favoreceu o processo de 

internacionalização. Nesse capítulo, também é feito a discussão dos achados, 

realizando-se as devidas conexões com a fundamentação teórica.  

No quinto capítulo, exibem-se as conclusões, acompanhadas por algumas 

recomendações para estudos futuros e implicações para a prática na indústria em 

investigação. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas para a 

elaboração da pesquisa, seguidas pelos apêndices e anexos da dissertação.  
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Figura 1 (1): Estrutura da dissertação 
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2 Fundamentação teórica 
 

Esta pesquisa visa analisar o desenvolvimento das estratégias de 

internacionalização da Menendez Amerino, sob a ótica das teorias de 

internacionalização da RBV, do modelo sueco ou de Uppsala, dos Determinantes da 

Vantagem Competitiva Nacional. Associadas a essas teorias adotam-se três dimensões 

estratégicas para o fenômeno em investigação: o processo estratégico, o conteúdo 

estratégico e o contexto estratégico. 

É importante destacar que a palavra “estratégia”, no campo da teoria 

organizacional, é definida por diversos autores entre os quais se destacam, Andrews 

(1987), Ansoff (1973), Chandler (1962), Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), Porter, 

(1986) e Quinn (1978). Cada um deles, dependendo da escola teórica a que pertence, 

enfatiza um determinado aspecto da estratégia. Devido à ampla variedade de 

perspectivas sobre estratégia, nesta investigação adotar-se-á uma definição mais 

genérica proposta por De Wit e Meyer (2004, p. 50), para quem estratégia seria “um 

curso de ações para alcançar um propósito organizacional”.  

Devido à tendência da globalização dos negócios, cada vez mais as firmas estão 

se voltando para o processo de internacionalização de suas atividades. O processo de 

internacionalização, ou seja, o modo de atuação e envolvimento das operações da 

empresa em dois ou mais países (DE WIT; MEYER, 2004, p. 538), vem ganhando 

destaque na literatura, tanto em marketing internacional como em administração 

estratégica. 

O processo de internacionalização de uma empresa começa a se desenvolver 

quando ela decide iniciar suas atividades em outro país (CORRÊA; LIMA, 2006). A 

escolha pela internacionalização pode ser dividida em dois tipos: a internacionalização 

com o investimento direto no exterior e a internacionalização sem investimentos diretos 

(KEEGAN, 2005; JOHANSON; VAHLNE, 1977).  

O processo de internacionalização, com investimento direto no exterior - IDE, 

significa que a empresa está mais disposta a um nível mais elevado de investimento no 

mercado externo. A internacionalização com IDE considera uma implantação física no 

exterior. Tal implantação pode ser feita de diversas formas: subsidiária de vendas, que 
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exige um alto nível de investimentos em termos de marketing; subsidiária de produção, 

cujas atividades na manufatura de mercadorias se voltam para outros mercados; e 

subsidiária integrada, que é responsável pela total extensão da cadeia de valor das 

atividades, incluindo produção e vendas. A figura 2 (2), abaixo, exemplifica as 

atividades envolvidas em cada tipo de subsidiária, bem como as alternativas disponíveis 

de crescimento internacional da empresa. Além dessas formas de atuação, merecem 

destaque as joint ventures e as alianças estratégicas (DE WIT; MEYER, 2004). 

 

 Figura 2 (2) – Opções de crescimento internacional. 
Fonte: Adaptado de De Wit e Meyer (2004, p. 538) 
 

A internacionalização sem investimento é caracterizada nos estágios iniciais de 

internacionalização da firma, quando os produtos são vendidos para os compradores 

estrangeiros de forma direta (internet ou vendas por telefone) ou de forma indireta, por 

meio de agentes de vendas, agentes locais ou distribuidores, definindo-se essas 

atividades como exportação (DE WIT; MEYER, 2004). A exportação também pode ser 

definida como a atividade da empresa, quando não há implantação estável e permanente 

no exterior, sob a forma de sucursal ou filial (LOREIRO; SANTOS, 1991). Podem-se 

distinguir vários tipos de exportação. Os mais comuns são descritos na figura 3 (2); a 

seguir. 
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Figura 3 (2) - Formas de exportação. 
Fonte: Adaptado de Loreiro e Santos (1991). 

 

Existem outras formas de atuação sem investimento direto no exterior, como os 

acordos de licença, acordos de franchise e contratos de gestão. Tais tipos de atividades 

exportadoras são geralmente menos onerosas tributariamente, em termos de custos 

iniciais para a firma, do que o estabelecimento de uma subsidiária de venda (DE WIT; 

MEYER, 2004, p. 538). 

Com o crescimento do comércio internacional mundial, o Governo brasileiro, de 

um modo geral, tem incentivado as empresas a ingressarem no comércio internacional, 

por meio de políticas de incentivo à exportação. Essas políticas governamentais levam, 

muitas vezes, empresários mal estruturados a ingressaram em um campo desconhecido 

de boa parte das empresas brasileiras. Dessa forma, é importante destacar que a 

estratégia de exportação não deve ser adotada por ser uma prática inovadora em voga no 

cenário empresarial, mas sim como uma estratégia sólida e sustentável, resultado de 

uma análise dos fatores internos e externos das potencialidades presentes na empresa. 

Antes de exportar, a empresa deve perguntar-se se a sua estratégia de exportação 

é resultado do comportamento dos concorrentes de sua indústria ou se é um 

posicionamento competitivo de criação de valor independente da situação do ambiente 

de mercado onde a empresa se encontra (RUMELT, 1974; BESANKO; DRANOVE, 

SHANLEY; SHAEFER, 2006). Clerides e Kassinis (2001) relatam que o sucesso da 

estratégia de exportação está intimamente relacionada aos fatores ambientais da 

localização da empresa e das idiossincrasias presentes em tais firmas, como idade, 

dimensão e recursos.  
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Na administração estratégica, o processo de pesquisa é por sua natureza 

tridimensional, possuindo processo, conteúdo e contexto, sendo que essas dimensões 

estão em constante interação (PETTIGREW, 1992). Assim, a abordagem teórica desse 

estudo tem um caráter tridimensional, a fim de melhor compreender o fenômeno em em 

questão.  

Com relação ao processo estratégico, o referencial teórico enfatiza as dimensões 

referentes ao pensamento estratégico, à formação estratégica e à mudança estratégica. 

No que se refere à dimensão do conteúdo estratégico, destaca-se a internacionalização 

da firma vista por uma perspectiva interna da empresa, com uma abordagem centrada na 

RBV e no Modelo de Internacionalização de Uppsala.  A última dimensão estratégica, 

ou seja, o contexto estratégico terá como elemento central o contexto que propicia a 

internacionalização da firma, visto sob uma perspectiva de atributos nacionais, 

utilizando o modelo dos “Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional” proposto 

por Porter (1993).  

 

2.1 O processo estratégico 
O processo estratégico é caracterizado por três fatores principais: o pensamento 

estratégico, a mudança estratégica e a formação estratégica. É importante deixar claro 

que esses fatores não são fases, estágios ou elementos que podem ser entendidos 

isoladamente. Visto que estão fortemente interligados e parcialmente sobrepostos (DE 

WIT; MEYER, 2004, p. 7). A forma de apresentação do processo estratégico, utilizado 

a seguir, reflete apenas um melhor encaminhamento didático do assunto. 

 

2.1.1 O pensamento estratégico 

Entender o pensamento estratégico é uma questão que, ao longo do tempo, tem 

sido motivo de constantes pesquisas, mas que ainda se apresenta-se sem solução. Afinal, 

o que se passa na mente do estrategista quando ele escolhe uma estratégia e descarta 

outra? Compreender como as escolhas e decisões se passam na mente do estrategista 

parece ser o grande desafio do processo estratégico. Adamides e Karacapidilis (2005, p. 

77) afirmam que a formação estratégica é um processo de intenso conhecimento social 

que envolve os gerentes em diversas esferas cognitivas.  

Os gestores organizacionais, que também podem ser considerados como sendo 

os principais executivos, desempenham um papel extremamente relevante nas escolhas 
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estratégicas da organização. Em relação a esse papel, Calori et al (1994, p. 2) 

argumentam que o “executivo chefe pode ser caracterizado como um tomador de 

decisão, um líder visionário e um ator político nas decisões estratégicas”. Por sua vez, 

Hambrick e Mason (1984) afirmam que as estratégias e a efetividade de uma 

organização são reflexões dos valores e bases do pensamento dos poderosos atores na 

organização, dentre eles o líder estratégico.  

As estratégias podem ser consideradas dessa forma como abstrações da mente 

dos líderes organizacionais (MINTZBERG, 1978). Elas não teriam uma estrutura 

definida, devido à natureza complexa dos problemas estratégicos (MASON e 

MITROFF, 1981, p. 3). Em conseqüência, os problemas estratégicos não teriam uma 

clara definição e seriam extremamente difíceis de serem descritos e julgados a partir de 

uma única solução, pois eles poderiam ter ramificações, tornando-se difícil isolá-los, 

ganhando o fato em análise um caráter de complexidade (MASON; MITROFF, 1981). 

Assim, para entender como as estratégias são formadas pelo executivo estrategista, é 

preciso empenhar-se nas atividades cognitivas ou elementos do pensamento estratégico. 

De Wit e Meyer (2004, p. 55) afirmam que a maior parte das decisões mentais são 

tomadas a partir de mapas cognitivos.  

Sejam quais forem eles, de modo geral, os gestores encontram-se em pensar 

logicamente e/ou agir criativamente. Autores como Ansoff (1973), Chandler (1962), 

Porter, (1986) e Andrews (1987), destacaram-se como defensores do pensamento 

racional dentro da organização. A corrente racional da formação estratégica defende a 

perspectiva lógica do raciocínio, afirmando que a estratégia é uma atividade 

basicamente racional da organização. Esse raciocínio cartesiano, proposto por esses 

autores na tomada de decisão estratégica, é característico das escolas como a do design, 

planejamento e até mesmo posicionamento. Ainda analisando a perspectiva racional, as 

estratégias são vistas como um conjunto de passos, exigindo uma habilidade analítica 

rigorosa, consistente e objetiva. Quando esse procedimento se defronta com a falta de 

informações sobre o cenário em que atua, as tomadas de decisão são as mais lógicas 

possíveis na tentativa de conseguir o mínimo de perdas. 

 O processo de formação da estratégia, entretanto, não é e nem pode ser dividido 

racionalmente, como propõe por Ramanantsoa (1998), pois eliminaria quase 

completamente o lado criativo e intuitivo do surgimento da estratégia. O processo de 

formação da estratégia é um ciclo contínuo, não um processo racional de fases. As 



31 

 31 

análises feitas para identificar cenários, sugeridas pelo autor, podem mudar de um dia 

para o outro, quando as forças de uma empresa podem se tornar uma fraqueza. 

Autores como Quinn (1978), Mason e Mitroff (1981), Ohmae (1989), Pettigrew 

(1992), Mintzberg et al (2000), Mintzberg e Westley (2001) advogam que os problemas 

estratégicos são de natureza complexa e não podem ser fácil e objetivamente definidos. 

As decisões na vida real não seguem a mesma lógica. O processo é extremamente 

desalinhado. Portanto, os autores sugerem novas formas de entender o pensamento e os 

problemas estratégicos, que podem ser vistos de diversos ângulos. 

Os gerentes que formulam decisões estratégicas se defrontam com uma alta 

ambigüidade e incerteza com relação ao seu ambiente, bem como com uma vasta 

disposição de informações. Em conseqüência, seu mapa cognitivo é insuficiente para 

que decisões complexas sejam tomadas de forma eficaz. Visto isso, a capacidade de 

pensar criativamente por parte do gerente pode ser um diferencial competitivo, como 

afirmam Eisenhardt e Brown (1998). 

No pensamento criativo, existe uma perspectiva intuitiva de formulação da 

estratégia, essa perspectiva aceita a lógica como um elemento importante, mas sua 

ênfase é o pensamento intuitivo. A perspectiva do pensamento criativo compreende que 

nem sempre é possível se ter uma solução ótima para o problema e que também existem 

múltiplas variáveis, não havendo uma única maneira de solução (PFEFFER; 

SALANCIK, 1974). Um estudo realizado por Fahey e Narayanan (1989, p. 374) 

demonstrou que a percepção intuitiva e as crenças que os gerentes possuem sobre o 

ambiente são elementos críticos que interferem no comportamento e no desempenho da 

empresa. 

O processo de internacionalização adotado por uma empresa será influenciado 

em grande parte pelas decisões tomadas pelos seus principais executivos. As atividades 

do pensamento estratégico desenvolvidas na mente dos gestores organizacionais 

(estrategistas) são fundamentais para determinar o modo de entrada no mercado, os 

parceiros a serem utilizados, as networks que possivelmente deverão ser iniciadas e, 

principalmente, o processo que a empresa irá adotar como forma de atuação no mercado 

estrangeiro. 
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2.1.2 A formação das estratégias 

A formação das estratégias nas organizações surge a partir do momento em que 

o estrategista precisa tomar uma determinada decisão, em virtude de um determinado 

problema (MASON; MITROFF, 1981). Para o entendimento do processo de formação 

das estratégias, merecem destaque as contribuições promovidas por Mintzberg et al 

(2000) a partir de um agrupamento feito pelos autores em dez escolas de estratégias.  

As dez escolas podem ser agrupadas em três grandes grupos. O primeiro grupo é 

composto de três escolas de estratégia, a saber: a escola do design, a escola do 

planejamento e a escola do pensamento. Essas três escolas são de natureza prescritiva - 

interessam-se mais pelo modo como as estratégias deveriam ser formuladas e menos 

pela maneira como foram concebidas. O segundo grupo é composto de seis escolas, a 

saber: a do espírito empreendedor, a cognitiva, a do aprendizado, a do poder, a da 

cultura e a do ambiente e é de natureza descritiva. Esse segundo grupo estratégico tem 

sua preocupação voltada para a concepção da estratégia com base no indivíduo e no 

ambiente. E o terceiro grupo estratégico, que é um concentrado dos outros dois, contém 

apenas uma escola: a escola da configuração, que procura integrar várias partes: gênese, 

conteúdo, estruturas organizacionais e contexto em função do estágio de vida das 

organizações (MINTZBERG et al, 2000). 

De Wit e Meyer (2004) consideram o processo de formação da estratégia um 

fenômeno extremamente debatido na administração estratégica, sendo possível entendê-

lo a partir de dois pólos, caracterizando-se um inter-relacionamento: a perspectiva do 

planejamento da estratégia e a perspectiva incremental criativa baseada no aprendizado 

da estratégia. Dessas duas formas de pensamento, podem surgir derivações e formas 

híbridas de formulação estratégica, como o incrementalismo lógico, proposto por Quinn 

(1978) e a formulação da estratégia como um processo negociado (CYERT; MARCH, 

1963). 

Então, como o estrategista deveria formar suas estratégias? O estrategista deve 

empenhar-se em formular e implementar planos estratégicos apoiados por um 

planejamento formalizado e um sistema de controle? Ou deve, incrementalmente, 

comportar-se como inventor e explorador do desenvolvimento organizacional?  

Questionar como as estratégias são formadas torna-se fundamental para 

conseguir que as organizações ajam estrategicamente (DE WIT; MEYER, 2004). 

Autores como Child (1972), Ansoff (1973), Porter (1986), Andrews (1987) e 
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Chakravarthy e Lorange (1991) advogam que a formação da estratégia deveria ser 

baseada em processos que se desenvolvem por meio de uma série de etapas seqüenciais, 

racionais e analíticas. Nessa perspectiva, a estratégia corporativa é um padrão de 

decisões que determinam e revelam os objetivos propostos ou produzem as principais 

políticas e planos da organização. Esse padrão resulta em uma série de decisões que irão 

definir a característica, a imagem da organização e a sua posição na indústria e no 

mercado (ANDREWS, 1987). 

Pesquisas lideradas por Mintzberg et al (2000), Mintzberg e Westley (2001) 

contestam o modo racional de formação de estratégia, em que o “pensar primeiro” 

ganha destaque em relação às outras possibilidades de ação. Assim, argumenta-se que 

nem sempre as pessoas seguem o princípio lógico de tomada de decisão, na qual 

primeiro define-se o problema, então se diagnostica as causas, projetam-se as possíveis 

soluções e decide-se qual delas é a melhor para ser implementada. Bass (1990) observa 

que a intuição funciona como uma importante função de efetividade na administração e 

liderança, sendo um elemento diferenciador no momento em que estratégias formais 

falham. 

Para Ohmae (1989), a arte da formação estratégica está diretamente vinculada ao 

pensamento criativo e intuitivo e não pode ser reduzida a uma fórmula. O gerente 

empreendedor com a capacidade de ter idéias criativas é aquele que possui a habilidade 

de combinar, sintetizar ou recombinar fenômenos não relacionados (OHMAE, 1989). 

Agor (1990) sugere algumas situações em que o uso da intuição é mais adequado: a) 

existe um alto nível de incerteza no ambiente; b) existem poucos precedentes para a 

ação, em virtude de uma nova emergente tendência; c) os “fatos” são limitados ou 

pouco conhecidos; d) existem várias alternativas plausíveis para escolher em relação a 

um determinado fato, para cada opção. 

Os problemas estratégicos não têm uma forma própria, portanto não podem ser 

programados, como apregoa a perspectiva da formação racional estratégica (KHATRI; 

ALVIN, 2006). O pensamento estratégico intuitivo não tem a pretensão de eliminar os 

métodos quantitativos de formação estratégica. A necessidade do uso da intuição existe, 

porque poucas decisões estratégicas de negócios têm informações completas, acuradas e 

na hora certa. Sendo assim, intuição não é um processo irracional. Ela é baseada no 

profundo entendimento da situação, sendo um fenômeno complexo que retira do nosso 

subconsciente o conhecimento armazenado das nossas experiências passadas (KHATRI; 

ALVIN, 2006). 
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As abordagens mencionadas nas duas perspectivas podem ser entendidas a partir 
do quadro 1 (2), a seguir, que mostra uma comparação entre as diversas dimensões de 
cada uma delas. 

 

Características 
Perspectiva do 

Planejamento Estratégico 
Perspectiva do 

incrementalismo Estratégico 

Ênfase em: deliberado sobre o emergente emergente sobre o deliberado 

Natureza da estratégia: intencionalmente formada gradualmente moldada 

Natureza da formação: calculada descoberta 

Visão do futuro: 
previsão e antecipação 

parcialmente desconhecido e 
imprevisível 

Postura em direção ao 
futuro: 

cria compromissos, preparo 
não assume compromissos, 
permanece inflexível 

Processo de formação: 
formalmente estruturado e 
compreensivo 

desestruturado e fragmentado 

Passos do processo de 
formação: 

pensar primeiro, então agir 
pensando e agindo de forma 
mesclada 

Tomada de decisão: hierárquica disperso 

Foco da tomada de decisão: 
otimização recursos e coordenação 

experimentação e iniciativa 
paralela 

Implementação focada em: 
programação (organização 
eficiente) 

aprendizado ( desenvolvimento 
organizacional) 

Mudança estratégica: 
implementação top-down 

exige mudanças nas fronteiras 
culturais e cognitivas 

Quadro 1 (2) - Perspectiva do planejamento estratégico versus a perspectiva  
estratégica incrementalista. 
Fonte: Adaptado de De Wit e  Meyer  (2004, p. 124). 

 

 Seja qual for a perspectiva escolhida por uma organização, a análise do seu 

processo de formação de estratégias deve ser dinâmica, flexível e inovadora. A análise 

deve reconhecer o poderoso papel que os valores e objetivos exercem na organização e 

a importância do processo estratégico na facilitação da comunicação e coordenação. 

Essa análise ainda deve reconhecer a importância da intuição, do conhecimento tácito e 

do aprender fazendo para uma contemplação mais científica (RUMELT; SCHENDEL; 

TEECE, 1995). 

 

2.1.3 Mudança estratégica 

Com as constantes transformações tecnológicas, econômicas e sociais 

vivenciadas pelas sociedades, surge o questionamento para se saber como a firma deve 

se comportar em relação a essas alterações. Para a maioria das organizações, o processo 

dinâmico de ajuste às incertezas e mudanças ambientais é extremamente complexo, 

abrangendo uma miríade de decisões e comportamentos em vários níveis da 
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organização (MILES et al, 1978). De modo geral, as firmas devem estar constantemente 

alinhadas com o ambiente, reagindo aos eventos externos, ou moldando o ambiente no 

qual elas operam.  

Mas nem toda mudança vivenciada pela firma pode ser considerada de natureza 

estratégica. É preciso fazer uma distinção entre mudanças operacionais e mudanças 

estratégicas. Conforme De Wit e Meyer (2004), as mudanças operacionais são aquelas 

que apenas afetam o sistema de desempenho operacional, tornando a empresa mais 

eficiente e eficaz em suas atividades. As mudanças estratégicas, por seu turno, são 

aquelas que ocorrem quando a firma cria um novo alinhamento com ambiente, ou seja, 

uma nova adequação do modo como a empresa “faz negócios”, precisamente no seu 

sistema de negócios. Dessa forma, os resultados esboçados focam as mudanças 

estratégicas. O desafio para os gerentes é implementar as mudanças estratégicas na 

cadência certa com as oportunidades e ameaças do ambiente. O trabalho de Miles et al 

(1978) revela uma grande contribuição sobre a relação entre estratégia, estrutura e o 

processo de mudança. Os autores propõem uma tipologia de padrões de comportamento 

sobre como as organizações se movem e das exigências gerenciais de diferentes modos 

de ajustamento no processo de alcance do equilíbrio efetivo entre organização e 

ambiente. 

Para Miles et al (1978), essencialmente, existem quatro tipos de comportamento 

estratégico adotados pelas organizações: explorador (prospectors); defensor 

(defenders); analisador (analyzers) e reativo (reactors). Eles argumentam que as 

organizações que adotam o tipo de comportamento prospectors investem pesadamente 

em pessoas e grupos que possam monitorar as potenciais oportunidades do ambiente.  

As organizações exploradoras adotam uma postura agressiva em busca de novas 

oportunidades (MILES et al, 1978). O padrão de comportamento do tipo defendesr 

representa e mantém deliberadamente uma forma estável de atuação com o ambiente. 

As empresas defensoras adotam uma postura quase que oposta à do comportamento de 

organizações prospectors, pois procuram defender e garantir a posição em que se 

encontram (MILES et al , 1978). 

Já as organizações que adotam o comportamento analyzers caracterizam-se por 

uma postura intermediária ao ambiente, em relação ao comportamento prospectors e 

defenders, ou seja, buscam novos produtos e mercados, mas garantem seus produtos e 

mercados atuais. E, por fim, as organizações que adotam o comportamento do tipo 
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reactors, não adotam uma postura pró-ativa, apenas reagem às ações das outras 

organizações quando são forçadas.  

Outra importante contribuição para o entendimento das mudanças estratégicas 

nas organizações foi desenvolvida por Pettigrew (1985). O ponto inicial de sua análise 

de mudança estratégica é a noção de que a formulação do conteúdo de qualquer nova 

estratégia, inevitavelmente, requer observação de seu contexto e processo. O contexto 

externo refere-se ao ambiente social, econômico, político e competitivo no qual a 

empresa opera e o contexto interno refere-se à estrutura, cultura corporativa e o contexto 

político dentro da empresa em que as idéias sobre mudança acontecem. Conteúdo 

refere-se às áreas particulares de transformação sob avaliação; o processo de mudança, 

por sua vez, refere-se às ações, reações e interações de várias partes interessadas que 

buscam levar a empresa de seu estado presente para um estado futuro. A figura 4 (2), 

abaixo, expressa a proposta da pesquisa em mudanças estratégicas desenvolvida por 

Pettigrew (1987). 

 Com base no framework teórico proposto por Pettigrew (1987), podemos 

deduzir que o “o quê” da mudança está envolvido teoricamente no conteúdo da 

mudança, “o porquê” é derivado do contexto externo e interno e “o como” da mudança 

pode ser entendido a partir da análise de seu processo (PETTIGREW, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 (2) - Framework direcionador para a pesquisa em mudanças 
estratégicas. 

                Fonte: Pettigrew (1987, p. 657) 
 

Calori; Johnson e Sarnin (2000, p. 354) desenvolveram uma interessante 

tipologia sobre o comportamento das empresas frente às mudanças na competição 

internacional. Para esses autores, as firmas podem ser agrupadas em seis tipos de 

padrão. O primeiro tipo seriam os mercadores globais. As firmas nessa classificação 

Conteúdo Processo 

Contexto 
Externo 

Interno 
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crescem internamente e se expandem gradualmente para uma região maior em direção 

ao mercado estrangeiro; o segundo tipo são os reestruturadores transnacionais, que 

reestruturam sua indústria por meio de fusões e aquisições, adotando um 

comportamento transnacional entre as fronteiras dos países; os inovadores tecnológicos 

seriam o terceiro padrão. As empresas que se enquadram nessa categoria são detentoras 

de uma vantagem monopolista tecnológica no país de origem, onde exploram essa 

vantagem para entrar nos mercados externos. 

Os “jogadores luxuosos do mercado global”, são o quarto tipo de padrão, as 

empresas que se enquadram nesse padrão, possuem uma forte imagem e uma habilidade 

de modelar e manufaturar seus produtos, expandindo-se pelas fronteiras por meio de 

seletivos canais de distribuição, focando no segmento luxuoso e nos principais 

mercados mundiais. O quinto tipo de padrão mencionado por Calori et al. (2000, p. 350) 

são os “diferenciados”, que possuem produtos distintos, uma marca forte e preços 

premium crescendo internamente e expandindo-se gradualmente, concentrando-se em 

poucos segmentos de mercado. E, por fim, o sexto tipo que seriam os Low Cost, que 

possuem uma vantagem de custo na manufatura, expandindo-se seletivamente pelas 

fronteiras e concentrando-se nos segmentos de massa. 

A mudança estratégica nas organizações, para De Wit e Meyer (2004), pode ser 

compreendida e agrupada a partir de duas perspectivas: por meio do paradoxo da 

mudança organizacional, definido como a dialética existente entre as mudanças com 

bases em revoluções radicais e as decorrentes da evolução contínua. Em um ambiente 

instável, onde existe uma alta velocidade nas mutações dos mercados, as decisões 

estratégicas devem ser feitas de forma rápida. Em consonância, acadêmicos como 

Eisenhardt e Brown (1998) e Khatri e Alvin (2006) sugerem a intuição estratégica como 

uma ferramenta em tais contextos.  

Hammer (1990) afirma que o “coração” da mudança é a noção de um 

descontínuo pensamento que reconhece a necessidade de se libertar dos antigos 

métodos, regras e operações ultrapassadas, rompendo com esses processos, e dando 

lugar à inovação e produtividade com foco no cliente. Já a noção de mudança trazida 

por Imai (1986) apresenta-se como um contraponto a Hammer (1990). Sua concepção 

de mudança desenvolve idéias baseadas no conceito de kaisen, que nada mais é que uma 

noção contínua de melhorias ou aperfeiçoamento dos procedimentos, rotinas, processos 

produtivos e de até mesmo a própria forma de administrar a organização.  
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Paul (1994) argumenta que um realinhamento radical é somente necessário para 

explorar uma nova oportunidade emergente, enquanto que o processo incremental de 

mudança é aconselhado para organizações que operam em ambientes onde as alterações 

são difíceis de serem identificadas. Seja qual for o ritmo estabelecido para mudança, a 

liderança presente na organização será o elemento capaz de definir o sucesso ou o 

fracasso da mudança estratégica. Por sua vez, Ireland e Hitt (1999, p. 63) afirmam que a 

liderança estratégica é aquela com habilidade pessoal de antecipar, antever, manter a 

flexibilidade, pensar estrategicamente e trabalhar com os outros membros da 

organização para criar valor no futuro para a empresa. 

 

2.2 Conteúdo estratégico de internacionalização 
   Como foi mencionado, o conteúdo estratégico é produto do processo 

estratégico desenvolvido pela firma. Surge, dessa forma, um amplo debate sobre o que 

orienta a escolha da estratégia a ser seguida. A principal questão que se levanta é 

procurar saber se a estratégia desenvolvida pela organização trará uma vantagem 

competitiva sustentável a longo prazo para a organização frente aos seus competidores 

(BARNEY, 1991; DE WIT; MEYER, 2004; RUMEL; SCHENDEL;TEECE, 1995). 

Uma vantagem competitiva é considerada como sustentável, se ela não pode ser 

copiada, substituída ou erodida pelas ações dos rivais (PORTER, 1986).  

A principal preocupação da estratégia deve ser manter a firma isolada das 

incertezas competitivas dos seus competidores, estabelecendo uma vantagem 

sustentável sobre os seus rivais (RUMEL; SCHENDEL; TEECE, 1995). A diferença 

estabelecida por uma firma e seus competidores é a base para uma vantagem 

competitiva, tornando-se uma questão central no campo da administração estratégica. 

Uma vantagem competitiva sustentável existe quando a estratégia de valor criada pela 

firma não pode ser simultaneamente copiada por um atual ou potencial concorrente e 

quando estes concorrentes não são capazes de imitar os benefícios da estratégia 

desenvolvida pela empresa (BARNEY, 1991). 

Dentre as perspectivas que buscam entender o modo como as firmas alcançam a 

vantagem competitiva sustentável, merece destaque a perspectiva de dentro para fora da 

organização (inside-out perspective) também conhecida como a visão baseada nos 

recursos da firma (Resource Based View – RBV). O processo de formação das 
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estratégias das firmas que adotam essa visão preocupa-se com os recursos que a firma 

possui e quais ela necessita ter. 

À medida que os negócios estão se tornando cada vez mais globais, as empresas 

precisam desenvolver uma orientação diferenciada em termos de recursos empresariais. 

A visão da firma baseada em recursos tem como fonte principal o livro de Penrose 

(1959), The theory of the growth of the firm. Nele sugere-se que as firmas podem ser 

vistas como uma coleção de recursos à disposição de uma unidade administrativa. 

Recursos cujos usos podem ser alocados de acordo com a decisão gerencial. 

Para Penrose (1959), a função econômica da firma é adquirir e organizar 

recursos tanto humanos como físicos, de maneira rentável, de sorte que forneça 

produtos e serviços ao mercado. A firma é definida como um conjunto de recursos 

unidos por uma estrutura administrativa. Sendo assim, a ênfase estará colocada sobre os 

recursos internos das firmas, principalmente sobre aqueles provenientes das atividades 

dos gerentes que carregam a experiência dentro da empresa.  

Na década de 80, a abordagem foi resgatada e diversos autores desenvolveram 

trabalhos nessa linha. Dentre eles, Barney (1991), Wernefelt (1984), Dierickx; Cool 

(1989) Prahalad;Hamel (1990), Grant (1991) e Peteraf (1993). Para Barney (1991), a 

resource-based view (RBV) é, talvez, a abordagem mais influente para a compreensão 

da administração estratégica e prega que a vantagem competitiva sustentável das 

empresas é proveniente de seus recursos, habilidades e competências. 

Barney (1991) define recursos como todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos da empresa, informações, conhecimentos controlados pela 

empresa que lhe permitem compreender e colocar em ação as estratégias susceptíveis de 

aumentar sua eficácia e sua eficiência. O autor ainda os categoriza em três grupos, quais 

sejam: recursos físicos, tais como as plantas, os equipamentos, móveis, finanças; os 

recursos humanos, tais como os colaboradores, os gestores, a formação e a experiência; 

e os recursos organizacionais, tais como a cultura e a reputação da empresa, entre 

outros. 

Prahalad e Hamel (1990) entendem os recursos da organização em termos de 

competências centrais, nas quais a top mangement desenvolve um aprendizado coletivo, 

coordenando as diferentes produções e integrando as múltiplas linhas de tecnologia. A 

figura 5 (2), a seguir, exemplifica as principais distinções feitas. A essência da formação 

da estratégia é moldar uma estratégia que faça um uso mais efetivo dos recursos centrais 

e capacidades (GRANT, 1991). 
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Figura 5 (2) - Tipo de recursos existentes nas firmas. 
Fonte: De Wit e Meyer (2004, p. 243). 
 
 
Aceitar esta abordagem estratégica significa propor que as firmas são vistas 

como conjuntos de recursos (WERNERFELT, 1984), ativos físicos ou intangíveis 

(HALL, 1992), cuja combinação específica resulta nas capacidades competitivas da 

empresa que a levam à vantagem competitiva sustentável. Com o objetivo de entender 

como os recursos podem gerar a vantagem competitiva sustentável, Peteraf (1993) 

propõe quatro condições para uma empresa desfrutar de um retorno superior 

sustentável: a primeira condição seria a heterogeneidade de recursos. Empresas 

eficientes podem sustentar esse tipo de vantagem competitiva que só acontece se os 

recursos da firma não puderem ser expandidos livremente ou copiados por outras 

empresas (PETERAF, 1993); a segunda condição seria a presença dos limites pós-

competição, que evitam que as rendas se esvaiam.  

Uma vez que a competição pode reduzir as rendas, são necessárias forças que 

mantenham a heterogeneidade e limitem a competição, devendo a firma construir 

recursos inimitáveis que evitem o surgimento de substitutos. A mobilidade imperfeita 

surge como sendo a terceira condição, garantindo que os recursos valiosos não possam 

ser negociados. Os recursos são perfeitamente imóveis quando não podem ser 

adquiridos (direitos de propriedade mal definidos, recursos idiossincráticos de 

empresas). Recursos são imperfeitamente móveis quando podem ser adquiridos, mas 

são mais valiosos nas empresas que o possuem do que em outras (recursos 

especializados às necessidades da empresa) ou o custo de transferência é 

excessivamente alto. 

Finalmente, na quarta condição, demonstrada por Peteraf (1993) supõe-se a 

presença dos limites pré-competição (ex - ante) que garantem que a adoção de uma 

posição por uma empresa seja custosa  para sua rival, garantindo dessa forma retornos 

satisfatórios. De outra forma, para uma empresa estabelecer uma posição superior de 
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recursos, é necessário haver uma competição limitada para essa posição. A disputa de 

determinada posição por duas empresas reduz os ganhos. Assim, o desempenho 

econômico de empresas depende não apenas do retorno de suas estratégias, mas também 

do custo para implementá-las (BARNEY, 1986). 

O desempenho de uma firma pode ser entendido a partir de sua história e 

idiossincrasias. Assim, o desempenho de uma firma não depende exclusivamente da 

estrutura da indústria, mas do caminho que a firma percorreu para chegar ao seu atual 

nível de desempenho (GRANT, 1991). A história da firma pode ser considerada um 

recurso inimitável, pois alguns recursos para serem adquiridos e explorados dependem 

do seu lugar no tempo e espaço (BARNEY, 1991). 

A RBV consolida-se como uma concepção de que a firma pode ser vista como 

um conjunto único de recursos (GRANT, 1991; PENROSE, 1959). Para Grant (1991), a 

visão de que recursos e habilidades são centrais no processo de estratégia das 

organizações baseia-se em duas premissas: os recursos e habilidades fornecem a direção 

básica da estratégia da empresa e eles correspondem à sua principal fonte de lucro.  

A RBV reconhece a importância dos recursos específicos das firmas e suas 

competências centrais no ambiente competitivo em que atuam. Ela também se apóia na 

racionalidade econômica. A RBV considera as capacidades e os recursos como o 

coração do posicionamento competitivo da empresa, revelando a influência de três 

forças fundamentais do mercado: demanda (os recursos adequam-se às necessidades dos 

consumidores? E estes são competitivamente superiores?), escassez (os recursos são 

imitáveis, substituíveis ou duráveis?) e apropriação (a quem pertencem os lucros?) 

(COLLIS; MONTGOMERY, 1995, p. 121). 

Sendo assim, a RBV parte do pressuposto de que os recursos e capacidades 

podem fornecer um foco de longo prazo na sustentabilidade da estratégia 

organizacional. Os lucros e benefícios que a empresa pode obter, por meio de seus 

recursos e capacidades, será determinado por três fatores: o grau de vantagem 

competitiva, a sustentabilidade da vantagem competitiva e apropriação de recursos e 

capacidades (GRANT, 1995). Cada um desses fatores está relacionado às características 

de seus recursos, como se pode perceber com a figura 6 (2), a seguir. 
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Figura 6 (2) – Fatores geradores de lucratividade provenientes dos recursos e suas 
características. 
Fonte: Adaptado de Grant (1995). 
 
 

2.2.1 A internacionalização baseada na RBV 

A escolha de uma estratégia de internacionalização pela firma pode ser 

considerada como uma das etapas mais importantes do processo de atuação 

internacional. Considerar a empresa como essencialmente um conjunto de recursos 

relativamente estáveis e transferíveis, que podem ser transformados em capacidades por 

meio de um processo dinâmico e interativo (CYERT; MARCH, 1963; PENROSE, 

1959) é  pedra fundamental na entrada em novos mercados (MADHOK, 1997). 

A utilização da visão baseada nos recursos (RBV - Resources Based View) como 

determinante para explicação de uma estratégia de entrada da firma em mercados 

internacionais tem sido amplamente aceita e estudada por autores, como ANDERSEN, 

1997; ANDERSEN; KHEAM, 1998; HILL; HWANG; KIM, 1990; MADHOK, 1997; 

PENG, 2001; SHARMA; ERRAMILI, 2004. Até mesmo de forma não explícita, o 

modelo de internacionalização de Johanson e Vahlne (1977) apóia-se na RBV, como 

afirmam Andersen e Kheam (1998). 

Utilizando a RBV, como base para a construção de um modelo que explicasse a 

opção por crescimento internacional da firma, Andersen e Kheam (1998) postularam um 

framework (ver figura 7 (2), a seguir), que demonstra que a direção da estratégia de 
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crescimento internacional é baseada no alinhamento entre os recursos organizacionais, 

no papel das capacidades (capabilities) organizacionais e na oportunidade de mercado.  

O conhecimento da oportunidade de mercado e o acesso ao relacionamento com 

o consumidor podem ser considerados como um recurso da firma (MADHOK, 1997). 

Em relação aos recursos, no sentido de capacidades organizacionais, merecem destaque 

os recursos intangíveis, sendo estes indispensáveis para a estratégia de crescimento 

internacional. São eles: produtos e capacidade de produção internacional (incluindo 

tecnologia); capacidade de marketing internacional e capacidade de gestão 

internacional. O relacionamento entre os vários tipos de capacidades organizacionais, 

oportunidades de mercados e alternativas de crescimento estratégico são a base para o 

processo de formulação estratégica (ANDERSEN; KHEAM, 1998). 

 

 
Figura 7 (2) - Framework proposto para a predição do crescimento internacional. 
Fonte: Andersen e Kheam (1998) 
 

Peng (2001) e Sharma e Erramili (2004) afirmam que a RBV não somente 

explica o modo de escolhas de entrada em novos mercados, como também esclarece 

quais escolhas estariam baseadas em novas vantagens. Dessa forma, a RBV oferece uma 

oportunidade única para explicar as escolhas de modo de entrada sob uma perspectiva 

dos recursos existentes na firma.  

Loreiro e Santos (1999) defendem que a escolha de uma estratégia de 

internacionalização pode ser dividida em duas etapas. A primeira delas consiste na 

identificação das grandes estratégias de internacionalização oferecidas à empresa em 

função de seus objetivos, e a segunda, em escolher uma estratégia em função das 

competências que são necessárias criar e dos recursos que deverão ser mobilizados no 

estrangeiro para obter sucesso. É importante, assim, que a firma conheça os seus 

recursos, capacidades e as exigências do contexto internacional, pois esses agem 
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diretamente como um limitador ou impulsionador estratégico na avaliação da entrada 

em um mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1977), (MADHOK, 1997). Mas, quais são 

os recursos necessários para a firma ingressar na atividade exportadora? E como eles  se 

comportam ao longo tempo? 

Reid (1983) aponta três recursos necessários que devem ser avaliados na escolha 

do processo de internacionalização: conhecimento gerencial, capacidade produtiva e 

força financeira. O conhecimento gerencial destaca-se entre os outros, pois o 

conhecimento sobre o mercado estrangeiro é um potencial recurso para conduzir a 

escolha dos mercados e as estratégias utilizadas pela firma. Sendo o conhecimento 

gerencial um tipo de recurso intangível, Madhok (1997) propõe que as firmas com 

maior taxa de conhecimento (know-how) sobre os mercados tenham uma preferência 

maior pela internacionalização. 

Três recursos-chave que limitam ou fortalecem a estratégia de 

internacionalização e, conseqüentemente, o desempenho da empresa via exportação são 

igualmente sugeridos por Dhanaraj e Beamish (2003). O primeiro são os recursos 

gerenciais ou organizacionais (tamanho da firma, experiência e distribuição, experiência 

de gerenciamento em marketing); o segundo, os recursos empreendedores como 

pesquisa sobre o mercado exportador, avaliação do mercado estrangeiro e característica 

do empreendedor; e, por fim, mas não menos importante, os recursos tecnológicos. 

Quando uma empresa entra em um mercado estrangeiro, tipicamente apóia-se 

em seus recursos existentes, para competir naquele mercado devido à facilidade de 

transferências dos recursos para o novo mercado. Nesse caso, a decisão do proprietário 

é primeiramente determinada pela habilidade para transferir seus recursos-chave para 

outros países. Se a firma é capaz de fazer tais transferências eficientemente ela pode 

ingressar com mais segurança na exploração dos novos mercados (SHARMA; 

ERRAMILI, 2004). 

Sharma e Erramili (2004) descrevem quatro construtos que explica o modo de 

escolha de entrada nos mercados pelas firmas: exportações diretas e indiretas, modelos 

contratuais, joint ventures e estabelecimento de subsidiárias. O primeiro seria a 

possibilidade do estabelecimento de uma vantagem competitiva da produção no país 

estrangeiro; o segundo refere-se à possibilidade do estabelecimento de uma vantagem 

competitiva nas atividades de marketing; o terceiro seria a habilidade de transferência 

das vantagens competitivas dos recursos de produção alcançadas no país de origem para 

os parceiros no país estrangeiro; e, por último, a habilidade de transferir as vantagens 
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competitivas dos recursos de marketing para os parceiros no país estrangeiro. O quadro 

abaixo demonstra como a RBV explica a escolha dos modos de entrada pela firma. 

 

Atividades de produção Atividades de marketing 

Possibilidade do  
estabelecimento de 
uma vantagem 
competitiva  
de produção no 
estrangeiro 

Habilidades de  
transferência 
das vantagens 
competitivas 
dos recursos de 
produção 
criadas para o 
país 
estrangeiro.  
  

Possibilidade do 
estabelecimento de uma 
vantagem competitiva 
nas atividades de 
marketing 

Habilidade de transferir        
as vantagens competitivas 
dos recursos de 
marketing para os 
parceiros no país 
estrangeiro 

Modo de entrada  
favorecido pela 

RBV 

Baixo N.A* Baixo N.A Não entrar; 
exportações indiretas 

Baixo N.A Alto Alto Exportações diretas 
via intermediários do 
país estrangeiro 

Baixo N.A Alto Baixo Exportação direta 
via os próprios 
canais da firma. 

Alto Alto Alto Alto Modelo contratual 
(licenciamento, 
franchising) 

Alto Alto Alto Baixo Joint venture em 
Produção 

Alto Baixo Alto Alto Joint venture em 
Marketing 

Alto  Baixo Alto Baixo Completo 
estabelecimento de 
subsidiária própria 

Quadro 2 (2) - Explicação da RBV para os modos de entrada  escolhidos pela firma. 
*N.A .nenhum padrão aplicado. 
Fonte: Sharma e Erramili (2004, p. 11). 
 

 

2.2.2 A Escola Nórdica de Negócios Internacionais  

A abordagem de análise da internacionalização proposta pela Escola Nórdica de 

Negócios Internacionais é também costumeiramente conhecida como Modelo Sueco de 

internacionalização ou modelo de Uppsala (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977). A denominação “Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais” é uma caracterização da expansão da influência dos estudos da Escola 

de Uppsala, nos demais países nórdicos. O modelo de internacionalização, proposto 

inicialmente pelos pesquisadores da Escola de Uppsala, levava em consideração, 

exclusivamente, a “distância psíquica” na explicação das escolhas dos mercados pela 

empresa.  Esse processo de escolhas dos mercados baseado na experiência de aquisição 

de conhecimento pela firma, evolui para questões culturais e estudos de networks, 
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criando-se, portanto, a Escola Nórdica de Negócios Internacionais. A firma 

internacional, na visão da Escola Nórdica, 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 (BJÖRKMAN; 

FORSGREEN, 1997; HEMAIS; HILAL, 2002). Para facilitar a análise teórico empírica 

as nomenclaturas Modelo de Uppsala, Modelo Sueco e Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais serão utilizadas, neste estudo, para referir-se ao mesmo modo de 

internacionalização em investigação. Conforme Björkman e Forsgreen (1997) e 

Petersen e Pedersen (1997), o modelo de Uppsala foi inspirado em Cyert e March 

(1963) e Penrose (1959), sendo assim, o processo de internacionalização das empresas 

visto como um fenômeno incremental, caracterizado por mudanças incrementais 

baseadas na “experiência” dos gestores organizacionais. 

De acordo com Cyert e March (1963), o relacionamento da firma com o 

mercado cresce gradualmente ao longo do tempo devido ao custo de aquisição de 

informação e à racionalidade limitada dos gerentes. Como se sabe, as empresas operam 

em mercados imperfeitos, devido a isso, estas assumem uma orientação de curto prazo, 

aversão ao risco e um comportamento inicial satisfatório ao invés de buscar apenas a 

lucratividade total (CYERT; MARCH, 1963). Penrose (1959), por sua vez, expõe que a 

firma deve avaliar a sua capacidade potencial com base nos seus recursos produtivos e 

conhecimento disponível, combinando as formas possíveis de organização desses 

recursos.  

Essas proposições implicam duas bases fundamentais para a teoria da 

internacionalização proposta mais tarde por Johanson e Vahlne (1977), que se ancoram 

em investimentos graduais nos mercados e na evitação dos relacionamentos entre as 

empresas que exijam substanciais comprometimentos de recursos a longo prazo de 

(SHARMA; ERRAMILLI, 2004). Essa escola ficou conhecida como escola de Uppsala, 

na Suécia, (HEMAIS; HILAL, 2002).  Ela ressalta que as empresas buscam atuar no 

exterior gradualmente e que somente avançam em um próximo estágio quando 

acumularem conhecimento suficiente no anterior. 

Entre os pesquisadores seminais do pensamento da corrente nórdica de 

internacionalização, destacam-se Johanson e Vahlne (1977), para quem o processo de 

internacionalização se dava de forma incremental devido às incertezas e imperfeições 

das informações sobre os novos mercados.  Para exercer atividades no exterior, faz-se 

necessário que a empresa obtenha tanto conhecimento geral quanto específico do 
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mercado em que deseja atuar. Nesse sentido, os autores consideram o conhecimento 

como um recurso da empresa, no processo de internacionalização. Quanto maior o 

conhecimento, maior será o comprometimento da empresa em um determinado mercado 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

A escolha do modo incremental é justificada por duas principais razões: a falta 

de conhecimento da firma, especialmente o conhecimento “experiential” e a incerteza 

associada à decisão de internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 1977, p.212). 

Assim, a seqüência de modos de operação se iniciaria com um envolvimento leve, 

geralmente representado por exportações diretas, com o intuito de adquirir experiência 

sobre o novo mercado. A partir do aumento do conhecimento e das melhorias dos canais 

de informações, as firmas podem então envolver-se com maior grau, chegando ao ponto 

do estabelecimento de uma subsidiária no país estrangeiro (JOHANSON; VAHLNE, 

1977). 

Outra importante conclusão a que os pesquisadores da escola de Uppsala 

chegaram é a existência de uma influência psíquica para a escolha dos mercados pela 

firma. Para os pesquisadores de Uppsala, quanto maior a diferença entre o país de 

origem e o país estrangeiro em termos de desenvolvimento, nível e conteúdo 

educacional, idioma, cultura e sistemas político, maior o nível de incerteza. Assim, as 

firmas começavam as suas operações no exterior, em países relativamente próximos, e 

que somente de forma gradual, iam-se expandindo para regiões mais distantes 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

As proposições desenvolvidas pela Escola Nórdica de Negócios Internacionais 

vêm-se tornando no paradigma dominante entre as teorias de internacionalização. Por 

esse motivo, tal escola vem sofrendo diversas críticas. Após uma revisão dos principais 

pontos críticos, Nordstrom (1991, p. 28 - 31) aponta algumas tendências que vêm pondo 

em causa os pressupostos da investigação levada a cabo pela abordagem escandinava. A 

primeira tendência seria a crescente homogeneização das culturas, gostos, instituições e 

padrões de vida, inerentes ao processo de globalização (LEVITT, 1990); a segunda seria 

o crescente e facilitado acesso das empresas à informação sobre negócios no estrangeiro 

e pessoal competente para o efeito, reduzindo, assim, o grau de incerteza inerente a 

esses negócios; o quarto fenômeno seria a emergência das chamadas empresas globais, 

que atuam como se o mundo fosse um único mercado homogêneo sem fronteiras, e que 

deram origem à implementação de estratégias geocêntricas e estruturas que funcionam 

globalmente (PERLMUTTER, 1969); e a última tendência seria a redução da distância 
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entre os países, o que significaria que a listagem das distâncias psíquicas entre os países 

seria ultrapassada.  

The present divergence from the Uppsala model may, on the one 

hand, be an effect of an absolute and general decrease in psychic 

distance; on the other hand, it may reflect changes in relative 

psychic distance (NORDSTRÖM, 1991, p.31). 
 

Ressalta-se que Penrose (1959) considera como empreendedora aquela firma que 

compromete parte dos seus recursos em investigar os possíveis caminhos para uma 

expansão lucrativa, apoiada muitas vezes por experiências passadas de que sempre há 

uma possibilidade para um crescimento lucrativo. À medida que a firma amplia as suas 

operações em níveis internacionais de competição, o seu ambiente de negócios se torna 

mais complexo. Sendo assim, a diversificação das atividades da empresa para o exterior 

exige múltiplas capacidades do empreendedor em ver os problemas e oportunidades de 

forma local e global (CALORI et al., 1994). 

Portanto, as empresas podem escolher entre uma variedade de alternativas ao 

decidirem como participar nos mercados ao redor do mundo. Exportação, 

licenciamento, joint-ventures e propriedade plena, cada uma delas representa vantagens 

e desvantagens específicas (KEEGAN, 2005). De forma complementar, Reid (1991, 

p.2) e Penrose (1959, p.35) argumentam que a decisão de expansão da firma em 

mercados externos pode ter como incentivo um problema doméstico de mercado, vendo 

a atuação no exterior como uma solução, ou o reconhecimento do mercado externo 

(estrangeiro) como uma potencial oportunidade para a expansão e crescimento. 

Em decorrência disso, a decisão de internacionalização é influenciada 

significativamente sobre a percepção do empreendedor acerca das vantagens 

competitivas que sua empresa possui, à disposição, para exportar, o risco associado à 

internacionalização e a percepção interna dos recursos que a empresa possui (CHETTY; 

CAMPBELL-HUNTER, 2001). Assim, o conhecimento adquirido pelos gerentes atua 

de forma fundamental na tomada de decisão para a internacionalização, porque quanto 

melhor for o conhecimento sobre o mercado estrangeiro, maior será o uso dos recursos e 

comprometimento com o mercado no qual irá atuar (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 

WELCH; LUOSTARINE, 1988; MCGAUGHEY; WELCH; WELCH 1997). 

Conseqüentemente, o conhecimento do mercado externo irá diminuir as limitações 

cognitivas ao processo de internacionalização da firma. 
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Interpretando a internacionalização da firma como reflexo de uma decisão 

estratégica, Thorelli (1986) demonstra que as decisões estratégicas como as de 

internacionalização não ocorrem de forma freqüente e envolve informações incertas que 

testam a limitação da racionalidade dos gerentes. Essa ausência de estrutura nas 

decisões estratégicas significa que os tomadores de decisão iniciam sua análise com 

pouca compreensão da complexidade do problema estratégico (MITROFF; MASON, 

1981). Em linha similar de pensamento, Simpson e Kujawa (1974, p.107) demonstram 

que decisões nos negócios são uma função da percepção dos riscos e da possibilidade de 

lucros, o que inclui as decisões para exportação. Se os riscos associados com a 

exportação compensarem com um maior potencial de lucro, uma decisão positiva em 

relação à exportação será tomada (SIMPSON; KUJAWA, 1974). 

 Dessa forma, a decisão de internacionalização é influenciada significativamente 

pela percepção do empreendedor, com relação às vantagens competitivas possuídas pela 

própria firma, a disposição para exportar, o risco associado à internacionalização e a 

percepção interna dos recursos que a empresa possui (ANDERSON; JOHANSON, 

1997; CHETTY; CAMPBELL-HUNTER, 2001). 

O estudo das networks, na Escola Nórdica de Negócios Internacionais surge 

como ferramenta à disposição do empreendedor que possibilita diminuir os riscos, bem 

como obter novos mercados e recursos na perspectiva do processo de 

internacionalização da firma. Os relacionamentos, tanto estritamente de negócios, 

quanto pessoais, podem ser usados como pontes para a entrada em mercados externos 

(HAVILA; JOHANSON; THILENIUS, 2004; JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 O estabelecimento das networks pessoais é um importante meio para o 

empreendedor obter recursos, incluindo o know-how em relação ao mercado estrangeiro, 

corroborando as proposições de Chatty e Campbell-Hunt (2001, p.7), de que as 

networks funcionam como uma ferramenta de superação das limitações dos recursos da 

firma. 

 

2.3 Contexto Estratégico de Internacionalização 
O contexto estratégico está preocupado com o “onde” da estratégia (DE WIT; 

MEYER, 2004). A ele interessa a relação estabelecida entre organização, estratégia e 

ambiente, verificando-se de que forma a estratégia da organização é influenciada por 

seu ambiente e vice-versa. A fim de solidificar a análise do problema de pesquisa 
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apresentado, este tópico irá se concentrar nos atributos do contexto externo que 

favorecem a elaboração de estratégias de internacionalização desenvolvidas pela 

empresa.  

 

2.3.1 Modelo Diamante de concorrência e vantagem 
competitiva global. 

 

Uma conseqüência inevitável da expansão da atividade da empresa em mercados 

globais é o crescimento da concorrência (KEEGAN, 2005). O efeito gerado pela 

concorrência é, de um modo geral, benéfico para os consumidores, mas para as 

empresas ela representa certo lado dramático. Dramático no sentido de que, quando uma 

empresa oferece seus produtos em outro país, ela está penetrando no mercado interno 

das firmas locais, ocasionando um acirramento da competição. O uso de uma estratégia 

global é fundamental para alcançar uma vantagem competitiva frente aos concorrentes. 

Para Porter (1993), uma estratégia global é aquela em que uma empresa vende produtos 

em muitos países e usa uma abordagem mundial integrada para isso. 

Uma abordagem global da estratégia pode ser dividida em duas dimensões 

essenciais para obter vantagem competitiva ou compensar desvantagens internas. A 

primeira está na maneira como uma empresa pode dispersar suas atividades entre os 

países para servir o mercado mundial, que pode ser chamada de configuração; ainda, 

onde e em quantos países cada atividade da cadeia de valor é realizada. A segunda é por 

meio da capacidade de uma empresa global de coordenar as atividades dispersadas, ou 

seja, um caso de coordenação, saber como são coordenadas as atividades dispersadas ou 

atividades realizadas em vários países diferentes (PORTER, 1993). 

As empresas localizadas em países que apresentam fatores favoráveis de 

recursos para a atividade, tendem a ter uma vantagem natural face à concorrência. As 

empresas querem compreender melhor como escolher localizações para a sua atividade, 

de modo a obter vantagem competitiva (KEEGAN, 2005, p. 225). De acordo com Porter 

(1993), a presença ou ausência de determinados atributos em um país influencia o 

desenvolvimento da indústria. Assim, o autor, descreve os atributos de um país em 

termos de - condições de fatores, de demanda, indústria correlata e de apoio e estratégia, 

estrutura e competitividade das empresas – em comparação com um “diamante 

nacional”. Dessa forma, o diamante molda o ambiente em que as empresas competem. 
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A figura 8 (2), a seguir, apresenta as dimensões constituintes do denominado Modelo 

Diamante. 

 
Figura 8 (2) – O Modelo Diamante de vantagem competitiva das nações. 
Fonte: Porter (1993, p. 146)  
 

2.3.1.1 Condições de fatores 

As condições de fatores referem-se à dotação de recursos de uma nação.  A 

dotação de fatores de um país exerce uma influência clara na vantagem competitiva das 

empresas nesse país. A vantagem competitiva advinda dos fatores depende da eficiência 

e efetividade com que são distribuídos os recursos, os quais podem ter sido criados ou 

herdados e são divididos em cinco categorias: recursos humanos, recursos físicos, de 

conhecimento, de capital e de infra-estrutura. Os fatores podem ainda ser classificados 

como básicos – como recursos naturais e mão-de-obra - ou sofisticados, como nível de 

educação e escolaridade da população e infra-estrutura moderna da comunicação de 

dados. Os fatores básicos, entretanto, não são suficientes para o estabelecimento de uma 

vantagem competitiva internacional sustentável (PORTER, 1993). 

 

2.3.1.2 Condições de demanda 

A natureza das condições de demanda do mercado interno para os produtos e 

serviços da empresa ou indústria é importante, porque determina a taxa e as 

características de melhoramentos e inovações pelas empresas que atuam nesse mercado, 
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resultando em uma maior facilidade na preparação para atuar em mercados estrangeiros 

(PORTER, 1993). A influência mais importante da demanda interna sobre a vantagem 

competitiva se faz por meio da combinação e do caráter das necessidades do comprador 

interno. O que há de fundamental num produto ou na sua apresentação quase sempre 

reflete as necessidades do mercado interno, pois as necessidades estrangeiras para o 

produto são atendidas por meio de pequenas modificações, mas não pela completa 

alteração de seus aspectos básicos. A vantagem competitiva pode ser atingida quando a 

demanda interna estabelece o padrão de qualidade e dá às empresas locais uma idéia 

melhor das necessidades do comprador, antes que o produto esteja disponível em 

mercados externos. 

 

2.3.1.3 Indústrias correlatas e de apoio  

Uma nação tem vantagem quando constitui a origem de indústrias 

internacionalmente competitivas em campos relacionados com outras indústrias ou 

quando lhes servem de apoio. Vantagens similares surgem quando em um país há 

indústrias internacionalmente competitivas e relacionadas que coordenam e 

compartilham atividades da cadeia de valor. Esses centros de vantagem competitiva são 

conhecidos como “clusters”. A vantagem competitiva de algumas indústrias 

fornecedoras confere vantagens potenciais às empresas do país em muitas outras 

indústrias, porque produzem insumos amplamente usados e importantes para a inovação 

ou a internacionalização. As empresas de um país têm uma vantagem muito maior 

quando os seus fornecedores são também competidores globais. Esses fornecedores que 

possuem padrão internacional ainda fomentam a vantagem competitiva nas indústrias a 

eles ligadas. 

A presença de indústrias relacionadas ou correlatas competitivas em um país 

favorece novas indústrias competitivas. As indústrias correlatas são aquelas nas quais as 

empresas, ao competir, podem coordenar ou partilhar atividades na cadeia de valores, 

ou aquelas que envolvem produtos complementares. A presença de uma indústria 

correlata de sucesso internacional oferece oportunidade de informação e intercâmbio 

técnico (PORTER, 1993). 
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2.3.1.4 Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. 

O último determinante da vantagem competitiva de uma nação mostra a 

influência do ambiente em que a empresa está inserida suas práticas gerenciais, formas 

de organização e metas perseguidas. Assim como as diferenças na intensidade de 

competição doméstica, as diferenças em estilos de gerenciamento, habilidades 

organizacionais e perspectivas estratégicas criam vantagens e desvantagens para as 

empresas que concorrem em diferentes tipos de indústria. A concorrência doméstica é 

uma das mais influentes fontes da vantagem competitiva, pois ela mantém o dinamismo 

da indústria, além de criar uma pressão para melhorar e inovar. O número de 

concorrentes domésticos não é o mais importante, mas, sim, são a intensidade da 

concorrência e a qualidade dos concorrentes que fazem a diferença (PORTER, 

1993).Uma vigorosa competição local não só aguça as vantagens internas como também 

pressiona as empresas locais a vender no exterior, para crescer (KEEGAN, 2005, p. 

230). 

A rivalidade interna torna-se superior à rivalidade com os competidores 

estrangeiros quando a melhoria e a inovação, não a eficiência estática, são reconhecidas 

como essenciais na vantagem competitiva de uma indústria. Fortalecidas pela rivalidade 

interna, as empresas locais mais fortes ficam equipadas para terem êxito no exterior. A 

concentração geográfica de rivais numa mesma cidade ou região dentro de um país 

reflete e amplia as vantagens já existentes nas empresas daquele local (PORTER, 1993). 

Existem, ainda, outros dois elementos do modelo de Porter (1993) que 

influenciam e atuam no diamante: o acaso e o governo, os quais são vistos adiante. 

 

2.3.1.5 Acaso 

Eventos inesperados desempenham um papel significativo na formação do 

ambiente competitivo. São ocorrências que estão além do controle das empresas, 

indústrias e, normalmente, dos governos. Alguns exemplos que se encaixam nessa 

categoria são guerras e suas conseqüências, revoluções tecnológicas, mudança 

inesperada nos custos de fatores ou suprimentos (como crise do petróleo) e mudanças 

drásticas das taxas de câmbio. O papel do acaso está no fato de que altera as condições 

no diamante. A nação com o diamante mais favorável terá maior probabilidade de 

aproveitar-se do acaso, transformando-o em vantagem competitiva (KEEGAN, 2005; 

PORTER, 1993). 
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2.3.1.6 Governo  

O governo influencia os determinantes em virtude de seu papel como comprador 

de produtos e serviços e de criador de políticas de trabalho, educação, formação de 

capital, recursos naturais e padrões de produtos. Existem também influências 

governamentais na regulação do setor. O governo cria sistemas legais que influenciam a 

vantagem competitiva por meio de barreiras tarifárias e não-tarifárias. Assim, os 

determinantes positivos de vantagem competitiva em uma indústria podem melhorar a 

posição competitiva da empresa pela interferência governamental (PORTER, 1993). 
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3 Procedimentos Metodológicos 
Nos capítulos anteriores foram expostas as considerações iniciais e a 

fundamentação teórica que deram sustentação à investigação. Já este capítulo busca 

apresentar os procedimentos metodológicos que foram utilizados para responder à 

questão norteadora principal e alcançar o objetivo geral da pesquisa. 

 

3.1 Perguntas de Pesquisa 
As perguntas de pesquisa dirigem a investigação e determinam o modo como os 

dados devem ser coletados (MERRIAM, 1998, p. 60). As perguntas de pesquisa servem 

como molas propulsoras para os esforços que serão desenvolvidos no estudo. Além de 

direcionar os trabalhos, tornam a investigação mais objetiva servindo, ainda, para 

lembrar ao pesquisador qual caminho ele deve seguir. Conforme salienta Triviños 

(1987), as perguntas são necessárias para nortear o estudo. Seguindo essa abordagem, o 

problema de pesquisa, ou seja, investigar como desenvolveu internacionalização da 

empresa Menendez Amerino, entre 1977 e 2006 - será estudado com a colaboração das 

perguntas de pesquisa que estiveram alinhadas com os objetivos específicos. As 

perguntas são estas: 

 

• Como as principais estratégias internacionais adotadas na Menendez 

Amerino foram formadas o longo do tempo? 

• Quais foram os motivos que levaram a empresa a atuar no mercado 

internacional? 

• Qual a influência dos recursos internos nas estratégias de 

internacionalização?  

• Quais foram as principais alterações, nos contextos interno e externos, 

que influenciaram a decisão de internacionalização? 

 

3.2 Desenho metodológico da pesquisa 
A figura 9 (3), a seguir, apresenta as principais etapas envolvidas na pesquisa, a 

fim de facilitar o entendimento do modo como a investigação foi elaborada. 
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Pesquisa bibliográfica

Formulação do problema

Objetivos

Instrumentação das variáveis

Entrevista, gravação, transcrição

Pesquisa documental

Tratamento do material coletado

Notas de campo

Categorização

Sistematização

Resultados

Discussão dos resultados

Resposta ao problema

Método da comparação constante

Método da comparação constante

Fase 1

Fase 2

Fase 3

 
Figura 9 (3): Resumo estrutural da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2007) 

 

 

3.3 Definição dos conceitos básicos e operacionais 
Apresentam-se, nesta seção, alguns conceitos importantes para a realização da 

presente pesquisa. 

� Estratégia - curso de ações para alcançar um propósito organizacional 

(DE WIT; MEYER, 2004, p. 50).  

� Estratégia ex post - um padrão em um fluxo de ações que acontece 

quando há uma consistência no comportamento ao longo do tempo, quer seja 

intencionada ou não (MINTZBERG, 1978). 

� Processo estratégico - a maneira na qual a estratégia acontece (DE WIT; 

MEYER, p. 5). O processo está preocupado com o como, quem e quando da 

estratégia. É uma seqüência de eventos que descrevem como as coisas se 

alteram ao longo do tempo (VAN DE VEN, 1992, p. 170). Essa definição 

assume uma perspectiva histórica, focalizando incidentes, atividades e estágios 

explicados sobre um período de tempo do assunto central. 
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� Conteúdo estratégico - é o produto do processo estratégico. Definido em 

termos de questões, o conteúdo estratégico está preocupado com o “o quê” da 

estratégia: o que é, e como deve ser a estratégia da empresa (DE WIT; 

MEYER, 2004, p. 5). 

� Contexto estratégico - conjunto de circunstâncias sobre os quais o 

processo e o conteúdo foram determinados (DE WIT; MEYER, 2004, p. 5). 

� Pesquisa qualitativa - “é um conceito guarda-chuva, cobrindo várias 

formas de investigação, o qual nos ajuda a entender e explicar o significado do 

fenômeno social com o menor rompimento possível de suas naturais 

configurações” (MERRIAM, 1998, p. 05). 

� Estudo de caso qualitativo - um estudo de caso qualitativo é definido por 

abranger três características: particularidade, descritivo e heurístico. 

Particularidade significa que o estudo de caso está focalizado sobre uma 

situação particular, evento, programa ou fenômeno. Descritivo significa que o 

produto final do estudo de caso é uma rica e “densa” descrição do fenômeno 

em estudo. Heurístico, significa que o estudo de caso ilumina o entendimento 

do fenômeno em estudo, podendo surgir novas descobertas e fazer o 

pesquisador repensar o fenômeno (MERRIAM, 1998, p. 29 – 30). 

� Categorias - são a codificação teórica do procedimento para a análise dos 

dados que foram coletados (FLICK, 2004, p. 189). São temas que capturam 

alguns padrões que se repetem de forma predominante nos dados coletados 

(MERRIAM, 1998, p. 179). 

 

3.4 Delineamento da pesquisa 
 A perspectiva qualitativa foca a essência, o entendimento, a descrição 

(TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 124; BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70; PATTON, 

2001, p. 297), o descobrimento e o significado do fenômeno considerado e o contexto 

no qual ocorre a investigação (MERRIAM, 1998, p. 12-30). Assim, essa investigação 

pode ser caracterizada como um estudo de caso qualitativo, sendo a amostra constituída 

pela empresa Menendez Amerino. A amostra escolhida teve como critério de escolha a 

intencionalidade não probabilística. A escolha não probabilística se deu por critérios 

como acessibilidade e tipicidade (MERRIAM, 1998). 
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 Dentre os vários tipos de métodos cobertos pela pesquisa qualitativa, destaca-se 

o estudo de caso, sendo este o mais freqüente (MERRIAN, 1998). O estudo de caso 

talvez seja o tipo mais característico das pesquisas qualitativas. O estudo de caso é uma 

categoria cujo objeto de estudo é uma unidade que se analisa profundamente 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 133). De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do 

estudo de caso deve ser dada no estudo de eventos contemporâneos, em situações onde 

os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, porém deve ser possível se 

fazerem observações diretas e entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum 

com o método histórico, o estudo de caso se caracteriza pela "[...] capacidade de lidar 

com uma completa variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações" (YIN, 2005, p. 19). 

 Foi realizado, neste trabalho, um estudo de caso na empresa Menendez Amerino, 

a fim de identificar com maior precisão o fenômeno da estratégia de internacionalização 

adotada pela empresa. O estudo de caso que foi utilizado também pode ser 

caracterizado, conforme Triviños (1987, p.134), como sendo histórico-organizacional. 

O estudo de caso histórico-organizacional tem com foco de análise uma instituição ou 

organização, na qual se pressupõem que existem arquivos que registram documentos 

referentes à vida da instituição, publicações com as quais é possível realizar entrevistas. 

Essas informações foram vitais para delinear a coleta de dados da empresa Menendez 

Amerino. 

 Para formação do instrumental analítico, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

para levantamento dos modelos teóricos, utilizando-se de materiais publicados, como 

livros, artigos científicos, periódicos e revistas tanto em meios impressos como digitais. 

A pesquisa bibliográfica teve como finalidade a adequação da relação do problema de 

pesquisa com o marco teórico em questão, bem como a especificação da relação do 

problema com pesquisas anteriores.  Dando continuidade à formação do instrumental 

analítico, sucedeu-se uma pesquisa documental referente aos registros formais que 

foram cedidos pela empresa. Justificou-se essa pesquisa, devido à necessidade de 

análise dos materiais encontrados dentro da empresa e que ainda não tinham recebido 

um tratamento analítico científico. Tiveram prioridade, na análise, os documentos 

referentes aos relatórios da empresa, tabelas estatísticas e boletins divulgados. 
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3.5 Delimitação do universo e amostra de pesquisa 
O universo de uma pesquisa é composto por um conjunto de pessoas detentoras 

de características relevantes para os objetivos do estudo (VERGARA, 2005). O 

universo desta pesquisa compreende-se pelas empresas de charutos e cigarrilhas da 

região do recôncavo baiano.  A amostra escolhida teve como critério de escolha a 

intencionalidade não probabilística (MERRIAM, 1998). A intencionalidade deveu-se 

porque foi priorizada a empresa que possuía atividade exportadora e a indicação de 

liderança dentro do seu segmento de atuação. Escolheu-se a Menendez Amerino por ser 

uma das mais tradicionais empresas do setor charuteiro nacional e que atualmente detém 

cerca de 60% do mercado nacional. Com relação à atividade exportadora, a empresa 

atualmente exporta cerca de 30% da sua produção que alcança 3,5 milhões de unidades 

por ano, tendo como principais países de destino o Canadá, a Alemanha, os Estados 

Unidos e a Argentina.  

 

3.5.1 Seleção dos sujeitos da amostra 

A seleção da amostra ocorreu em dois níveis (MERRIAM, 1998). Primeiramente 

selecionou-se a organização e, em seguida, os indivíduos que forneceriam informações 

acerca do fenômeno investigado. Feita a explicação sobre o critério de escolha da 

empresa no tópico anterior, procede-se aos esclarecimentos de seleção dos indivíduos.  

Nesta pesquisa, buscou-se privilegiar os sujeitos sociais que tinham informações 

sobre a história da empresa e, também, as pessoas que participaram das estratégias que 

levaram a organização a tomar decisões de abrangência internacional. Conforme 

Minayo (2004), a escolha intencional está de pleno acordo com a amostragem 

qualitativa, já que privilegia os sujeitos sociais que detêm os atributos que o 

investigador pretende conhecer.  

Os primeiros selecionados foram os sócios fundadores da empresa, por eles 

conhecerem a história da organização, os eventos marcantes, as estratégias e as pessoas 

que foram importantes para a consolidação da empresa. Durante a entrevista com esses 

respondentes, houve a indicação de mais três pessoas que seriam muito importantes para 

o estudo. Foi entrevistado também um ex-funcionário que participou da implantação da 

empresa em conjunto com os fundadores. Esse tipo de seleção de amostra é conhecido 

como “snowball”, em que o pesquisador solicita aos respondentes a indicação de outras 

pessoas que possam contribuir para a pesquisa (PATTON, 2001). 
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 É relevante destacar que não existe uma quantidade prévia definida de pessoas 

para entrevistar. O importante é adequar o número de participantes até o ponto de 

responder à pergunta de pesquisa definida (MERRIAM, 1998, p. 64). Dessa forma, a 

quantidade de pessoas na amostra é definida em consideração com as informações a 

serem obtidas. O número de pessoas na amostra desta pesquisa findou-se quando poucas 

informações foram acrescentadas à resposta da pergunta quando novos respondentes 

foram entrevistados (MERRIAM, 1998).  Os sujeitos da amostra desta pesquisa são 

descritos no quadro 3 (3), abaixo.  

 

Sujeitos Cargo/Função 
Tempo na 
empresa 

Nº. de 
entrevistas 

Mário Amerino Sócio fundador 30 anos 4 

Félix Menendez Sócio fundador 30 anos 3 

José Barreto Sócio  7 anos 1 

Marta Barreto Gerente Financeira 6 anos 3 

Geraldo Scotto Gerente de Exportação 2 anos 1 

Hugo Adão Ex-funcionário 22 anos 1 
Número total de entrevistas realizadas com os sujeitos 13 

       Quadro 3 (3): Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

3.6 Estratégia de coleta de dados 
 Por se tratar de um estudo de caso qualitativo, tendo em vista a natureza do 

fenômeno, diferentes técnicas de coleta de dados foram utilizadas. Isso permitiu uma 

movimentação intelectual adequada das circunstâncias que se apresentaram, ou seja, a 

atividade de coleta de dados não foi linear, uma vez que, ao longo do tempo, o 

investigador conheceu a realidade estudada. Nas palavras de Chizzotti (1991, p. 89), “no 

desenvolvimento da pesquisa, os dados colhidos em diversas etapas são analisados e 

avaliados”. 

Existem diversas formas de coleta de dados, todas com suas vantagens e 

desvantagens. Na decisão do uso de uma forma ou de outra, o pesquisador levou em 

conta os que menos desvantagem ofereceu, respeitando os objetivos da pesquisa 

(CERVO; BERVIAN, 2002, p. 45). Dessa forma, o processo da coleta de dados deste 

estudo teve duas ramificações básicas: a coleta de dados primários e a coleta de dados 

secundários. 
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3.6.1 Dados primários 

Os dados primários são aqueles colhidos diretamente pelo pesquisador por meio 

das técnicas escolhidas. A primeira técnica utilizada nesta pesquisa foi a da observação. 

Para Triviños (1987), observar um “fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que 

determinado evento social, simples ou complexo, tenha sido abstraído e separado do seu 

contexto para que seja estudado em seus atos, significados e relações. “O primeiro passo 

da pesquisa científica é a observação. A observação é um elo na cadeia do método 

científico; aliás, em geral, o primeiro” (LUNGARZO, 1994, p. 51). 

Na pesquisa qualitativa, o registro das observações representa um processo 

complexo, não só pela importância, mas também pelas dimensões explicativas que os 

dados podem exigir. Nesse sentido, foram utilizadas as anotações de campo. Elas 

podem ser entendidas como todas as observações e reflexões sobre expressões verbais e 

ações dos sujeitos da pesquisa, descrevendo-as primeiro, e fazendo comentários críticos 

sobre as mesmas (TRIVIÑOS, 1987, p. 154). 

 A segunda técnica utilizada para a coleta de dados primários foi a entrevista 

semi-estruturada. Na entrevista semi-estruturada, utilizada no estudo, o pesquisador 

partiu de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessavam à pesquisa, e que, em seguida, ofereceram um amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que surgiram à medida que as respostas dos 

informantes eram obtidas (TRIVIÑOS, 1987).  

 

3.6.2 Dados secundários 

 Na coleta de dados secundários, foi realizada uma busca documental do material 

sobre a empresa. Conforme sugerem Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001), podem 

ser considerados documentos quaisquer registros escritos que possam ser usados como 

fontes de informação. A análise dos documentos foi tanto usada como uma técnica 

exploratória, indicando aspectos a serem focalizados na pesquisa, como também como 

forma de verificação ou complementação dos dados obtidos por meio de outras técnicas. 

As origens dos documentos obtidos foram de: a) informações do governo sobre a 

indústria; b) informações dos sindicatos; c) dados da federação das indústrias; d) 

documentos promocionais da empresa; e) documentos publicitários da empresa, bem 
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como brochuras, jornais, revistas especializadas; f) informações financeiras cedidas pela 

empresa.  

 

3.7 Estratégia de tratamento e análise dos dados 
 Uma das características dos estudos qualitativos é a grande quantidade de 

informações (PATTON, 2001, p. 449), sendo a codificação uma sistemática de 

desenvolvimento e refino que ajuda na interpretação dos dados (TAYLOR; BOGDAN, 

1984, p. 136). Após recolhidos os dados, é de vital importância se ter um plano de 

análise. Os dados receberam um tratamento qualitativo e interpretativo. A análise de 

dados consistiu em examinar, categorizar e classificar as evidências qualitativas para 

tratar as proposições iniciais de um estudo (YIN, 2005, p.137). A partir da codificação 

dos dados, buscou-se formular categorias que capturassem aspectos do fenômeno 

analisado (MERRIAM, 1998, p. 156-180). 

A análise dos dados foi guiada por uma perspectiva de processo estratégico (VAN DE 

VEN, 1992). Nesse sentido, o modelo de Pettigrew (1987) que considera o processo, o 

conteúdo e o contexto da mudança, também foi utilizado e, finalmente, a metodologia 

da direct research, proposta por Mintzberg (1979), que contribuiu para o exame do 

fenômeno.  

 

3.8 Confiabilidade e validação 
Nesta pesquisa, houve a preocupação de validar as informações para que os 

resultados encontrados estivessem o mais perto possível da realidade da empresa 

estudada. Confiabilidade é um pré-requisito para a validade. O pesquisador tentou 

garantir a confiabilidade deste estudo; 

� entrevistando diferentes pessoas, várias vezes na firma estudada; 

� tanto quanto possível, verificando os resultados das entrevistas com 

fontes externas, como documentos antigos da empresa, visitando 

arquivos de jornais; 

� tentando encontrar-se com as pessoas entrevistadas em locais ou horas, 

em que elas não seriam interrompidas; e 

� usando um bom guia de coleta de dados. 
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A triangulação contribuiu para o alcance da validação desta dissertação. Ela 

ocorre quando se checam as informações por meio da utilização de múltiplas bases, 

como as de entrevistas, análise documental e observação (MILES; HUBERMAN, 

1994). Como as informações obtidas nas entrevistas foram significativamente 

dependentes da memória dos entrevistados, algumas imprecisões podem ter surgido, 

dado o fato de que as percepções das pessoas mudam, ao longo do tempo, e as 

memórias às vezes desaparecem ou falham. Essa limitação na metodologia foi 

minimizada por meio da técnica de triangulação (MILES; HUBERMAN, 1994). 

A validade externa refere-se à possibilidade de generalização dos resultados, o 

que é de menor interesse em um estudo exploratório como este. 

 

3.9 Limitações da pesquisa 
 Definir as limitações da pesquisa é importante, pois serve de parâmetro para 

análise e julgamento do que foi proposto inicialmente. Quanto às limitações pessoais do 

pesquisador, destacam-se as de recursos, tempo e experiência sobre a indústria 

analisada. As limitações de recursos do pesquisador impediram a realização de uma 

entrevista com um dos sócios que mora em São Paulo e que se encontra afastado das 

decisões gerenciais da empresa. Quanto às questões de tempo, destaca-se o tempo de 

análise da coleta, considerado curto, e o tempo de realização da entrevista com alguns 

entrevistados. Quanto à experiência, devido o fato de ser o pesquisador um neófito 

nesse tipo de pesquisa e por não ter um contato maior de vivência com o ambiente dessa 

indústria.  

 O método de pesquisa utilizado neste trabalho pode ser criticado por várias 

razões, como por exemplo, quanto à sua validade externa, confiabilidade e possibilidade 

de generalizações. Contudo, a presente abordagem de estudo de caso qualitativo oferece 

boas possibilidades para conhecer especificamente o problema estudado. A abordagem 

do estudo de caso revela um amplo retrato dos fatores que cercaram a 

internacionalização da empresa, expondo as nuances desses fatores ao longo do tempo, 

isto é, capturando o processo em perspectiva.  
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4 Análise dos Resultados 

 
Antes de iniciar-se a análise dos resultados encontrados na investigação, é 

preciso tecer algumas considerações preliminares quanto à organização do estudo. O 

Caso Menendez Amerino estudado foi puramente descritivo e sua estrutura de análise 

reflete o esboço expresso na figura 10 (4), abaixo. Na primeira etapa de análise dos 

resultados, o foco concentra-se em uma exposição das características-chave da indústria. 

A dinâmica da indústria é discutida sucitamente e os seus principais competidores são 

apresentados. Na segunda etapa, o foco da análise volta-se à empresa; são mencionadas 

sua história, desenvolvimento, o seu sistema de negócio e produtos, bem como as 

características presentes em cada fase do seu desenvolvimento. Na terceira etapa, é 

relatado o processo de internacionalização da Menendez Amerino, fazendo as devidas 

conexões com o referencial teórico. 

 

 
                Figura 10 (4) Esboço da estrutura da análise dos resultados. 

 

4.1 A cadeia agroindustrial do fumo 
A indústria de charutos e cigarrilhas se insere no sistema agroindustrial do fumo 

como a principal atividade econômica dessa cadeia produtiva na Bahia. Sendo assim, é 
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preciso esboçar, em primeiro plano, um background geográfico e econômico da região 

onde tal cadeia agroindustrial está situada. 

No Recôncavo Baiano, especificamente na região do Recôncavo Sul, concentra-

se a indústria de fumos escuros destinados à produção de charutos, cigarrilhas e cigarros 

escuros. Essa região está localizada no território dos municípios de São Gonçalo dos 

Campos, Cruz das Almas, São Felix, Cachoeira e Marogogipe. Tais municípios 

compreendem, com mais trinta e um outros da Região do Recôncavo Sul, a denominada 

“região fumageira baiana”. 

Antes de se explorarem os conceitos sobre a indústria de charutos e cigarrilhas, é 

preciso observar como ela se constitue na sua cadeia vertical, com uma perspectiva 

voltada para os atores envolvidos com a produção, processamento e distribuição dos 

produtos. A cadeia agroindustrial baiana de fumo pode ser representada pela figura 11 

(4), na página 66. Nos primeiros elos da cadeia, encontram-se os insumos, fornecedores 

e produtores. Estes últimos podem ser classificados de acordo com o tipo de folha do 

fumo. No que diz respeito aos produtores, predominam na mesma cadeia agroindustrial 

do fumo, estratos produtivos de até 5 hectares. Na maioria são minifundiários familiares 

com um contingente de, cerca de, 15.000 produtores. As propriedades com área acima 

de 5 hectares são de posse das empresas exportadoras de fumo ou pertencem a empresas 

da indústria de charutos e cigarrilhas, constituindo-se,  dessa forma, uma integração 

vertical à montante dessas empresas, que estão localizadas no elo de processamento 

(SEAGRI, 2006). 

Por sua vez, os fumos tipo dark air cured precisam passar por um processo de 

fermentação e secagem para a obtenção da matéria-prima destinada à manufatura do 

final, ou seja, charutos e cigarrilhas. O local onde acontece esse processo é denominado 

“armazém”. Lá as folhas são beneficiadas num período de duração que pode levar até 

oito meses. As empresas então enviam essa matéria-prima para o mercado externo ou 

interno, a fim de que sejam fabricados outros produtos derivados do fumo, por outras 

firmas.  

Em relação ao elo da industrialização, em que o aglomerado de charutos e 

cigarrilhas se encontra, serão expostas considerações peculiares posteriormente, devido 

ser este o objeto de estudo. 
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 Figura 11 (4): A cadeia agroindustrial do fumo no Recôncavo Baiano. 
 Fonte: Adaptado de (NERAN, 2004) e atualizado pela pesquisa de campo (2007). 

 

4.2 A indústria de Charutos e Cigarrilhas 
A data exata do surgimento dos primeiros charutos apresenta-se incerta. A sua 

origem data dos tempos anteriores à chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Cuba, 

especificamente na baía de Bariay, ao norte da província cubana de Holguin. Quando os 

espanhóis descobriram a América, uma imagem imediatamente os surpreendeu: a de 

indígenas aspirando, de uma forma que prenunciava o cigarro e o charuto, a folha de 

uma planta mais tarde batizada como tabaco. Os índios chamavam esses primitivos 

charutos de cohiba; que hoje é o nome de uma famosa marca de charutos (NUNES, 

2003). 

No Brasil, o cultivo de fumo em folha foi introduzido na Bahia, no município de 

Cachoeira, em 1757, em substituição ao fumo em corda que se expandiu para outros 

estados do Nordeste (NUNES, 2003). De fato, é a partir de meados do século XIX que o 

Recôncavo Baiano enseja o surgimento da indústria brasileira de charutos, ponteando 

uma trajetória marcada por períodos de crise e prosperidade. 
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 Até por volta de 1870, na Bahia, os charutos eram manufaturados pelos próprios 

lavradores de fumo, ou microempresas familiares de até cinco operários. Encontram-se 

registros de cerca de trezentas unidades fabris com estas características, na última 

metade do século XIX (NUNES, 2003). A primeira fábrica de charutos, de que se tem 

conhecimento, no Recôncavo Baiano, data de 1842 e foi aberta pelo português 

Francisco José Cardoso, com o nome de A Juventude, no município de São Félix, 

também inserida na região do recôncavo.  

Na perspectiva dos países que dominam o cenário da indústria charuteira, pode-

se destacar Cuba como sendo o país que tem a tradição de possuir o melhor fumo de 

charutos do mundo devido às características do solo. Outro país que merece destaque é 

a República Dominicana, que se apresenta como um grande fornecedor mundial de 

charutos. Apesar de ser um país pequeno é considerado o maior produtor de charutos 

manufaturados de alta qualidade do mundo. Além desses países, existem outros que 

também são produtores e fornecedores de charutos para o mercado mundial, que são 

Honduras, Nicarágua, México, Jamaica e o Brasil, que, apesar de ser conhecido como 

um grande produtor de fumo de qualidade superior, ainda não possui uma tradição 

solidificada no fornecimento na indústria mundial de charutos (SHORR, 2007; A 

TARDE, 2006). 

Após cerca de trinta anos de decadência e estagnação no início do século XX, o 

mercado mundial de charutos vem experimentando, desde a década de 1990, um 

período de retomada do seu crescimento. Os anos compreendidos entre 1991 a 2001 

destacam-se como reflexo do cenário de crescimento, conforme dados apresentados pela 

Promo (1998). Grande parte da responsabilidade por esse crescimento da demanda 

mundial por charutos está relacionada especificamente ao mercado consumidor 

americano. 

De fato, na década de noventa do século passado, houve um grande crescimento 

na demanda por charutos nos EUA, especialmente do tipo premium cigars. O consumo 

de charutos no mercado americano experimentou rápido crescimento no início da 

década de 1990, sendo que 1997 destaca-se, pois mais de 500 milhões de unidades de 

charutos foram importados. Os principais países exportadores para esse mercado são 

República Dominicana, Honduras, Nicarágua, Jamaica e México. 

Além do mercado norte americano, destacam-se como grandes consumidores o 

Canadá e a Suíça e alguns países da União Européia, mais precisamente, a Alemanha, 

França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Dinamarca, Bélgica e os Países Baixos, como a 
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Holanda. Recentemente, embora com menor expressão, podem-se citar outros países 

como Argentina, Emirados Árabes, Malásia e Japão. Em conjunto, esses países 

compõem os principais mercados consumidores de charutos do mundo (PROMO, 2006; 

NUNES, 2003). 

A participação brasileira nos mercados mencionados ainda pode ser considerada 

tímida, principalmente com relação ao mercado norte-americano, o que apresenta maior 

taxa de consumo, conforme dados da PromoExport (2006). A Bahia figura hoje como 

único estado produtor de charutos do país, com cerca de 11 fábricas, a saber: Chaba, 

Paraguaçu, Talvis, Josefina, Le Cigar,  Mr -Charutos, Quitéria Tabacos, Mathéo, 

Dannemann e Menendez Amerino. No auge da atividade fumageira, entre as décadas de 

1940 e 1960, a Bahia chegou a atingir uma produção anual de 250 milhões de unidades. 

Entretanto, em 2006, a produção chegou a apenas 8 milhões de unidades, segundo 

dados do Sindicato do Fumo do Estado da Bahia (SINDIFUMO-BA).  

Ainda analisando os dados apresentandos pelo Sindifumo-BA, cerca de 20% dos 

charutos e cigarrilhas produzidos no estado, em 2006, foram exportados, principalmente 

para os Estados Unidos e Comunidade Européia. A tabela a seguir apresenta os 

principais países importadores de charutos e cigarrilhas brasileiros. 

 

Tabela 2 (4): Principais países importadores dos charutos e cigarrilhas brasileiros, 
em 2006 

Países 
Valor 

US$ FOB Volume (Kg) 
      
Estados Unidos 316.610 14.893 
 Alemanha 192.396 2.735 
 Argentina 141.250 12.582 
 Uruguai 68.716 359 
 Taiwan (Formosa) 37.800 5.151 
 Índia 32.400 5.519 
 Canadá 25.784 2.149 
 Tcheca, Republica 13.936 225 
 Suíça 13.863 192 
Arábia Saudita 11.043 177 
Paises Baixos (Holanda) 8.125 485 

Total 861.923 44.467 
     Fonte: Aliceweb (2007) 
  

Após as apresentações sobre a caracterização da indústria brasileira de charutos 

e cigarrilhas, na etapa seguinte discorre-se sobre as características-chave da empresa em 

questão: sua história, desenvolvimento e os principais acontecimentos que definiram as 
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suas estratégias de atuações. Com essas considerações, será possível demonstrar os 

passos realizados no processo de internacionalização, assumidos por tal empresa. Esses 

passos serão apresentados, quando possível, ano após ano, com o intuito de analisar o 

caso ao longo do tempo, em termos de motivos que levaram à decisão de 

internacionalização, às escolhas dos mercados e às características envolvidas nas 

tensões estratégicas entre conteúdo, contexto e processo propostos na pesquisa. 

 

4.3 A Menendez Amerino & Cia.Ltda. 
Antes de iniciar a análise longitudinal acerca do processo de internacionalização 

da Menendez Amerino, torna-se necessário retroagir a acontecimentos pretéritos à sua 

fundação. Tais eventos merecem ser mencionados, devido à importância deles para a 

empresa, conforme se observou nos documentos e depoimentos dos atores envolvidos 

na pesquisa. Fatos anteriores à fundação subsidiam as razões ao início da atividade 

empreendedora e caracterizam a tendência de atuação futura no mercado internacional. 

 O processo de criação da empresa foi resultado da associação do empresário 

baiano do setor fumageiro, Mário Amerino Portugal, que exportava fumo para as Ilhas 

Canárias de possessão espanhola, com outro empresário, o cubano Benjamim 

Menendez. Dessa associação, surgiu o nome da empresa Menendez Amerino. Para se 

entender o processo como aconteceu essa associação, faz-se necessário relatar a história 

da família Menendez, representada pelo empresário Benjamim Menendez.  

Entre as décadas de 1940 e 1960, a família Menendez sob a liderança do 

patriarca espanhol da família, Alonso Menendez, juntamente com seus seis filhos, 

dentre eles Sr.Benjamim Menendez e Sr. Félix Menendez, possuía a empresa Menendez 

Garcia & Cia, que fabricava, em Cuba, as marcas mais antigas e famosas de charutos: 

Montecristo e H. Upmann. Com o advento da revolução cubana, em 1960, a família 

sentiu-se obrigada a abandonar Cuba, devido a perda dessas duas fábricas para o novo 

regime socialista imposto naquele país. Primeiramente, a família refugiou-se nos EUA, 

na cidade de Miami, onde resolveram pesquisar características de solo e clima de um 

novo local que propiciasse a matéria-prima tão boa quanto a encontrada em Cuba. 

Por volta de 1962, a família Menendez resolveu migrar dessa vez para as Ilhas 

Canárias, onde montaram uma nova empresa denominada Companhia Insular 

Tabacalera. A família continuou a procurar ao redor do mundo por fumos que tivessem 

a mesma qualidade dos plantados em Cuba. Foi então que, em 1961, descobriram e 
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conheceram os fumos cultivados no recôncavo baiano pela família Amerino Portugal. A 

empresa da família Amerino Portugal passou a então ser um fornecedor, exclusivo, de 

tabaco para a Companhia Insular Tabacalera. A aproximação e início das relações entre 

as duas famílias são caracterizadas com o relato do próprio Sr. Mário Amerino Portugal 

sobre esse processo: 

 
E então as relações nossas com eles, é que a Amerino Portugal, que 
era uma empresa exportadora na qual eu era o dirigente principal, 
então nós fornecíamos tabaco a empresa dos Menendez nas Ilhas 
Canárias. Essa empresa chamava-se Companhia Insular Tabacalera 
então nós passamos a fornecer tabaco para eles com exclusividade, 
tivemos uma amizade muito sólida e passados mais de 10 anos, 15 
anos sei lá, de fornecimento de tabaco a companhia Insular 
Tabacalera [...]  

 

A fábrica das Ilhas Canárias desfrutou de um período áureo, em meados de 

1960, após o boicote decretado pelos Estados Unidos contra Cuba, tendo conquistado 

uma parcela expressiva do mercado americano. Ao longo do tempo, com o 

encarecimento da mão-de-obra nas Ilhas Canárias, os produtos da ilha se tornaram 

menos competitivos, sobretudo os charutos, por serem feitos à mão. A fábrica terminou 

sendo vendida para a Consolidated Cigar Corporation, do mesmo grupo que controlava 

na época a Paramount Pictures. Apenas em 1975, o Sr. Benjamim Menendez conheceu 

pessoalmente Mário Amerino, surgindo daí uma sólida parceria e amizade nos negócios. 

Fruto dessa convivência, o Sr. Mário Amerino Portugal fez o convite ao Sr. Benjamim 

Menendez, em 1976, para conhecer pessoalmente a região que fornecia os excelentes 

fumos, comparáveis aos cubanos, com uma perspectiva de fundar juntos uma fábrica de 

charutos na Bahia. 

Os Menendez resolveram vir para o Brasil justamente por perceberem que fora 

de Cuba somente o fumo produzido na Bahia servia para compor um charuto inteiro 

(enchimento, capote e capa) (NUNES, 2003). Isso também foi percebido pela 

semelhança do solo e clima da região tabaqueira baiana com os de Cuba. O know how 

da família dos Menendez aliado à qualidade do fumo da Bahia, mais a cultura 

organizacional do grupo Amerino de produzir os melhores fumos no nível internacional, 

estimularam e influenciaram significativamente a criação da empresa Menendez 

Amerino & Cia. Ltda. 
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4.4 As fases do processo de internacionalização da 
Menendez Amerino 

 

As fases do processo de internacionalização da Menendez Amerino, que serão 

descritas, foram elaboradas a partir da identificação dos eventos marcantes, geradas 

pelas próprias entrevistas e documentos identificados na empresa. Essa técnica 

apresenta-se perfeitamente em consonância com as recomendações propostas em 

estudos qualitativos, já que nesse tipo de estudo as provas podem ser apresentadas em 

formas de citações originárias das entrevistas dos sujeitos pesquisados (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 252). A figura 12 (4), abaixo, de forma antecipada, demonstra as 

fases de desenvolvimento das estratégias no seu processo de internacionalização, 

ressaltado que os detalhes de cada fase serão apresentados, a seguir, nas próximas 

seções. 

 

 

Figura 12 (4): Fases do desenvolvimento das estratégias no processo de internacionalização da 
Menendez Amerino. 

 

 
Nas subseções seguintes, serão apresentadas as quatro fases que ocorreram ao 

longo da história da Menendez Amerino. Durante a descrição de cada uma delas podem 

ser identificados estratégias e acontecimentos marcantes tanto pela perspectiva do 

ambiente interno da empresa em estudo, como também pelos eventos do contexto 
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externo que foram considerados relevantes por influenciarem as manobras estratégicas 

tomadas pelos líderes organizacionais. 

 
4.4.1 Fase 1: 1977-1980 (Fundação, decisão de 
internacionalização e estruturação) 

 

A Menendez Amerino foi fundada após um processo de negociação entre as 

famílias Menendez e Amerino. A idéia de formação da empresa partiu do empresário e 

atual sócio diretor, Sr. Mário Amerino Portugal, quando a fábrica que pertencia aos 

Menendez localizada nas Ilhas Canárias na Espanha, a Companhia Insular Tabacalera, 

foi adquirida por um grupo americano. Mário Amerino Portugal detalhou esse 

momento, assim: 

Fui eu que dei a idéia, dei idéia e trabalhei muito para que eles 
viessem pra cá, e assim em 1977 mais ou menos coisa de um ano 
depois, qualquer coisa assim, depois deles terem vendido a fábrica, 
para uma multinacional americana, a fábrica de Canárias, então 
Benjamim veio pra cá e fundamos então a Menendez Amerino [...]. 
 

. A intenção do Sr. Mário Amerino era de desenvolver um charuto de estilo 

brasileiro, de qualidade superior aos aqui comercializados. Mas não queria fazer isso 

sozinho. Sendo assim, procurou um parceiro qualificado e julgou que Benjamin 

Menendez seria a pessoa certa. A partir de uma visita feita pelo Sr. Benjamim 

Menendez, em 1976, a fim de conhecer o fumo produzido na Bahia, resolveram se 

associar e fundar a Menendez Amerino, no ano seguinte. 

A escolha da cidade para o estabelecimento da fábrica na Bahia, obedeceu a 

critérios estratégicos de clima, localização e técnicos. Quanto aos critérios de clima, 

como já foi mencionado, o município de São Gonçalo dos Campos pertence a uma zona 

fisiográfica denominada mata de São Gonçalo, composta por 10 municípios, que se 

caracterizam pela produção de fumos folhosos com aroma pleno, sabor suave, folhas 

flexíveis destinadas às capas de charuto, que propiciam um fumo suave e aromático. 

Quanto ao aspecto da escolha devido à localização, os empresários buscavam uma 

cidade na região do Recôncavo Baiano que não possuísse fábrica de charutos e que não 

se configurasse como centro tradicional de charutos na Bahia.  

Os critérios técnicos foram derivados da tradição de fazer charutos no 

Recôncavo Baiano. Como a cidade escolhida não possuía nenhuma fábrica, seria mais 

fácil implementar a cultura da empresa que era a de produzir charutos de alta qualidade, 
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já que o posicionamento das demais empresas se concentrava em charutos de baixa e 

média qualidade. O primeiro passo para inserir essa nova filosofia na sua produção foi 

trazer um técnico cubano, Sr. Arturo Toraño, exilado nos EUA, para fazer o treinamento 

dos novos empregados. O depoimento do Sr. Mário Amerino Portugal comprova esse 

fato. 

A escolha daqui foi um problema do ambiente. Em primeiro lugar a 
tecnologia que os cubanos faziam os charutos era diferente da 
baiana, ou seja, se preparava o charuto de uma forma distinta. 
Então nós queríamos uma cidade que não tivesse tradição de 
charuteira, porque toda essa região, Cruz das Almas, Maragogipe 
todas elas tinham uma tradição charuteira baiana, o que se tornava 
mais difícil de treinar a charuteira para mudar assim. Então uma 
das razões de São Gonçalo é que São Gonçalo não tinha tanta 
tradição charuteira. Então trouxemos um técnico de Cuba, exilado 
nos Estado Unidos um dos melhores charuteiros cubanos da época 
pra fazer esse treinamento e etc.... trouxemos mais uns dois 
técnicos etc..então a razão que escolhemos São Gonçalo foi que 
fica dentro do recôncavo, que lhe dá região tabaqueira os melhores 
fumos da Bahia e também por isso, essa foi as primeiras...e também 
a disponibilidade desse prédio que não estávamos utilizando já. A 
produção de tabaco na Bahia estava uma decadência, então nós 
tínhamos essa disponibilidade desse depósito aqui, que era um 
depósito grande etc....e então foram esses dois motivos que levaram 
a nós escolhermos a região de São Gonçalo dos Campos [...] 

 

A Menendez Amerino foi fundada em 1º de junho de 1977, tendo iniciado suas 

atividades no mês de novembro desse mesmo ano, na forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. Com o passar do tempo, após seu período de estruturação, 

ocorreu um aumento do capital social, o que atraiu outros sócios e implicou posterior 

mudança da sua forma societária de limitada para sociedade anônima. Entretanto, 

atualmente ela retornou à condição inicial de sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada por esta possuir aspectos que facilitam e dinamizam suas atividades, bem como 

pelo alto custo de manutenção da condição de sociedade anônima (PAES et al. 1999).  

Em 1978, a empresa já dispunha de 50 funcionários que foram treinados por 

cubanos que acompanharam a família Menendez na vinda para o Brasil. O know how 

dos Menendez, aliado à qualidade do fumo da Bahia e ao firme propósito do grupo 

Amerino de produzir no melhor padrão internacional, estimulou e alicerçou fortemente 

a criação da empresa Menendez Amerino na Bahia. Visando atingir um padrão 

internacional de qualidade, no ano de 1979, chegou ao Brasil o cubano e atual sócio 

diretor, o Sr. Félix Menendez. 
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Nesta fase (1976 -1979), a produção brasileira era liderada pelas fábricas da 

Suerdieck  e Dannerman de grupos alemães que atuavam no segmento charutos baratos 

e intermediários. Percebendo a carência de uma fábrica brasileira que atuasse no 

segmento de charutos premium, tanto no mercado interno quanto externo, a empresa 

resolve posicionar-se em tal arena competitiva. O Sr. Félix Menendez comprova a 

opção estratégica da empresa nessa época:  

Quando nós começamos as exportações, o mercado interno estava 
praticamente dominado pela Suerdick. O consumo de charutos era 
muito pequeno, charutos premium era muito pequeno, o que se 
podia comprar aqui era coisa de contrabando, porque as 
importações aqui estavam praticamente proibidas, a taxa de 
importação altíssima não se importava charutos. Então nós 
compensamos em desenvolver esse mercado interno de charutos 
premium, porque era uma época complicada, porque era difícil 
vender charutos brasileiros premium. Porque a referência que 
existia da Suerdick, era um charuto de valor intermediário, não era 
um charuto premium [...] 
 

A partir dos fatos anteriormente relatados, percebe-se na empresa que os 

acontecimentos que cercaram o seu surgimento tiveram significativa influência em sua 

futura tendência para atuar no mercado internacional. Isso se demonstra na forma da 

experiência obtida pelo empresário e sócio, Sr. Mário Amerino Portugal, que já atuava 

no comércio exportador de fumo desde 1948, com sua empresa Amerino Portugal S.A. 

Não bastasse esse fato, a família Menendez, representada pelos irmãos Benjamim e 

Félix Menendez, possuía uma longa experiência em exportação de charutos para 

diversos países. 

A empresa iniciou suas exportações escolhendo o mercado americano, devido ao 

conhecimento desse mercado pelos líderes organizacionais, que eram seus principais 

distribuidores e importadores. Assim expressa o atual sócio e diretor industrial, Sr. Félix 

Menendez: 

Olha, o primeiro país foi os Estados Unidos. Bom, pelo 
conhecimento né? Pelo conhecimento que a gente tinha do mercado 
americano. Bom, o que se passa é que nós na fabrica em Canárias 
éramos fundamentalmente voltadas pra exportação para os Estados 
Unidos, e trouxemos essa mentalidade pra cá. E sempre se pensou 
no mercado americano em primeiro lugar, e nós já conhecíamos 
quem era os importadores, quem era os distribuidores, então foi por 
aí que surgiu a coisa né? [...] 

 

  Sendo assim, verifica-se que a atividade de exportação já fazia parte das 

operações da empresa desde os primórdios de sua fundação. Isso ficou bem salientado 
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pelas palavras do Sr. Mário Amerino Portugal: “Desde o início, quando a empresa foi 

fundada, já foi fundada visando o mercado internacional” [...]. Após o mercado 

americano, a seqüência dos demais países atendidos pelas exportações da empresa foi 

Alemanha e Suíça. Tais mercados não seguiram a mesma lógica de escolha do primeiro 

mercado (EUA), já que eles foram atendidos por outros critérios, não só o conhecimento 

já existente dos diretores. 

 Tal atitude da Menendez Amerino caracteriza pelo comportamento típico de 

uma empresa born global. É importante salientar que o termo born global foi cunhado 

pelos consultores da McKinsey & Co. (1993) e Rennie (1993), para classificar as 

empresas que, em menos de dois anos após a sua fundação, iniciam o seu processo de 

exportação. A decisão para internacionalização da empresa já era uma questão objetiva 

presente nos líderes fundadores. Mais detalhes sobre essa temática serão apresentados 

posteriormente no tópico da decisão de internacionalização da empresa. 

Os primeiros produtos fabricados foram os charutos El Pátio, em três formatos: 

n.º1 n.º 2 e n.º 3, denominação alusiva à parte interna das casas espanholas e os charutos 

Alonso Menendez, homenagem ao patriarca da família dos Menendez, sendo esses os 

primeiros charutos exportados pela empresa em 1977. Em seguida, foram fabricados os 

El Pátio Cetros (Corona Grande), o Opus (Churchill), Old Bahia (Robusto), nº 4 Corona 

e, por fim, o charuto Canonero, que também obteve uma boa aceitação no mercado 

americano no início das atividades da empresa (LIMA, 2000; NUNES, 2003). Em 

princípios dos anos 80, a empresa definiu um mercado externo principal, os Estados 

Unidos, pois pensava em aproveitar o boicote americano às exportações cubanas e a 

experiência de atuação nesse mercado, já obtida pelos sócios.  

 

4.4.2 Fase 2: 1981 -1989 (Crise e dificuldades) 

Com o foco na sua produção em manufaturar charutos caros e sofisticados, a 

empresa pretendia atingir, em dois anos, a marca dos 5 milhões de charutos 

unidades/ano, 80% dos quais destinados ao mercado externo. Como parte dessa 

estratégia, a empresa lançou, em 1981, uma nova linha de charutos de alto padrão: o 

Marília e Dirceu. Essa opção de posicionar a empresa em um foco de alta qualidade e 

sofisticação, foi da diretoria na época que coincidiu com a diminuição do tamanho do 

mercado para os charutos baratos. Até 1985, as principais empresas baianas começaram 

a se especializar em charutos de alta qualidade, seguindo os passos da Menendez 
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Amerino. Como nessa época a economia brasileira se encontrava em retração devido ao 

momento político, a solução para as empresas charuteiras era buscar o mercado externo 

já que a demanda interna se apresentava insuficiente. 

 Quando as empresas baianas optaram pela produção de charutos caros e 

sofisticados, sofreram uma dura concorrência com outros centros charuteiros 

internacionais como Cuba, exceto no mercado americano, Jamaica e Ilhas Canárias, 

países que possuíam uma enorme tradição na fabricação desse produto. Mesmo assim, 

dados do IBF – Instituto Baiano do Fumo demonstraram que houve uma estabilização 

do comportamento das exportações, em um nível médio anual de 290 toneladas de 

charutos, entre 1974 e 1980. Em contrapartida, o valor médio (US$/ kg) que antes era de 

3 dólares por kg, entre 1966 e 1976,  passou para um novo nível, cerca de  6 dólares por 

kg, entre 1978 a 1981. Essa elevação do valor médio pode ter sido um reflexo, em parte, 

do aumento das exportações de charutos de melhor qualidade. 

Em 1982, no entanto, a Menendez Amerino sofreu uma crise quando 

consolidava sua posição no mercado. A empresa perdeu cerca de 160 milhões de 

cruzeiros, que foram cobertos somente em 1983, com uma injeção de capital de 170 

milhões de cruzeiros. As outras dificuldades encontradas entre 1985 e 1989 foram 

relativas às altas taxas de inflação. Mesmo sendo a principal meta objetivada pelos 

governantes brasileiros combater a inflação durante essa época, foi um fracasso político-

econômico. Isso foi tentado de várias formas, por meio de uma série de planos 

econômicos. A tabela a seguir ajuda a visualizar o comportamento das taxas de inflação. 

Observa-se que a inflação foi bastante elevada na fase em análise. 

 
Tabela 3 (4):Comportamento da Inflação (%) no Brasil, durante a fase 2: (1981-1989). 
 

Ano Inflação IGP -DI 
1981 92,77 

1982 99,22 

1983 212,92 

1984 225,59 

1985 241,43 

1986 63,29 

1987 412,13 

1988 1.040,42 

1989 1.773,59 
     Fonte: IPEA (2007) 
 

Dentre esses planos econômicos para combater a alta inflação, o que apresentou 

bom resultado foi o Plano Cruzado proposto pelo presidente José Sarney, em 1986. O 
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sucesso inicial do plano, com a queda abrupta da taxa de inflação e o grande apoio 

popular, rendeu generosos bônus políticos ao Governo. O sucesso desse plano foi 

temporário. A inflação continuava a ser o principal vilão da economia brasileira, pois no 

ano seguinte a taxa de inflação ficou cinco vezes maior. Essa fase para a empresa foi 

marcada por grandes oscilações nas taxas de inflação, que refletiu em sensíveis perdas 

financeiras para a Menendez Amerino, e para seus sócios, conforme o depoimento do 

Sr. Benjamim Menendez, para a revista Cigar Aficionado (2007, p. 4): 

I personally lost money in Brazil. Inflation cut away a pretty good 

portion of what he had made from the sale to Gulf Western. 

Everything was like salt in water, disappearing so fast. […]  
 

As palavras do Sr. Félix Menendez confirmam esse período extremamente 

crítico para a organização: 

A grande dificuldade foi isso: a inflação, era época dificílima. Por 
que tu vendias um preço, e depois já era outro. Foi terrível, foi 
terrível. Nós conseguimos superar. Naquela época a grande 
dificuldade foi a inflação mesmo. Foi um tempo dificílimo [...]. 

 

É importante ressaltar que é nessa fase (1981- 1989) que acontece a saída do Sr. 

Benjamim Menendez, precisamente em 1985, assumindo desde então, as suas funções 

na empresa o seu irmão, Sr. Félix Menendez. 

 

4.4.3 Fase 3: 1990 – 1999 (crescimento e expansão no mercado 
internacional) 

 

A década de 1990 foi marcada por alterações na política brasileira que forçaram 

a empresa a adotar um novo posicionamento competitivo. As principais mudanças no 

cenário nacional iniciaram-se com o novo presidente da república, Fernando Collor de 

Mello. O então presidente estabeleceu um novo plano econômico no início de 1990 para 

combater a inflação, pois esta ainda era o principal entrave para o crescimento da 

economia brasileira. O governo, no início, reduziu drasticamente as taxas de importação 

em uma economia acostumada a proteções altíssimas, resultando em elevado nível de 

falências das empresas, notadamente as mal estruturadas. Além disso, com a adoção do 

Plano Real, após o não bem sucedido Plano Collor, a taxa de câmbio foi valorizada 

artificialmente, proporcionando no inicio do plano um desequilíbrio para a economia 

produtiva, principalmente a exportadora, fazendo com que as importações ficassem 

baratas e as exportações mais difíceis.  
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O processo iniciado de redução das alíquotas de importação, em 1990, elevou as 

importações de bens de consumo duráveis e também de não duráveis, provocando um 

choque de concorrência internacional para as empresas brasileiras. A oferta e a 

concorrência no mercado de charutos no Brasil ampliaram-se nessa época, 

principalmente com a chegada dos principais competidores internacionais: os cubanos e 

dominicanos. A abertura da economia criou muitas dificuldades para as empresas 

charuteiras que não estavam preparadas para a competição internacional interna. 

 A fim de enfrentar esse cenário competitivo interno, a Menendez Amerino, 

começou uma reestruturação em alguns setores da organização, principalmente nas 

áreas de produção e exportação. A empresa implantou de imediato uma reformulação de 

produção, criando novos produtos, e reestilizando outros, sempre visando proporcionar 

uma qualidade de charutos equiparáveis aos concorrentes externos. A política de 

melhoria da qualidade no plano interno favoreceu a atuação da empresa no mercado 

externo, principalmente na elaboração de estratégias de atuação no mercado tipo 

premium cigars, como afirma o sócio,  Sr. Félix Menendez: 

Depois da abertura do mercado brasileiro, o mercado de charutos 
aumentou, se sofisticou, ele é mais exigente, nos obrigou a termos 
mais qualidade, e esse aumento de qualidade favoreceu o nosso 
plano de exportação premium. A data mais ou menos eu não me 
lembro, mas foi na época do governo Collor, quando o Brasil 
começou abrir o mercado [...] eu acho que isso favoreceu muito a 
economia nacional [...] 

 

 No panorama internacional, o mercado mundial de charutos na década de 1990, 

experimentou um período de intenso crescimento, principalmente entre os anos de 1996 

e 1999. A alavancagem da produção partiu principalmente pelo aumento do consumo no 

mercado americano, o maior mercado de charutos do mundo, como já se disse, o que de 

certa forma gerou reflexos em vários outros países. Alguns fatores contribuíram para 

esse crescimento, como a reabilitação da imagem do consumidor de charutos, ganhando 

espaços mais glamurosos. Esse efeito começou com os artistas de Hollywood e as 

celebridades do show business americano fumando charutos, associado ao símbolo de 

prosperidade e luxo que os charutos passaram a traduzir e à redução do consumo de 

cigarros nos EUA (PROMO, 1998; NUNES, 2002). 

 O consumo no mercado americano de charutos aumentou principalmente em 

relação ao mercado de charutos tipo premium, levando a um aumento nas suas 

importações de 117, 8 milhões de unidades em 1992, para 293, 7 milhões em 1996, 
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chegando ao seu auge em 1997 com importações de 519, 2 milhões (SHANKEN, 2003). 

Verifica-se com os dados analisados, que aconteceu um boom no consumo de charutos, 

especialmente no mercado americano de charutos,nas categorias dos charutos superiores 

considerados bens de luxo. 

 O Brasil sentiu de perto esse boom, em 1996. Pelo quarto ano seguido, o país 

firmou-se como o maior exportador de fumo do mundo e bateu todos os recordes 

anteriores com receitas de vendas externas de US$ 1, 03 bilhão (ABIFUMO, 1997). As 

exportações baianas de charutos acompanharam esse cenário internacional favorável.  O 

volume exportado saltou de 13 para 61 toneladas, entre 1993 e 1997, incentivado pela 

demanda norte-americana (A TARDE, 1998). A Menendez Amerino aproveitou a 

demanda favorável para incrementar as suas exportações para o mercado internacional. 

Desde 1993, a empresa vinha estocando matéria prima para fazer frente ao aumento da 

demanda. Para garantir uma maior produtividade e atuar de forma mais 

profissionalizada, a empresa, em 1995, investiu no treinamento do seu quadro funcional, 

que na época era composto de 160 empregados, formado basicamente por mão-de-obra 

feminina. 

 A Menendez Amerino, durante o boom do mercado mundial, especificamente a 

partir de 1995, começou a aumentar a sua produção. A empresa teve um faturamento 

estimado, em 1997, de R$ 3 milhões, o dobro do efetuado em 1996. Parte desse 

aumento do desempenho financeiro está vinculada à opção estratégica pela exportação. 

De fato, a empresa destinou 80% de toda a sua produção de charutos, em 1997, para o 

mercado americano e 10% para o mercado europeu (mesmo sofrendo uma taxação de 

35% nesse mercado) e o restante para o consumo interno. Como resultado do acreditar 

nessa estratégia, a empresa, em 1998, consolidou o posto de maior exportadora de 

charutos do Brasil. Aproveitando esse momento, a direção da empresa resolveu investir 

nesse mesmo período US$ 1, 75 milhão para ampliar sua produção, que era de 4 

milhões de charutos em 1997 para 7 milhões de unidades em 1998. Em larga escala, 

essa produção tinha como destino o mercado americano, cujo gosto, também no que diz 

respeito aos charutos, é radicalmente diferente daquele dos consumidores europeus. Em 

vez dos charutos médios de capa escura, quase preta, apreciados pelos alemães, suíços, 

holandeses e ingleses, os americanos preferem charutos grandes, de capa branca. 

Durante o boom do mercado de charutos, Cuba, a República Dominicana, 

Honduras, Jamaica e Nicarágua aproveitaram o momento e sua tradição para ampliar 

suas exportações, principalmente as americanas. O Brasil, no entanto, não teve uma 
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participação mais significativa nas importações americanas devido à falta de tradição do 

produto brasileiro naquele mercado. Mesmo assim, os Estados Unidos se tornaram o 

maior comprador de charutos brasileiros, tendo consumido em 1999, 39 das 52 

toneladas exportadas. “Os charutos brasileiros são muito apreciados na Europa, em 

particular, na Alemanha, mas ainda são praticamente desconhecidos nos Estados 

Unidos”, explica Félix Menendez, diretor da Menendez Amerino.  

Nesse esforço de ampliar o reconhecimento da marca, ressalta-se um gesto 

simbólico feito por Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República nesse 

período, ao presentear o ex-presidente americano Bill Clinton com uma caixa de 

charutos da Menendez Amerino, em sua última visita ao Brasil, a fim de divulgar a 

marca da empresa e os charutos brasileiros naquele mercado (GAZETA MERCANTIL, 

1997). Outras estratégias de marketing da empresa consistiram em trabalhar com os 

ministérios das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio, Secretaria da Indústria, 

Comércio e Mineração da Bahia e o Promoexport-Bahia, em conjunto com outra 

exportadora na época, a Suerdieck, na criação de uma estratégia de promoção maciça do 

charuto brasileiro nos EUA, que incluía desde publicidade em revistas e participação em 

feiras até o trabalho direto com os distribuidores. 

O sócio e diretor, Félix Menendez, relata com mais detalhes esse momento de 

crescimento vivido pela organização: 

Então na década de noventa houve um grande estouro no consumo 
de charutos, principalmente de charutos premium nos EUA. Esse 
boom chegou ao mercado nacional, aqui nós sentimos também esse 
enorme boom, novos consumidores que vinham saber sobre 
charutos. Isso nos beneficiou bastante [...] Na época do boom para 
os EUA, foi onde nós mais exportamos e onde nós mais 
produzimos [...] 

 

O cenário macroeconômico favorável dessa década não foi o único 

acontecimento do contexto externo que favoreceu as estratégias de atuação da 

Menendez Amerino. O ano de 1999 foi marcado pelo completo fechamento da 

centenária e até então a maior fábrica de charutos do Brasil a “Suerdick Charutos e 

Cigarrilhas”, principal concorrente da Menendez Amerino, no mercado interno, que já 

vinha há alguns anos, em crise financeira. A Suerdick era dona de uma das marcas 

brasileiras mais conhecidas no mercado internacional e chegou a dominar 85% do 

mercado interno. A empresa chegou a gerar mais de três mil postos de trabalho, na 

região do recôncavo baiano na época do seu  auge (CORREIO DA BAHIA, 2000). 
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Apesar de estarem posicionadas em segmentos de mercados diferentes, o seu 

fechamento foi lembrado pelo Sr. Félix Menendez: 

No final do ano de 1999, Suerdick que era a grande fábrica de 
charutos fechou. E então a partir desse momento, surgiram novas 
fábricas para cobrir o espaço deixado pela Suerdick. A 
característica da Suerdick do produto Suerdick, não era de charutos 
premium, era de um charuto de um preço intermediário. Nós, por 
exemplo, convivemos durante muitos anos com a Suerdick. O 
mercado era muito dividido, nós pegávamos a parte de charutos 
premium, e a Suerdick pegava a parte de charutos intermediários e 
cigarrilhas [...] 
 

 A próxima e última fase descreverá as principais mudanças pelas quais a 

empresa passou para poder consolidar sua marca no mercado internacional atualmente, 

bem como as estratégias desenvolvidas para se adequar as barreiras governamentais. 

 

4.4.4 Fase 4: 2000 - 2006 (consolidação da marca no mercado 
interno e estruturação no mercado internacional) 
 

Observando o ambiente interno organizacional, no ano de 2000, percebe-se uma 

série de eventos significativos que marcaram o comportamento estratégico da Menendez 

Amerino. Inicialmente, aconteceu a parceria com o Grupo Multi, que inaugura uma 

nova fase de atuação da empresa. O Grupo Multi engloba uma distribuidora, uma 

transportadora e uma empresa de cigarros premium, a CiBahia. Com essa associação, a 

empresa ganhou dois novos sócios: o Sr. José Henrique Barreto e Francisco Barreto, 

donos do Grupo Multi que compraram 50% do capital social da Menendez Amerino. A 

percepção de algumas vantagens comparativas pelos novos sócios, como a excelente 

matéria-prima encontrada no recôncavo, que propicia um charuto com elevado sabor e 

aroma, segundo os proprietários, como sendo quase perfeitos e a estrutura gerencial da 

Menendez Amerino, composta por diretores com uma larga experiência internacional, 

tudo isso atraiu o Grupo Multi, levando-o em adquirir parte da empresa. O relato do 

sócio, Sr. José Henrique Barreto proporciona um melhor detalhamento desses aspectos 

que influenciaram a decisão de associação: 

O grande motivo é o fato de o recôncavo baiano disponibilizar uma 
matéria prima de excelente qualidade, de sabor e aroma perfeitos, 
uma combinação de sabor e aroma perfeitos. Isso fez a gente 
investir, isso levantou essa decisão nossa de investir aqui [...]. Dos 
quatro melhores tabacos no mundo, um está aqui na Bahia, no 
Brasil, no recôncavo da Bahia. Isso a gente não podia perder essa 
riqueza genética e cultural. E o Grupo Multi decidiu, investindo 
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aqui, adquirindo no caso a Menendez Amerino, melhorando os 
padrões de qualidade gerais da indústria, da Menendez Amerino, 
introduzindo, o fator qualidade como fundamental para que a gente 
avançasse, no mercado lá fora, já que aqui a gente conseguiu uma 
liderança com muita facilidade. Esses motivos são os motivos 
pilares. Tem, tinha a própria estrutura gerencial da indústria, 
composta por tabaqueiros com larga experiência, como Mário 
Amerino Portugal, Félix Menendez, Arturo Torano, Peter 
Linkarnet. Quer dizer, homens de grande experiência do mundo do 
tabaco, que deu um impulso, investir no setor [...] 

 

 Com a parceria (denominada internamente de joint venture), a Menendez 

Amerino adquiriu know-how do Grupo Multi e maior competitividade, nos seus 

sistemas de distribuição, vendas, comunicação e marketing. A empresa também ganhou 

uma reestruturação em seu espaço físico na unidade fabril e nas áreas de contabilidade e 

sistema de informações. Houve também uma reformulação do planejamento estratégico 

da organização, sobretudo na área comercial. Cerca de R$ 4,5 milhões foram investidos 

na reestruturação que começou no ano 2000. “Estávamos modernizando a produção sem 

perder o charme de uma marca de 21 anos”, diz o Sr. Francisco Barreto, em uma 

entrevista concedida ao site Terra (http:// www.terra.com.br) no ano 2000. 

O diretor e sócio Sr. Félix Menendez, seguido pela gerente financeira Sra. Marta 

Barreto, relatam essa influência positiva nos negócios da empresa: 

Nós nos associamos com o Grupo Multi no ano 2000, visando o 
conhecimento do Grupo Multi quanto à distribuição e vendas, 
sobretudo distribuição e venda no mercado nacional, certo? E foi 
muito positivo, não é? Nossas vendas aumentaram muito no 
mercado nacional [...] 
 
[...] o pessoal de São Paulo, da empresa CiBahia, que é uma fábrica 
de cigarros, fazendo sociedade [...] houve também uma grande 
mudança na parte física, na parte fabril. Mudou muita coisa, a parte 
fabril mudou. Aqui, por exemplo, esse espaço não existia. Depois 
eles mudaram a empresa na parte administrativa. A contabilidade 
da empresa veio para dentro da empresa, que antes era fora [...] 

 

 Destaca-se também no ano 2000, uma nova opção estratégia da Menendez 

Amerino em atuar no mercado de cigarrilhas, deixado pela Suerdick. Como parte dessa 

estratégia, a empresa comprou equipamentos, máquinas e a marca de cigarrilhas St. 

James, da empresa Souza Cruz. Percebe-se então que a entrada no mercado de 

cigarrilhas foi uma estratégia de diversificação relacionada, adotada pela Menendez, 

com vistas a atender e oferecer mais um novo produto. Ainda referenciando o ano 2000, 
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a empresa estabelece um novo diferencial em charutos premium, por meio do 

lançamento da marca Dona Flor, nas versões corona, robusto, churchill e pirâmide. 

O charuto Dona Flor foi criado pelo próprio Sr. Félix Menendez e elaborado 

com um blend especial desenvolvido por Arturo Toraño, cubano que há 20 anos vem 

aperfeiçoando a qualidade final dos charutos Menendez Amerino.  Com um intenso 

investimento em marketing, a marca rapidamente se tornou a líder de vendas no 

mercado interno. A marca obteve também grande reconhecimento internacional, sendo 

considerada uma das marcas dos três melhores charutos do mundo atualmente, segundo 

a principal revista internacional do setor Cigar Aficionado (2007). A marca Dona Flor 

proporcionou uma grande modificação nas vendas, como relata a gerente financeira, 

Sra. Marta Barreto: 

A grande modificação que aconteceu aqui, para o consumidor, foi o 
lançamento de uma marca chamada Dona Flor. Que foi assim 
demais. A venda foi demais, deram um salto. Por que era um 
produto novo, bonito tinha ligação com a Bahia, por causa de Jorge 
Amado, do romance dele. Era um charuto bonito, uma imagem 
linda. O camarote da Menendez também fez com que ficasse mais 
conhecida, muito divulgada. Em termos de clientes, essa nova veste 
da Menendez, e essa nova roupa da Menendez teve um impacto 
muito grande [...] 

 

 Analisando os acontecimentos relativos ao ano de 2001, no contexto 

internacional, faz-se uma menção aos atentados terroristas nos EUA, mas precisamente, 

em 11 setembro daquele ano. Voltando-se o olhar para o cenário brasileiro, naquele ano 

as exportações de fumo e de charutos, em conjunto, ficaram em, aproximadamente 

3.613 toneladas, com resultado financeiro de US$ 14,553 milhões, segundo dados da 

Seagri (2007). Isso concretizou as expectativas do mercado de que o boom consumista 

americano de charutos e fumo, na década de 1990, era uma questão efêmera.  

 O comportamento do cenário doméstico de charutos e cigarrilhas foi marcado 

por oscilações ao longo de 2002 (GAZETA, 2002, p.122). Para enfrentar esse período 

de instabilidade, as empresas baianas acompanharam com expectativa as oscilações do 

dólar no mercado cambial, apostando que o encarecimento do produto importado (em 

especial de Cuba e da República Dominicana) abrisse novos espaços para o charuto 

nacional (SEAGRI, 2007). Ainda assim, as grandes empresas charuteiras encararam um 

antigo vilão dessa indústria: a alta carga tributária desse tipo de atividade. As empresas 

de charutos recebem o tratamento fiscal igual ao de cigarros, mesmo sendo os seus 
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processos produtivos e produtos completamente distintos. A gerente financeira Sra. 

Marta Barreto, descreve essa dificuldade: 

[...] Por que a gente tem muito imposto a gente paga. Porque é um 
produto artesanal, então a gente gostaria que isso tudo mudasse. E é 
um produto que não é de largo consumo. Criança não consome o 
charuto, o adolescente não consome o charuto, quem consome o 
charuto são pessoas muito maduras. Geralmente a partir de 
quarentas anos, sabe muito bem o que ele está fazendo né. O 
charuto hoje é enquadrado na mesma categoria do cigarro, só não 
tem o selo. Mas ele é taxado como da mesma forma. Isso não é, não 
deveria ser assim [...] 

 
  Confirmando o argumento da gerente financeira, “os resultados seriam melhores 

em 2002, se não fossem as excessivas taxas de impostos que carregam nada menos do 

que 82,4% entre IPI, ICMS substituto, ICMS normal e PIS-Cofins, do valor recebido 

pela produção”, relata o Sr. Mário Amerino Portugal. 

 A Menendez Amerino, nesse período, começou a colher os primeiros frutos da 

parceria com o Grupo Multi. Com a melhor distribuição dos produtos, houve, 

conseqüentemente, uma elevação nas vendas. Entre 2000 e 2002, a Menendez Amerino 

registrou um crescimento de 650% nas vendas, conquistando o Top de Marketing 2001 

(CORREIO DA BAHIA, 2001) em seu setor, resultado da sua estratégia de expansão e 

desempenho comercial. Nesse mesmo ano, registra-se que a Menendez Amerino atingiu 

um faturamento de R$ 9 milhões, produzindo 3 milhões de charutos e 6 milhões de 

cigarrilhas, volume 40% superior ao de 2001. Do volume produzido, 25% foram 

exportados para os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Emirados Árabes, que 

estão entre os principais consumidores dos produtos da empresa.  

Em 2002, a empresa elaborou um plano estratégico para consolidar a sua 

expansão internacional, priorizando as ações: usar Portugal como porta de entrada para 

a Europa, conquistar novos distribuidores nos Estados Unidos e lançar um charuto 

destinado ao público de renda superior. Parte dessa estratégia entrou em curso no 

mesmo ano, a empresa então embarcou o seu primeiro carregamento para Portugal de 

apenas 50 mil unidades, que serviu para incomodar as marcas cubanas, que são 40% 

mais caras e até então reinavam sozinhas entre os 5 milhões de fumantes portugueses na 

época (SITE TERRA, 2002).  

A reduzida taxa de crescimento econômico no país marcou o ano de 2003, 

influenciando significativamente nas vendas das empresas de charutos. O sócio, Sr. 

Mário Amerino, que também ocupa a posição de presidente do sindicato do fumo da 
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Bahia, acrescenta dois outros aspectos que, no seu entender, comprometem a 

sustentabilidade da indústria de charutos e de cigarrilhas: a alta tributação e o 

contrabando. “A carga de impostos já é enorme. Que não venham a criar mais coisas!” 

relata o presidente do sindicato e sócio da Menendez Amerino, Sr. Mário Amerino. Para 

driblar o entrave nas vendas, intensificaram-se na empresa investimentos em ações de 

marketing, visando à maior fidelização do cliente brasileiro, além de conquistar novos 

mercados de charutos e cigarrilhas, como França e Canadá (CORREIO DA BAHIA, 

2003), apostando na excelente combinação entre folha e clima (THE NEW YORK 

TIMES, 2003). “O ano de 2003 acabou sendo um pouco melhor para as cigarrilhas”, 

destaca o sócio Sr. Félix Menendez, observando que elas compensaram em parte a 

estagnação nas vendas de charutos. 

O ano de 2004, no mercado nacional de charutos apresentou um leve 

aquecimento em relação ao ano de 2003 (GAZETA, 2005).  Com relação aos negócios 

da Menendez Amerino, o Sr. Feliz Menendez acredita que tiveram um aumento cerca de 

20%, o que representou a venda de 400 a 500 mil charutos a mais em relação a 2003, 

quando foram colocados cerca de 3 milhões de unidades no mercado doméstico. “O ano 

de 2003 realmente foi muito parado”, recorda Félix Menendez, em entrevista concedida 

ao Anuário do Fumo em 2004. Com o desempenho estável do setor registrado ao longo 

de 2004, praticamente manteve-se inalterada também a participação da Menendez 

Amerino no mercado interno, estimada em 55% a 60%. A empresa começou a investir 

mais no segmento de cigarrilhas com o lançamento da marca Dona Flor, nas versões 

Original e Pipe, aproveitando a excelente aceitação dessa marca por parte dos 

consumidores de charutos. 

No que diz respeito ao ano de 2005, o contexto internacional foi marcado pela 

ratificação da CQCT, Convenção Quadro para Controle do Tabaco, um tratado 

internacional que objetiva proteger a população e suas gerações futuras, estabelecendo a 

redução do consumo de tabaco a partir da redução da área plantada do fumo. A respeito 

desse acordo, serão feitas considerações mais específicas sobre ele no tópico sobre as 

questões governamentais. 

O ano de 2005 apresentou-se estável para o mercado de charutos e de cigarrilhas 

no Brasil. O Sr. Félix Menendez destaca que o cenário doméstico mostrou poucos 

avanços para os charutos nos últimos anos, principalmente devido à forte carga de 

tributos e à concorrência dos produtos importados, muitos dos quais ingressam no Brasil 

ilegalmente. Numa tentativa de fazer frente a esse panorama e ampliar a sua estrutura, a 
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Menendez procurou lançar novos produtos, agregando marcas e ingressando em novos 

nichos, principalmente no mercado externo do Oriente Médio. Como parte dessa 

estratégia, em 2005, a empresa lançou a versão Ice de sua cigarrilha Dona Flor. 

Buscando novos mercados, a firma comercializou cerca de 30% de seus produtos para o 

exterior. Por conta disso, entre 2004 e 2005, indica o Sr. Félix Menendez que a empresa 

conseguiu incrementar entre 8% e 10% as suas vendas, sendo que as exportações 

registraram salto de quase 40% no período (GAZETA, 2005).  

 Com o aumento de suas vendas para o mercado externo, a empresa iniciou um 

processo de reestruturação de sua área internacional comprando máquinas, contratando 

novas pessoas exclusivamente para o mercado externo, além de montar uma área 

exclusiva de pós-venda externa e outra para a prospecção internacional. “A gente tinha 

uma estratégia de vender, agora a gente tá fazendo e estamos partindo para uma 

estratégia com subsídio, com embasamento, ela toda no mercado” afirma o gerente de 

exportações, Sr. Geraldo Escotto. 

A gerente financeira, Sra. Marta Barreto, também descreve esse período de 

alterações: 

Nós fomos obrigados a comprar outros maquinários pra atender 
uma demanda no mercado externo, que é a compra de cigarrilhas 
com biqueira de madeira. Que era um produto que a gente não 
fazia. Há uma demanda, e o pessoal perguntava por que a gente não 
vendia. Então nós precisamos comprar máquina, para nos adaptar 
aqui e para nós encararmos o mercado externo [...] E tem três anos 
com relação às pessoas com melhorias para atender o mercado 
externo. As principais modificações aqui foi devido ao crescimento 
da empresa. O crescimento fez com que fossem necessário 
mudanças [...] 
 

 Em 2006, a empresa denominada Mitka passou exclusivamente a cuidar da 

distribuição e comercialização dos produtos da Menendez Amerino nos mercado 

externos e interno. Trata-se da mesma empresa que faz a comercialização dos produtos 

de tabaco do Grupo Multi, que visa melhorar a eficiência e distribuição das 

mercadorias. Naquele ano, a empresa teve uma produção de três milhões de charutos e 

8,5 milhões de cigarrilhas, o que inclui ainda algumas exportações de fumo in natura. 

Os principais mercados foram o do Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça, 

Suécia, Japão e, com destaque especial, para o mercado Argentino. Como estratégia de 

marketing, a empresa participou de uma feira em Bali, no ano passado.  
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A participação em feiras e eventos tem sido uma das principais estratégias para 

conquistar novos clientes e estabelecer parcerias com distribuidores, como afirma o 

gerente de exportação, Sr. Geraldo Scotto: 

[...] Nós participamos de todas as feiras de tabaco, que é uma 
forma de você estar divulgando os seus produtos e a empresa.  O 
que não quer dizer que seja um diferencial para seu competidor, 
pois ele também pode estar participando da feira, mas nós 
estamos em grande número. Temos um produto de qualidade para 
competir com todos os competidores que estão no mercado 
externo [...] 

 

A Menendez Amerino é a líder de mercado atualmente, representando, cerca de, 

60% a 70% do mercado de charutos nacionais e, cerca de, 80% do de cigarrilhas, sendo 

ainda a maior empresa exportadora de charutos do país, conforme os dados do Sindicato 

do Fumo da Bahia (2007). Atualmente, são vendidas três marcas de charutos (Dona 

Flor, Alonso Menendez e Aquários) e quatro de cigarrilha (Dona Flor, Gabriela, VIP e 

St. James). A VIP foi lançada em 2006. As operações da empresa estão divididas da 

seguinte forma: a parte de produção de charutos e cigarrilhas, em São Gonçalo dos 

Campos - BA; a parte de beneficiamento de fumo, em Conceição de Feira - BA e parte 

administrativa e comercial, em São Paulo-SP. 

As sínteses das fases e dos acontecimentos anteriormente discutidos serão 

apresentadas no quadro 4 (4), a seguir, bem como serão evidenciados os principais 

momentos vividos pela Menendez Amerino. Em negrito, estão os acontecimentos mais 

significativos para a empresa, segundo os entrevistados. 
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Fases Acontecimentos 

     Fase 1 
(1977-1980) 

1976: Chegada dos Menendez. Estudos sobre o clima e solo. 
1977: Fundação da Empresa. 
1978: Primeiras Exportações. 
1979: Opção por posicionar-se com base nos recursos visando à qualidade dos 
charutos.  
1980: Definição do mercado americano, como alvo. Meta de 8 milhões de unidades/ano. 

Fase 2 
(1981-1989) 

1981: Lançamento da linha de charutos Márilia e Dirceu. Foco na qualidade e 
sofisticação 
1982: Crise financeira 
1983: Injeção de capital para pagar os prejuízos e fim da crise financeira 
1984: Implantação do sistema de preços indexados à  inflação 
1985: Estabelecimento de nova diretoria após a saída de Benjamim Menendez, sob a 
liderança de Félix Menendez 
1986: Inauguração do sistema pós-venda e garantia de troca.  
1988: O Brasil bate recorde de inflação.  
 

    Fase 3 
(1990-1999) 

1990: Entra em vigor o plano Collor. Abertura da economia. 
1991: Política de melhoria da qualidade é implementada. 
1992: A empresa aumenta as suas exportações de charutos tipo premium. 
1994: Queda do preço do dólar afeta as exportações. 
1995: Investimentos no treinamento do quadro de funcionários da empresa. 
1996: A empresa aumenta as suas exportações de charutos tipo premium. 
1997: Recordes de exportação da empresa.  
1998: A empresa inicia a produção de seus próprios fumos. Início de exportações de 
fumo. 
1999: Criação de uma estratégia em conjunto com órgãos governamentais de promoção do 
charuto no mercado internacional. 
 

    Fase 4 
(2000-2006) 

2000: Parceria com o Grupo Multi, a fim de compartilhar sinergias de recursos e 
conhecimento. Opção de atuar no negócio de cigarrilhas. Lançamento da marca Dona 
Flor.  
2001: Os investimentos em constantes pesquisas e melhoramento do charuto renderam à 
empresa o prêmio Top de Marketing, em seu setor.  
2002: Elaboração do plano estratégico para consolidar a sua expansão internacional.  
2003: A empresa intensificou seus investimentos em ações de marketing, além de 
conquistar novos mercados de charutos e cigarrilhas, como França e Canadá.  
2004: Lançamento das cigarrilhas Dona Flor. 
2005: Lançamento de novas marcas e estratégias para conquista do mercado do Oriente 
Médio.  Novo Diretor de exportação.  
2006: Contratação da empresa Mitka para cuidar da comercialização dos produtos 
no mercado externo. 
2007: Estruturação da área de exportação. Composição de um novo plano estratégico 
para o mercado externo. 

Quadro 4 (4): Síntese dos principais acontecimentos no processo de internacionalização da Menendez 
Amerino. 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

 

4.5 Análise teórico-empírica dos resultados  
Após as descrições das fases entre os períodos de 1977 e 2007, os resultados 

encontrados serão discutidos com o apoio do referencial teórico, visando compreender 

como foram desenvolvidas as estratégias de internacionalização da Menendez Amerino. 
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 Ressalta-se que o conceito de estratégia tratado aqui é o basicamente proposto 

por De Wit; Meyer (2004), no qual estratégia é definida como um curso de ações para 

alcançar um objetivo organizacional. Destaca-se, também, que as estratégias descritas 

neste trabalho foram analisadas como sendo ex post. O processo de internacionalização 

da empresa sob análise, em termos de decisão de internacionalização, os fatores 

envolvidos nesse processo e os comportamentos adotados por ela serão abordados, a 

seguir, como padrões em um fluxo de ações (MINTZBERG, 1978). 

 
4.5.1 Análise do processo de internacionalização: pensamento, 
formação e mudança. 
 

O processo de internacionalização da Menendez Amerino será analisado 

buscando-se compreender e identificar elementos em suas fases que demonstrem 

padrões estratégicos em termos de pensamento, formação e mudanças ocorridas na 

empresa ao longo do tempo. Salienta-se que o pensamento, formação e mudança foram 

analisados concomitantemente, respeitando-se a possibilidade de que nem sempre se 

encontram separados, e que não podem ser entendidos isoladamente, pois estão 

fortemente associados. 

 Quanto à primeira fase da empresa (1977 – 1980), percebe-se, como é 

característico nos estágios de desenvolvimento, a incidência do pensamento intuitivo 

aliado a um conhecimento prévio dos líderes sobre o mercado em que estes atuavam 

(MINTZBERG, 1978). A idéia de fundar a empresa de charutos na Bahia partiu da 

percepção do empreendedor sobre as possibilidades de aliar o conhecimento do 

mercado de fumo ao de charutos. Essa característica de pensar criativamente e combinar 

as potencialidades do ambiente é característico dos empreendedores estratégicos.  O Sr. 

Mário Amerino Portugal, sócio fundador, é descendente de uma família tradicional 

proprietária de uma empresa de comercialização internacional de fumo, enquanto o ex-

sócio Benjamim Menendez, era um herdeiro direto da família que produzia os famosos 

charutos “Monte Cristo”, em Cuba. A idéia de fundar a empresa partiu do Sr. Mário 

Amerino, como afirma o Sr. Félix Menendez: 

Naquela época Benjamim trabalhava numa fabrica de charutos nas 
ilhas canárias e o nível salarial nas ilhas canárias aumentou muito, 
charuto feito a mão só se pode fazer com salário baixo e Mário era 
um dos fornecedores de matérias prima. Então, Mário sugeriu a 
Benjamim montar em conjunto, uma fabrica aqui junto da matéria 
prima. 
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 Analisando as ações assumidas pelos líderes antes da fundação da empresa, 

percebe-se que a escolha do local para seu funcionamento foi uma atitude de “Seeing 

First” (MINTZBERG; WESTLEY, 2001). O processo de tomada de decisão para a 

escolha da cidade de São Gonçalo aconteceu levando em conta uma preparação, 

incubação e uma extensiva análise do recôncavo baiano, caracterizando um estilo de 

pensamento analítico e calculista, típico da perspectiva do raciocínio racional dentro da 

organização (ANDREWS, 1987; DE WIT; MEYER, 2004). 

 O know how da família Menendez no mercado internacional de charutos aliado 

ao extenso conhecimento e propósito do Sr. Mário Amerino em produzir fumo no 

melhor padrão internacional estimulou e alicerçou a empresa a atuar no mercado 

externo, favorecendo a sua inclinação para ser uma empresa born global. A essa questão 

acrescenta-se a sensibilidade que os empreendedores tinham de conhecer as 

particularidades e características de cada mercado, influenciando, assim, todo o 

processo na hora de atuar em mercados externos, corroborando o que argumenta Reid 

(1991).  

 Justamente pelo conhecimento e experiência internacional por parte dos líderes, 

percebe-se uma orientação estratégica deliberada de atuação, já na primeira fase, pois 

existia um planejamento estratégico, visando à internacionalização, como é claro ao 

afirmar o Sr. Félix Menendez: “Ela possui o planejamento estratégico para atuar no 

exterior, desde o princípio. Desde o princípio”. A perspectiva de formação da estratégia 

baseada no pensamento estratégico racional associado ao conhecimento dos sócios da 

empresa pode ser evidenciada. A Menendez Amerino, diante do embargo comercial 

americano, que impede a entrada de produtos made in Cuba, utilizou a oportunidade 

para consolidar-se nesse mercado, não por acaso, pois os EUA é o país que, há anos, se 

constitui no destino maior das suas exportações. 

 A segunda fase da empresa (1981-1989) foi marcada por uma série de desafios 

aos líderes da Menendez Amerino, em conseqüência das constantes alterações no 

cenário econômico brasileiro, devido à estagnação da economia brasileira e ao 

descontrole da inflação. Os gerentes da Menendez Amerino formularam suas decisões 

estratégicas, nessa fase, defrontados com crises financeiras, uma alta ambigüidade e 

incerteza em relação ao seu ambiente. Visto isso, a capacidade de tomar decisões 

criativamente por parte dos fundadores da empresa foi um diferencial competitivo 

(EISENHARDT; BROWN, 1998). A segunda fase também foi marcada por uma nova 
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concepção do pensamento estratégico na empresa, com a chegada do Sr. Félix 

Menendez, substituindo, o seu irmão o Sr. Benjamim Menendez.  

 Com o advento da terceira fase (1990-1999), iniciou-se na empresa um ciclo de 

crescimento, principalmente no mercado externo, resultado do boom do consumo de 

charutos no mercado americano. Essa fase é marcada por uma priorização do 

pensamento racional na Menendez Amerino. A empresa aproveitou a demanda 

favorável de charutos, para reestruturar sua diretoria administrativa e montar seu plano 

estratégico de atuação no mercado exterior. A incidência do pensamento racional nessa 

fase da empresa é característico das escolas estratégicas como design, planejamento e 

até mesmo posicionamento (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Ainda, 

analisando a perspectiva racional nessa fase, as estratégias foram vistas como um 

conjunto de passos, exigindo uma habilidade analítica rigorosa, consistente e objetiva. 

Destaca-se que o pensamento criativo não é abandonado nessa fase, os gerentes da 

Menendez Amerino buscaram o equilíbrio ideal entre as duas possibilidades (formação 

lógica x formação criativa). 

 Analisando-se o pensamento estratégico na quarta fase (2000-2006), a partir das 

evidências encontradas nas entrevistas, infere-se que, mesmo a empresa possuindo um 

plano para atuar no mercado externo no início de sua fundação, não possuía uma 

estrutura funcional totalmente voltada para o mercado externo. As vendas eram feitas 

por meio de tentativas de encontrar importadores ou distribuidores que os sócios já 

conheciam. Após a joint venture o Grupo Multi, a empresa ganhou uma nova forma de 

gestão baseada em planos formais, coordenação e direção, caracterizando um 

pensamento racional da estratégia, fundamentada numa série de etapas seqüenciais na 

formação de suas estratégias (ANDREWS, 1987; CHAKRAVARTHY; LORANGE, 

1991), principalmente nas suas estruturas de vendas, marketing e distribuição.  

 Mesmo a empresa ganhando um caráter de formação de suas estratégias 

racionais, por intermédio da parceria com o grupo Multi na quarta fase (2000-2006), 

evidencia-se o pensamento criativo e intuitivo (OHMAE, 1989) e verifica-se que uma 

parte das estratégias tem sua origem na experiência e no conhecimento e aprendizado 

dos seus líderes (BASS, 1990; KHATRI; ALVIN, 2006; MINTZBERG et al., 2000; 

MINTZBERG; WESTLEY, 2001), principalmente com relação ao processo de 

aquisição dos fumos. A maior dificuldade ao produzir um charuto é equilibrar os fumos. 

Como são diferentes a cada ano, em função das mudanças climáticas, é preciso saber 

escolher que variedades vão compor a bucha, o capote e a capa, de modo a manter a 
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padronização (NUNES, 2003). O Sr. Félix Menendez comprova esse processo 

fundamental de aquisição de fumos em uma empresa de charutos: 

[...] Aí é onde o negócio pega! Por que teu fumo, tu compra uma 
época do ano, quando o fumo está pronto, o armazém quer vender 
todo o fumo e fazer prá começar a comprar semente prá fazer tudo 
igual. Então tu precisas ter um estoque de fumo para um ano e 
meio. E bancar uma matéria-prima para um ano e meio de qualquer 
negócio que você entra é meio complicado. É muito mobilizado e 
difícil de fazer. Então para mim um grande diferencial de uma 
fábrica de charuto é ter um bom estoque de fumo. 

  

Evidencia-se, portanto, que parte do sucesso da empresa resulta de uma rigorosa 

seleção de folhas e do uso de uma tecnologia secular no processo de fermentação do 

fumo, que envolve controle de temperatura, umidade, compactação do fumo e preparo 

dos blends. Tais atividades exigem profunda experiência e aprendizagem em seu 

processo. Visando a uma melhor coordenação do seu fluxo produtivo, a empresa optou 

estrategicamente por uma integração vertical a montante. Hoje, a empresa detém todos 

os estágios de sua produção, desde o preparo e plantio das sementes até a confecção das 

caixas de madeiras onde são acondicionados os produtos. Os efeitos dessa integração 

vertical, iniciada no fim dos anos 1990, podem ser percebidos atualmente com a 

fidelidade dos clientes, devido à alta qualidade adquirida pelos produtos, resultado dessa 

estratégia. Desde o início do ano 2000, a empresa passou a ter uma liderança quase 

monopolista no mercado interno, tornando-se a maior empresa exportadora de charutos 

do país. Com o domínio do mercado interno, a empresa passou a utilizar a estratégia de 

umbrella brand (BESANKO; DRANOVE; SHANLEY; SHAEFER, 2006), passando a 

vender diferentes produtos sob o mesmo nome de marca. O efeito dessa estratégia 

ajudou a empresa em seu processo de negociação ao longo de sua cadeia vertical, 

explorando sua credibilidade e reputação. 

 No início de suas operações, o processo de formação de estratégias da 

Menendez teve como base o extenso conhecimento dos sócios fundadores sobre o 

mercado externo. Ao longo do tempo, a empresa aderiu a uma proposta estratégica de 

embasamento de planos formais de atuação. A empresa possui um planejamento 

estratégico para o mercado externo bienal, acontecendo planejamentos e revisões 

estratégicas feitos pela board, anualmente ou sempre  que uma estratégia deliberada não 

vai bem.  

Percebe-se também que a empresa tem uma orientação de formação de suas 

estratégias baseada em planos formais (ANSOFF, 1973; PORTER, 1986) com algumas 
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semelhanças de comportamento apresentadas nas escolas de estratégia de natureza 

prescritiva (MINTZBERG et al., 2000), devido às características do mercado em que a 

empresa atua, tipicamente tradicional e estável. O relato do Sr. Félix Menendez é claro 

nesse aspecto: 

A estratégia na realidade não muda, se mantém a mesma, pode 
haver uma pequena mudança pontual, é uma coisa, algum produto 
novo, alguma coisa desse tipo. Mas a estratégia geral não se muda. 
O que nós fazemos e é estratégias genéricas para o mercado e ver 
os resultados, nós fazemos alguns ajustes, não há muitas mudanças. 
Por que o mercado de charutos é muito tradicional, não tem muitas 
novidades, no mercado de charutos. Tu sabes que sempre tem 
lançamentos, são variações, são pequenas variações sobre o mesmo 
tempo. Em termos de sabor, em termos também de tamanho de 
charutos, de tamanho de forma, de sabor. As estratégias são 
frequentemente feitas a longo prazo. Sempre avaliamos os 
resultados e pequenas modificações pontuais [...] 

 Evidencia-se que a empresa permuta o know-how dos seus diretores com a 

concepção da estratégia centrada no planejamento, caracterizando uma espécie de 

incrementalismo lógico sinalizado por Quinn (1978). Ou seja, uma combinação entre o 

planejamento racional e a aceitação da existência das estratégias emergentes, 

constatando-se uma duplicidade na formulação do processo estratégico de 

internacionalização da empresa. 

Inaugurando a análise das mudanças estratégicas ocorridas na empresa, percebe-

se que a primeira mudança estratégica acontece já na primeira fase (1977 – 1980), e 

relaciona-se com a nova política estratégica da empresa de posicionar-se perante o 

mercado de charuto. A Menendez Amerino estabeleceu uma ênfase na qualidade do 

charuto, por meio de uma nova rotina de seleção e aquisição do insumo básico que, 

aliado ao conhecimento dos líderes, resulta em blends especiais para seus charutos, que 

ocasionando uma diferenciação competitiva dos seus produtos na indústria de charutos. 

Dando continuidade à análise, a segunda fase (1981 – 1989) foi marcada por 

mudanças na segmentação e estruturação do mercado da empresa, na qual estabeleceu o 

mercado americano com prioritário, devido ao conhecimento dos líderes e sócios da 

empresa. A opção pelo mercado americano eliminou uma extensiva análise sobre 

importadores e distribuidores, tornando-se mais fácil de elaborar um plano estratégico 

para esse mercado como foi mencionado anteriormente.  O lançamento de uma nova 

linha de charutos, Marília e Dirceu, tornou-se outra importante mudança nessa fase, 

estabelecendo-se definitivamente o posicionamento da empresa em qualidade e 

sofisticação perante os seus clientes.  
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Na segunda fase, também acontece uma mudança na estrutura organizacional da 

empresa, que foi a saída do sócio fundador, Sr. Benjamim Menendez, sendo o seu lugar 

ocupado pelo próprio irmão, Sr. Félix Menendez, atual sócio e diretor. Com essa 

alteração gerencial, a empresa estabeleceu novos critérios de produção e administração, 

que foram fundamentais para enfrentar as dificuldades impostas pelo cenário brasileiro 

na época da alta inflação, a fase mais difícil para a empresa que exigiu um padrão de 

mudanças revolucionárias por toda a organização. 

A terceira fase da empresa (1990 – 1999) foi marcada por acontecimentos no 

contexto externo, especificamente no que diz respeito aos fatores macroeconômicos que 

influenciaram a competitividade das empresas brasileiras, principalmente no mercado 

internacional. Fatores como taxa de câmbio, oferta de crédito, taxa de juros e abertura 

da economia brasileira junto com a demanda crescente por charutos nos EUA, são os 

grandes protagonistas do cenário da década de 1990. Desse fatores, destacam-se a 

abertura da economia brasileira que proporcionou a Menendez Amerino ter contato 

mais próximo com seus concorrentes externos, possibilitando benchmarking, e o boom 

do mercado americano, que influenciou na instalação de novos padrões de qualidade da 

empresa. Com relação à abertura econômica, institui-se na empresa uma noção contínua 

de melhorias dos seus processos produtivos, coincidindo com o conceito de kaisen 

sugerida por Imai (1986). O Sr. Félix Menendez relata essa filosofia na empresa: 

[...] Depois da abertura brasileira, nós fomos forçados pelo mercado 
para aperfeiçoar nossa qualidade. E isso foi bom, tanto para o 
mercado nacional como para a exportação. O processo de 
aperfeiçoamento da qualidade tinha que ser contínuo, nunca a gente 
chega a um nível de qualidade perfeito, não!! Sempre existe uma 
forma de aperfeiçoar, então você tem sempre que ser um processo 
contínuo. 
 

No que diz respeito ao boom do mercado americano, apesar dos prognósticos 

altamente positivos feitos no ápice da demanda, a manutenção do seu crescimento não 

se confirmou. “Hoje em dia, nos EUA, o que está sobrando é charutos, então eu estou 

certo que não tem distribuidor querendo pegar mais charutos” [...] relata o Sr.Félix 

Menendez. Verifica-se que o mercado americano ainda se constitui um mercado 

bastante promissor, merecendo uma atenção especial de atuação da empresa, como 

descreve a declaração do Sr. Geraldo Scotto: 

A gente tava justamente conversando agora sobre o plano 
estratégico que estou montando para os EUA, que é o maior 
mercado de charutos e exige um grande esforço, então nós estamos 
compondo um plano estratégico. Nós vamos estar atingindo 
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especificamente o mercado americano, produtos nós temos, 
qualidade nós temos os produtos já têm uma certa penetração no 
mercado americano, o que precisa agora é ser trabalhado 
exclusivamente os canais, cada canal nós estamos definindo como 
vamos trabalhar. Então essa estratégia já está pronta para se 
introduzir, eu estou indo essa semana para os EUA, para está junto 
com nossos parceiros, pra fazer uma revisão e implementação 
dessas estratégias do mercado americano [...]. 
 

Entre os fatores macroeconômicos financeiros presentes na terceira fase (1990 – 

1999), salienta-se a taxa de câmbio que influenciava positivamente as exportações. A 

taxa de juros que vigorava no mercado nessa época, teve pouca influência para a 

empresa, já que era inexpressiva a capitalização das empresas de charutos via créditos 

bancários, notadamente pelas altas taxas de juros que vigoravam no mercado financeiro 

interno na última década, conforme Nunes (2003). 

Na quarta fase (2000-2006), a Menendez Amerino inaugurou período de 

mudanças estratégicas no seu sistema de negócios, devido à parceria com o Grupo 

Multi. Logo nos primeiros anos dessa fase, a empresa optou por uma diversificação 

relacionada (RUMELT, 1974) no negócio de cigarrilhas, aproveitando o espaço deixado 

pela Suerdick. Dentro da linha de cigarrilhas, destaca-se o lançamento da marca 

Gabriela no ano 2000. A partir da parceria, a empresa realizou uma nova configuração 

de sua estrutura organizacional, adequando hierarquicamente e funcionalmente os dois 

novos sócios resultantes da parceria. A empresa então adotou uma reestruturação na sua 

área de comércio exterior, possibilitando uma atuação estratégica mais eficaz e 

proporcionando um melhor atendimento ao cliente externo, conforme o Sr. José 

Henrique: 

[...] E o outro ponto é a melhoria dos nossos recursos humanos no 
sentido de atender ao mercado externo, então a Menendez ela se 
estruturou pra poder atender ao mercado externo com uma equipe 
profissional de diretores e gerentes comercias voltados só pro 
mercado externo. 
 

Como resultado dessa reestruturação na quarta fase (2000 -2006), a empresa 

firmou parceria com a empresa portuguesa HLM Cigar – Comércio de Tabacos Ltda., 

distribuindo com exclusividade os produtos em Portugal, no ano de 2002. Nesse mesmo 

ano, 2002, ainda procurando intensificar as vendas para a Europa, a Menendez Amerino 

estabeleceu uma nova parceria com a empresa espanhola Alphacigar, com o intuito de 

realizar as primeiras exportações na Espanha. 
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 Um comentário do gerente de exportação, Sr. Geraldo Scotto, confirma essas 

mudanças vivenciadas na empresa na quarta fase: 

[...] Mudamos o conceito de exportação, nós estamos passo a passo, 
trazendo gente para a área de exportação, gente capaz, gente 
competente com experiência nessa área. Então estamos reunindo na 
empresa uma equipe de exportação, que até então não tinha uma 
equipe, era uma coisa muito limitada, agora estamos unindo uma 
equipe de exportação. Profissionais dedicados a área de exportação.  
 

 A iniciativa de parceria com o Grupo Multi, caracterizou uma oportunidade para 

penetrar em mercados externos já existentes, bem como criar novos mercados, 

explorando o potencial da empresa para inovar em seus processos e produtos. A 

associação com o grupo Multi significou, para a Menendez Amerino, uma nova base em 

seu posicionamento estratégico visando à sua sustentabilidade competitiva no âmbito da 

concorrência da indústria de charutos e cigarrilhas.  

Após serem feitas as análises do processo estratégico de internacionalização da 

Menendez Amerino, apresenta-se um quadro-resumo sobre os possíveis padrões de 

comportamento no processo estratégico apresentado anteriormente. 

 
Fases  Processo Possível caracterização do padrão de comportamento 

Pensamento Perspectiva de um raciocínio criativo 
Formação Perspectiva incrementalista estratégica 

Fase 1 
(1977-1980) 

Mudança Graduais, regulares e constantes. 

Pensamento 
Os problemas foram solucionados formulando e implementando novas 
atividades constantemente, estilo analítico. 

Formação 
Otimização de recursos, alocação e coordenação. Natureza da formação 
calculada, porém, houve criatividade para superar as dificuldades. 

Fase 2 
(1981-1989) 

Mudança 

Aumento da disposição para mudar, devido a crise. Rápidas quebras do 
status quo. Devido ao cenário, as mudanças foram radicais, 
compreensivas e dramáticas. 

Pensamento 
Características do pensamento parcialmente criativo, mas seguindo 
planos formais e regras fixas. 

Formação 

Nesta fase foram encontradas evidências do planejamento 
intencionalmente modelado, como também do processo de formação 
das estratégias não estruturado e fragmentado. 

Fase 3 
(1990-2000) 

Mudança 

As renovações no ambiente, principalmente no boom, e exigiram um 
permanente e orgânica adaptação as constantes flutuações da demanda 
internacional. 

Pensamento 
Predominância do estilo analítico, com uma ênfase na formulação de 
estratégias prévias. 

Formação 

Percebe-se que a natureza da estratégia internacional é 
intencionalmente modelada. Sendo o processo de formação 
formalmente estruturado e compreensivo para os demais membros. 

Fase 4 
(2000-2006) 

Mudança 

As mudanças acontecidas nessa fase são poucas e graduais, devido a 
própria natureza da indústria que dificilmente passa por grandes 
transformações. A empresa tem um padrão gradual de crescimento. 

Quadro 5 (4): Possíveis padrões do processo estratégico da Menendez Amerino. 
Fonte: Pesquisa de Campo (2007). 
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 Na próxima seção, descrevem-se o conteúdo estratégico que subsidia o seu 

posicionamento competitivo sustentável. 

 
4.5.2 Análise do conteúdo estratégico de internacionalização  

 
O desempenho de uma empresa pode ser compreendido a partir de sua história e 

idiossincrasias (BARNEY, 1991). Assim, o desempenho não depende exclusivamente 

da estrutura da indústria, mas sim do caminho que a empresa percorreu e dos recursos 

desenvolvidos no caminho para chegar ao seu atual nível de competitividade. Nessa 

seção, volta-se o olhar de análise às estratégias desenvolvidas pela Menendez Amerino, 

em termos de recursos empresarias que lhe proporcionaram uma vantagem competitiva 

sustentável frente aos concorrentes. A ênfase aqui estará colocada sobre os recursos 

internos da empresa que permite compreender e colocar em ação as estratégias capazes 

de aumentar a sua eficiência de atuação no mercado internacional. 

 A Menendez Amerino, desde a sua fundação, optou claramente por uma 

estratégia competitiva de produzir charutos de categoria superior, tipo premium,  

enfatizando a qualidade dos seus produtos. A empresa surgiu, como anteriormente 

mencionado, da associação do empresário do setor fumageiro, Mário Amerino Portugal, 

com a família Menendez, detentores de know-how charuteiro. Infere-se que essa união 

resultou na formação de uma base de recursos de duas vertentes: a) recurso tangível 

(WENERFELT, 1984), por meio da matéria-prima de excelente qualidade; b) recurso 

intangível, através do conhecimento (PENROSE, 1959), da família dos Menendez. A 

combinação desses dois recursos resultou na formação de uma capacidade competitiva, 

gerando uma posição de destaque da Menendez em sua indústria, confirmando, pois, as 

idéias de Penrose (1959), de que a habilidade de gerenciamento dos recursos 

proporciona a liderança de uma empresa em seu setor. 

 Nem todos os recursos têm o potencial de tornar-se uma vantagem competitiva 

para a empresa que os utiliza. A partir da análise dos resultados encontrados nas 

entrevistas e da análise dos documentos, percebe-se que a possibilidade de produzir 

charutos de categoria superior da empresa em estudo é resultado, dentre outros fatores, 

da seleção e aquisição do insumo básico - fumo em folha - e da experiência e 

conhecimento dos seus líderes e técnicos, aplicado ao processo de fabricação, surgindo 

blends especiais para seus charutos, que a situaram como uma empresa de referência em 

seu setor. A formação do blend é um recurso que possibilita à empresa obter uma 
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vantagem competitiva frente aos competidores, já que essa atividade é um recurso 

idiossincrático e sua combinação é cercada por uma complexidade, corroborando as 

idéias de Grant (1995). Confirmando essa competitividade, o Sr. Félix Menendez 

expõe: 

[...] Dentro da fábrica? Dentro da fábrica, a questão é a mistura de 
fumo. Esse é o grande diferencial, a mistura de fumo que a gente 
faz, esse é o grande diferencial das outras fábricas.  
 

Como a Menendez Amerino é uma manufatura, o seu processo produtivo está 

intimamente ligado ao seu sucesso no mercado, portanto, ao longo de sua trajetória, a 

empresa se preocupou em formar uma filosofia produtiva focada na alta qualidade dos 

seus produtos, devido à sua cultura organizacional, imposta ao longo do tempo em fazer 

os melhores charutos. Essa ligação entre a história da empresa e o modo como os 

recursos são administrados proporciona uma vantagem competitiva à Menendez 

Amerino. Essas circunstâncias proporcionam uma condição de ambigüidade causal 

(BARNEY, 1991), isto é, aquela em que os recursos controlados pela empresa se ligam 

a sua vantagem competitiva sustentável de tal modo que não são compreendidos ou mal 

compreendidos pelos concorrentes. Isso fica claro por meio do relato do Sr. Félix 

Menendez: 

Tu pode mudar o produto, mas o padrão de qualidade em si tem 
que ser o mesmo. É uma questão de filosofia interna da empresa, da 
fábrica. E a fábrica tem que ser fiel a essa filosofia. E o nosso 
pessoal está muito consciente de nosso parâmetro de qualidade. Tu 
compreende? Ela já vem formando esse padrão de qualidade que 
vem sendo formado ao longo do tempo. Aí é um padrão de 
qualidade na fábrica que mesmo o funcionário nosso, se está abaixo 
desse padrão de qualidade, o produto é rejeitado. É muito 
complicado eu explicar isso quando não se  vivencia na fábrica. Por 
que se eu agora quiser mudar esse padrão de qualidade, para mim 
seria muito difícil, se eu quisesse diminuir esse padrão de qualidade 
também seria difícil. Seria muito complicado. 
É uma questão inquestionável! [...]  

  

Nota-se que a empresa firmou sua sustentabilidade no mercado, quanto á sua 

reputação (BARNEY, 1991) e ao longo dos seus trinta anos, devido à alta qualidade 

adquirida pelos seus produtos, caracterizando-se um esforço em estabelecer uma 

estratégia genérica (PORTER, 1986) com base na diferenciação dos seus produtos. Essa 

reputação pode ser considerada então como um recurso intangível, que ocasiona uma 

relação de fidelidade com seus consumidores, gerando uma vantagem competitiva para 

a Menendez Amerino (BARNEY, 1991). Há compreensão de que a manutenção da 
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qualidade dos seus charutos aliada à reputação da marca são fatores que sustentam a 

vantagem competitiva da empresa.  

A utilização dos recursos internos no processo de internacionalização da 

Menendez Amerino será visto e aprofundado na subseção, seguinte. 

 

4.5.2.1 Escolhas de estratégias internacionais baseada na RBV 

A consideração da firma como essencialmente um conjunto de recursos 

(PENROSE, 1959; WERNEFELT, 1984) relativamente estáveis e transferíveis que se 

transformam em capacidades (DAY, 1994) torna-se uma condição subjacente na 

escolha da estratégia de internacionalização da empresa (MADHOK, 1997). O objeto de 

discussão nessa subseção será a forma como Menendez Amerino utiliza seus recursos 

internos, tangíveis ou intangíveis, na busca da diferenciação competitiva e sucesso no 

mercado internacional (SHARMA; ERRAMILI, 2004). 

Como previamente mencionado, a Menendez Amerino foi fundada por dois 

empreendedores cuja combinação de experiências sobre o negócio de charutos e o 

conhecimento sobre o mercado externo foram fundamentais em “aproveitar” a 

oportunidade para fundar uma empresa brasileira de charutos para atuar no mercado 

internacional. Isso comprova o pensamento de Reid (1983), que afirma ser o 

conhecimento dos empreendedores sobre o mercado externo um potencial recurso 

intangível na condução das escolhas de estratégias de internacionalização. 

Complementando tal resultado, Madhok (1997) sinaliza que as empresas que possuem 

gerentes com um conhecimento prévio sobre os mercados externos têm uma preferência 

maior pela internacionalização. 

Dentre os principais recursos vistos como raros e difíceis de imitar pelos 

concorrentes externos, destaca-se que a empresa objeto deste estudo vem buscando 

alavancar sua competitividade no mercado internacional investindo em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), em biotecnologia. A condição histórica da Menendez 

Amerino, de obter sementes de fumo com características desejáveis para a fabricação de 

charutos nobres, a partir de longa trajetória histórica em pesquisa, resulta na formação 

de uma estratégia competitiva que os concorrentes não conseguem copiar ou substituir, 

reforçando os pressupostos de Peteraf (1993) e Barney (1991), de que o investimento 

em P&D produz em uma vantagem competitiva inimitável. Dois relatos comprovam 

essa estratégia. 
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[...] Outro fator também que tem que predominar em toda uma 
estratégia de ocupação de posições no mercado externo no mercado 
altamente concorrido, é a questão da qualidade [...] nós temos um 
convênio assinado pela Universidade Federal da Bahia com a 
escola de agronomia. Independente da escola de agronomia nós 
temos técnicos da própria universidade ou ex-professores da 
universidade aposentados trabalhando conosco no nosso plantio 
próprio, nós temos nossos experimentos pra melhorar a qualidade 
do nosso produto e então é um processo de melhoria constante [...] 
(Sr. José Henrique). 
[...] Estamos até hoje em pesquisa. Fizemos umas pesquisas com o 
próprio pessoal deles, e fizemos também um convênio com a 
universidade de Cruz das Almas, não é? E isso tem sido um 
sucesso. Esses nossos charutos feitos por um cubano, montados na 
Bahia, tem sido super elogiados por esses, é resultado do 
investimento da empresa, faz parte da nossa estratégia (Sr. Mário 
Amerino). 
 

. Ainda analisando a categoria de recursos intangíveis presentes na empresa-alvo 

de estudo, verifica-se a existência e utilização dos “recursos relacionais (DE WIT; 

MEYER, 2004, p. 242)”. A Menendez Amerino cultiva um relacionamento especifico 

com órgãos governamentais, por meio do Itamaraty, APEX e PromoBahia, visando à 

obtenção de informações e estatísticas sobre os possíveis  mercados externos onde a 

empresa pretende atuar. A empresa utiliza esse relacionamento específico como um 

instrumento no alcance de uma maior promoção dos seus produtos, no mercado 

internacional, por meio da participação de feiras e eventos internacionais. Ainda 

evidenciando os recursos relacionais, percebe-se também uma interação entre a empresa 

e seus fornecedores, que propicia uma vantagem em obter os melhores fumos.  

 A Menendez Amerino, desde sua fundação, optou claramente por uma estratégia 

competitiva baseada na diferenciação, em produzir charutos de categoria superior, 

denominado premium cigars. A diferenciação da empresa frente aos competidores 

externos é resultado da junção entre recursos físicos (PORTER, 1993) externos e 

recursos internos. A empresa está localizada em uma das poucas regiões do mundo, cuja 

combinação do clima e solo é capaz de produzir, ao mesmo tempo e com qualidade, 

fumo em folha para as três partes que compõem o charuto: bucha, capote e capa. Isso é 

um diferencial, como afirma o gerente de exportação: 

Então nós temos um diferencial também por possuirmos o mata 
fina, o fumo mata fina, que tem muito efeito lá, que é um fumo 
brasileiro e basicamente dessa região aqui do recôncavo baiano. E 
isso faz do produto um sabor diferenciado, que é bastante 
reconhecido. O fumador de charuto aprecia bastante. Esse é o 
diferencial que nós temos. E o outro, por sua vez, o fato de ser uma 
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hand maid, dá para a gente está brigando em pé de igualdade com 
os dominicanos e cubanos [...] (Sr. Geraldo Scotto).  

   

Os recursos internos utilizados na diferenciação frente aos concorrentes 

externos, se baseiam essencialmente na construção do seu blend. Nunes (2003, p. 83) 

afirma que a “essência de um charuto é o seu blend, ou seja, a combinação de 

elementos, especialmente a mistura do seu insumo básico, que propícia cor, sabor, 

cheiro e maciez agradáveis ao fumante”. O Sr. Félix Menendez afirma que somente a 

origem do fumo baiano não proporciona uma vantagem contra os rivais externos: 

A grande diferença é a mistura com que você tem, ainda que nós 
usemos o fumo só aqui, daqui, do recôncavo, a depender como 
você mistura esse fumo você consegue um produto ou outro. Então 
a grande diferença nossa é o fumo baiano, com uma mistura 
determinada, esse é o grande diferencial nosso [...]. 
 

 Outros elementos também se destacam como textura e compressão que 

possibilitem fumar o charuto sem muito esforço, por meio de acendimento rápido, da 

queima contínua e da obtenção de um bom fluxo de fumaça reunindo, assim, 

características de beleza e aroma particularmente agradáveis à visão e ao olfato por seus 

apreciadores. A Menendez controla todo o seu processo, desde o plantio, passando pela 

fermentação e fabricação dos charutos, resultando mum produto diferenciado 

genuinamente brasileiro, sendo esta a diferenciação da empresa. 

O nosso diferencial no mercado externo é nossa procedência 
brasileira. Que tem um gosto diferente. Por exemplo, o charuto 
feito em Cuba, e os charutos feito na República Dominicana são os 
dois melhores. O nosso diferencial é esse, o gosto brasileiro [...] 
(Sr. Félix Menendez) 

 

Identifica-se, então, o uso das capacidades (capability) (DAY, 1994; MILLER et 

al., 2002) na empresa estudada, em realizar a atividade de montar o seu charuto que 

resulta em produtos com qualidade superior e constantes lançamentos de novas 

combinações dos charutos. Essa capacidade é resultado de um esforço ao longo do 

tempo em estabelecer uma cultura voltada para o comportamento do consumidor, 

possibilitando uma diferenciação dos seus competidores em termos de processos, 

rotinas ou produtos, ou na combinação de tudo isso. “É uma questão de filosofia interna 

da empresa, da fábrica. E a fábrica tem que ser fiel a essa filosofia” (Félix Menendez). 

Como definido por Day (1994, p.38), as “capacidades são complexas combinações dos 

recursos e aprendizado coletivo utilizados por todo processo organizacional, que garante 

uma coordenação e funcionamento superior das atividades da empresa”. 
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Percebe-se então que a empresa tem usado seus recursos internos no processo de 

diferenciação dos seus produtos no mercado externo, adotando uma postura tipo 

analyser (MILES et al, 1978) frente aos seus concorrentes. Em relação ao seu 

comportamento internacional, a empresa encaixa-se em duas tipologias propostas por 

Calori; Johnson e Sarnin (2000), jogadores luxuosos e os diferenciados.  Com relação à 

primeira tipologia, justifica-se devido à empresa possuir uma forte imagem no mercado 

interno e uma habilidade de modelar e manufaturar seus produtos, o que possibilita 

focar no segmento luxuoso nos principais mercados mundiais.  Em relação ao segundo 

comportamento, verifica-se que o crescimento no mercado internacional tem sua base 

em produtos diferenciados, uma marca forte e preços premium crescendo internamente, 

expandido-se gradualmente e concentrando em poucos segmentos de mercado, devido à 

própria natureza do produto (CALORI; JOHNSON;  SARNIN, 2000). 

 

4.5.2.2 Indícios e contestações do Modelo de Uppsala no processo de 
internacionalização  
 

 Sempre é relevante mencionar que o processo de análise da internacionalização 

desenvolvido pelos pesquisadores nórdicos, tem sua raiz em dois artigos pioneiros 

(JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977), em que 

eles descrevem o processo de internacionalização das empresas como uma série de 

estágios. Esse modelo de análise é costumeiramente referido como o Modelo Sueco de 

Internacionalização, ou modelo de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Inspirados 

em Cyert e March (1963) e Penrose (1959), o modelo descreve o processo de 

internacionalização como sendo lento, seqüencial e gradual, devido à falta de 

conhecimento da empresa e à incerteza que cerca a decisão de internacionalização 

(JOHANSON;VAHLNE, 1977). O modelo foi assim escolhido, nesta pesquisa, por 

acreditar-se que ele, explicaria, de forma especial, as atividades de exportação da 

empresa em estudo (PETERSEN; PEDERSEN, 1997). As próximas subseções 

apresentam a análise dos dados coletados nesta investigação a partir da visão desse 

modelo de internacionalização. 
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4.5.2.2.1 Influência do conhecimento na decisão de internacionalização 

  
Uma das características fundamentais do modelo nórdico de internacionalização 

é que as percepções presentes no mapa cognitivo dos tomadores de decisão sobre as 

capacidades da empresa e a sensibilidade sobre oportunidades ou problemas associados 

com os mercados explicariam o comportamento da empresa no exterior (BJÖRKMAN; 

FORSGREEN, 1997). Os pesquisadores nórdicos afirmam que para exercer atividades 

no exterior, é preciso que a empresa detenha tanto conhecimento geral quanto específico 

do mercado em que a empresa deseja atuar (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

De fato, a empresa iniciou suas exportações escolhendo o mercado americano, 

devido ao conhecimento dos líderes organizacionais sobre esse mercado, já tendo um 

conhecimento prévio de quais eram seus principais distribuidores e importadores. A 

partir dos fatos anteriormente relatados, podemos perceber que a experiência obtida pelo 

empresário e sócio Mário Amerino Portugal, que já atuava no comércio exportador de 

fumo desde 1948, junto com Benjamim e Félix Menendez, que possuíam um know how 

em exportação de charutos para diversos países, influenciou significativamente a 

escolha de exportação para os EUA. A família dos Menendez foi detentora das fábricas 

Menendez Garcia & Cia, em Cuba, e da Companhia Insular Tabacalera nas Ilhas 

Canárias, ambas grandes exportadoras de charutos para o mercado americano, como 

relata detalhadamente o sócio, Sr. Félix Menendez: 

Bom quando nós estávamos nas Ilhas Canárias, praticamente todo o 
negócio nosso era de exportação, porque se deu a feliz coincidência 
de que, com o advento da revolução de Cuba, veio com a lei de 
boicote americano e eles não compravam charutos de Cuba, e até a 
revolução quem fornecia charutos para os EUA era Cuba ou 
Filipinas, porque Filipinas foi uma colônia, ou territorio dos EUA 
nos anos de 1948, em função disso eles tinham entrada franca no 
mercado americano. Só que os charutos da Filipinas era um charuto 
barato, não era um charuto caro, e o charuto cubano era caro. Então 
nos EUA, até 1948, você encontrava charutos cubanos ou filipinos, 
sendo que eram mercados completamente diferentes. Quando veio 
a revolução, o mercado americano ficou totalmente desabastecido, 
foi então que a gente aproveitou, em Canárias, na Espanha, que, por 
sua vez, no mercado nacional espanhol a gente só vendia 
esporadicamente, em função de que era um monopólio e a presença 
cubana era muito forte, e quando veio esse desabastecimento do 
cubano, nós pudemos entrar. 
Todos nós que trabalhávamos em Canárias conhecíamos. Nós 
tivemos que visitar os clientes de fora, e em maior ou menor grau, 
todos tinham que visitar, porque também eram poucas pessoas, não 
era muita gente, a gente vendia para os distribuidores, então esses 
distribuidores eram a possibilidade, os distribuidores nos EUA, 
havia quatro distribuidores. Então eram quatro pessoas que ao 
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menos uma vez ao ano nos visitava, e também a gente os visitava 
nos EUA pelo menos uma vez no ano. Porque esse conhecimento 
do mercado já vinha de muitos e muito anos, sobretudo de Canárias 
e de Cuba também. 

 

 A partir do relato anterior, percebe-se que era esperado que os fundadores da 

Menendez Amerino iniciassem as operações de exportação da empresa voltadas para o 

mercado americano, pois já tinham adquirido experiência anterior, comprovando as 

idéias de Reid (1991) de que a sensibilidade de atuação, que os gerentes detêm sobre as 

particularidades e características de determinado mercado estrangeiro, influencia todo o 

processo de exercer atividades nos mercados externos. Assim, o conhecimento 

adquirido atuou de forma fundamental na tomada de decisão para a internacionalização, 

porque quanto melhor for o conhecimento sobre o mercado estrangeiro, maior será o 

uso dos recursos e comprometimento (JOHANSON; VAHLNE, 1977, p. 28). 

 Nesse sentido, a decisão de exportação seguiu um processo totalmente racional, 

ou seja, desde o princípio, a empresa já possuía um plano para atuar internacionalmente, 

tornando-se assim uma questão tipicamente deliberada por parte dos empreendedores, 

corroborando as afirmações de autores como Andrews, (1987); Ansoff, (1973) e Porter, 

(1986). Esses autores advogam que as estratégias devem ser baseadas em processos que 

se desenvolvem em uma série de etapas seqüenciais e analíticas. Tal resultado vem ao 

encontro das afirmações de Andrews (1987), que argumenta que a estratégia 

corporativa deve ser um padrão de decisões refletidas em planos. Complementando essa 

descoberta, devido à decisão de internacionalização envolver informações ambíguas 

que colocaram em dúvida a racionalidade dos empreendedores da Menendez Amerino, 

justificou-se então a opção de investimentos iniciais em mercados nos quais os 

fundadores da empresa já tinham experiência (MASON; MITROFF, 1981). 

 Em relação às vantagens competitivas presentes na empresa, percebe-se que a 

decisão inicial de internacionalização da Menendez foi influenciada significativamente 

pela percepção de seus fundadores sobre as potencialidades da empresa, a disposição 

para exportar e o risco aparentemente baixo associado à internacionalização 

(ANDERSON; JOHANSON, 1997; CHETTY; CAMPELL-HUNTER, 2001). 

Evidencia-se, a partir da análise das transcrições, que os riscos associados à exportação 

foram rejeitados, devido à possibilidade de lucros futuros de entrada no mercado 

internacional (SIMPSON; KUJAWA, 1974). Mas, mesmo tendo conhecimento sobre o 
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mercado americano, a empresa não teve um desempenho inicial que tal como esperado, 

devido à presença de outras marcas internacionais.  

[...] Tivemos frustrações enormes, porque tanto Benjamim quanto 
eu esperávamos que fôssemos ter sucesso na venda dos charutos 
aos Estados Unidos, mas, depois de montarmos a fábrica, aí nos 
demos conta de que o mercado americano estava suprido, não só 
pelas Ilhas Canárias por meio da Companhia Insular, como também 
por fábricas  da Republica Dominicana [...] (Sr. Mário Amerino). 
 
 

4.5.2.2.2 Escolhas dos mercados: presença de gradualismo e distância psíquica 
 

De acordo com Johanson e Vahlne (1977, 1990), o modelo proposto contempla 

dois padrões de comportamentos das empresas que atuam internacionalmente: primeiro 

a distância psíquica entre o país de origem da empresa e o país estrangeiro explicaria a 

determinação do tempo e o grau de envolvimento, ou seja, a empresa iniciaria suas 

exportações para os países em que a distância psíquica fosse menor. O segundo 

comportamento propõe que a distância psíquica explicaria ou, ao menos, influenciaria o 

número de mercados atendidos pela empresa e o grau de comprometimento em um 

determinado momento (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

 Quanto ao primeiro padrão, encontraram-se indícios do comportamento proposto 

pelo modelo na empresa em questão. A partir da análise dos relatos dos entrevistados, 

principalmente os dos sócios fundadores, percebe-se que a empresa em estudo 

comportou-se de acordo com o modelo nórdico. Como mencionado, os fundadores da 

Menendez Amerino combinaram a sua experiência, informações e contatos para 

previamente exportar ao mercado americano. Johanson e Vahlne (1977) explicando esse 

tipo de comportamento dos fundadores da Menendez Amerino, afirmam que a distância 

psíquica é causada pelo discernimento individual dos tomadores de decisão sobre as 

presentes e futuras características dos diferentes mercados como um resultado de suas 

percepções do grau de familiaridade com o mercado externo.   

 O segundo comportamento proposto pelo modelo de Uppsala não foi em sua 

totalidade, ou em boa parte dele, caracterizado na Menendez Amerino. A influência da 

distância psíquica proposta pelos pesquisadores nórdicos teve somente validade nas 

primeiras fases da empresa, quando a empresa dependia essencialmente do 

conhecimento dos sócios fundadores para exportar. A partir do momento em que a 

empresa se desenvolveu, ela começou a estabelecer novos critérios de escolhas dos seus 

mercados externos devido ao acesso as informações internacionais, corroborando o que 
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preceitua Nordström (1991, p. 28) que, hoje, as empresa não precisam construir seu 

conhecimento exclusivamente baseado in house, devido à rapidez e facilidade de acesso 

às informações sobre o mercado internacional. O gerente de exportação, Sr. Geraldo 

Scotto, confirma essa facilidade em obter informações utilizadas na construção das 

estratégias:  

Então essas informações eu tenho que prospectar no mercado para 
entender o mercado, pra saber para onde vou. Uma vez definido 
que nós vamos para esse mercado, aí você prospecta esse mercado 
internamente, por meio de relatórios setoriais, por meio de 
relatórios já existentes, você tem várias publicações internacionais, 
você vai compra estatísticas, comprar da Nielsen por exemplo, a 
Nielsen mede isso na Europa, por exemplo, e você pode ter esses 
detalhes. E uma vez você tendo todos esses detalhes, nós voltamos 
para o nosso plano estratégico. Ou seja, fez o levantamento de 
mercado, já estudou o mercado, prospectou, e você começa com 
embasamento todo para construir o seu plano estratégico [...]  

 

A partir do momento em que as exportações começaram a aumentar na terceira e 

quarta fases, respectivamente de 1990 a 1999 e de 2000 a 2006, evidencia-se nos dados 

e informações analisadas uma política de seleção de mercado baseada na renda per 

capita, questões tributárias e na análise da tradição do consumo de charutos em um 

determinado país. Com relação à renda, a Menendez Amerino elabora um plano de 

expansão no mercado global, buscando descobrir nichos de mercados dispostos a 

comprar o seu produto, sendo a renda a variável econômica mais importante devido ao 

tipo de produto, considerado bem de luxo, destinado a um público de alto poder 

aquisitivo.  Quando questionado sobre o critério de escolha dos mercados da empresa, o 

sócio, Sr. José Henrique, afirma: “Renda! Charuto está muito relacionado com renda, 

que é o grau de maturidade institucional de um país, não é? Um país que tiver mais 

segurança institucional, tiver politicamente mais maduro é o país que a gente mais 

investe”. O diretor de exportação, Sr. Geraldo Scotto, expõe também esse critério: 

Quando analisamos alguns mercados-chave, onde ainda tem renda 
per capita, por que o charuto é produto de luxo, é um produto que 
tem que ter certo poder aquisitivo, então nós analisamos o poder 
aquisitivo do consumidor per capita, renda per capita do mercado 
que a gente pretende atingir [...]  

 

Deve-se destacar que a renda é a variável mais importante do futuro país 

potencial de atuação, embora este não seja o único fator direcionador de exportação para 

Menendez Amerino. Além da renda, a empresa também estabelece uma seleção de 

mercados baseada na tradição de consumo, e presença de altos impostos nos países. 
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Com relação à importância de um país ter uma tradição do consumo o Sr. Félix 

Menendez demonstra que: 

[...] Por exemplo, o mercado espanhol consome mais charutos 
premium do que o mercado alemão, mas o mercado alemão é 
praticamente a terceira economia do mundo. E o mercado alemão 
consome mais charutos premium do que o mercado japonês, que 
supostamente é a segunda economia do mundo. Então é uma 
questão de renda per capita, sim, mas também é uma questão de 
tradição. Por que renda per capita sim, o alemão consome mais que 
o espanhol, mas não acontece isso. Mas na questão de tradição, a 
Espanha consome mais que a Alemanha e mais que o Japão. O 
consumo japonês desse charuto é muito pequeno, muito pequeno de 
charuto premium [...]  

 

Em termos de questões tributárias, sabe-se que a indústria de charutos tem sido 

prejudicada em termos de lucratividade por sofrer embargos regulatórios e sociais em 

boa parte do mundo. Além desse fato, em termos de concorrência internacional, a 

Menendez Amerino sofre em termos fiscais, com a preferência dos produtos da América 

Central. Os charutos de procedência caribenha, na Comunidade Européia, são 

favorecidos devido ao baixo índice tributário para esses países; por sua vez os charutos 

brasileiros são taxados em 26% pelo imposto de importação. Sendo assim, as questões 

fiscais também são um critério de escolha dos mercados, como afirma a gerente 

financeira, Sra. Marta Barreto:  

Os critérios tributários são utilizados para escolher os mercados. 
Basicamente o critério tributário. Porque se não vale a pena, não 
adianta você trabalhar. Ninguém vai comprar de você com o 
mesmo preço de um cubano, se ele pode comprar um cubano. Qual 
o lojista que vai querer pagar 26% em uma marca que ele nunca 
viu? Não tem mercado, entendeu? [...] 
 

Questões como costume, hábitos e estilo de vida da população também são 

levadas em conta pela empresa.  

 A partir do momento em que a empresa seleciona os mercados potenciais de 

atuação, as etapas do seu processo de internacionalização normalmente são as seguintes: 

o gerente de exportação viaja para o exterior fazendo vendas esporádicas e tentando 

abrir mercados. Isso resulta em pessoas jurídicas dispostas a vender os seus produtos, 

geralmente por meio de exportações intermediárias. O passo seguinte acontece se a 

empresa obteve sucesso na etapa anterior. A Menendez Amerino passa a contar com a 

experiência de um representante ou agente de vendas que tenha suficiente conhecimento 

do mercado e dos produtos da empresa e também conheça, com profundidade, o 
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segmento de charutos no mercado estrangeiro. A empresa, após verificar que o volume 

de exportação é crescente na etapa anterior, em um dado mercado, começa a procurar 

distribuidores gerais ou regionais, que deverão se encarregar das vendas e da perfeita 

distribuição física dos charutos. Essa estratégia de atuação varia de mercado a mercado, 

de acordo com o gerente de exportação da empresa. 

A Sra. Marta Barreto, diretora financeira, explica a importância de se ter um 

distribuidor :  

 
Conseguir um bom distribuidor é um critério para o importador. 
Que já esteja no ramo é um critério, é importante você, você erra 
menos, ele já sabe que tem que caminhar, qual a melhor forma de 
atuação a quem distribuir e de que forma distribuir, quando você 
pega uma pessoa nova no ramo, você perde muito tempo, que a 
pessoa não conhece o produto, não conhece a forma de se 
distribuir, não sabe os problemas. Quem já tá no ramo conhece e já 
não é mais problema. Então não é a melhor forma de fazer isso, 
quem vende charutos lá fora, o ideal é vender para alguém que já 
sabe distribuir esse produto. Esse é um critério [...].  

 

 Fica expresso que a proposta de internacionalização incremental ou gradual de 

expansão dos mercados de acordo com semelhança com o país de origem, sugerido pelo 

modelo nórdico, pouco se evidenciou.  O que parece estar em consonância com a 

proposta sueca de internacionalização da empresa seria o comprometimento incremental 

dos recursos organizacionais (FORSGREN; JOHANSON, 1975) à medida que evolui o 

envolvimento da Menendez Amerino com o país de destino de suas exportações. O 

estabelecimento do comprometimento com o mercado envolve os seguintes passos: 

exportações esporádicas e exportações via um intermediário estrangeiro (agentes de 

vendas ou distribuidores). Diante da análise dos dados apresentados, infere-se que o 

processo de internacionalização e comprometimento das decisões e recursos da empresa 

estudada, foi considerado como sendo lento e gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1990); 

mesmo a empresa possuindo um planejamento estratégico de atuação internacional. O 

quadro 6 (4), a seguir, demonstra resumidamente o nível de comprometimento atual da 

empresa com alguns dos seus mercados. 
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                 Modo             
Mercado 

Exportações 
Esporádicas 

Intermediário 
Estrangeiro 

EUA     
Argentina     
Malásia     
Alemanha     
Japão     
Noruega     
Rússia     
Austrália     

Quadro 6 (4): Comprometimento com o mercado externo mais           
observado na Menendez Amerino. 
 Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

 

4.5.2.2.3 Networks 

 Buscando-se vestígios de mecanismos utilizados na empresa em estudo quanto 

ao seu processo de internacionalização, emergiu a utilização de networks 

(relacionamentos) como estratégia de alavancagem de seus negócios internacionais. Os 

relacionamentos, tanto estritamente de negócios, quanto pessoais, são usados pela 

Menendez Amerino como pontes para a entrada em outros mercados (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; HAVILA; JOHANSON; THILENIUS, 2004). A questão das redes de 

relacionamento (networks) é considerada uma evolução natural do pensamento da 

Escola de Uppsala. Por exemplo, Johanson e Mattson (1988) mostraram 

hipoteticamente que a lógica da network pode ser adotada como uma base para entender 

o desenvolvimento incremental das atividades da empresa no exterior. Nela, os 

mercados são descritos como um sistema de relacionamentos entre jogadores, incluindo 

clientes, fornecedores, concorrentes, agências privadas e públicas de suporte 

(THORELLI, 1986). 

 A utilização de networks como ferramenta de internacionalização evidencia-se, 

desde a fundação da empresa, sendo essa uma variável importante para seu processo de 

internacionalização. Os sócios fundadores já conheciam o mercado americano, devido à 

sua experiência na administração das fábricas em Cuba e nas Ilhas Canárias, na 

Espanha, como já mencionado antes. Sendo assim, a possibilidade de entrar nesse 

mercado tornou-se muito mais fácil devido ao sólido relacionamento existente com os 

distribuidores e importadores. “Havia desde o princípio, o conhecimento dos 

importadores e distribuidores fundamentais nos Estados Unidos. Então o que se fez foi 

entrar em contato com os importadores e os distribuidores”, afirma o Sr. Félix 

Menendez. 
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A associação com o Grupo Multi, desde o ano de 2000, apresenta um 

relacionamento destacável entre a Menendez Amerino e outros agentes. Após a união 

com tal grupo, a empresa iniciou um processo de ampliação e consolidação de sua 

expansão no mercado internacional, resultando, daí, um novo e bem mais forte 

posicionamento estratégico competitivo no âmbito da concorrência da indústria de 

charutos e cigarrilhas internacional. A Menendez Amerino passou a entrar em novos 

mercados estrangeiros em que até então não atuava, como explica o Sr. José Henrique, 

sócio da Menendez Amerino e um dos donos do Grupo Multi: 

Existia um conhecimento muito grande principalmente do Mário, 
do Felix e do Artur, mas eles inicialmente estavam muito voltados 
para os Estados Unidos, e nós quando entramos, quebramos esse 
paradigma pra que a gente não dependesse só do mercado norte- 
americano pra nossas exportações [...] 

 

 Comprova-se, então, a partir do relato anterior, que devido à associação com o 

Grupo Multi, criou-se um padrão heterogêneo de oportunidade de entrada em novos 

mercados. Tal heterogeneidade motivou a Menendez Amerino escolher mercados e 

estratégias de entrada diferentes dos previstos pelo modelo tradicional de Uppsala, já 

que a empresa não mais seria tão influenciada pela distância psíquica dos seus sócios 

fundadores (JOHANSON; MATTSON, 1988). No ano de 2006, a empresa estabeleceu 

uma nova parceria, dessa vez, com a empresa Mitka. A finalidade era exclusivamente 

cuidar da distribuição e comercialização dos seus produtos no mercado externo e interno 

da Menendez Amerino, visando a uma eficiência maior de distribuição dos seus 

produtos no mundo. 

Para atingir os clientes potenciais, a empresa decidiu adotar uma estratégia de 

relacionamento de aproximação progressiva do mercado. A partir de 2002, por exemplo, 

a Menendez passou a dispor seus produtos à venda nos duty free shops situados nos 

aeroportos nacionais e internacionais. Esse processo deu início à participação de seus 

executivos em feiras internacionais. A participação em feiras, exposições e congressos 

internacionais tem sido uma das formas mais eficientes e ágeis da Menendez Amerino 

estabelecer novas parcerias e obter melhores resultados em suas exportações.  Dois 

relatos encontrados nas entrevistas comprovam a participação em feiras como sendo 

uma forma de estabelecer novos relacionamentos de negócios: 

[...] então a Menendez estabeleceu como um dos investimentos 
comerciais básicos investir em feira de duty free. Agora mesmo nós 
estamos participando de uma feira, que é a maior do mundo, em 
Cannes, que aí vai vindo gente do Oriente e da própria Europa. 
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Sempre acontecem negócios nestas feiras. Você perguntou qual era 
o diferencial que havia entre nós e as outras empresas! É esse: nós 
estamos voltados pro mercado externo (Sr. José Herinque). 
 
Nós participamos de feiras e também de outras e dentro dessas 
feiras vem gente de todas as partes do mundo. Por exemplo, nós 
quando participamos da feira de Dubai, vem gente e saiu um 
relacionamento com Síria e com a Índia, saiu um com o Iraque, 
porque gente dessa parte do mundo vem participar dessa feira [...] 
(Sr.Félix Menendez). 

  
 Destacam-se, ainda, na perspectiva da teoria das networks, relacionamentos 

entre as agências privadas, sindicatos, fornecedores e alguns órgãos governamentais 

como o Itamaraty.  Dessa forma, os relacionamentos, tanto no âmbito interno da 

empresa, correspondente às interações sociais com os empregados, quanto externamente 

com os parceiros de negócio, funcionam como um elemento essencial nos esforços da 

Menendez na internacionalização da empresa, uma vez que as limitações de recursos 

para a internacionalização são evidentes (ANDERSSON; JOHANSON, 1997). Assim, a 

proposta de construções de networks pela empresa oferece uma nova perspectiva no seu 

processo de internacionalização. A definição do grau de internacionalização dos 

negócios é uma questão de como a empresa constrói seus relacionamentos de negócios 

em diferentes países (BJORKMAN; FORSGREN, 1997). 

 Concluída esta discussão, na seção seguinte buscar-se-á entender por quais 

razões a inserção da indústria de charutos e cigarrilhas na Bahia - Brasil, 

especificamente na região do Recôncavo Baiano, propicia à Menendez Amerino um 

maior êxito no desenvolvimento de suas estratégias de internacionalização.  

 

4.5.3 Análise do contexto de internacionalização  
 
 Esta seção tratará de uma série de questões do contexto estratégico nacional 

relacionado à indústria de charutos e cigarrilhas, que proporciona uma boa base para se 

estar competindo internacionalmente. De acordo com Porter (1993), a presença ou 

ausência de determinados atributos em um país ou determinada região desse país, 

influencia o desenvolvimento de suas indústrias. Assim sendo, serão descrita, nesta 

subseção a forma como “diamante nacional” molda o ambiente em que as empresas 

charuteiras competem (PORTER, 1993). 

 Como já anteriormente explicitado, o modelo porteriano afirma que as empresas 

localizadas em países que apresentem atributos amplos, tendem a ter uma natural 
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competitividade frente à concorrência internacional. Tais atributos foram classificados 

por Porter (1993) sob quatro grandes determinantes: condições de fatores, condições de 

demanda, indústrias correlatas e de apoio e, por fim, estratégia, estrutura e rivalidade 

das empresas. Além desses determinantes, duas variáveis se acrescentam, as quais 

influenciam e atuam nos determinantes, completando a teoria porteriana: o acaso e 

governo. A expressão “diamante”, que será utilizada para referir-se aos determinantes, é 

a mesma cunhada por Porter (1993).  

 É importante destacar, como frisado por Porter (1993), que nem todas as 

empresas de uma nação alcançarão a vantagem competitiva em sua indústria. A empresa 

que obtém uma maior competitividade em sua indústria será aquela que tem sua 

estratégia competitiva apoiada no diamante, identificando-o e sabendo explorá-lo, 

criando, assim, uma vantagem competitiva sustentável (PORTER, 1993). 

 

4.5.3.1.1 Condições de Fatores 

 Todas as nações possuem insumos que possibilitam as suas indústrias 

competirem de diferentes formas. São eles denominados de fatores de produção pela 

teoria econômica, como trabalho, terra cultivável, recursos naturais, capital e infra-

estrutura. Como esses fatores são amplos, foram analisados em termos de recursos 

humanos, recursos físicos, recursos de conhecimento, recursos de capital e infra-

estrutura. A dotação de fatores de um país tem claramente um papel na vantagem 

competitiva das empresas desse país. Dentre os demais determinantes, percebe-se que 

este vértice do diamante é o que contribui com maior intensidade para a indústria de 

charutos e cigarrilhas. 

 Analisando as entrevistas e documentos cedidos pela Federação das Indústrias 

da Bahia, evidencia-se a utilização dos recursos humanos como fator de vantagem do 

Recôncavo Bahiano. Em quase todas as empresas da indústria de charutos e cigarrilhas 

da Bahia, utiliza-se de forma intensiva a mão-de-obra basicamente feminina, em tarefas 

e atividades repetidas, inalteráveis, decorrentes do processo produtivo tradicional, 

utilizado na produção do charuto (NUNES, 2003). “Boa parte dos produtos são 

confeccionados à mão, por hábeis charuteiras que aprendem o ofício com suas mães e 

avós”, afirma o Sr. Mário Amerino, sobre a tradição e habilidade peculiares dos seus 

empregados. Além disso, percebe-se que o custo do trabalho “braçal” é bastante baixo 

na região, tornando-se um fator relevante, como afirma o Sr. Félix Menendez: “ 
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ninguém em são juízo pode  pensar em botar nos EUA uma fábrica de charutos feitos à 

mão, porque com um salário mínimo de 7 dólares a hora, torna-se inviável fazer 

charutos à mão. A Sra. Marta Barreto, gerente financeira da Menendez Amerino, 

resume: 

Eu acho que a importância é mais a questão do recôncavo. O fumo 
tudo começou aqui, fazer charuto era história daqui, o pessoal tá 
acostumado a fazer charuto. Então é a tradição mesmo. Nós temos 
charuteiras de mais de 25 anos. Dedicadas. Então nós temos 
charuteiras, senhoras charuteiras, temos também novas. Aqui é 
tradição, isso é importante [...] 

 

Percebe-se, a partir das evidências, que a habilidade, a tradição e o custo dos 

recursos humanos presentes na indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia contribuem, 

de um modo geral, como um elemento que proporciona à Menendez Amerino uma 

competitividade maior no cenário internacional. Tal achado encontrado corrobora 

precisamente o argumento de Porter (1993, p. 90), quando ele afirma que a habilidade e 

níveis salariais dos recursos humanos fornecem vantagens nacionais óbvias na produção 

para as empresas localizadas em tal país.   

Continuando a busca por fatores que expliquem a vantagem competitiva da 

indústria de charutos e cigarrilhas, identifica-se, também, dentre os fatores que explicam 

a vantagem competitiva da indústria de charutos e cigarrilhas a presença de recursos 

físicos como sendo dos mais significativos para a competição internacional da indústria 

em análise. A abundância, qualidade, acessibilidade e custo da terra, água, condições 

climáticas, bem como localização, criam um contexto no qual a indústria de charutos 

compete.  

A região fumageira bahiana, localizada no Recôncavo Bahiano, possui seus 

respectivos micro-climas e solos diferentes, que conferem qualidades peculiares de cor, 

sabor e combustão ao fumo destinado à produção de charutos e cigarrilhas. Essas 

características são utilizadas para classificar comercialmente a folha de fumo em três 

categorias, atribuindo-lhes preços diferenciados: a) capa: folha destinada ao 

revestimento externo, b) capote-folha: para revestimento intermediário; e c) 

enchimento: folha para o charuto (SEAGRI, 2006). 

Conseqüentemente, constata-se que a indústria de charutos e cigarrilhas localiza-

se nas seguintes zonas fisiográficas: I) mata norte, formada por 11 municípios que 

produzem fumos com cheiro adocicado, sabor forte e de fácil combustão; II) mata de 

São Gonçalo, compreende 10 municípios, produz fumos folhosos de aroma pleno, sabor 
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suave, folhas flexíveis destinadas às capas dos charutos, merece destaque o município 

de São Gonçalo, onde se encontra a Menendez Amerino; III) mata fina, composta por 6 

municípios. Essa área produz um dos melhores tabacos do mundo, pois as condições 

edafoclimáticas do local propiciam um fumo suave, aromático, com folhas flexíveis de 

cor marrom; IV) e, por fim, a última região denominada mata sul, que compreende 9 

municípios, produzindo tabaco com sabor seco e aromático, folhas finas e estreitas 

utilizadas nos blends dos charutos (NERAN, 2004). 

  Todos os entrevistados foram unânimes, destacando o clima, solo e localização 

como elementos centrais para a competitividade internacional da empresa. O primeiro a 

relatar tal fato é o Sr. Félix Menendez: 

Existe uma variação de terra e clima, as duas coisas. Não te digo do 
estado da Bahia que é muito grande, não te digo nem sequer o 
recôncavo, que já é uma área mais restrita, não? Dentro do 
Recôncavo há pequenas áreas, com uma característica própria, 
como, por exemplo, a mata fina. A mata fina gira ao redor de Cruz 
das Almas. Tu imaginas, que vá, imagina um círculo que vá, com 
um centro em Cruz das Almas e vá até São Gonçalo. Porque dentro 
da mata fina, São Gonçalo já é uma variedade, São Gonçalo já é 
uma variedade dentro da mata fina. Então é uma área muito 
pequena, então dentro do recôncavo estamos falando de uma área 
muito pequena, muito, muito pequena; isso acontece também em 
Cuba [...] 

 

Os fatores presentes na região onde a Menendez Amerino encontra-se também 

foram responsáveis por atrair o interesse do Grupo Multi na empresa, como expressa o 

Sr. José Henrique:  

Porque o grande motivo é o fato de o recôncavo baiano 
disponibilizar uma matéria-prima de excelência em qualidade de 
sabor e aroma perfeito, uma combinação de sabor e aroma perfeito. 
Isso fez agente investir, levantou essa decisão nossa em investir 
aqui exatamente o que a terra nos ofereceu, [...] é porque 
exatamente a terra é rica em coisas, em variedades de qualidades 
excepcionais e a prova disso é esse tabaco que nós temos por que 
você tem quatro tabacos no mundo e um dos quatro está aqui no 
Brasil e na Bahia e no recôncavo da Bahia e isso nós não podíamos 
perder essa riqueza genética e cultural, não é? E o grupo decidiu 
investir aqui, adquirindo no caso a Menendez Amerino melhorando 
os padrões [...] 

 

Desse modo, essas características mencionadas anteriormente propiciam uma 

abordagem peculiar de competição da indústria de charutos e cigarrilhas localizada na 

Bahia. Assim, os recursos físicos presentes na região auxiliaram a Menendez Amerino a 

atingir um diferencial em sua produção obtida da combinação de fatores locais, como 
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clima, solo e do próprio processo da empresa de fermentação. Esse diferencial 

evidenciou-se por meio do relato: 

A grande diferença é a mistura que você tem, ainda que nós usemos 
o fumo só aqui do recôncavo, a depender como você mistura esse 
fumo você consegue um produto ou outro. Então a grande diferença 
nossa é o fumo baiano, com uma mistura determinada, esse é o 
grande diferencial nosso [...] (Sr.Félix Menendez). 

  

Em uma afirmação similar, o gerente de exportação, Geraldo Scotto, destaca 

essa combinação como uma ferramenta competitiva da empresa frente aos competidores 

externos.  

Então nós temos um diferencial também por possuírmos o mata 
fina, o fumo mata fina, que tem muito efeito lá, que é um fumo 
brasileiro e basicamente dessa região aqui do recôncavo baiano. E 
isso faz do produto um sabor diferenciado, que é bastante 
reconhecido. O fumador de charuto aprecia bastante, esse é o 
diferencial que nós temos. E o outro por sua vez, o fato de ser uma 
hand maid, dá para a gente estar brigando em pé de igualdade com 
os dominicanos e cubanos [...]  
 

Voltando-se a análise para os recursos de conhecimento, percebe-se que existe 

um tímido investimento do governo baiano em recursos de conhecimento que 

favoreçam a indústria de charutos e cigarrilhas. Parte do sucesso da Menendez Amerino 

está na sua própria capacidade de melhorar qualitativamente a sua vantagem natural, 

investindo em parcerias, em organizações de pesquisa e desenvolvimento altamente 

especializados no melhoramento genético de suas sementes.  

Temos nos preocupados muito com a questão da qualidade tanto 
que nós temos um convênio assinado pela Universidade Federal da 
Bahia com a escola de agronomia, independente da escola de 
agronomia nós temos técnicos da própria universidade ou ex- 
professores das universidades aposentados trabalhando conosco no 
nosso plantio próprio, nos nossos experimentos prá melhorar a 
qualidade do nosso produto [...] (Sr.José Henrique). 

  

Quanto aos recursos de capital, pouco se achou provas de sua influência na 

competitividade da indústria em questão, devido à inexpressiva capitalização das 

empresas deste segmento via créditos bancários, notadamente pelas altas taxas de juros 

que ainda vigoram no mercado interno brasileiro (NUNES, 2003; SEAGRI, 2006). 

Aliado a isso, existe uma escassez de créditos por parte do Governo para esse setor.  

Esse Governo nunca tem feito, nem o baiano nem o federal, tem 
feito nada em favor do fumo. O fumo está em mão de empresa 
particular com financiamentos, por meio de empresas particulares o 
governo não dá crédito, para safra agrícola, para fumo para plantar 
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fumo o governo não dá credito, hoje dá crédito pra plantar milho, 
feijão, mas fumo é via empresa particular [...] (Sr.Félix Menendez). 

 

Em relação aos fatores infra-estruturais, eles desempenham pouca significância 

no alcance da competitividade internacional da indústria de charutos e cigarrilhas 

nacional, devido à própria carência de investimentos governamentais nesse último fator.  

 
4.5.3.1.2 Condições de Demanda 

 
A natureza das condições de demanda do mercado doméstico para os produtos e 

serviços da empresa ou da indústria é importante porque determina a taxa e natureza de 

melhoramento e inovação pelas empresas que atuam nesse mercado (PORTER, 1993). 

Nesse sentido, três fatores são importantes para a criação de vantagem competitiva: sua 

composição, seu tamanho e padrão de crescimento e as maneiras como a demanda 

empurra os produtos da nação para o mercado estrangeiro. 

Ademais, revela-se ainda nesta pesquisa que o mercado brasileiro também não é 

um grande consumidor de charutos ou cigarrilhas. A demanda nacional desse produto se 

mantém em cerca de 10 milhões e a de cigarrilhas, em 2 milhões de unidades anual 

atualmente, conforme dados do Sindicato da Indústria do Fumo - BA. Comparado com 

os principais consumidores do mundo é um mercado modesto. Portugal, por exemplo, 

importa cerca de 400 milhões de unidades, por ano, de charutos mecanizados e de 

cigarrilhas. Evidencia-se que em termos de tamanho e padrão de crescimento, a 

demanda interna não tem contribuído de forma efetiva para a internacionalização da 

empresa estudada, contrariando os argumentos de Porter (1993) sobre esse aspecto. 

A grande influência da demanda interna no processo de internacionalização da 

indústria de charutos e cigarrilhas aconteceu em termos de saturação. Porter (1993, p. 

114) expressa que a saturação precoce do mercado interno pressiona as empresas a 

expandirem-se para mercados internacionais. De acordo com o Sr. Mário Amerino 

Portugal, presidente do Sindicato da Indústria do Fumo do Estado da Bahia, e sócio 

licenciado da Menendez Amerino: “a saída para a Bahia é a exportação, mas tem esse 

grande obstáculo da taxa. Ela dificulta a capacidade de crescer e não permite 

competitividade em relação aos outros produtores”. Parte da baixa influência da 

demanda interna está relacionada a alta carga de impostos a que está sujeita a indústria 

de charutos e cigarrilhas. Isso torna o produto destinado somente a uma classe social 

interna mais restrita, como explica a Sra. Marta Barreto, gerente financeira: 
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Foi por necessidade viu Itiel! Porque vender no Brasil é muito 
difícil, nós pagamos cento e tanto por cento de imposto. Então 
acaba sendo uma coisa desleal. Uma Big unfair! E aí o que 
aconteceu quem fuma no Brasil é porque tem muito dinheiro, são 
poucos. Concorda? Porque é um produto muito caro, uma caixa de 
cigars mais barato custa R$ 50,00. Então é caro! É um produto que 
você tem que realmente fumar! Então nem todo mundo pode se dar 
a esse luxo, né? Então é caro! [...] 

 

Como se mostrou, a Menendez Amerino detém cerca de 60% a 70% do mercado 

de charutos nacionais e cerca de 80% do de cigarrilhas. Esse domínio interno levou a 

empresa a buscar novos mercados externos. A empresa tem empreendido vigorosos 

esforços para penetrar nos mercados estrangeiros, a fim de manter o crescimento e até 

mesmo atingir o seu rendimento máximo. “Sem o mercado internacional a Menendez, 

não tem futuro porque as vendas de charutos no Brasil são curtíssimas, são inelásticas”, 

relata o Sr. Mário Amerino Portugal. A gerente financeira da empresa, Sra. Marta 

Barreto, confirma essa saturação do mercado: 

[...] foi mais pela necessidade. Que aqui a gente já expandiu então a 
coisa ficou mais difícil, o mercado ficou... Tem alguma coisa mais 
em termos de charutos ficou saturado, em termos cigarrilhas não 
que tá crescendo, mas em termos de charuto estacionou um pouco. 
Por que temos os concorrentes, ainda tem os cubanos e os da 
republica dominicana, mais o cubano que entra aqui sem imposto. 
Então você fica sufocado. Então obrigatoriamente você tem que 
sair [...] 
 

 Evidencia-se, assim, que a demanda interna contribui muito pouco no processo 

de internacionalização, ficando a cargo da demanda externa as principais alterações 

ocorridas nos produtos e processo de produção da empresa. Embora as condições de 

demanda interna tenham sido constatadas em quase todas as indústrias estudadas com o 

modelo do Diamante empregado por Porter (1993), sua influência pouco promoveu a 

eficiência de atuação internacional da indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia. Uma 

possível explicação para essa descoberta, conforme Ramos (1990), é que 

tradicionalmente e até culturalmente, a região onde se encontram as empresas de 

charutos e cigarrilhas sempre foi produtora de fumo e charutos, desde os tempos 

coloniais, sendo a economia fumageira do Recôncavo Baiano constituída de um sistema 

agro-exportador.  
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4.5.3.1.3 Indústrias correlatas e de apoio 

  
O terceiro determinante amplo do modelo do Diamante nacional é a presença de 

indústrias de abastecimento ou indústrias correlatas que sejam internacionalmente 

competitivas. A vantagem competitiva de algumas indústrias fornecedoras confere 

vantagens potenciais às empresas do país em muitas outras indústrias, “porque 

produzem insumos amplamente usados e importantes para a inovação ou a 

internacionalização” (PORTER, 1993, p. 119).  

 Como já relatado na contextualização da pesquisa, o Brasil vem ocupando a 

liderança em volume exportado de fumo. Boa parte dessa liderança se deve ao 

incremento de tecnologia no processo produtivo, principalmente nos estados da Região 

Sul, onde a atividade constitui-se de vigorosos arranjos produtivos, reunidos nos 

clusters do tabaco consolidados e competitivos em nível global, atraindo a vinda de 

empresas, como a Souza Cruz e a Philip Morris Brasil, firmas dinamizadoras dessa 

cadeia produtiva nos estados sulistas. A Bahia, como se sabe, especializou-se na 

produção de fumos dark air cured, cujos atributos são obtidos devido a fatores 

peculiares, como clima, terra e processo de fermentação fundamentais para a fabricação 

do charuto. Sendo assim, verifica-se que o insumo básico da indústria de charutos é o 

fumo em folha, fornecido por três formas: o fumicultor produtor baiano; o beneficiador 

que também pode ser um exportador nacional; e o benecifiador estrangeiro que 

geralmente exporta fumo para capas claras dos charutos (NUNES, 2003). É importante 

destacar que a predominância na cadeia produtiva do fumo do Recôncavo Baiano é de 

agricultores proprietários da terra que utilizam mão de obra essencialmente familiar 

(SEAGRI-BA, 2007).  

Ainda analisando os dados da Secretaria de Agricultura da Bahia, evidencia-se 

que o fumo produzido no Estado baiano figura entre os melhores do mundo, 

possibilitando ao estado ser também o maior fabricante de charutos do Brasil. "O fumo 

da Bahia sempre foi da melhor qualidade, resultando em charutos que gozam de 

expressiva credibilidade junto aos consumidores europeus e americanos", atesta o Sr. 

Mário Amerino Portugal, sócio da Menendez Amerino. Esta vantagem comparativa e 

competitiva do aglomerado agroindustrial fumageiro situado no Recôncavo Sul, é 

evidenciado na participação do fumo baiano nos blends dos melhores charutos do 

mundo (SEAGRI, 2007).  
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 Mas não são os insumos em si que proporcionam uma vantagem internacional 

para a Menendez Amerino. A empresa estruturou sua cadeia de valor de modo que os 

elos com os seus fornecedores fossem otimizados.  A partir dos dados coletados na 

empresa, estima-se que ela conte com, aproximadamente, 300 parceiros produtores. Os 

agricultores produzem com exclusividade para a empresa, e a Menendez fornece 

assistência técnica, insumos e tecnologia para os seus fornecedores. Esses achados vêm 

ao encontro do modelo do Diamante. Esse relacionamento existente entre a empresa e 

seus fornecedores é chamado de “processo de inovação e aperfeiçoamento”. Porter 

(1993, p. 121) admite que a vantagem competitiva floresça de estreitas relações de 

trabalho entre fornecedores com insumos de classe internacional e a indústria. Além 

disso, a Menendez Amerino, por constituir-se também como uma beneficiadora e 

exportadora de fumo em folha, estrategicamente mantém uma posição competitiva 

privilegiada na relação com seus fornecedores e na formação do preço de compra dos 

insumos, sendo essa atividade expressamente importante na construção do diferencial 

da empresa: 

[...] Nós temos basicamente duas grandes atividades: uma é a 
fabricação do charuto e a outra o armazém de fumo, 
beneficiamento de fumo. Então o grande diferencial que nós temos 
é exatamente isso, o armazém de fumo. Nós temos uma 
disponibilidade de fumo de uma própria unidade nossa. Isso é o 
grande diferencial que nós temos, em relação às outras fábricas, 
aqui. [...] (Sr.Félix Menendez). 

 

 Diante de tudo isso, é evidente a participação deste determinante na construção 

de uma vantagem competitiva internacional da indústria de charutos e cigarrilhas, mais 

precisamente da Menendez Amerino. O atual arranjo produtivo da fumicultura ainda 

carece de investimentos, devido à presença de gargalos tecnológicos que inibem a 

expansão de sua atual competitividade. Os desafios que se apresentam dizem respeito às 

estratégias e ações dos atores públicos e privados em construir políticas que promovam 

a organização de produtores e investimentos no aprimoramento do cultivo com intuito 

de solidificar a cadeia baiana do fumo, internacionalmente, dada a vocação natural da 

região em produzir fumo tipo exportação. 

 A próxima subseção analisará o efeito do último determinante na indústria de 

charutos e cigarrilhas, e observará de que forma a Menendez Amerino identifica e 

utiliza tais influências.  
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4.5.3.1.4 Estratégia, estrutura e rivalidade de empresas 

 Este vértice do Diamante analisará o contexto no qual as empresas foram 

criadas, organizadas e dirigidas, bem como a natureza da rivalidade interna (PORTER, 

1993, p. 126). Provavelmente, a mais poderosa influência em vantagem competitiva 

provém da concorrência doméstica, que mantém o dinamismo de uma indústria, além de 

criar uma pressão contínua para melhorar e inovar (KEEGAN, 2005; PORTER, 1993). 

Tendo em vista tal argumento, segue seu encadeamento descritivo. 

 Analisando-se os dados da Federação das Indústrias da Bahia, verifica-se que 

nesse estado se concentram todas as fábricas de charutos existentes no país. A Bahia 

abriga ao todo dez empresas. Essas empresas produziram, no ano de 2006, 8 milhões de 

unidades do produto. Desse total, cerca de 95% são vendidos para fora do país, 

especialmente para a Europa, Estados Unidos e Canadá. As exportações de charuto 

renderam à Bahia no ano passado mais de US$17 milhões em negócios, conforme dados 

do Sindifumo - BA. Corroborando este argumento, Porter (1993, p. 139) relata que a 

concentração geográfica de rivais numa cidade ou região dentro de um país reflete e 

amplia a vantagem que uma indústria possui. Constatou-se na pesquisa que a rivalidade 

interna cria pressões sobre as empresas e forçam-nas a melhorarem e inovarem 

(PORTER, 1993, p.137) seus charutos, o que aconteceu com a Menendez Amerino: 

[...] bem vem do concorrente também, porque do concorrente eles 
inovam. Inovam tanto na área comercial,  como na área de produto. 
Sim, sim... Eu me lembro quando um caso particular, que nós 
lançamos uma capa nova, em função do concorrente e de nossos 
clientes que pediam, para poder competir com o concorrente [...] 
(Sr.Félix Menendez) 

  
 Portanto, ocorre no mercado nacional a rivalidade interna entre as próprias 

empresas da indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia, por ser o único estado 

brasileiro a possuir empresas desse tipo de indústria. Ademais, a concorrência se 

estabelece segundo a categoria do produto. Há a concorrência nos charutos tipo 

premium (categoria superior), em que se encontram as marcas da Menendez Amerino, 

Lê Cigar, Danneman, Josefina, Quitéria e algumas marcas da Chaba e Paraguaçu, bem 

como quase a totalidade concorrente externa. Na categoria de charutos intermediários e 

populares, concorrem as marcas da Chaba, Paraguaçu, Mathéo, MR Charutos e da 

Talvis. Essas empresas tornaram-se mais fortalecidas pela concorrência interna, ficando 

mais equipadas para terem êxito no exterior, conforme previsto por Porter (1993, p. 
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138). Quando questionado se a concorrência interna ajudou a Menendez Amerino a 

atuar no mercado externo, o Sr. Félix Menendez respondeu: 

Sim, claro! Melhorando a qualidade. Toda vez que tu aumenta a 
qualidade que toda vez que tu aumenta a margem de eficiência de 
operação, diminui a ineficiência claro que é um beneficio na hora 
de exportar. Quando é a hora de vender aqui no mercado nacional 
também. Eu te diria que sim! Tanto externo, quanto nacional [...] 

 

 Por muito tempo, a Menendez Amerino permaneceu na hegemonia do mercado 

de charutos nacional, quase sem ameaça na categoria de charutos premium.  Mas com 

abertura da economia nacional, verifica-se que a concorrência interna de charutos se 

intensificou com a chegada dos concorrentes estrangeiros. O acirramento da 

concorrência nacional as empresas, principalmente a Menendez Amerino, estimularam 

seus processos produtivos a buscarem uma melhoria contínua de sua qualidade, como 

afirma o Sr. Félix Menendez: 

Depois da abertura brasileira, nós fomos forçados pelo mercado 
para aperfeiçoar nossa qualidade. E isso foi bom tanto para o 
mercado nacional como para a exportação. O processo de 
aperfeiçoamento da qualidade tinha que ser contínuo, nunca a gente 
chega a um nível de qualidade perfeito, não! Sempre existe uma 
forma de aperfeiçoar, então você tem sempre que ser um processo 
contínuo [...] Porque quando o mercado nacional estava fechado, a 
gente tinha a tendência de acomodar-se, a concorrência foi muito 
positiva [...] 

 

Hoje, os maiores concorrentes da Menendez Amerino no mercado nacional são 

as marcas cubanas e dominicanas, devido à ausência de empresas domésticas que 

produzam charutos de qualidade superior à da empresa. A abertura econômica e a 

presença de marcas estrangeiras levaram a empresa a aperfeiçoar seus produtos, 

favorecendo posteriormente sua competitividade internacional. [...] “Porque quando o 

mercado nacional estava fechado, a gente tinha a tendência de acomodar-se, a 

concorrência externa foi muito positiva [...]” (Félix Menendez). Porter (1993, p. 140) já 

tinha alertado que um mercado interno, totalmente aberto, com competidores globais, 

pode substituir parcialmente a falta de rivais locais em um país.  

Uma outra questão que afeta a competição interna de charutos e merece destaque 

é a importação ilegal no Brasil, que vem provocando quedas constantes na produção de 

charutos e cigarrilhas. Questão essa, que será analisada adiante com mais detalhes na 

subseção 4.6.1.6. 
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   Considera-se, dessa forma, que existe uma concorrência doméstica entre as 

empresas brasileiras de charutos. Como elas se encontram todas na Bahia, favorece o 

sistema de parcerias, em ações que visem à perpetuação da atividade do cultivo de fumo 

na região, como comprova a Sra. Marta Barreto: 

[...] De certa forma a gente têm uma concorrência até amigável, 
hoje mesmo estava em uma reunião que tinham os outros 
tabaqueiros, a gente tá lutando por um fim. Juntar informações, 
fazer uma base de dados, para proteger o cultivo do fumo aqui na 
região. Separar tabaco de cigarros, que são coisas completamente 
diferentes, a gente vai lutar por isso, para que o lavrador não mudar 
de cultura, permanecer na cultura.  

  

 Percebe-se que existe um gap nessa indústria para cooperação por meio de 

associações comerciais e outras instituições independentes que promovam e melhorem 

as condições de concorrência. Vale ressaltar que as empresas nesse setor vêm buscando 

constantemente novas estratégias de divulgação e propaganda de marketing que fujam 

ao padrão tradicional, identificando novas mídias e linguagens, como patrocínio a 

festas, encontros e eventos privados. Isso se configura em uma tentativa de superar as 

restrições anti-tabagistas impostas e constituir-se em novas formas de vender as marcas 

desta tradicional indústria baiana (NUNES, 2003, p. 90). 

Assim sendo, destaca-se a importância desse quarto determinante no 

fortalecimento e reforço mútuo da indústria de charutos e cigarrilhas no processo de 

competição internacional, essencialmente a Menendez Amerino.  

Feitas as devidas análises sobre os determinantes, a próxima subseção é 

referente a duas variáveis externas finais consideradas na avaliação da vantagem 

competitiva da indústria sugerida por Porter (1993).  

 

4.5.3.1.5 Acaso 

 Eventos fortuitos desempenham um papel no ambiente competitivo. Ocorrências 

inesperadas são aquelas que pouco têm a ver com os determinantes de um país ou 

região, estão fora do alcance das empresas e, com freqüência, do governo nacional 

(PORTER, 1993).  Dentro dessa categoria, dois acontecimentos merecem destaque na 

indústria de charutos e cigarrilhas: modificações significativas nas taxas de câmbio e o 

surto de demanda mundial de charutos na década de 1990.  Esses acontecimentos 

ocasionais foram importantes porque permitiram mudanças na posição competitiva das 

empresas dessa indústria.  
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4.5.3.1.6 Aspectos da política governamental 

 O governo tem uma importante influência sobre a vantagem competitiva de um 

país ou região. Embora o papel do Governo na criação e manutenção da vantagem 

nacional das indústrias seja significativo, suas políticas afetam tanto positivamente, 

como negativamente as empresas, tendo uma posição de parcialidade no modelo do 

Diamante proposto por Porter (1993). A posição parcial é justificada por Porter (1993), 

porque os governos não controlam a vantagem competitiva nacional, apenas podem 

influenciá-la.  

 Como as políticas governamentais exercem um amplo papel nos determinantes, 

nesta investigação, analisar-se-ão três aspectos de sua influência na indústria de 

charutos e cigarrilhas: política tributária, ausência de política para com o comércio 

internacional e política para com a mídia. Esses aspectos emergiram naturalmente na 

construção das categorias de análise (MERRIAN, 1998) da investigação. Salienta-se 

que esta pesquisa não entrará no mérito da discussão sobre se são válidos ou não as 

imposições restritivas ao hábito de fumar. 

 Apesar de ser intrínseco à natureza da indústria fumageira e, conseqüentemente, 

da indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia, os altos impostos figuram como uma das 

principais dificuldades no desenvolvimento dessa atividade no Brasil. [...] “A elevada 

carga tributária é um dos principais responsáveis pela redução na produção anual de 

charutos e cigarrilhas no Brasil”, afirma o presidente do Sindifumo-BA, Mário 

Amerino, que também é sócio da Menendez.  Analisando-se os documentos cedidos 

pelo Sindicato da Indústria do Fumo, percebe-se que as empresas vêm pleiteando, junto 

à Secretaria da Receita Federal, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) incidente sobre charutos e cigarrilhas, de 30% para 15% sobre a comercialização 

dos produtos. 

 O argumento utilizado pela entidade sindical é de que a contribuição do IPI dos 

fabricantes de charutos é inexpressiva e que a atividade charuteira se distingue da de 

cigarro, por ser totalmente artesanal e ter insumos e processos produtivos diferentes. 

Segundo o Sindifumo-BA, a redução do IPI, a concessão de créditos presumidos dos 

PIS e COFINS às empresas produtoras de charutos e cigarrilhas ajudarão a revitalizar a 

atividade no país, permitindo a oferta de melhores condições de competitividade às 

fábricas nacionais. A partir dos dados e dos relatos concedidos pelo sindicato da 

indústria de charutos, calcula-se que as altas taxas de impostos cheguem a, 

aproximadamente, 82,4% — entre IPI, ICMS substituto, ICMS normal e PIS-COFINS 
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— do valor recebido pela produção. A política tributária deveria estimular o trabalho e 

não tributar os seus frutos por meio de altas taxas de impostos marginais (PORTER 

1993, p. 735).  

  Uma informação relevante surgiu durante a análise dos aspectos tributários na 

competitividade da indústria de charutos: evidenciou-se que a alta carga de imposta no 

Brasil atinge somente as empresas brasileiras, enquanto as empresas de origem cubana e 

ou caribenhas entram completamente sem impostos no país; o que diminui a 

competitividade da indústria brasileira de charutos. A Sra. Marta Barreto explica essa 

desvantagem : 

O papel do governo é nunca bom pra gente. O tributo é muito alto. 
Os impostos são muitos, é o mesmo que o cigarro. Que é uma coisa 
totalmente diferente, não deveria ser igual. Ele não ajuda porque as 
importações chegam para aqui, sem tarifas, que está errado, a gente 
é tarifado, e quem é de fora, não é? Então é uma coisa um pouco 
complicada, então o governo não ajuda em nada, infelizmente [...]. 

  

Revela-se que existe uma indisposição governamental em diminuir os impostos 

dessa indústria. Vale registrar um fato que aconteceu quando os presidentes dos 

Sindicatos do Fumo da Bahia e de São Paulo foram pleitear a redução dos impostos e 

questionar o porquê das marcas cubanas não serem tarifadas: 

[...] o Estado não nos tem ajudado em absolutamente nada, pelo 
contrário nós fomos reclamar no Ministério da Indústria e 
Comércio pelo fato de indústria cubana ter isenção de imposto de 
importação, fomos enxotados de dentro do Ministério. É triste, esse 
é o Estado que nós temos (Sr. José Henrique). 
 

Se não fosse suficiente a entrada das marcas estrangeiras sem tarifas, a indústria 

de charutos brasileira ainda sofre com a inconveniência da presença da importação 

ilegal (contrabando). O Sindifumo-BA estima que, de cada 10 charutos consumidos no 

Brasil, seis são de origem ilegal. A indústria de charutos e cigarrilhas, por meio dos 

Sindicatos, exige uma série de reivindicações atualmente junto ao Ministério da 

Agricultura, visando à adoção de um sistema de selos como instrumento fiscal de 

controle na comercialização de charutos e cigarrilhas brasileiros ou importados. 

Dessa forma, o Sindifumo-BA acredita que uma regulamentação sólida e efetiva 

é vital para o sucesso na área do combate ao comércio ilegal, bem como o 

fortalecimento das autoridades aduaneiras. Algumas ações são sugeridas pelo sindicato 

contra o comércio ilegal, como monitorar a demanda do consumidor por marcas onde 

são vendidas; promover práticas contra o contrabando junto aos parceiros de negócios; 
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usar códigos por caixa e outros métodos com tecnologia de registro e rastreamento; e 

realizar verificações por amostra dos produtos transportados, entregues e vendidos no 

varejo. [...] “A Argentina, que já aplica estas medidas, teve seu índice de produtos 

ilegais derivados do tabaco reduzido a menos de 2%”, considera Mário Amerino.  

O segundo aspecto seria a ausência de uma política de comércio exterior para a 

indústria de charutos e cigarrilhas que vise à redução das barreiras alfandegárias Porter 

(1993, p. 745) afirma que, se as empresas não tiverem acesso aos mercados estrangeiros 

por meio de acordos comerciais, sua vantagem competitiva nacional estará ameaçada. 

As empresas baianas encontram grandes obstáculos de inserir seus produtos nos 

mercados externos, perdendo competitividade frente aos concorrentes internacionais, 

que já se beneficiam de acordos comerciais feitos pelos seus governos, como as 

empresas cubanas ou caribenhas, principalmente na América do Norte e na Europa onde 

se encontram os maiores mercados de charutos. Devido à falta de acordos comerciais 

nesses mercados, dificulta-se a atuação das empresas, como afirma o Sr. Félix 

Menendez: 

No mercado internacional é praticamente um só: o Brasil não tem 
bons convênios comerciais, está muito fechado nesse sentido. O 
Brasil apostou muitas fichas no Mercosul, esse tratado comercial 
do Mercosul nos favorece como eu te falei antes, Argentina é um 
dos melhores mercados nossos. Por isso eu acredito que o Brasil, é 
uma opinião minha, é péssimo e insuficiente em associar-se com a 
União Européia ou com o NAFTA, agora é uma opinião do 
governo do Sr. Lula, fazer negociação Sul – Sul e não Norte- Sul 
[...]  
 

Em um comentário similar ao anterior, o Sr. Mario Amerino relata: 

O Brasil paga 26% para introduzir nossos charutos na comunidade 
européia enquanto que os nossos principais competidores, como 
Republica Dominicana, Cuba e Nicarágua, enfim, esses têm uma 
alíquota zero, então isso é uma desvantagem, nós perdemos a 
competitividade, a loucura desse troço, caiu de 4 para menos de 
dois reais, isso é uma loucura [...]  

 

 O terceiro aspecto governamental que dificulta o desenvolvimento da indústria 

de charuto e cigarrilhas são as restrições ao uso da mídia, especialmente televisão e 

rádio. A indústria de charutos da Bahia, assim como outras indústrias do fumo em 

muitos países, quase não dispõem de propaganda como uma ferramenta para alavancar 

suas vendas. No Brasil, a agência reguladora responsável pela fiscalização quanto às 

restrições à propaganda e publicidade é a ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância 
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Sanitária. Essa agência também responde por fiscalizar a forma de apresentação das 

embalagens dos produtos, imposta pela legislação. 

Na tentativa de buscar novas formas de divulgação dos seus produtos, a 

Menendez Amerino atua em duas frentes. Primeiro, participando de feiras e 

patrocinando eventos e festas, como a montagem de um camarote VIP no carnaval de 

Salvador-BA. A segunda estratégia é atuar juntamente com as demais empresas do 

ramo, por meio do Sindicato da Indústria do Fumo da Bahia, pleiteando junto ao 

Ministério da Saúde, no sentido de desvincular o charuto da imagem do cigarro. A 

indústria justifica este pleito mediante a natureza dos seus produtos e do seu perfil; por 

ser um produto de confecção exclusivamente manual, caro e elitista, a fumaça não é 

tragada pelo consumidor. O consumo em geral limita-se a uma unidade por dia e o perfil 

majoritário do fumador de charuto como uma pessoa adulta (SINDIFUMO-BA, 2006; 

NUNES, 2003). 

Merece destaque também dentro das políticas governamentais, a CQCT – 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, um tratado internacional que visa 

controlar o tabagismo. Dentre suas medidas, destaca-se a redução gradual da área 

plantada do fumo. A CQCT entrou em vigor em 2005, sendo ratificada pelo Brasil em 

2006. Percebe-se que as empresas preocupadas com esse acordo já vêm buscando atuar 

junto aos produtores de fumo para evitar que estes migrem para outras culturas: 

[...] a gente tá lutando por um fim. Juntar informações, fazer uma 
base de dados, para proteger o cultivo do fumo aqui na região. 
Separar tabaco de cigarros, que são coisas completamente 
diferentes, a gente vai lutar por isso, para o lavrador não mudar de 
cultura, permanecer na cultura. Porque o lavrador ele não vai ser 
obrigado. Né? É democrático.  Mas por enquanto Ele não vai ser 
obrigado a nada, é uma simples sugestão do Governo que ele mude 
de cultura, então nós temos que entrar mostrando para ele que outra 
tipo de cultura não é interessante, por que é um lavrador pequeno, 
geralmente, a gente faz uma parceria com várias roças. 

 

  As evidências fortalecem que o papel desempenhado pelo governo na indústria 

de charutos e cigarrilhas é inverso do que se supõe em outras indústrias. Os benefícios e 

políticas governamentais que os entrevistados identificaram como sendo favoráveis 

foram a retirada do imposto para exportação do charuto e o apoio de alguns órgãos do 

governo, como a APEX-Brasil e o Itamaraty, na promoção das exportações de charutos 

no exterior e fornecimento de informações e dados sobre os mercados externos. O 

Governo tem um papel inexpressivo na influência e no modo como as empresas 

competem internacionalmente na indústria estudada. Portanto, seu papel é muito menor 
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do que o encontrado no modelo proposto por Porter (1993, p 691), como uma variável 

parcial. Os instrumentos que o Governo dispõe para essa indústria são insuficientes ou 

contraproducentes. O relato do Sr. Félix Menendez traduz isso: 

Esse nem outro governo, nunca têm feito nem o baiano nem o 
federal, têm feito nada em favor do fumo. Quanto ao governo, a nós 
não ajudou.  O melhor que o governo pode fazer, é não fazer nada, 
nos deixando quieto. E quanto ao mercado nacional, nos coloca 
imposto. E quanto no mercado internacional não fazem nada! O 
que podia fazer era tratados comerciais, para abrir mercados lá fora 
e não faz[...]   

  

De uma forma geral, até o momento percebe-se que os determinantes da 

vantagem nacional tiveram uma relativa significância para a vantagem competitiva na 

competição internacional da indústria de charutos e cigarrilhas da Bahia, tendo como 

expoente a empresa estudada. É importante ressaltar que nem todas as empresas de uma 

indústria onde existe a presença do Diamante irão ter sucesso internacional. A 

Menendez Amerino alcança uma vantagem superior às outras por saber explorar os 

determinantes presentes na região. Obtém-se, assim, uma superioridade tecnológica, que 

resulta na produção de charutos mais diferenciados ou de melhor qualidade de acordo 

com as necessidades do cliente internacional. 

 Identifica-se também que a vantagem competitiva presente na indústria de 

charutos e cigarrilhas está presente em um ou dois determinantes (Condições de Fatores 

e Indústrias Correlatas e de Apoio), corroborando os pressupostos do modelo do 

Diamante de que isso seria possível em indústrias dependentes de recursos naturais ou 

indústrias que envolvam pouca tecnologia ou competência sofisticada (PORTER, 1993, 

p.89). 

  

4.6 O framework direcionador de internacionalização 
da Menendez Amerino 

 

Feitas as devidas considerações e identificadas como foram desenvolvidas as 

estratégias de internacionalização da Menendez Amerino, esta seção visa demonstrar e 

propor como o referencial teórico descrito, nesta pesquisa, juntamente com os 

resultados encontrados, podem ser utilizados pelas empresas dessa indústria, como um 

guia em seu processo de internacionalização. O framework direcionador teórico prático 

tem como inspiração os resultados encontrados na empresa em estudo. Portanto, 
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aconselha-se que sejam feitas as devidas alterações, caso se queira analisar outras 

empresas nessa ou em outras indústrias.  

Sendo assim, o framework parte do princípio de que é preciso reconhecer a 

importância do processo estratégico, conteúdo organizacional bem como o contexto no 

qual a empresa opera, sendo uma condição sine qua non para a formação de uma 

estratégia global de sucesso. A figura mostra o inter-relacionamento entre recursos 

internos (RBV) e os recursos externos (Modelo Diamante), bem como a importância das 

características presentes na empresa, sobretudo nos tomadores de decisão mencionados 

no modelo nórdico de internacionalização.  

A partir da análise dos resultados encontrados, identifica-se que a base de 

recursos internos da empresa, como terra, mão-de-obra, relacionamento, reputação, 

conhecimento e capacidades podem ser vistos como aspectos internos que influenciam e 

direcionam a internacionalização da Menendez Amerino. Os recursos externos figuram 

como direcionadores externos no processo de internacionalização, representados pelos 

quatro amplos determinantes que modelam o ambiente no qual a empresa compete, 

merecendo destaque nessa indústria os atributos: condições de fatores e indústrias 

correlatas e de apoio. No centro do framework, se encontram os direcionadores 

intermediários. Eles demonstram as networks internacionais, conhecimento sobre os 

mercados estrangeiros dos fundadores e habilidade em lidar com as dificuldades no 

exterior (JOHANSON; VAHLNE, 1975; WELCH; LUOSTARINE, 1988; 

MCGAUGHEY; WELCH; WELCH 1997). Os direcionadores intermediários 

representam a disposição e habilidade dos fundadores da empresa em construir a 

Menendez Amerino voltada para o mercado internacional. Esses direcionadores 

encorajam ou inibem as atividades de internacionalização da empresa e estão 

freqüentemente em interação. Com relação ao processo estratégico, como já frisado, 

enfatiza as dimensões referentes ao pensamento estratégico (racional ou criativo), 

mudanças estratégicas (revolucionárias ou evolucionárias) e formação estratégica 

(planejamento formal ou incremental-criativo), ressaltando que esses não estão 

separados, acontecem concomitantemente na empresa estudada. 

Feitas as devidas apresentações das influências dos direcionadores, segue o 

framework direcionador de internacionalização da empresa estudada. 
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Figura 13 (4): Direcionadores estratégicos de internacionalização no processo de 
internacionalização da Menendez Amerino. 

 
 

 

 

 



130 

 130 

5 Conclusão, recomendações e implicações 
 

A questão central de investigação deste trabalho é verificar como se desenvolveu 

a internacionalização na Menendez Amerino entre 1977 e 2006. A estratégia 

metodológica de estudo de caso qualitativo (MERRIAM, 1998) foi considerada 

apropriada para esclarecer o problema de pesquisa e por possibilitar explorar as 

influências gerenciais no processo de internacionalização, pois esta é uma abordagem 

que permite a investigação do fenômeno dentro do contexto de vida real (YIN, 2005).  

Por optar por essa perspectiva metodológica, utilizou-se a descrição e a interpretação 

em retrospectiva. Com isso, foi possível obter uma visão heurística e longitudinal do 

fenômeno sob investigação: o processo de internacionalização da empresa. Para isso, 

foram formuladas as seguintes perguntas de pesquisa a respeito do fenômeno: 

 

• Como as principais estratégias internacionais adotadas na Menendez 

Amerino foram formadas ao longo do tempo? 

• Quais foram os motivos que levaram a empresa a atuar no mercado 

internacional? 

• Qual a influência dos recursos internos nas estratégias de 

internacionalização?  

• Quais foram as principais alterações, no contexto interno e externo, que 

influenciaram a decisão de internacionalização? 

 

Procurando responder a essas indagações, utilizou-se o conceito de processo 

estratégico (VAN DE VEN, 1992), uma seqüência de eventos que descrevem como as 

coisas mudam ao longo do tempo. Então, o exame do caso permitiu tanto uma 

confirmação como uma extensão do conhecimento sobre o processo de 

internacionalização (PATTON, 2001; YIN, 2005), por meio da análise, processo, 

conteúdo e o contexto, conforme orientações de Pettigrew (1987) e De Wit; Meyer 

(2004). Buscando a profundidade requerida por investigações dessa natureza, foi 

utilizado o modelo da direct research (MINTZBERG, 1979), que considera a história e 

as estratégias da organização (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; MCHUGH, 1985). 
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As limitações na metodologia foram minimizadas por meio da técnica de triangulação 

das informações obtidas (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Assim sendo, esta seção tem como princípio básico exibir as conclusões, as 

recomendações para a realização de pesquisas futuras e as implicações para a prática. 

 

5.1 Conclusões 
Nesta seção, serão apresentadas as conclusões do estudo.  

A Menendez Amerino vivenciou quatro grandes fases. Ao longo do processo de 

internacionalização da empresa investigada, foram observadas as estratégias realizadas, 

os acontecimentos marcantes e as mudanças estratégicas relevantes mencionadas pelos 

líderes da organização bem como as que se evidenciaram na pesquisa documental, como 

relatam as conclusões abaixo. 

Verificou-se, como é característica nos estágios de desenvolvimento das 

empresas, a incidência do pensamento intuitivo aliado a um conhecimento prévio dos 

líderes sobre o mercado em que estes atuavam. A essa questão acrescenta-se a 

sensibilidade dos empreendedores de conhecerem as particularidades e características 

de cada mercado, fundamentais no processo de atuar em mercados externos. A segunda 

fase, foi marcada por significativas mudanças estratégicas ocorridas na empresa. 

Percebe-se que nas duas primeiras fases acontecem três fatos que merecem uma menção 

por sua importância na atuação estratégica futura da firma: o primeiro relacionado ao 

processo estratégico organizacional e os dois últimos relacionados às questões macro 

estratégicas.  

A terceira fase é caracterizada por acontecimentos no contexto externo, 

especificamente com relação à taxa de câmbio, oferta de crédito, taxa de juros e abertura 

da economia brasileira junto com a demanda crescente por charutos nos EUA. A última 

fase na empresa constitui-se um padrão de formação da estratégia baseada no 

pensamento e planejamento formal, e por alterações estratégicas ocorridas devido à 

incorporação na estrutura organizacional de dois novos sócios diretores, originários da 

associação com o Grupo Multi.  

 Na maior parte do período analisado, o processo de formação das estratégias 

com base no incrementalismo lógico esteve presente na organização. A empresa 

permuta o know-how dos seus diretores com a concepção da estratégia centrada no 

planejamento, ou seja, uma combinação entre o planejamento racional e a aceitação da 
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existência das estratégias emergentes, formando um modo híbrido na formulação do 

processo estratégico de internacionalização da empresa.  

O caso da Menendez Amerino aparentemente parecia encaminhar-se para o 

típico padrão de internacionalização revelado em muitas pesquisas, quando as empresas 

tendem a desenvolver-se inicialmente no mercado doméstico, assumindo passos 

incrementais nas operações de internacionalização e movendo-se para mercados 

culturalmente familiares ou geograficamente mais próximos. Em vez disso, a Menendez 

foi fundada com o objetivo de explorar uma oportunidade de exportação, principalmente 

para o mercado americano. A pré-disposição da empresa para o comportamento born 

global foi alicerçado no  backgrounds dos fundadores sobre o mercado externo. Nesse 

sentido, a decisão de exportação, seguiu um processo totalmente racional, ou seja, desde 

o princípio a empresa já possuía um plano para atuar internacionalmente, tornando-se, 

assim, uma questão tipicamente deliberada por parte dos empreendedores. 

De uma perspectiva teórica, percebe-se que a empresa comportou-se de formas 

diferentes do modelo sueco em dois momentos; no primeiro, corroborando e, no 

segundo parcialmente discordando. O Sr. Mário Amerino juntamente com os irmãos 

Menendez combinaram suas experiências, informações e contatos para previamente 

exportar ao mercado americano. O comportamento adotado pelos fundadores da 

Menendez Amerino, nas duas primeiras fases da empresa, está em consonância com o 

proposto no Modelo Nórdico de Internacionalização, de que a distância psíquica é 

causada pelo discernimento individual dos tomadores de decisão sobre as presentes e 

futuras características dos diferentes mercados, como um resultado de suas percepções 

sobre grau de familiaridade com o mercado externo. O segundo comportamento 

proposto pelo Modelo de Uppsala não foi totalmente ou em boa parte dele caracterizado 

na empresa. A influência da distância psíquica proposta pelos pesquisadores nórdicos 

teve somente validade nas primeiras fases da empresa, quando a empresa dependia 

essencialmente do conhecimento dos sócios fundadores em seu processo de atuação no 

mercado internacional.  

A utilização de networks como ferramenta de internacionalização evidenciou-se 

desde a fundação da empresa, sendo essa uma variável preponderante para o seu 

processo de atuação no mercado externo. Destaca-se, com relação às redes de 

relacionamento, a associação com o Grupo Multi, criando um padrão heterogêneo de 

oportunidade de entrada em novos mercados, levando à Menendez a escolher mercados 

e estratégias de entrada diferentes dos previstos pelo modelo tradicional de Uppsala, já 
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que a empresa não mais seria tão influenciada pela distância psíquica dos seus sócios 

fundadores. A partir da análise do caso, pode-se argumentar que o papel das networks é 

paralelo ao do conhecimento, como identificado nos estudos iniciais da escola de 

internacionalização nórdica. Tal qual o conhecimento, as networks agem como 

limitadores e suportes ao processo de internacionalização ao longo do tempo.  

A partir dos achados combinados com a análise documental, identifica-se que a 

vantagem competitiva presente na indústria de charutos e cigarrilhas baseia-se em um 

ou dois determinantes (Condições de Fatores e Indústrias Correlatas e de Apoio). A 

presença de recursos físicos é o fator mais significativo para a competição internacional 

da indústria em análise. A abundância, qualidade, acessibilidade e custo da terra, água, 

condições climáticas bem como localização, criam um contexto no qual a Menendez 

Amerino fundamenta suas estratégias internacionais. A região fumageira baiana, 

localizada no Recôncavo Baiano, possui seus respectivos micro-climas e solos 

diferentes, que conferem qualidades peculiares de cor, sabor e combustão ao fumo 

destinado à produção de charutos e cigarrilhas. Essa vantagem comparativa e 

competitiva do cluster agroindustrial fumageiro é evidenciada na participação do fumo 

baiano nos blends dos melhores charutos do mundo.  

Os pressupostos presentes no modelo do Diamante, de que a vantagem 

competitiva em indústrias dependentes de recursos naturais é estabelecida em um ou 

dois determinantes foi fortalecida no estudo do caso, a saber: condições de fatores e 

indústrias correlatas e de apoio. Indústrias dependentes de tecnologias pouco 

sofisticadas ou de recursos naturais tendem a ter sua vantagem competitiva estabelecida 

em um ou dois determinantes.  

Nota-se que a empresa firmou a sustentabilidade no mercado, na sua reputação, 

ao longo dos seus trinta anos, devido à alta qualidade adquirida pelos seus produtos. A 

Menendez Amerino, desde sua fundação optou por diferenciação baseada na produção 

charutos de categoria superior, denominado premium cigars. A diferenciação da 

empresa frente aos competidores externos é resultado da junção entre recursos físicos 

externos e recursos internos. Com relação aos recursos internos, destacam-se a cultura 

organizacional, conhecimento, informações, mão-de-obra, reputação, P&D e 

relacionamentos específicos com fornecedores, distribuidores e clientes; resultando uma 

vantagem competitiva na qual os concorrentes não são capazes de imitar os benefícios 

da estratégia estabelecida pela empresa.  
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Sendo essas as conclusões desta investigação, algumas implicações para a 

prática e recomendações para futuros estudos serão propostos a seguir. 

 

5.2 Recomendações para estudos futuros 
A realização desta pesquisa constitui uma contribuição acadêmica sobre o 

processo de internacionalização da indústria de charutos e cigarrilhas do Brasil, a partir 

da perspectiva de uma visão estratégica centrada no processo (pensamento, formação, 

mudança), conteúdo (RBV e modelo de Uppsala) e contexto (modelo do Diamante). 

Essa investigação possibilitou analisar as estratégias de internacionalização 

desenvolvidas pela empresa, estudada, por meio das teorias apresentadas, formando 

uma nova base teórica para os pesquisadores acadêmicos interessados nessa indústria. 

Espera-se, portanto, ter-se contribuído para o entendimento do processo de 

internacionalização dessa indústria; principalmente a partir do framework direcionador 

de internacionalização proposto na seção 4.6. Acredita-se, também, que as justificativas 

para a realização desta pesquisa foram atendidas e que os objetivos inicialmente 

traçados foram alcançados. 

Para que haja a continuidade e aprofundamento nessa área, é importante 

recomendar estudos que integrem e ampliem o foco de análise até aqui investigado. 

Com isso, sugere-se estudar: 

�  a formação do mapa cognitivo dos empreendedores fundadores interfere 

no processo de internacionalização das empresas; 

� os problemas com o conceito de distância psíquica proposto pelo modelo 

sueco de internacionalização, portanto sugere-se uma revisão do conceito 

com base em uma abordagem semiótica. 

� a descoberta das formas dos imperativos políticos que levam ao 

desaparecimento da indústria de charutos e cigarrilhas; 

� os múltiplos casos e as estratégias de internacionalização que poderão 

levar a compreensão com mais detalhes de casos semelhantes ao 

revelado pela Menendez amerino, em busca de melhor entendimento do 

processo de internacionalização das empresas charuteiras baianas. 

Durante os estudos desta investigação, percebeu-se o quão ainda é negligenciada 

a indústria de charutos e cigarrilhas, seja por questões políticas ou culturais, carecendo 
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esta de investimentos que proporcionem uma maior competitividade de atuação 

internacional. 

 

5.3 Implicações práticas 
Além de colaborar com a academia, procurou-se, nesta investigação, 

proporcionar informações importantes aos profissionais da indústria de charutos e 

cigarrilhas, principalmente aqueles que atuam em níveis internacionais. O objetivo desta 

seção é apresentar algumas implicações para a prática. 

Tentou-se fornecer informações a respeito do processo de formação das 

estratégias para aqueles que dirigem empresas que atuam internacionalmente nessa 

indústria. A partir deste estudo, pretende-se levar esses profissionais a refletirem sobre a 

influência dos determinantes presentes na região, bem como o bom uso dos recursos 

internos presentes na empresa.  Esses foram os fatores que propiciaram a organização 

examinada a ter uma maior competitividade internacional.  
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APÊNDICE A – Objetivos X Fundamentação 
 

 

Objetivo 
Geral 

Objetivos 
Específicos CONTEÚDOS EXPLORADOS 
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1. COMO AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS ADOTADAS NA 
MENENDEZ AO LONGO DO TEMPO FORAM FORMADAS? 

Na formulação das estratégias internacionais, a suposição, criatividade e intuição são mais 
importantes do que a análise formal do ambiente? 
O desenvolvimento das estratégias é realizado com base em uma análise rigorosa, 
consistente e objetiva? 
A estratégia de internacionalização foi resultado da criatividade e ou do crescimento 
natural do negócio? 
Quais foram as principais áreas da empresa afetadas pelo processo de internacionalização 
e quem esteve à frente? 
Fontes consultadas: 
(DE WIT; MEYER, 2004; ANDREWS, 1987; CHANDLER, 1962; QUINN, 1978; 
MINTZBERG et al, 2000; JOHANSON;VAHLNE; 1977; PORTER, 1986; ANSOFF, 1973; 
PETTIGREW, 1985; DE WIT E MEYER; 2004; IRELAND; HITT, 1999; EISENHARDT; 
BROWN, 1998) 
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2. QUAIS FORAM OS MOTIVOS QUE LEVARAM A EMPRESA A ATUAR NO 
MERCADO INTERNACIONAL? 

 
Quais são os fatores que favoreceram a internacionalização? 
A demanda interna colaborou na melhoria e avanços do produto? 
Existiria a presença de um cluster que fomentaria a internacionalização? A rivalidade 
interna contribui para o processo de internacionalização? 
Quais os principais eventos que favoreceram a internacionalização da empresa? 
Qual foi o papel do Governo no processo de internacionalização? 
Fonte consultada;  
Porter (1993).. 
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3. QUAL A INFLUÊNCIA DOS RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS NAS 
ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO? 

 
Quais os principais recursos tangíveis utilizados para a internacionalização? 
Quais são os recursos inimitáveis vistos pela empresa? 
Quais os principais recursos da empresa que favorecem sua atuação internacional?  
  De que forma os recursos intangíveis influenciarão na internacionalização? 

 Fontes  consultadas: 
(PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; MADHOK, 1977; JOHANSON; VAHLNE, 1977; 
ANDERSEN; KHEAM, 1998) 
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4. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NO CENÁRIO QUE 
INFLUENCIARAM A DECISÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO? 

 
Que ações a empresa adotou para se habilitar ao mercado externo? 
Quais foram as principais modificações no cenário que influenciaram a decisão de 
internacionalização? 
Quais foram os padrões de comportamento adotados pela empresa para a internacionalização? 
Fontes Consultadas: 
( REID, 1983;  MILES et al,  1978; PETTIGREW, 1985; CALORI; JOHNSON E SARNIN, 2000) 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas 
 

OBJETIVO GERAL: Identificar como foram desenvolvidas as estratégias de 
internacionalização da empresa Menendez Amerino. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Analisar como e sob quais condições aconteceu o processo de 
internacionalização da empresa Menendez Amerino. 

2. Analisar os principais atributos que favoreceram a internacionalização da firma; 
3. Demonstrar como aconteceu o processo de formação de estratégias de 

internacionalização baseada nos recursos da empresa; 
4. Analisar aspectos do contexto nacional e internacional que interagiram no 

processo de internacionalização da firma, bem como os padrões de 
comportamento da empresa ao longo do tempo. 

 
QUESTÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Objetivo 1 : Analisar como e sob quais condições aconteceu o processo de 
internacionalização da empresa Menendez Amerino. 
 
Questões para alcance do objetivo 1: 
 

a) Como se procedeu o surgimento da empresa? Quem foram os principais 
empreendedores envolvidos nesse processo? (MINTZBERG, 1976), 
(MINZTBERG et al,  2000) identificação dos principais líderes (PETTIGREW, 
1987)? (NÃO ESQUECER DE PERGUNTAR OS ANOS) 

b) Como acontece o Planejamento Estratégico (P.E) da empresa? Desde quando 
este tipo de procedimento existe na empresa? 

c) Como empresa se comporta se as estratégias estabelecidas no (P.E) falham? 
(PORTER, 1993) 

d) Qual o papel do Sr. Presidente na elaboração das estratégias da empresa? E dos 
demais diretores? 

e) Para qual país a empresa exportou primeiro? Por quais razões? A escolha pelos 
demais países obedeceu ao mesmo critério do primeiro? Qual a lógica existente 
da escolha desses países (JOHANSON; VAHLNE, 1977)? 

f) Dentre os produtos que a empresa possui, quais foram os inicialmente 
exportados? Que percentual esses produtos representavam no portfólio da 
empresa?  

g) E hoje, quais são os tipos de produtos exportados e quanto eles representam do 
porfólio da empresa? 

h) Como o Sr. descreve ao longo do tempo o processo de formação das estratégias 
que levaram a empresa a atuar de forma internacional (MINTZBERG, 1976)?  

i) De que forma acontece a participação dos demais diretores na elaboração das 
estratégias de exportação (MINTZBERG et al., 2000), (CYERT; MARCH, 
1963), (CHILD, 1976)? 

j)  De que forma a empresa costuma planejar cenários para formar as suas 
estratégias de atuação internacional (CHAKRAWARTY; LORANGE, 1991), 
(ANDREWS, 1987)? 
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k) Como ocorreu a decisão de internacionalização (exportação)? Quem foram os 
principais responsáveis para essa estratégia (CHETTY; CAMPBELL-HUNTER, 
2001; REID, 2002; SIMPSON; KUJAWA, 1974)?? 

l) Quais foram os principais motivos que levaram a essa escolha (CHETTY; 
CAMPBELL-HUNTER, 2001; REID, 2002; SIMPSON; KUJAWA, 1974)? 

m) Quais foram as principais dificuldade vivenciadas, na empresa, desde que se 
decidiu pela exportação (DE WIT; MEYER, 2004; MASON, 1981)?  

n) De que forma as experiências passadas ajudam a empresa na resolução dessas 
dificuldades (OHMAE, 1989)? 

o) Qual o grau de importância dado à suposição, criatividade e intuição quando a 
empresa decidiu atuar em um novo mercado (MINTZBERG; WESTLEY, 2001; 
OHMAE, 1989)? 

p) Como se processam as decisões da empresa quando ela está com problemas de 
falta de informações no mercado externo e quando ela já está atuando nesse 
mercado? A opção pela intuição é uma escolha freqüente ou a racionalidade é 
privilegiada mesmo na ausência de informações (AGOR, 1990; KHATRI; 
ALVIN, 2006)? 

q) Quais foram as principais mudanças no cenário externo (social, político e 
econômico) que levaram a empresa a modificar a sua forma de fazer negócios? 
Desde quando a empresa decidiu pela exportação?(não esquecer de perguntar as 
datas) (DE WIT;MEYER, 2004; PETTIGREW, 1987) 

r) Quais foram as principais modificações realizadas pela empresa quando decidiu 
atuar no mercado externo? (produtos, contratação de pessoal, especificações 
técnicas) (PETTIGREW, 1987) 

s) Como aconteceram as modificações adotadas pela empresa para o mercado 
externo? Como se deu a influência dos consumidores e questões governamentais 
(ritmo de implementação das mudanças) (DE WIT; MEYER, 2004)? 

 
Objetivo 2: Analisar os principais atributos que favoreceram a internacionalização 
da firma. 
 
Questões para o alcance do objetivo 2: 
 

a) Como a empresa percebe a importância da mão-de-obra, no Recôncavo e a 
competitividade no cenário internacional? De que forma o uso dessa mão-de-
obra diferencia a empresa das demais?(PORTER, 1993). 

b) A empresa possui algum recurso físico (máquinas, instalações, etc.) que gera 
algum tipo de competitividade no mercado internacional? (PORTER, 1993) 

c) Houve algum tipo de auxílio de capital, a que a empresa recorreu para o ingresso 
no mercado internacional? Se houve a necessidade de auxílio, este foi fácil? 

d) Quais são os principais fatores presentes na região, no estado ou país, que a 
empresa identifica, que favoreceram a atuação dela no mercado internacional? 
(PORTER, 1993) Quais são os que dificultam ou impedem uma melhor atuação? 

e) Como a empresa avalia os consumidores do mercado interno? Quais foram as 
principais modificações exigidas pela demanda interna, que favoreceram a 
aceitação dos produtos da empresa no mercado externo?(PORTER, 1993) 

f) De que forma a empresa segmenta seus mercados? A demanda (consumidores) 
auxiliou a empresa no padrão de qualidade dos seus produtos que auxiliaram na 
internacionalização? Quais foram as modificações feitas nos produtos para 
atender o mercado externo (PORTER, 1993)? 
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g) Como a empresa percebe o cluster de fumo, estabelecido no Recôncavo Baiano? 
Isso ajuda de alguma forma a empresa na atuação do mercado externo? 

h) De que forma a rivalidade interna no cluster de charutos e cigarrilhas do 
Recôncavo ajuda a melhorar a qualidade dos produtos e a forma de gerir a 
empresa (PORTER, 1993)? 

i) Quais foram as mudanças inesperadas ocorridas no mercado, que influenciaram 
a atuação da empresa no exterior? Na opinião do Sr., o mercado de charutos 
encontra o mercado de charutos interno e externo ? 

j) De que forma a concorrência doméstica influencia ou influenciou as 
modificações nos produtos e nas ações estratégicas da empresa? Existiu alguma 
pressão para melhorar ou inovar os produtos e estratégias da empresa vinda dos 
concorrentes (PORTER, 1993)? 

k) Como a competição no mercado interno incentivou a empresa a atuar no 
exterior? Isso se refletiu na melhoria da competitividade da empresa frente aos 
concorrentes externos (PORTER,1993)? 

l) Quais os principais eventos, no cenário interno ou externo, percebido pela 
empresa, que favoreceram a internacionalização (PORTER, 1993)? 

m) Como a empresa entende o papel do Governo, após o período em que a empresa 
começou as exportações? Quais foram as ações do Governo que favoreceram ou 
prejudicaram  a atuação da empresa no mercado externo (PORTER, 1993)? 

 
 
Objetivo 3: Demonstrar como aconteceu o processo de formação de estratégias de 
internacionalização baseada nos recursos da empresa. 
 
Questões para o alcance do objetivo 3: 
 

a) Quais são os principais recursos vistos pela empresa que possibilitam uma maior 
competitividade, que os concorrentes não conseguem copiar (BARNEY, 1991)? 

b) Como a empresa compete no mercado externo frente aos seus concorrente (custo 
x diferenciação)? (PORTER, 1986) 

c) A empresa possui algum tipo de recurso (físico, humano ou organizacional) 
especificamente para atender o mercado externo (DHANARAJ; BEAMISH, 
2003)? 

d) Como ocorreu a comercialização dos produtos para o mercado externo? Quais 
foram os passos e processo envolvidos (LOREIRO; SANTOS, 1991)? 

e) Que ações a empresa adotou em suas áreas funcionais para se habilitar ao 
mercado internacional (PORTER, 1993)? 

f) Quais foram os recursos de que a firma necessitou adquirir para se atuar no 
mercado externo? (REID, 1983)  

g) De que forma a empresa enxerga a possibilidade de um investimento direto no 
mercado externo (SHARMA; ERRAMILI, 2004)? 

h) Ao longo do tempo, quais são os fatores que motivaram a empresa a investir no 
mercado externo? Os fatores que motivam a empresa a atuar no mercado externo 
atualmente são os mesmos que a incentivaram no início? (MADHOK, 1997) 

i) Quando a empresa iniciou suas exportações, qual era a situação do mercado 
interno? E hoje, como a empresa considera o mercado interno? 

j)  Como a empresa obtém informações sobre seu atual e futuro mercado 
(MADHOCK, 1997)? Qual a expectativa em relação às exportações futuras? 

 



150 

 150 

Objetivo específico 4: Analisar aspectos do contexto nacional e internacional que 
interagiram no processo de internacionalização da firma, bem como os padrões de 
comportamento da empresa ao longo do tempo. 
 
Questões para alcançar o objetivo 4: 
 

a) Como a empresa vem atuando nos últimos anos desde o inicio da exportação 
frente ao ambiente competitivo externo? (MILES et al, 1978) 

b) Quais foram as principais modificações realizadas pela empresa quando decidiu 
se internacionalizar (produtos, contratação de pessoal, especificações técnicas)? 

c) Como a empresa se comportou em relação ao processo de internacionalização 
(CALORI et al., 2000; JOHANSON; VAHLNE, 1977; ANDERSEN; KHEAM, 
1998)? 

d)  Qual a forma escolhida pela empresa para exportar? Quais foram os motivos 
para tal escolha (LOREIRO; SANTOS, 1991)? 

e)  A opção por exportação foi uma opção devido a uma tendência de mercado ou 
uma reação frente à concorrência? (CLERIDES; KASSINES, 2001) 

f) Que tipo de conhecimento a empresa possuia sobre seus mercados que a fez 
decidir exportar (MADHOCK, 1997)? Esses conhecimentos ajudaram a empresa 
a atuar em um novo mercado? (CYERT; MARCH, 1963) 

g) Houve algum fator (oportunidade de novos mercados, recursos que a empresa 
possui ou o governo) que a apoiaram e favoreceram a decisão de atuar no 
exterior? 

h) Qual o grau de conhecimento dos líderes da empresa sobre mercado que a levou 
a exportar? 

i) A empresa estabelece algum tipo de network com outras empresas para a 
conquista de novos mercados? (HAVILA; JOHANSON; THILENEUS, 2004; 
JOHANSON; VAHLNE, 1977) 

 
 


