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Caros leitores,

Mais um número da RAUnP publicado. Outra ba-
talha vencida.

Falando assim, pode parecer que editar uma re-
vista científica no Brasil é estressante e desgastante. 
Sinto dizer que é verdade. Não é só aparência. Entre-
tanto, é uma atividade que nos dá imensa satisfação: 
precisamos divulgar os trabalhos de nossos pesqui-
sadores. Isso é parte do ciclo virtuoso do avanço do 
conhecimento teórico, causa e efeito do avanço da 
eficiência e eficácia da prática administrativa. Quan-
do atingimos o resultado, vemos que o estresse e o 
desgasta valeram a pena.

Conseguimos muitos avanços durante esse ano de 
2011. A dedicação continua intensa, é verdade, mas já 
podemos perceber alguns frutos do nosso esforço: es-
tamos com a revista no repositório científico da UnP, 
que utiliza a plataforma do IBICT, estamos presentes 
em indexadores e diretórios, aderimos à Biblioteca 
SPELL, temos recebido mais e melhores artigos e nos 
habilitamos à avaliação de periódicos visando uma 
melhor classificação no Qualis.

Isso tudo nos deixa muito felizes e com sentimen-
to de que estamos no caminho certo. Tanto que é com 
cada vez mais satisfação que publicamos novos nú-
meros de nossa revista.

Esse número da RAUnP traz seis artigos e uma 
entrevista.

Adriano Sérgio da Cunha, Thiago Coelho Soares 
e Mauricio Andrade de Lima investigaram se as pes-
soas identificam, em suas relações sociais, empresas 
institucionalizadas como alternativa de diferenciação; 
Simone Beatriz Ceretta e Lurdes Marlene Froemming 
estudaram os hábitos de consumo do jovem moderno 
(geração Z) e obtiveram como resultados que esta ge-
ração é exigente, individualista, consumista, menos 

fiel às marcas e absolutamente digital, possui interes-
se em produtos ligados à moda e à vaidade, como bus-
ca pela auto-afirmação e pelo status social; José Car-
los Lazaro, Edmilson Pinto de Albuquerque Junior 
e Bruno Chaves Correia Lima avaliaram as relações 
existentes entre atividades inovativas empreendidas 
por empresas brasileiras e os impactos das inovações; 
José Henrique Souza, Joseani Visseli Rielli e Marcelo 
Marchi trataram do Sistema de Informações Geren-
ciais e da gestão de informações em hospitais, des-
crevendo as principais falhas geradas pelos sistemas 
tradicionais; Lúcia de Fátima Lúcio Gomes da Costa 
e Miguel Eduardo Moreno Añez analisaram as carac-
terísticas do processo de formação de estratégias de 
internacionalização da fruticultura do Rio Grande do 
Norte, identificando os aspectos relativos à relação 
existente entre as estratégias de internacionalização 
e a dependência de recursos no processo de formação 
do padrão das estratégias organizacionais; finalmen-
te, Carlos Cesar de Camargo Nunes, Fernando A. Ri-
beiro Serra e Manuel Portugal Ferreira avaliaram as 
estratégias adotadas pelo Banco Itaú, para ingressar 
no mercado varejo no exterior.

Para a entrevista, tivemos a satisfação de conver-
sar com o Márcio Iavelberg, sócio-fundador da Blue 
Numbers, uma consultoria especializada em peque-
nas e médias empresas, com forte atuação em São 
Paulo, mas com estratégia já em fase de implanta-
ção de atuação no Nordeste. Na entrevista, o Márcio 
aponta as dificuldades e os erros financeiros mais co-
muns entre as PME ś e aponta as ações de melhoria e 
oportunidades para os próximos anos.

Boa leitura,

Rodrigo Leone
Editor 
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reSuMo
Face às questões que envolvem a sobrevivência das organizações, seus processos de gestão tendem a se apresentarem cada 
vez mais isomórficos, restando a possibilidade de institucionalização como uma alternativa de diferenciação. Por este motivo, 
o objetivo da presente pesquisa foi investigar se as pessoas identificam organizações institucionalizadas, em suas relações 
sociais, em âmbito estadual e federal, razão pela qual, como estratégia de pesquisa, aplicou-se um questionário a estudantes 
universitários, o que evidenciou, através da sua análise, que as instituições de ensino são consideradas como institucionalizadas 
pelo reconhecimento que possuem da sociedade.

Palavras-chave: Institucionalização. Isomorfismo. Teoria institucional. 

ABSTrACT
Given the issues surrounding the survival of organizations, management processes tend to present more isomorphic, leaving 
the possibility of institutionalization as an alternative differentiation. For this reason, the objective of this research was to identify 
whether people identify organizations in their social relations institutionalized at state and federal, which is why, as a research 
strategy was applied a questionnaire to university students, which led, through its analysis that educational institutions are 
considered to have institutionalized the recognition that society.

Key words: Institutionalization. Isomorphism. Institutional theory.

1 INTRODUÇÃO

Na medida em que as organizações intensificam, 
cada vez mais, suas estratégias de gestão, por conse-
quência se apresentam à sociedade de forma cada vez 
mais homogênea, fazendo com que suas estratégias 
de diferenciação acabem sendo utilizadas por todas 
as organizações do mercado. Trata-se do benchma-
rking, cujo objetivo é o de se comparar com os seus 
rivais pela busca de obtenção de maior eficiência para 
que possa evoluir continuadamente.

O resultado de todo este processo pode ser o iso-
morfismo, em que todas as organizações acabam por 
apresentar características e procedimentos idênticos 
buscando uma evolução continuada.

Para atenderem a essa necessidade, as empresas 
têm de ser flexíveis para responder rapidamente às al-
terações competitivas e do mercado. Tornam-se, cada 
vez mais, flexíveis, podendo até perder suas caracte-
rísticas de diferenciação, que, em muitos casos, repre-
sentariam um diferencial competitivo. 

Trata-se de uma linha tênue, em que de um lado 
se apresentam as características de diferenciação e de 
outro se apresentam características de igualdade de 
procedimentos.

Assim, uma discussão sobre o tema se mostra rele-
vante, pois apresenta as características da instituciona-
lização, bem como as características de isomorfismo.

O objetivo da presente pesquisa foi investigar se 
as pessoas identificam organizações institucionali-
zadas, em suas relações sociais, em âmbito estadual 
e federal. Buscou-se, também, a realização de uma 
pesquisa, cujo resultado apresenta organizações que 
são consideradas institucionalizadas.

   2 METODOLOGIA

2.1 nATurezA dA PeSquiSA
Quanto aos objetivos específicos, trata-se de uma 

pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior 
familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 
explícito ou a construir hipóteses. Envolve levanta-
mento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pes-
quisado (GIL, 1991). Segundo Gil (1991, p. 45), a pes-
quisa com caráter exploratório tem “como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema”. 

Além disso, quanto à natureza, caracteriza-se como 
uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois represen-
ta a descrição de uma amostra não-probabilística. 

Quanto ao delineamento, caracteriza-se do tipo le-
vantamento ou survey, pois sua característica princi-
pal é a coleta das informações diretamente com uma 
amostra de uma população.

2.2 AMoSTrA
A amostra do estudo foi retirada da população 

que compreende a comunidade de alunos do curso de 
graduação em gestão financeira do campus virtual da 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Segundo Ri-
chardson (2008, p. 157), a população "é o conjunto de 
elementos que possuem determinadas características".

A amostra se classifica como não probabilística por 
acessibilidade ou por conveniência. Compreende 55 res-
pondentes através do envio de 651 mensagens eletrôni-
cas encaminhadas a essa comunidade universitária.

Quando a população for mais que vinte vezes o 
valor da amostra, para calcular o tamanho da amostra 
utiliza-se a seguinte fórmula (BARBETTA, 2010):

Em que:
N - tamanho (número de elementos) da população;
n - tamanho (número de elementos) da amostra;
n0 - uma primeira aproximação para o tamanho da 
amostra.

Portanto, para a realização desta pesquisa, bas-
taria que a entrevista fosse respondida por 50 entre-
vistados.

2.3 inSTruMenTo de ColeTA de dAdoS
O instrumento de coleta de dados utilizado na pes-

quisa foi um questionário estruturado com perguntas 
fechadas. Para Richardson (2008, p. 198), "ao plane-
jar o questionário deve-se considerar o tipo de análise 
que será realizado com os dados obtidos", devendo 
o pesquisador estabelecer as possibilidades de medi-
ções de cada variável (RICHARDSON, 2008).
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2.4 ProCediMenTo de ColeTA de dAdoS
O procedimento de coleta de dados foi realizado 

através de mensagem eletrônica encaminhada para os 
membros da população pesquisada (651 mensagens). 
Sua aplicação ocorreu no período de 05 a 10 de maio 
de 2011 e foram recebidas 55 respostas.

2.5 ProCediMenTo de AnáliSe doS 
dAdoS

Da pesquisa, foram retiradas as informações jul-
gadas apropriadas para as respostas da indagação do 
problema de pesquisa, informações essas apresenta-
das no decorrer deste artigo.

3 ISOMORFISMO ORGANIZACIONAL

A principal razão pela qual as organizações tomam 
determinadas formas legitimadas pelos ambientes 
onde elas se encontram é o isomorfismo organizacio-
nal. No campo organizacional, DiMaggio e Powell 
(1983) afirmam que existe uma tendência de conformi-
dade com as características ambientais, promovendo o 
isomorfismo estrutural entre organizações.

O isomorfismo corresponde a um conjunto de res-
trições, que forçam uma empresa a parecer-se com 
outras que se colocam em um mesmo conjunto de 
condições ambientais. Tal abordagem sugere que as 
características organizacionais são modificadas na 
direção do aumento de compatibilidade com as ca-
racterísticas ambientais; o número de organizações 
em uma população é função da capacidade ambiental 
projetada e a diversidade das formas organizacionais 
é isomórfica à diversidade ambiental (ROSSETTO; 
ROSSETTO, 2005).

As razões pelas quais ocorrem essas mudanças 
são: (i) o isomorfismo coercitivo que advém das regu-
lamentações governamentais e as crenças capazes de 
impor uniformidade às organizações; (ii) o isomorfis-
mo mimético, que ocorre pela busca em se modelar 
a padrões devido às incertezas;  e (iii) o isomorfismo 
normativo, resultante dos treinamentos e associado 
à profissionalização (DIMAGGIO; POWELL, 1983).

O isomorfismo coercitivo é o resultado das pressões 
formais e informais exercidas sobre uma organização 
por outras organizações das quais ela é dependente.

No isomorfismo mimético, outras organizações 
servem de exemplo para que a gestão possa ser mo-
delada. Esse processo ocorre quando os objetivos 
organizacionais são mal compreendidos, quando as 

metas são ambíguas ou quando o ambiente institucio-
nal traz muitas incertezas.

O isomorfismo normativo, cuja origem é a profis-
sionalização, é definido por Larson (1977, p. 49) como 
o “esforço coletivo dos membros de uma ocupação de 
definirem as condições e métodos de seus trabalhos, 
para controlar e estabelecer uma base cognitiva e le-
gitimação de sua autonomia profissional”.

Zucker (1987, p. 444) corrobora com Dimaggio e 
Powell, quando afirma que três processos explicam 
o isomorfismo: a adoção imitativa (mimética) de ele-
mentos de sucesso de outros; a transmissão normati-
va de fatos sociais provenientes de fontes externas, 
tais como profissões; e a implementação coercitiva de 
práticas.

    4 INSTITUCIONALIZAÇÃO

Quando as organizações passam a simbolizar as 
aspirações da comunidade a partir da ótica do ponto 
de vista de sistemas sociais, passam ao status de ins-
titucionalizadas.

Essa característica, ao ser desempenhada pela or-
ganização, pode obter um respaldo da comunidade, 
no momento em que lhe são exigidas transformações 
quando baseadas somente em motivos técnicos ou 
econômicos (SELZNICK, 1971).

Segundo Fachin e Mendonça (2003, p. 41), a 
“teoria institucional traça a emergência de formas, 
processos, estratégias, perspectivas e competências 
distintas, à medida que emergem de padrões de inte-
ração e adaptação organizacional”.

Para Berger e Luckmann (1985, p. 79-80), a ha-
bitualização precede a institucionalização: “a insti-
tucionalização ocorre sempre que há uma tipificação 
recíproca de ações habituais por tipos de atores... 
(que) são construídas no curso de uma história com-
partilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. 
As instituições têm sempre uma história, da qual são 
produtos. É impossível compreender adequadamente 
uma instituição sem entender o processo histórico em 
que foi produzida... Dizer que um segmento da ativi-
dade humana foi institucionalizado já é dizer que ele 
foi submetido ao controle social”.

Conforme explica Scott (2005), o tratamento da 
abordagem sob a lógica processual possibilita expli-
car processos de institucionalização, ou ainda de di-
fusão ou manutenção de instituições, de modo mais 
interativo em termos do relacionamento entre as ca-
tegorias analíticas.

5 ANÁLISE DOS DADOS

Através da análise dos dados, este artigo visa a 
evidenciar um conjunto de informações que permitiu 
apresentar organizações institucionalizadas.

A primeira pergunta da pesquisa foi referente à 
cidade e ao estado onde residem os participantes da 
pesquisa, na qual foram identificados 16 estados bra-

sileiros e uma participação do exterior. Os estados 
que mais participaram da pesquisa foram o do Rio 
Grande do Sul e o de Santa Catarina com 9 pesqui-
sas respondidas em cada estado, o que corresponde a 
32,72% do total da amostra, sendo 16,36% de partici-
pações para cada estado.

A Tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa, no 
que diz respeito às participações por estados:

Estado N° pesquisados % Pesquisados
AM - Amazonas 4  7,27
BA - Bahia 1  1,82
CE - Ceará 1  1,82
DF - Distrito Federal 6  10,91
GO - Goiás 1  1,82
MA - Maranhão 1  1,82
MG - Minas Gerais 1  1,82
MS - Mato Grosso do Sul 1  1,82
PB - Paraíba 1  1,82
PE - Pernambuco 4  7,27
PI - Piauí 1  1,82
PR - Paraná 5  9,09
RJ - Rio de Janeiro 2  3,64
RS - Rio Grande do Sul 9  16,36
SC - Santa Catarina 9  16,36
SP - São Paulo 7  12,72
Doha - Qatar 1  1,82
Total 55  100

Fonte: Dados da pesquisa.

Na sequência da pesquisa, foi perguntado a respei-
to da idade dos pesquisados, que vai desde os 19 anos a 
57 anos. A maior parte, 40%, pertence ao grupo de 30 a 

39 anos, seguido do grupo de 19 a 29 anos, com 25,45%.
A Tabela 2 apresenta os resultados da pesquisa, no 

que diz respeito à idade dos pesquisados:

Faixa etária N° pesquisados % pesquisados
19 a 29 anos 14 25,45
30 a 39 anos 22 40,00
40 a 49 anos 13 23,64
50 a 57 anos 6 10,91
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Sexo N° pesquisados % pesquisados
Masculino 34 61,82
Feminino 21 38,18
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao sexo dos respondentes, os resultados 
apresentados na pesquisa estão disponíveis na Ta-

bela 3 que segue:

Tabela 1: Estado onde residem os pesquisados

Tabela 2: Faixa etária dos pesquisados

Tabela 3: Faixa etária dos pesquisados
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Para a realização das perguntas subsequentes, 
foi inserida no questionário uma afirmação: “(...) por 
meio da institucionalização, uma organização se es-
trutura de forma diferenciada e é reconhecida pela 
sociedade” (TREVISAN e PEDROZO, 2010).

Quando uma organização identifica perspectivas 
diferentes sobre a influência que sofre do ambiente 
em que está inserida, consegue criar um cenário para 
explicar as estratégias distintas definidas pelos toma-

dores de decisão. Isso dificilmente ocorreria caso uti-
lizasse apenas uma das perspectivas para estudar o 
processo de adaptação estratégica.

A pergunta da pesquisa indagou a respeito da in-
dicação de uma organização pública ou privada que 
representasse as aspirações da sociedade, que resul-
tou nos dados abaixo.

No que diz respeito a organizações públicas ou priva-
das em âmbito estadual, a Tabela 4 apresenta os dados:

Organizações Quantidades              %
Públicas 29 52,73
Privadas 26 47,27
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Tipo de organização Quantidades              %
Instituições de ensino superior 11 20,00
Direitos dos cidadãos 6 10,91
Transporte de passageiros 4 7,27
Instituições bancárias 3 5,45
Corpo de bombeiros 3 5,45
Segurança púbica 2 3,64
Outras organizações 
(citadas apenas uma vez) 30 -
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Como resultado da mesma pergunta, des-
tacam-se em âmbito estadual, sejam públicas 
ou privadas, as instituições de ensino superior 

como sendo as organizações indicadas como ins-
titucionalizadas. Esses dados estão disponíveis 
na Tabela 5:

Quanto à esfera federal, no que diz respeito a or-
ganizações públicas ou privadas, os dados são apre-

sentados na Tabela 6:

Organizações Quantidades              %
Públicas 35 63,64
Privadas 20 36,36
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 6: Organizações indicadas como institucionalizadas a nível

Tabela 5: Organizações citadas a nível estadual

Tabela 4: Organizações indicadas como institucionalizadas a nível estadual

Na Tabela 7, são apresentados os resultados 
indicados pelos pesquisados acerca das organi-

zações indicadas como institucionalizadas na es-
fera federal:

Tipo de organização Quantidades              %
Instituições de ensino superior 8 14,55
Segurança púbica 7 12,73
Extração de petróleo 6 10,91
Direitos dos cidadãos 5 9,09
Poder legislativo 3 5,45
Instituições bancárias 3 5,45
Outras organizações 
(citadas apenas uma vez) 23 -
Total 55 100

Fonte: Dados da pesquisa.

A institucionalização ocorre quando existe uma 
tipificação recíproca de ações habituais por tipos 
de atores que são construídas no curso de uma his-
tória compartilhada. Não podem ser criadas ins-
tantaneamente. As instituições têm sempre uma 
história, da qual são produtos. É impossível com-
preender adequadamente uma instituição sem en-
tender o processo histórico em que foi produzida. 
As empresas que foram destacadas nesta pesquisa 
têm essa história reconhecida.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise dos dados apresentados na pes-
quisa, foi possível observar que, tanto no âmbito es-
tadual quanto no federal, as instituições de ensino se 
apresentam como institucionalizadas e, portanto, prio-
ritárias no sentido de reconhecimento pela sociedade.

Na esfera estadual, os resultados apresentaram 
como institucionalizadas organizações de atendimento 
aos direitos dos cidadãos e transporte de passageiros.

Também foi possível observar que não há uma di-
ferenciação significativa no que diz respeito ao per-
centual de organizações públicas institucionalizadas 
em relação às organizações privadas.

Já no âmbito federal, a quantidade de organiza-
ções públicas apresentadas como institucionalizadas 

é bem maior do que na esfera estadual.
Essa característica se deve ao fato de encontrar, nos 

resultados da amostra, respondentes que citaram orga-
nizações filantrópicas no âmbito estadual e, portanto, 
de cunho privado, atendendo às demandas do estado.

Na esfera federal, os resultados apontaram or-
ganizações de segurança pública, extração de pe-
tróleo e de defesa aos direitos dos cidadãos como 
institucionalizadas.

Sob a ótica pública, os resultados da pesquisa 
apontaram algumas organizações que atendem aos 
direitos dos cidadãos que estão elencados na Cons-
tituição da República, como: educação e segurança. 
No entanto, não foram respondidos por nenhum dos 
pesquisados organizações que atendessem às deman-
das da saúde e que também fazem parte dos direitos 
fundamentais dos cidadãos.

No que diz respeito à iniciativa privada, apesar 
de ter como objetivo a maximização de lucro, algu-
mas organizações foram citadas, por sua expressão 
na região onde atua, oportunizando trabalho e renda, 
ou mesmo pelas suas práticas ambientais e de gestão 
voltadas à sociedade brasileira.

Faz-se necessária a realização de novas pesquisas 
sobre o tema, pois seus resultados podem auxiliar aos 
gestores na obtenção de informações e práticas que 
permitam tratar a institucionalização como forma de 
diferencial nas organizações em que atuam.

Tabela 7: Organizações citadas a nível federal
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reSuMo
O mercado consumidor jovem encontra-se no cerne das estratégias de marketing das organizações contemporâneas, 
principalmente por ser numeroso e por possuir, cada vez mais, dinheiro e vontade de consumir. Nesse contexto, esta pesquisa 
tem como objetivo identificar hábitos de consumo do jovem moderno. Foi aplicada a jovens do município localizado na Região 
Noroeste do Estado do RS. A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, numa abordagem quali-quantitativa. Os 
procedimentos técnicos empregados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo com aplicação de 95 questionários 
a adolescentes de faixa etária entre 14 e 22 anos. Os resultados indicam que a geração Z mostra-se exigente, individualista, 
consumista, menos fiel às marcas e absolutamente digital. Possui interesse em produtos ligados à moda e à vaidade, em uma 
busca pela autoafirmação e status social.

Palavras-chave: Geração Z. Consumo. Comportamento do consumidor.

ABSTrACT
The young consumer market is at the heart of the marketing strategies of contemporary organizations, especially because 
they are numerous and have much money and desire to consume. In this context, this research aims to identify consumption 
patterns of modern youth, applied to young people in a town in the northwest region of the state of RS. The survey classified 
as exploratory and descriptive qualitative and quantitative approach. The technical procedures used were: literature search; 
field research with application of questionnaires to 95 teenagers aged between 14 and 22 years. The results indicate that 
the generation Z shows up demanding, individualistic, consumerist, less loyal to brands and at all digital. Have an interest in 
products related to fashion and vanity, in a quest for self-assertion and social status.

Key words: Generation Z. Consume. Consumer Behavior.
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1 INTRODUÇÃO 

Compreender o comportamento do consumidor é 
uma tarefa árdua e complexa, principalmente quan-
do se trata de um público jovem, tendo em vista que 
se trata de um consumidor exigente, que vive um 
ritmo frenético, “antenado” às tendências e preocu-
pado com o status perante seu grupo. Nesse senti-
do, as estratégias de marketing têm exercido papel 
fundamental, provocando estímulos e influências no 
processo de decisão de compra. Um segmento ado-
lescente, nomeado de Geração Z - composta por in-
divíduos nascidos a partir de 1989 -, até então pouco 
valorizado pelas organizações, emerge como alvo de 
ações mercadológicas, caracterizado como clientes 
potenciais, essencialmente tratando-se da busca por 
produtos de marca. 

O censo realizado em 2007, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou a 
existência de mais de 18 milhões de jovens no país, 
representando 10,22% da população total. E, é essa 
população que se transforma em público alvo de 
estratégias empresariais (marketing, mídia, indús-
tria de consumo e de lazer) voltadas exclusivamen-
te para atrai-la. 

Calligaris (2000, p. 59) argumenta que o marke-
ting exerce uma função importante ao focar tais con-
sumidores, pois “são numerosos e dispõem cada vez 
mais de dinheiro. Mas interessam ao mercado tam-
bém pela influência que exercem sobre a decisão e 
consolidação de modas, que transformam os modelos 
de consumo de muitos adultos”.

Tendo como alvo atingir e ganhar a preferência do 
público jovem, as organizações utilizam-se, portanto, 
de todos os meios de comunicação de massa na ten-
tativa de persuadi-lo a comprar seus produtos/marca. 
Entretanto, é preciso descobrir o que esse público 
valoriza, que hábitos apresenta e o que o influencia 
no processo de decisão de compra. Apesar da impor-
tância destinada à Geração Z, ainda são escassos os 
estudos focados especificamente nesse público, além 
de poucas contribuições teóricas acerca do tema. 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar hábi-
tos de consumo do jovem contemporâneo, focando os 
consumidores de um município do interior do Estado 
do Rio Grande do Sul, de modo a investigar o com-
portamento desse segmento. Como afirma Underhill 
(1999), a maior ignorância dos gestores de negócios 
centra-se no desconhecimento de quem são seus 
clientes, por isso, quem deseja atender a esse nicho 
de mercado deve, inicialmente, buscar compreender o 

que eles consideram importante e o que os influencia 
no momento da compra.

    2 O COMPORTAMENTO DO       
    CONSUMIDOR: INFLUÊNCIAS       
    CULTURAIS E SOCIAIS

O comportamento do consumidor é um campo de 
estudo amplo que envolve a psicologia, a sociologia e 
a antropologia, todas as áreas buscando compreender 
o indivíduo, suas relações e as variáveis envolvidas 
no ato de consumir e comprar. 

É o estudo dos processos envolvidos quando in-
divíduos ou grupo, selecionam, compram, usam ou 
dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências 
para satisfazer necessidades e desejos. Os consumi-
dores assumem muitas formas, desde uma criança de 
oito anos pedindo figuras Pokemon para a mãe, até 
um executivo em uma grande corporação decidindo 
sobre um sistema de computador de vários milhões 
de dólares (SOLOMON, 2002, p. 24). 

O estudo do comportamento do consumidor pode, 
assim, ser considerado complexo, uma vez que envol-
ve as especificidades e idiossincrasias dos clientes. 
Como descrevem Schiffman e Kanuk (2000), engloba 
o estudo acerca do que as pessoas compram, por que 
compram, quando compram, onde compram, com 
que frequência compram e com que frequência usam 
o que compram e, portanto, é imprescindível para que 
se possa ter uma visão personalizada do consumidor, 
afinal, mercados não compram, as pessoas sim.

Sobre o comportamento do consumidor, exis-
tem influências internas e externas que interferem 
nas suas decisões de compra. Dentre as influên-
cias externas, citam-se a cultura, a subcultura, os 
fatores demográficos, o status social, os grupos de 
referência, a família e as atividades de marketing. 
Este estudo aborda a influência das variáveis inter-
pessoais externas, extremamente importantes, uma 
vez que os consumidores decidem comprar produtos 
ou serviços com base no que consideram que os ou-
tros esperam deles. “Talvez queiram projetar ima-
gens positivas para os colegas ou satisfazer desejos 
não expressos de membros da família” (BOONE; 
KURTZ, 2009, p. 163).

A cultura surge como o determinante ambiental 
mais amplo do comportamento do consumidor. Trata-
-se dos valores, crenças, preferências e experiências, 

passadas de uma geração para outra. Sendo um pro-
cesso abrangente, inclui quase tudo que influencia 
os processos mentais e os comportamentos de uma 
pessoa, influenciando não apenas as preferências, 
mas, também, na maneira como o indivíduo vê o 
mundo a sua volta. 

    3 O CONSUMIDOR JOVEM

Apesar de se considerar que uma estratégia de 
marketing eficiente em um país/região poderá ser 
ineficiente em outro, percebe-se, hoje, a existência 
de uma cultura global, em que “indivíduos comparti-
lham muitos valores e comportamentos relacionados 
ao consumo com indivíduos semelhantes de várias 
outras culturas nacionais” (HAWKINS, et al, 2007, 
p. 46). Um exemplo típico é o caso de jovens e ado-
lescentes. Atualmente, os jovens do mundo todo não 
apenas tendem a se vestir de modo semelhante, como 
se parecem muito no que diz respeito às coisas que 
acham divertidas. Isso ocorre devido à influência sin-
gular da mídia de massa mundial, a qual todos os jo-
vens estão expostos.

Atentos, os profissionais de marketing estão utili-
zando as semelhanças entre adolescentes para lançar 
marcas globais, ou, então, reposicionar marcas atuais 
com apelos a esse enorme mercado. São chamados, 
segundo Berkowitz et al (2003), de ‘jovens globais’, 
uma vez que as semelhanças entre eles, mesmo em 
distintos países, são maiores do que as diferenças.

Outra influência importante sobre o comporta-
mento do consumidor é a formação e o sentimento 
de pertencimento a grupos. Deve-se considerar, ini-
cialmente, a distinção entre os termos grupo e grupos 
de referência apresentada por Hawkins et al (2007). 
Grupo pode ser definido como dois ou mais indivídu-
os que compartilham um conjunto de normas, valores 
ou crenças e têm certos relacionamentos um com o 
outro definidos, implícito ou explicitamente, de modo 
que seus comportamentos sejam interdependentes. 
Grupo de referência é um grupo cujos valores presu-
midos são utilizados por uma pessoa como base para 
seu comportamento atual.

Na adolescência, a necessidade de independência 
do jovem em relação aos pais conduz a uma maior 
dependência dos colegas, que são tidos como grupos 
de referência. Entretanto, apesar de conviver menos 
com os pais, Gunter e Furnham (1998) destacam que 
estes continuam a ser a influência principal a afetar as 
decisões de compra do jovem, porém as influências 

familiares no comportamento de compra variam de 
acordo com o tipo de produto. 

Os colegas também formam uma fonte de influên-
cia significativa sobre os jovens. “Tal influência inclui 
os comentários que os colegas possam realizar acerca 
dos próprios produtos ou marcas e sobre a forma como 
são utilizados” (GUNTER; FURNHAM, 1998, p. 53).  
Na interação com os colegas em relação a assuntos 
acerca do consumo, os jovens passam a conhecer os 
produtos favoritos do grupo e podem levar estes aspec-
tos em consideração na avaliação de compra para si. 

3.1 CArACTerizAÇÕeS do ConSuMidor 
JoveM

Consumidores de diferentes grupos possuem ne-
cessidades e desejos também distintos. Porém, Solo-
mon (2002) destaca que apesar das pessoas da mesma 
faixa etária se diferirem de muitos outros modos, elas 
têm uma tendência a compartilhar um conjunto de va-
lores e experiências culturais comuns que mantêm ao 
longo da vida. E, assim, acontece com os jovens que:

estão mais ricos e bem informados do que al-
guma vez estiveram. Em alguns países, particu-
larmente nos países em desenvolvimento, mais 
de metade da população tem menos de 21 anos. 
Com a globalização dos meios de comunicação, 
o estilo de comunicação, o estilo do consumismo 
associado às modernas sociedades industrializa-
das no mundo ocidental difundiu-se por todo o 
planeta. Os jovens podem, assim, ser reconhe-
cidos como um mercado único e de toda a im-
portância, por direito próprio (GUNTER; FUR-
NHAM, 1998, p.13). 

Schiffman e Kanuk (2000) apontam seis razões 
chave pelas quais os jovens merecem a atenção dos 
estrategistas de marketing: gastam muito dinheiro; 
gastam o dinheiro da família; influenciam o que a 
família compra (sugerindo marcas preferidas, dando 
opiniões); fixam tendências, influenciando manias e 
a moda em muitas categorias de diferentes produtos, 
como, por exemplo, jeans e músicas; são um mercado 
em crescimento e; são os futuros consumidores, além 
dos seus padrões de gastos, eles são futuros consumi-
dores de muitos produtos e marcas.

Além das razões apresentadas, deve-se considerar 
o fato de que os jovens adoram comprar. Hoje, esse 
grupo de consumidores costuma ter renda própria de-
corrente de mesada recebida dos pais e/ou trabalhos 
realizados em turno inverso à escola. Existe um nú-
mero expressivo de jovens que trabalha, no mínimo, 
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meio expediente, sendo a maior parte da sua renda 
discricionária. Dados do IBGE revelam que os jovens 
brasileiros têm renda própria de 30 bilhões de reais 
por ano e o poder de influenciar compras dos pais 
estimadas em 94 bilhões de reais.

Rubens (2003), em um estudo realizado com jo-
vens de nove países diferentes, confirma o prazer que 
possuem pelas compras e destaca que, no Brasil, sete, 
em cada dez, jovens admitem gostar de realizar com-
pras, enquanto que quatro, em cada dez, afirmam ter 
grande interesse pelo assunto. O resultado da pesqui-
sa evidenciou que os brasileiros estão em primeiro 
lugar no ranking de consumo.

Tapscott (2010) utiliza oito normas para caracteri-
zar a geração Z, a qual denomina de geração internet: 

1. Liberdade: essa geração deseja liberdade em tudo 
aquilo que faz, desde a liberdade de escolha à liber-
dade de expressão. Considera normal a proliferação 
de canais de vendas e de tipos de produtos e marcas, 
ao contrário das gerações mais velhas. Espera esco-
lher onde trabalhar, utilizando-se da tecnologia para 
fugir das regras tradicionais do escritório e integrar a 
vida profissional à vida doméstica e social. 

2. Customização: é uma geração que costuma per-
sonalizar tudo a sua volta: a área de trabalho do 
computador, o próprio site, o toque do telefone, as 
fontes de notícia, o descanso da tela, o apelido e o 
entretenimento. Essa customização se estende ao 
mundo do trabalho, onde rejeita a padronização de 
cargos de trabalho.

3. Escrutínio: é investigadora, considera natural pes-
quisar e acessar informações a respeito de empresas e 
produtos, prezando pela transparência. 

4. Integridade: ao decidir o que comprar e onde tra-
balhar, procura integridade e abertura. A geração in-
ternet, seja no papel de consumidora exigente, seja 
no papel de mão-de-obra que está pesquisando seu 
futuro empregador, certifica-se de que os valores da 
empresa estão alinhados aos seus próprios valores. 

5. Colaboração: caracteriza-se como a geração da 
colaboração e do relacionamento. Colabora on-line 
em grupos de bate-papo, joga vídeo game com vá-
rios participantes, usa e-mail e compartilha arquivos. 
Influencia por meio de redes, discutindo marcas, em-
presas, produtos e serviços.

6. Entretenimento: Deseja entretenimento e diver-
são no trabalho, na educação e na vida social, afi-
nal, cresceu em meio a experiências interativas. A 

paixão pelo entretenimento cria exigências também 
para as empresas que querem vender produtos a essa 
geração, já que, segundo esta, a diversão ao usar um 
produto é tão importante quanto o fato de o produto 
fazer o que deveria. 

7. Velocidade: por ter nascido em um ambiente di-
gital, essa geração conta com a velocidade. Está 
acostumada a respostas instantâneas, bate-papos em 
tempo real, o que torna a comunicação com colegas, 
empresas e superiores mais rápida do que nunca. Ao 
comprar, deseja entregas rápidas, respostas de suas 
reclamações.

8. Inovação: deseja produtos inovadores, modernos, 
pois estes causam inveja nos amigos e contribui para 
seu status social e para sua autoimagem positiva.

Para essa geração, como mencionam Gunter e 
Furnham (1998), ter é ser, julga ser aquilo que conso-
me e possui. Distorcendo a afirmação de Descartes, 
considerado o primeiro filósofo “moderno”, criador 
da frase “Penso, logo existo”, é a geração do “compro, 
logo existo.” As coisas que possui, na forma de bens 
de consumo, são espontaneamente descritas como 
fazendo parte de si mesmo e estão ligadas à autoes-
tima, bem-estar e ao status no grupo. Loes (2009) e 
Miles (2001) ressaltam que, na fase da adolescência, 
o consumo vai além da necessidade material, ajuda 
a construir a identidade, sendo concebido como uma 
forma de auto-expressão. 

A sociedade pós-moderna caracteriza-se por en-
volver uma vida voltada ao consumo, pautada pelo 
incentivo à aquisição de bens e serviços caracterís-
ticos do sistema capitalista no qual se vive (BAU-
DRILLARD, 1995). Os bens deixam de ter apenas 
um valor utilitarista e passam a ter significado social. 
Essa sociedade de consumo é fortemente influencia-
da pela publicidade a consumir cada vez mais. 

3.2 gerAÇÃo z: SegMenTAndo o 
MerCAdo JoveM

Operar em um mercado de massa é uma estraté-
gia de marketing que tem se tornado, cada vez mais, 
difícil para as organizações. Os consumidores são 
numerosos, dispersos e diversificados em termos de 
exigência de compra. Isso acarreta estratégias volta-
das individualmente ao grupo que se deseja atingir, 
ou seja, é necessário segmentar o mercado.

A segmentação “é o processo de divisão de um 
mercado em subconjuntos distintos de consumido-
res com necessidades ou características comuns e de 
seleção de um ou mais segmentos aos quais se diri-

ge com um mix ou composto de marketing distinto” 
(SHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 31). 

Para segmentar o mercado, são utilizadas variáveis 
distintas, que podem ser aplicadas de forma isolada ou 
combinadas. Qualquer uma dessas variáveis pode ser 
utilizada para segmentar um mercado. Para Kotler e 
Armstrong (1999), a segmentação pode ser: geográfi-
ca, demográfica, psicográfica e; comportamental. 

No processo de segmentação demográfica, algu-
mas empresas decidem agrupar as pessoas em ge-
rações, conforme mencionam Levy e Weitz (2000). 
Para esses autores “um grupo de gerações – pesso-
as dentro da mesma geração – têm comportamentos 
de compra similares, pois compartilharam as mes-

mas experiências e estão no mesmo estágio de vida” 
(2000, p. 101). Berkowitz et al (2003) destacam que, 
como os membros de cada geração são diferentes em 
suas atitudes e comportamentos de consumo, os pro-
fissionais de marketing voltam-se a estudar muitos 
grupos ou legiões que constituem o mercado, com o 
intuito de desenvolver programas de marketing para 
gerações específicas.

Existem várias maneiras de se definir o grupo de 
gerações, cuja configuração de faixa etária se altera 
de tempos em tempos. Levy e Weitz (2000) apresen-
tam os quatro grupos de geração, aos quais é acres-
centado, para fins deste estudo, um quinto grupo, 
composto pela atual geração Z, conforme Tabela 1.

Grupo de Gerações            Datas de Nascimento Idade em 2011
Geração Z
Geração Y
Geração X
Baby Boomers
Silver Streakers

Fonte: adaptado de Levy e Weitz (2000, p. 102).

1989-2010
1977-1988
1965-1976
1946-1964

Antes de 1946

0-22
22- 33
34- 45
46- 64

65 ou mais

Compõem o grupo dos Baby Boomers os america-
nos nascidos entre1946 e 1964, após a segunda guerra 
mundial, os quais buscam manter a juventude deses-
peradamente. O grupo Silver Streakers envolve a po-
pulação mais velha, que se caracterizava por ser muito 
conservadora em relação às suas economias. A Gera-
ção X gosta de exercitar seus olhos com arte, TV e fil-
mes de cinema, porém, não aprecia exercitar o resto do 
corpo. A Geração Y é formada por mais de 72 milhões 
de americanos e por mais de 16 milhões de brasileiros 
(IBGE, 2007). Se essa geração pudesse ser resumida 
em uma única palavra, esta seria diversidade.

A literatura em geral restringe-se a esses quatro 
grupos de gerações, entretanto, deve-se considerar, 
hoje, a existência da geração adolescente, que tem 
sido nomeada como a Geração Z. Tratando-se de um 
fenômeno recente, percebe-se que a caracterização 
de geração Y já não descreve o grupo mais jovem. 
Começa a organização de nova faixa, ainda sem li-
mites etários definidos e com focos de estudos ainda 
embrionários. 

Ainda em fase de consolidação, a geração é co-
nhecida como “Z”, porque a sua grande nuance é 
zapear. Zapear é um verbo utilizado para designar 
o ato de mudar constantemente o canal na televisão, 

geralmente através de um controle remoto, caracte-
rizando o que a geração tem em comum, o ato de 
fazer várias coisas ao mesmo tempo, como destaca 
Tapscott (2010, p. 53): 

eles querem estar conectados com amigos e pa-
rentes o tempo todo, e usam a tecnologia – de 
telefones a redes sociais – para fazer isso. Então 
quando a tevê está ligada, eles não ficam sen-
tados assistindo a ela, como seus pais faziam. 
A tevê é uma música de fundo para eles, que a 
ouvem enquanto procuram informações ou con-
versam com amigos on-line ou por meio de men-
sagens de texto. Seus telefones celulares não são 
apenas aparelhos de comunicação úteis, são uma 
conexão vital com os amigos.

Esses adolescentes da Geração Z nunca concebe-
ram o mundo sem computador, chats e telefone celu-
lar e, em decorrência disso, são menos deslumbrados 
que os da Geração Y com chips e joysticks. Sua ma-
neira de pensar foi influenciada, desde o berço, pelo 
mundo complexo e veloz que a tecnologia engendrou. 

Ciriaco (2009) também denomina a geração 
Z como a Geração silenciosa, pelo fato de estarem 
sempre de fones de ouvido (seja em ônibus, univer-
sidades, em casa...), por escutarem pouco e falarem 

Tabela 1: : Grupo de Gerações por Faixa Etária
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menos ainda. Em consequência, essa geração pode 
ser definida como aquela que tende ao egocentrismo, 
pois o adolescente tende a preocupar-se somente con-
sigo mesmo na maioria das vezes.

Rifkin (2001) considera que os jovens da nova ge-
ração “mutável” sentem-se muito mais à vontade em 
gerenciar negócios e se engajar em atividades sociais 
nos mundos do comércio eletrônico e do ciberespaço. 
O computador, assim como fez a imprensa em sécu-
los passados alterando a consciência humana, pro-
vocará um efeito semelhante nos próximos séculos. 
Rifkin (2001, p. 10-11) adverte:

Os psicólogos e sociólogos já estão começando 
a notar uma mudança no desenvolvimento cog-
nitivo entre jovens da chamada geração “ponto-
-com”. Um número pequeno, mas crescente de 
jovens que estão crescendo na frente de telas de 
computador e gastando grande parte de seu tem-
po em salas de bate-papo e ambientes simulados 
parece estar desenvolvendo o que os psicólogos 
chamam de “personas múltiplas”- estruturas de 
consciência fragmentadas e transitórias, cada 
uma usada para negociar tudo o que encontra-
rem no mundo virtual ou na rede, a qualquer 
momento.

Ciriaco (2009) acrescenta que os problemas dessa 
geração são relativos à interação social e o fraco de-
senvolvimento interpessoal. Muitos adolescentes so-
frem com a falta de expressividade na comunicação 
verbal, o que acaba por causar diversas dificuldades. 

É preciso que as empresas compreendam que es-
ses jovens vivem em ritmo fragmentado, em função 
da variedade de atividades que executam simultanea-
mente, pois conseguem ouvir música, navegar na in-
ternet, assistir a filmes, tudo ao mesmo tempo. Nessas 
atividades, estão inclusos o celular, o orkut, o msn, o 
twitter, favorecendo o constante diálogo dessa gera-
ção e a valorização da comunicação à distância. É a 
geração de jovens que cresceu on-line (TAPSCOTT; 
WILLIAMS, 2007).

    4 METODOLOGIA

A pesquisa aplicada caracteriza-se como um es-
tudo exploratório e descritivo, adequado para o caso 
específico de estudo da Geração Z, em que se possui 
pouco conhecimento acumulado. A fase descritiva 
ocupou-se em expor as características dessa popula-
ção, ou seja, dos jovens, com o intuito de descrever 
seus hábitos de consumo no decorrer de suas com-

pras. Quanto aos meios de investigação, a presente 
pesquisa constitui-se em bibliográfica e de campo. 

Para a coleta dos dados primários, utilizou-se 
como instrumento o método survey, através da apli-
cação de questionário estruturado, contendo questões 
abertas e fechadas. A amostra constitui-se de 95 jo-
vens na faixa etária entre 14 a 22 anos, de ambos os 
sexos e pertencentes às classes B e C. 

A pesquisa de levantamento (survey) teve os da-
dos coletados e processados com o auxílio do pro-
grama SPSS e são apresentados na forma de gráficos 
de frequência. São dados extraídos de uma amostra 
localizada, classificada como não-probabilística e de 
conveniência. Dessa forma, não permitem fazer infe-
rências maiores; serve, porém, para agregar algumas 
indicações a um tema ainda incipiente: hábitos de 
consumo da geração Z. 

    5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS    
    RESULTADOS

Os jovens do grupo de pesquisa constituíram-se 
em 65,3% do sexo feminino e 34,7% do sexo mas-
culino. O comportamento dessa geração denominada 
Z não apresenta diferenças relacionadas a gênero, na 
visão de Hawkins et al (2007). Entre os meios ele-
trônicos utilizados com maior frequência, 45,3% des-
tacaram o uso do computador e da internet, 30,5% 
costumam assistir a filmes e, 10,5% assistem a vide-
oclipes na MTV. Ainda, 13,7% mencionaram a tele-
visão como mídia principal. Tratando-se dos meios 
usados pelos jovens como fonte de informações va-
riadas, o uso da televisão sobressaiu-se sendo apon-
tado por 40% dos entrevistados; 24,2% utilizam o 
computador para pesquisas e fonte de dados; 22,1% 
preferem assistir noticiários de televisão. Os demais 
jovens dividiram-se entre o rádio e a leitura de jor-
nais, com 5,3% para ambos, enquanto que 3,2% cos-
tumam adotar a prática de leitura de revistas atuais 
como fonte de informação. 

O público jovem é consumista e aprecia o ato de 
fazer compras. Costuma utilizar o dinheiro ganho 
dos pais, ou com o próprio trabalho, em compras 
de itens diversos. Dentre os produtos que os jovens 
compram com maior frequência, 62,1% destacaram a 
compra de roupas e acessórios; calçados e tênis foram 
apontados por 51,6%; lanches fast food citados por 
26,2% e os cosméticos ganham a preferência de 21% 
dos adolescentes (Figura 1).

Figura 1: Preferência de Compra do Consumidor Jovem
Fonte: Pesquisa de campo, outubro/2010.

Evidencia-se a preferência pela compra de roupas 
e acessórios, juntamente com os calçados e tênis, 
conforme os pressupostos de Berkowitz et al (2003). 
Os lanches também absorvem boa parte do dinheiro 
gasto pela categoria, devido aos turnos de estudo ou 
trabalho e, também, pela diversão e entretenimento 
como forma de convivência com os amigos. A vaida-
de também imperou na pesquisa, através dos cosméti-
cos, demonstrando o quanto o jovem a valoriza.

A escolha pela compra de cosméticos vem confir-
mar a Era da vaidade vivenciada pelos adolescentes. 
Entretanto, o consumo feminino ainda é bem maior, 
conforme se identificou no cruzamento dos dados, 
uma vez que 4,8% das meninas destacam os cosmé-
ticos como o primeiro item mais relevante nas suas 
compras; 11,3% os consideram o segundo e; 29% os 
citam como terceiro item fundamental, enquanto que, 
para nenhum dos meninos entrevistados, os cosmé-
ticos são mencionados como primeiro ou segundo 
produto mais importante, somente aparecendo em 

terceiro lugar como preocupação de compra, com 6% 
da preferência. O importante é considerar que os cos-
méticos já aparecem no interesse de compra do gêne-
ro masculino e que esse interesse mostra-se, cada vez 
mais, significativo e crescente. 

Na realização das suas compras, a maioria dos 
adolescentes mostra-se exigente. Do total dos jovens 
investigados, 40% costumam sempre comparar mar-
cas e preços ao realizarem suas compras, enquanto 
que 54,7% fazem esta comparação eventualmente, 
já os demais não costumam fazer comparativos. 
Com relação aos atributos do produto que conside-
ram mais relevantes ao realizar compras, entre alter-
nativas como marca, qualidade, preço, embalagem, 
design e status, os adolescentes mostraram ser cri-
teriosos nas compras. Destacaram como atributos 
importantes: a qualidade do produto (54,7%), outros 
45,3% consideram fundamental o preço, 21% prefe-
rem dar atenção ao design e 20% destacam a marca, 
como visualizado na Figura 2.

Figura 2: Atributos considerados mais importantes pelos Jovens
Fonte: Pesquisa de campo, outubro/2010.
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Esses resultados apesar da decorrência de uma 
década, ainda coincidem com os estudos de Gun-
ter e Furnham (1998), que indicavam que os jovens 
não são tão compulsivos e irracionais como apregoa 
a convicção popular. Pelo contrário, mostram que a 
qualidade daquilo que compram é o fator que mais 
pesa na decisão, incluindo o valor pago e comprovan-
do que fazem sim uma relação custo versus benefício. 
O design é também considerado importante para os 
jovens, em especial pela questão da aparência, que, 
para eles, é fundamental. A marca, surpreendente-
mente, não é considerada o atributo principal, apesar 
de importante ao adolescente, o que pode ser justifi-
cado pela tendência atual de quebra da fidelidade às 
marcas e pela redução do poder de consumo das pes-
soas e, principalmente, pelo fato da classe social dos 
jovens pesquisados estar definida em C e D. 

Entretanto, a marca está presente na vida dos jo-
vens, como símbolo de status e reconhecimento no 
grupo de amigos. Na pesquisa, as marcas de tênis 
predominaram como categoria de produtos, demons-
trando o desejo do público jovem pelo seu consu-
mo, como fonte de desejo e status. Entre as várias 
marcas citadas, 31,6% lembram da“Adidas” como a 
marca mais reconhecida e desejada por eles, seguida 
pela “Nike”, preferida por 21,05% dos entrevistados. 
Evidência de que o produto - tênis - hoje surge como 
“febre” entre adolescentes, como produto gerador de 
status perante o grupo de amigos. 

Apesar da ligação existente entre adolescentes 
e marcas como forma de adquirir status no grupo, 
90,5% dos jovens entrevistados afirmam que, ao com-
prar um produto, não se preocupam com a opinião 
dos outros, optando por escolher artigos que estejam 
condizentes com o seu próprio estilo. Apenas 9,47%, 
preocupam-se com o status que o produto vai propor-
cionar diante de seu grupo de amigos, confirmando 
a personalidade marcante que o jovem atual possui, 
optando, muitas vezes, por adotar um estilo próprio 
de se vestir, criando moda e tribos.

Geralmente, quando os jovens estão frente a uma 
decisão de compra, costumam ser influenciados pela 
opinião de outras pessoas, que os fazem adquirir ou 
não determinada mercadoria. Nesse processo, 65,3% 
dos entrevistados consideram mais importante e mais 
influente nas suas decisões de compra a opinião da 
família, enquanto 33,7% preferem escutar os amigos 
e 1% recorre aos colegas de trabalho, corroborando o 
exposto por Gunter e Furnham (1998), que destacam 
que os pais continuam a ser a influência principal a 
afetar as decisões de compra. Os autores afirmam, 

ainda, que as influências familiares no comportamen-
to de compra variam de acordo com o tipo de produto, 
o que também foi diagnosticado pelos jovens pesqui-
sados: 73,7% admitem que solicitam a opinião dos 
pais ou amigos, dependendo do tipo de produto que 
irão comprar, já os 26,3% restantes consideram que o 
tipo de produto não interfere a quem pedirão opinião.

Esses resultados podem ser considerados confli-
tantes, pois 90,5% desses adolescentes mencionaram 
que não se preocupam com a opinião dos outros ao 
tomar suas decisões de compra. Na realidade, os res-
pondentes da pesquisa podem ter demonstrado um 
típico comportamento adolescente, não querendo ad-
mitir serem influenciados por outros.

Nas compras familiares, o adolescente também 
está presente como um integrante influente nas deci-
sões de compra de produtos ou marcas. Porém, 61% 
consideram que somente às vezes suas opiniões in-
fluenciam os pais no ato de suas compras, já 29,5% 
afirmam que sim, sempre acabam determinando que 
produtos serão comprados. Quanto ao tipo de produto 
que prevalece a opinião dos jovens, 43,2% destaca-
ram as roupas e calçados; 31,6% citaram os alimen-
tos; 21% os artigos eletrônicos; 3,2% móveis e, 1% 
influencia a compra de carros.

O consumo está presente na vida e na mente dos 
adolescentes e eles têm consciência deste fato. Dos 
entrevistados, 32,6% apontaram o “consumismo”, 
como a melhor palavra para definir a juventude brasi-
leira atual, seguida da “tecnologia”, mencionada por 
7,4%. Possuem consciência que de que gostam e de-
sejam fazer compras o tempo todo e, não se sentem 
nenhum pouco incomodados por isso.

    6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geração Z emerge como um segmento consu-
mista, despertando o interesse de muitas organiza-
ções na atualidade. O adolescente moderno adora 
consumir e fazer compras, tudo isso faz parte da sua 
prática diária em busca de autoafirmação, do prazer e 
do status perante seu grupo de amigos. Apresenta-se 
como uma geração conectada às tendências, a tudo 
que é novo e tecnologicamente atraente.

É um segmento apaixonado pela tecnologia, pela 
mídia e suas ferramentas de transmitir informações. 
Utiliza a televisão, ouve o rádio, acessa a internet e 
fala ao celular simultaneamente, sem qualquer difi-
culdade. Leva esse comportamento frenético, em rit-

mo fragmentado e acelerado, para as escolas e para as 
empresas nas quais trabalham, exigindo novas práti-
cas educacionais e gerenciais, a fim de conduzir tais 
comportamentos para que se possa extrair o melhor 
desse segmento, extremamente criativo e inovador. 

Como consumista, gasta muito dinheiro em com-
pras diárias, principalmente as relacionadas à moda 
e à vaidade, incluindo roupas, acessórios, calçados 
e tênis, lanches e cosméticos. O adolescente de hoje 
preocupa-se em estar de bem consigo mesmo e peran-
te os outros, usando e abusando de cosméticos, cujo 
mercado expande-se cada vez mais. Para essa gera-
ção, beleza e juventude são valores importantes e a 
moda é uma das formas de expressar esses valores 
através das principais tendências.

Ao contrário do que muitos imaginam, os jovens 
são exigentes em relação aos produtos/serviços e re-
alizam sim comparações antes de efetuar suas com-
pras. No processo de decisão de compra, valorizam 
mais a qualidade, o preço e o design que a marca do 
produto em si. Aliás, a marca continua a ser impor-
tante como fonte de status e aceitação, porém, para 
os entrevistados, não é fator determinante na sua de-
cisão de compra. Isso mostra que eles seguem a ten-
dência dos consumidores em geral, de abandono a 
fidelização às marcas, e que não são tão impulsivos e 
irracionais como apregoa a convicção popular. Nesse 
aspecto, cabe considerar a ressalva da classe social 
dos pesquisados, como C e D.

Entretanto, não se pode ignorar a ligação existente 
entre o público adolescente e as marcas. São elas que 
garantem a ele uma simbologia única de estilo e de 
bom gosto. Esse público volta-se para elas em busca 
de um sentido, criando um sentimento de pertenci-
mento. Entre aquelas mais desejadas, estão a Adidas e 
a Nike, ambas fabricantes de tênis, sonho de consumo 
de grande parte do público adolescente.

O adolescente é influenciado e influencia nas de-
cisões de compra. No ato de consumir, ouve mais a 

opinião dos pais, que continuam a ser a influência 
principal a afetar as decisões de compra. E, ao mes-
mo tempo, também influencia as compras familiares, 
principalmente em relação a roupas, a alimentos e a 
artigos eletrônicos. Por isso, a ânsia de tantas organi-
zações em cativar esse público potencial.

Todos os resultados extraídos da pesquisa confir-
mam o exposto por Berkowitz et al (2003), quando 
indicam a existência do adolescente global. Os jovens 
pesquisados, mesmo morando em um pequeno muni-
cípio do RS, possuem as mesmas preferências que os 
moradores de outros países. Em função da globaliza-
ção, que permitiu uma comunicação em âmbito glo-
bal, em que todos estão sujeitos às mesmas publicida-
des e ofertas de produtos, a tendência de similaridade 
de hábitos entre os jovens é notória. Pode-se inferir, 
assim, que a Geração Z, nascida no início dos anos 
90, é aquela que se caracteriza por ser individualista, 
consumista, informada e absolutamente digital.

Cabe salientar que esse tema não se esgota neste 
artigo, pelo contrário, possibilita, a partir desta pes-
quisa, novos estudos de profundidade para melhor 
compreender a abordagem central – Geração Z, prin-
cipalmente por se tratar de um tema emergente, em 
processo de consolidação. Sugere-se aplicar a pesqui-
sa a adolescentes de classes sociais A e B para identi-
ficar diferenças e similaridades entre os estudos.

Para as organizações que desejam conquistar esse 
mercado, não basta produzir ou vender produtos/servi-
ços. Um marketing inteligente, nesse caso, inclui definir 
e compreender o comportamento e os hábitos de con-
sumo do adolescente, uma geração consumista, como é 
denominada, e carente de estratégias focadas em seus 
desejos e suas idiossincrasias. É preciso, então, atender e 
estar “antenado” a essa geração de consumidores sofisti-
cados e exigentes. Uma premissa é certa, ou essas orga-
nizações se adaptam aos novos hábitos adolescentes, ou 
não irão conseguir sobreviver e manter-se competitivas 
no principal mercado do futuro: a geração Z.
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reSuMo
Este artigo tem por objetivo identificar níveis de correlações existentes entre atividades inovativas empreendidas por empresas 
brasileiras, setorialmente, e os impactos das inovações. No que concerne ao quadro teórico, abordam-se questões relativas à 
inovação e às suas tipologias (GARCIA; CALANTONE, 2002) e contextualiza-se a inovação com as estratégias empresariais e  
influências externas e internas (BESSANT E TIDD, 2009; JOHANNESSEN; OLSEN, 2009). Dada à proposta investigativa deste 
trabalho, tem-se um estudo que pode ser classificado como descritivo e de caráter quantitativo. A base de dados utilizada foi 
construída a partir da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC (2006-2008), em que são consideradas duas categorias 
de informação: a) referente aos esforços empreendidos em atividades inovativas setoriais e; b) referente aos impactos das 
inovações nestes setores. Para o tratamento e análise dos dados, buscando indicar a relação entre as atividades e os impactos, 
foi utilizado o Coeficiente de Pearson. Identificaram-se níveis de correlações altos entre as variáveis “esforços de atividades 
inovativas” e “impactos da inovação”, uma vez que 75% dos esforços empreendidos para inovar apresentaram coeficientes de 
correlação, com a maioria dos impactos pesquisados  superiores a 0,70, com destaque para a atividade inovativa “treinamento” 
como a variável de maior média (0,933) das correlações. Logo, foi possível perceber, salvo poucas exceções, a existência de 
forte correlação entre os esforços das atividades inovativas e os impactos da inovação declarados.

Palavras-chave: Inovação. PINTEC. Atividades inovativas. Impacto da inovação.

ABSTrACT
This article aims to identify correlations between levels of innovative activities undertaken by Brazilian companies by sector and 
impacts of innovations. Regarding the theoretical framework, to address issues related to innovation and their types, (Garcia, 
Calantone, 2002) and contextualizes innovation with business strategies and internal and external influences (Bessant and 
Tidd, 2009; Johannessen; Olsen, 2009). Given the proposal of this investigative work, has been a study that could be classified 
as descriptive and quantitative character. The database used was built from the Survey of Technological Innovation – PINTEC 
(2006-2008), where they are considered two categories of information: a) referring to efforts in innovative activities and sectoral 
b) information relating to the impacts of innovations in this sector. For the treatment and analysis, seeking to indicate the 
relationship between activities and impacts, we used the Pearson coefficient. We identified high levels of correlations between 
variables "efforts of innovative activities" and "impacts of innovation", since 75% of efforts to innovate had coefficients of 
correlation, with most impacts surveyed above 0.70, with emphasis on innovative activity "training" as the variable with the 
highest average (.933) correlations. Soon, it was possible, with few exceptions, the existence of strong correlation between the 
efforts of innovative activities and the impacts of innovation declared.

Key words: Innovation. PINTEC. Innovative activities. Impact of innovation

1 INTRODUÇÃO

O desafio de criar e manter organizações com-
petitivas está intrinsecamente relacionado com a 
capacidade de gerar inovações em seus produtos e 
processos. As transformações tecnológicas e as res-
postas corretas às necessidades dos mercados deman-
dam, dessa forma, a construção de competências para 
competir por meio de inovações (BESSANT; TIDD, 
2009; CARVALHO, 2009).

A abertura de novos mercados e a reorganização 
constante dos processos produtivos servem de exem-
plo para o processo de transformações que ocorre na 
indústria, e que move a economia mundial (SCHUM-
PETER, 1961). A destruição criativa é exatamente 
esse processo, no qual, as fontes de vantagens com-
petitivas são destruídas e substituídas por novas. 
Toda empresa deve se adaptar a esse processo para 
sobreviver. De acordo com Freeman e Soete (2008), 
as empresas selecionam entre uma variedade de es-
tratégias tecnológicas. Essas estratégias devem ser vi-
sualizadas como um espectro de possibilidades e não 
como formas absolutas, cabendo a decisão de mudar 
de uma para outra, ou optar por seguir diversas es-
tratégias nos diferentes setores de seus negócios, os 
próprios gestores em sintonia com os seus mercados.

Admitindo-se que a tecnologia em mudança cons-
titui um aspecto criticamente importante do ambien-
te das firmas na maioria dos ramos e na maioria dos 
países (FREEMAN; SOETE, 2008) e que tanto os 
processos como produtos inovadores geram impactos 
específicos que influenciam o grau de competitivida-
de das empresas, o presente estudo visa responder à 
seguinte questão: qual o nível de correlação entre os 
esforços empreendidos para inovar, declarados por 
empresas brasileiras, no desenvolvimento de produ-
tos/processos e o grau de importância dado aos im-
pactos gerados? 

Assim, este trabalho tem como objetivo geral 
identificar os níveis de correlações existentes entre as 
atividades empreendidas para inovar, declaradas por 
empresas brasileiras, com os impactos gerados por 
essas inovações, tendo por base de análise os dados 
da PINTEC 2008. Realizada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE, a Pesquisa de 
Inovação Tecnológica - PINTEC tem por finalidade 
a construção de indicadores setoriais, nacionais e 
regionais de atividades de inovação tecnológica nas 
empresas brasileiras, e de indicadores nacionais das 
atividades de inovação tecnológica nas empresas de 

serviços selecionados (edição, telecomunicações e in-
formática) e de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. 
No que tange à metodologia deste artigo, considerar-
-se-á a pesquisa referente ao triênio 2006 – 2008. 
Quanto aos fins, este estudo é descritivo, e quanto à 
natureza, é classificado como quantitativo. Com base 
erguida na obtenção do objetivo geral, foram deline-
ados como objetivos específicos: I - analisar as ati-
vidades inovativas empreendidas setorialmente nas 
empresas, no período de 2006 a 2008; II - analisar 
os principais impactos decorrentes das inovações nas 
empresas, no mesmo período. 

Além desta introdução, o estudo apresenta um re-
ferencial teórico, que aborda, preliminarmente, ques-
tões relativas à inovação e suas tipologias; em segui-
da, contextualiza-se a inovação com as estratégias 
empresariais; finaliza-se a seção do referencial teóri-
co com a inovação exposta como elemento gerador de 
vantagem competitiva. O estudo prossegue, expondo 
a metodologia empregada na pesquisa e explicam-se 
os resultados obtidos com as análises. Finaliza-se o 
artigo apresentando as considerações finais, seguidas 
das referências utilizadas.

    2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 inovAÇÃo
A continuidade das atividades operacionais é ob-

jetivo intrínseco a qualquer organização. Para tanto, 
faz-se necessária a obtenção de resultados econômi-
cos e financeiros positivos, expressos pelo lucro, que 
é consequência, dentre outros fatores, de um bom de-
sempenho no mercado, no qual, se está inserido. Os 
mercados, por seu turno, estão cada vez mais globa-
lizados, imersos em pluralidades culturais e sujeitos 
a mudanças rápidas. Nesse contexto, as organizações 
buscam trazer a inovação para suas discussões e prá-
ticas cotidianas. 

“Inovação é a palavra do século XXI” (CARVA-
LHO, 2009, p. 1). Tal afirmação é justificada pelo ar-
gumento de que o mundo atual é vivido sob a égide 
dos países desenvolvidos, aplicando modelos precon-
cebidos e perdendo a riqueza e a diversidade iden-
tificadas na base da pirâmide, fazendo-se necessário 
beber da fonte da inovação (PRAHALAD, 2002). 
Assim, há expectativa de contribuições relevantes de 
inovação por parte dos países em desenvolvimento, 
como Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil. 

De acordo com Swink e Hegarty (1998), ambien-
tes de alto crescimento e investimento em pesquisa e 
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um grande número de dimensões competitivas cons-
tituem um terreno fértil para o processo de inovação. 
Souza (2006) afirma que o fenômeno da inovação 
está presente no decorrer da história do homem e 
impõe-se como o elemento característico de sua evo-
lução. Tem-se que, sem processos inovativos, não 
haveria evolução nas diversas formas de organização 
humana. Por sua vez, os esforços de investigação em-
preendidos sobre o processo de inovação são múlti-
plos em razão deste fenômeno não se enquadrar em 
apenas uma perspectiva: multifacetada, complexa e 
dinâmica, por exemplo, são algumas das característi-
cas associadas à inovação (SOUSA, 2006). 

Há dois pontos relevantes quando se busca definir 
inovação: 1) inovação é um processo que compreen-
de o desenvolvimento tecnológico de uma invenção 
combinado com a introdução no mercado dessa in-
venção através da sua adoção e difusão; 2) o processo 
de inovação é iterativo por natureza e, assim, automa-
ticamente inclui a primeira introdução de uma nova 
inovação e a reintrodução de uma inovação melhora-
da (GARCIA; CALANTONE, 2002). Ou seja, para 
os autores, inovação é uma invenção que venceu os 
vários riscos associados, tanto tecnológicos como de 
mercado, e chegou ao mercado, gerando valor para os 
stakeholders envolvidos. Nesse contexto, identifica-
-se a existência de diferentes tipos de inovação, con-
forme abordado por Carvalho (2009): a) inovação de 
produto, introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado em relação aos produ-
tos existentes; b) inovação de processo, implemen-
tação de um método de produção ou distribuição 
novo ou significativamente melhorado; c) inovação 
organizacional, implementação de um novo método 
organizacional, que pode ser uma nova prática de 
negócio da empresa, uma nova organização do local 
de trabalho ou nas relações externas; d) inovação de 
marketing, implementação de novos métodos de ma-
rketing, como mudanças no design do produto e na 
embalagem, na promoção do produto e sua colocação 
no mercado, envolvendo preços de bens e serviços. 

O relatório da PINTEC 2008 (PINTEC, 2010) 
adota o conceito do Manual de Oslo e define a ino-
vação de produto ou processo pela implementação de 
produtos ou serviços ou processos novos ou substan-
cialmente aprimorados.

2.2 geSTÃo dA inovAÇÃo
Ideias criativas geram conhecimentos inovado-

res que podem ser contraídos pelas organizações 
por meio de fontes internas ou externas, conforme a 

classificação de Tigre (2006). As internas envolvem 
atividades desde o desenvolvimento de produtos e 
processos até a obtenção de melhorias por meio de 
programas de qualidade, treinamento de recursos hu-
manos e aprendizagem organizacional. Já as fontes 
externas são identificadas pelo acesso a informações 
de livros, revistas técnicas, manuais, software, víde-
os, dentre outros; a obtenção de licença de produtos; 
consultorias especializadas; e tecnologia embutida 
em máquinas e equipamento. 

Para que ideias, projetos, processos e produtos 
inovadores não dependam de acasos do cotidia-
no empresarial, o ato de organizar-se se configura 
como essencial condição para a existência de inova-
ção bem-sucedida que abrange escolha, elaboração, 
preparação adequada, execução por pessoas certas e 
intensificação dessa inovação. A inovação decorre, 
ainda, da consciência da evolução tecnológica, além 
da habilidade para se adaptar e aplicar a tecnologia de 
maneira que ela atenda às necessidades ou crie novas 
oportunidades (SWINK; HEGARTY, 1998).

Por outro lado, existem os denominados anticorpos 
organizacionais, que são liberados com o objetivo de 
eliminar as inovações, bem como as estruturas, os re-
cursos e os processos que possibilitam a inovação, sen-
do, desta forma, muito difícil, ou mesmo impossível, 
inovar com sucesso (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 
2009). Para construir, incutir a inovação no âmago da 
organização, esses autores propõem o desenvolvimen-
to de um mercado interno voltado à inovação, cujas 
idéias e funções possam prosperar em um ambiente de 
oferta e procura sob a seguinte situação:

Neste mercado inovador, o verdadeiro valor co-
mercial de cada ideia é refletido na atenção de 
merece por parte da administração e nos inves-
timentos a ela dedicados. Inovações verdadeira-
mente valiosas são financiadas e transformadas 
em realidades comerciais, não importando o 
quão ameaçadoras possam revelar-se para mo-
dalidades existentes de negócio, ou o quão difícil 
possam parecer (DAVILA; EPSTEIN; SHEL-
TON, 2009, p. 105).

  
Destacam-se dois modelos de ferramentas de ino-

vação: o stage-gate e o funil da inovação, ambos ba-
seados na definição de etapas criteriosas, cujas idéias 
e projetos inovadores têm de ultrapassar até alcançar 
o lançamento no mercado. Diferenciam-se quanto à 
adequação aos custos e à durabilidade do bem. Quan-
to menor o custo e não-durável for a produção do 
bem, mais alinhada à organização será a ferramenta 
do funil da inovação. O stage-gate é mais adequado 

em produção de condições opostas (GAVIRA et al. 
2007). Ressalte-se que, na prática, conforme afirma 
Barnes (2002), estratégias que envolvem produção 
dependem dos processos interpretativos dos gestores 
individuais envolvidos nas operações. O estabeleci-
mento de ferramentas que possibilitem a operaciona-
lização da inovação facilita a previsibilidade, perio-
dicidade e continuidade da inovação, em detrimento 
da dependência de espontaneidades. 

Além da operacionalização, Davila, Epstein e 
Shelton (2009, p. 157), afirmam que “medir é fun-
damental para o sucesso com a inovação”. O ato de 
estabelecer indicadores díspares é insuficiente, caso 
não haja um alinhamento coerente entre a estratégia 
e a avaliação da inovação. A composição de um sis-
tema que apure desempenhos detém as funções de 
estabelecer plano que defina e comunique estratégia, 
faça monitoramento por acompanhamento da execu-
ção e gere aprendizado para definir novas oportuni-
dades. Como sugere a Figura 1, a composição de um 
sistema que apure desempenhos contém as funções 
de estabelecer plano que defina e comunique estra-
tégia, que faça monitoramento por acompanhamento 
da execução e que gere aprendizado para definir no-
vas oportunidades.

Figura 1. As três funções dos sistemas de avaliação.
Fonte: Davila, Epstein e Shelton, 2009, p. 162

2.3 eSTrATégiAS e TeCnologiA
Schumpeter (1961) classificou a história da evolu-

ção produtiva industrial como uma história de revo-
luções. A abertura de novos mercados e a organiza-
ção da produção servem de exemplo para um mesmo 
fenômeno: o processo de transformações industriais, 
que move o capitalismo e a economia mundial. A des-
truição criativa, por ele denominada, é exatamente 

esse processo, no qual, as fontes de vantagens compe-
titivas são destruídas e substituídas por novas. Toda 
empresa capitalista deve se adaptar a esse processo 
para sobreviver (SCHUMPETER, 1961). 

Freeman e Soete (2008) endossam o argumento ao 
afirmarem que as firmas que desejam sobreviver de-
vem permanecer em uma rotina inovativa, a despeito 
de todas as incertezas sobre a inovação; uma vez que 
inovar envolve tanto correr riscos como entrar em 
campos inexplorados (BESSANT; TIDD, 2009). As 
mudanças na tecnologia e no mercado, assim como 
o avanço da concorrência obrigam todos a manterem 
o ritmo constante. As empresas atuam junto a uma 
gama de possibilidades tecnológicas e de mercado, 
devido aos avanços científicos e tecnológicos nos 
mercados mundiais (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Johannessen e Olsen (2009) afirmam que as em-
presas, hoje, enfrentam um avanço exponencial da 
tecnologia, além de mudanças frequentes na nature-
za da demanda dos clientes, o que, juntamente com 
a crescente competição global, torna o ambiente de 
negócios cada vez mais complexo. Em geral, esses 
avanços tecnológicos e científicos ocorrem indepen-
dentes das firmas individuais e continuarão mesmo 
se elas deixarem de existir, afirmam Freeman e Soete 
(2008). É relevante levar em conta essas limitações 
e circunstâncias históricas. Daí que as inovações per-
dem seu caráter de processo livre e arbitrário. As or-
ganizações podem selecionar entre uma variedade de 
estratégias tecnológicas alternativas, mas estas devem 
ser visualizadas como um espectro de possibilidades 
e não como formas absolutas, cabendo ainda aos ges-
tores a decisão de mudar de uma para outra, ou optar 
por seguir diversas estratégias nos diferentes setores 
de seus negócios. Deve-se ressaltar que a estratégia 
tecnológica deriva da estratégia competitiva, devendo 
haver articulação entre ambas (TIGRE, 2006). 

O conceito de estratégia envolve elementos e de-
cisões sobre investimento em novos mercados, deci-
sões referentes a produtos, precificação, distribuição, 
produção, posicionamento, bem como ativos e com-
petências combinadas (AAKER, 2001). Têm-se seis 
opções de estratégias inovativas: ofensiva, defensi-
va, imitativa, dependente, tradicional e oportunista 
(FREEMAN; SOETE, 2008):

Estratégias ofensivas e defensivas. A firma que 
adota a estratégia ofensiva será, em geral, inten-
siva em pesquisa e conferirá uma considerável 
importância a proteção por patentes. Aceita-se 
que os conhecimentos técnicos e científicos para 
uma inovação raramente virão de uma única 
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fonte ou estarão disponíveis em sua forma final, 
por essa razão, os departamentos de P&D têm 
papel fundamental nas estratégias ofensivas. A 
política estratégica defensiva deve ser tão inten-
siva em pesquisa quanto à estratégia ofensiva. 
A diferença entre ambas se situa na natureza e 
na velocidade das inovações. As defensivas são 
intensivas em conhecimento, empregando uma 
alta proporção de pessoal técnico e cientifico. 
Não desejam normalmente produzir cópias imi-
tativas de produtos introduzidos pelas primeiras 
inovadoras, mas sim tirar vantagem dos erros 
iniciais das pioneiras para melhorar seus proje-
tos (FREEMAN; SOETE, 2008).
Estratégias imitativas e dependentes. As fir-
mas imitativas se contentam em seguir de longe 
as líderes das tecnologias estabelecidas. A dis-
tância irá variar de acordo com circunstâncias 
específicas. Nem sempre a obtenção de licenças 
será necessária embora o kow how possa vir a ser. 
É necessário desfrutar de certas vantagens para 
poder entrar e competir com firmas inovativas já 
estabelecidas. Engenharias de produção e de pro-
jetos são funções técnicas nas quais as firmas imi-
tadoras devem ser fortes. A estratégia dependen-
te, por seu turno, envolve a aceitação de um papel 
subordinado em relação a outra firma mais fortes. 
De acordo com Tigre (2006), elas são caracteristi-
camente o regime das franquias. Elas não procu-
ram iniciar ou imitar as mudanças técnicas em seu 
produto, exceto em função de pedidos específicos 
(FREEMAN; SOETE, 2008). 
Estratégias tradicionais e oportunistas. As 
firmas tradicionais não mudam seus produtos 
porque o mercado não exige tais mudanças e 
a concorrência não as força a fazê-lo. Ambas 
carecem de capacidade científica e técnica para 
iniciar mudanças de produto de maior alcance, 
mas as firmas tradicionais podem ser capazes 
de lidar com mudanças de projetos, essencial-
mente derivadas de modas, mais que de técni-
cas. A tecnologia delas normalmente se baseia 
em habilidades técnicas de seu pessoal, e os 
insumos científicos que utilizam tendem a ser 
mínimos ou inexistentes. Tais firmas podem ter 
uma boa capacidade de sobrevivência. Por ou-
tro lado, a estratégia oportunista está associada 
á exploração de nichos de mercado ou oportuni-
dades temporárias (FREEMAN; SOETE, 2008; 
TIGRE, 2006, p.?).

Porter (1989) afirma que, mesmo parecendo que 
uma tecnologia domina um produto ou processo 
produtivo, tudo o que qualquer empresa faz envolve 
certamente inúmeras tecnologias. Toda empresa é 
também um conjunto de tecnologias. Da tecnologia 
utilizada em um escritório à utilizada nas operações 
logísticas, visualiza-se tecnologia em diferentes ati-
vidades das empresas. A compreensão total de um 
processo estratégico de produção exige uma análise 

muito mais abrangente, devendo incluir fatores indi-
viduais, culturais e políticos, que constituem o con-
texto interno da empresa, bem como os fatores em 
seu contexto externo (BARNES, 2002). Besanko et 
al. (2006) afirmam, ainda, que as empresas podem 
ser capazes de selecionar entre uma variedade de tec-
nologias. É relevante destacar que as estratégias de 
diferenciação por inovação são comumente relacio-
nadas aos esforços para elevar a imagem de produtos 
(SWINK; HEGARTY, 1998).

A tecnologia possui um poderoso efeito tanto so-
bre a diferenciação como sobre custos (PORTER, 
1989). Em um estudo sobre a vantagem competitiva 
por meio de inovações tecnológicas na indústria de 
equipamentos eletro-médico, Zilber et al. (2009) con-
cluem que inovações tecnológicas podem representar 
uma estratégia de custo baixo, que gera vantagem 
competitiva. Afirmam, ainda, que a existência de 
economias de escala protege a inovação de processo, 
além de representar forte barreira de entrada de con-
correntes e a inovação de produto é estratégia de dife-
renciação que gera vantagem competitiva. Dacorso et 
al. (2010) condensam a lógica da competitividade por 
meio da inovação, afirmando que esta envolve elimi-
nar barreiras até o produto e que, se bem sucedido, 
pode representar a sobrevivência ou a liderança no 
mercado, assim como a alteração de hábitos e com-
portamentos. 

2.4 inovAÇÃo e CoMPeTiTividAde
A concorrência, de acordo com Porter (1989), res-

ponde pela essência do sucesso ou fracasso das em-
presas. Tem-se a vantagem competitiva como aquilo 
que uma empresa é capaz de fazer melhor do que 
seus concorrentes, superando os padrões do seu se-
tor, e que lhe pode garantir vantagem no atendimen-
to das necessidades dos clientes, mantendo relações 
mutuamente satisfatórias com acionistas, bem como 
auferindo taxas de lucros superiores às normais no 
setor industrial (FERREL; HARTLINE, 2009; BE-
SANKO et al., 2006). Quando tal vantagem está vin-
culada a oportunidades de mercado, existe uma razão 
relevante e atraente para que consumidores comprem 
os produtos. Adicione-se a esse argumento o fato 
de que, sem a existência de vantagem competitiva, 
uma empresa e seus produtos são apenas uma oferta 
a mais no mercado (FERREL; HARTLINE, 2009).

Porter (1989) afirma que uma vantagem compe-
titiva surge fundamentalmente do valor que uma 
empresa consegue criar para seus compradores. E a 
inovação é uma das principais formas de se atacar 

competidores sólidos em um mercado (PORTER, 
1989). A inovação torna-se, portanto, um fator-chave 
para a criação de vantagem competitiva, o grande 
diferencial em mercados tidos como, cada vez mais, 
sensíveis à inovação (CARVALHO, 2009; DACOR-
SO et al., 2010). 

Entretanto, para competir com foco em inovação, 
é necessária a construção e alinhamento de compe-
tências. Ressalta-se, ainda, que a inovação precisa de 
liderança e de orientação estratégica claras, contando, 
também, com comprometimento de recursos e inves-
timentos de longo prazo (BESSANT; TIDD, 2009; 
CARVALHO, 2009). De acordo com a PINTEC 2008 
(PINTEC, 2010), os impactos gerados pelos esforços 
empreendidos em inovação possuem relação direta 
com o grau de competitividade alcançado ou alme-
jado pelas organizações. O processo de desenvolver 
e lançar novos produtos, por exemplo, pode ser visto 
como parte vital dos esforços de uma empresa para 
sustentar o crescimento e os lucros (FERREL; HAR-
TLINE, 2009). O sucesso de novos produtos depen-
de de sua adequação às forças da empresa e de uma 
oportunidade definida pelas oportunidades em mer-
cados competitivos (FERREL; HARTLINE, 2009). 

De acordo com Porter (1989), há dois tipos básicos 
de vantagem competitiva, diferenciação e liderança 
de custo. Esses elementos alinhados aos objetivos das 
atividades para quais as empresas buscam obtê-los, le-
vam a três estratégias genéricas que podem proporcio-
nar desempenhos acima da média na indústria: custo, 
enfoque e diferenciação. Carvalho (2009) afirma que 
competir por inovação está mais alinhado à estratégia 
de diferenciação. A capacidade de inovação em uma 
dada tecnologia de fabrico ou mesmo o uso inédito de 
uma tecnologia, juntamente com a habilidade de tor-
nar perceptível essa capacidade superior ou única da 
tecnologia tornam mais favorável à diferenciação por 
inovação (SWINK; HEGARTY, 1998). 

Portanto, a inovação não acontece em um vácuo 
(BESSANT; TIDD, 2009). Ela está sujeita a uma sé-
rie de influências externas e internas e as empresas 
que operam em ambientes competitivos são forte-
mente dependentes de informações externas, a fim de 
aumentar sua capacidade de inovação (JOHANNES-
SEN; OLSEN, 2009). Nenhuma organização possui 
recursos para desperdiçar – “a inovação precisa de 
estratégia” (BESSANT; TIDD, 2009, p. 477). As es-
tratégias são fundamentadas na avaliação das amea-
ças e oportunidades externas e da capacidade interna 
da empresa de responder a desafios e de influenciar 
o ambiente externo em favor da empresa (PORTER, 

1989). E as múltiplas incertezas que cercam a ativida-
de econômica levam as empresas a buscarem estra-
tégias competitivas adequadas aos mercados em que 
atuam (FREEMAN; SOETE, 2008; TIGRE, 2006). 

    3 METODOLOGIA

Dada à proposta investigativa deste trabalho, tem-
-se um estudo que pode ser classificado, quanto aos 
fins, como descritivo. Busca-se descrever relaciona-
mentos existentes na realidade do fenômeno (da ino-
vação tecnológica), bem como suas características 
(VERGARA, 2010) e identificar relações entre va-
riáveis (HAIR JR; WOLFINBARGER; ORTINAU; 
BUSH, 2010). Caracteriza-se, ainda, o estudo como 
quantitativo, uma vez que os resultados são quan-
tificados e apresentados por meio de medidas obje-
tivas. A pesquisa quantitativa, de acordo com Gil 
(2007), considera que tudo pode ser quantificável, o 
que significa traduzir informações em números, para 
classificá-las e analisá-las. Requer, ainda, o uso de 
métodos, recursos e de técnicas estatísticas como co-
eficiente de correlação (MARTINS; THEÓPHILO, 
2009; GIL, 2007). No que tange aos meios, a pesquisa 
caracteriza-se como bibliográfica e documental, com 
o uso de dados secundários, que podem ser definidos 
como aqueles coletados com objetivos diferentes do 
problema analisado (HAIR JR; WOLFINBARGER; 
ORTINAU; BUSH, 2010; MALHOTRA, 2001). 

São analisados os dados disponibilizados pela 
Pesquisa de Inovação Tecnológica - PINTEC 2008 
(PINTEC, 2010), referentes ao triênio 2006-2008. O 
propósito da Pesquisa de Inovação Tecnológica reali-
zada pelo IBGE é a construção de indicadores seto-
riais, nacionais e regionais de atividades de inovação 
tecnológica nas empresas brasileiras, e de indicadores 
nacionais das atividades de inovação tecnológica nas 
empresas de serviços selecionados (edição, telecomu-
nicações e informática) e de Pesquisa e Desenvolvi-
mento - P&D, adotando padrão internacional em seu 
perfil metodológico de investigação (PINTEC, 2010). 

O conteúdo do relatório da PINTEC busca abran-
ger vários aspectos ligados ao tema da inovação, tais 
como os esforços ou atividades inovativas; os gastos 
provenientes dessas atividades; o impacto das inova-
ções; as fontes de informações utilizadas; as fontes 
de financiamento; os incentivos governamentais; os 
obstáculos encontrados nas atividades inovativas; 
os graus de inovação de produtos e processos, entre 
outros. Uma vez que permitem o conhecimento e o 
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acompanhamento da evolução destes indicadores no 
tempo, os resultados da pesquisa podem ser usados 
por empresas para análise de mercado, por associa-
ções de classe para estudos sobre desempenho e ou-
tras características dos setores investigados, e pelo 
governo para desenvolver e avaliar políticas nacional 
e regional (PINTEC, 2010).

Para fins da realização deste estudo, são consi-
deradas duas categorias de informação disponibili-
zadas na PINTEC 2008: informações referentes aos 
esforços empreendidos em atividades inovativas, e as 
informações referentes aos impactos das inovações. 
Em ambas as categorias, são analisadas apenas aque-
las mencionadas pelas empresas como tendo grau de 
importância alta. Para a análise dos esforços empre-
endidos em inovar nas empresas pesquisadas, este 
estudo considera e utiliza as oito categorias de ativi-
dades apresentadas pela PINTEC 2008. A definição 
de cada atividade inovativa utilizada pelo próprio re-
latório está listada a seguir (PINTEC, 2010, p. 20-21):

1. Atividades internas de P&D - compreende 
o trabalho criativo, empreendido de forma sis-
temática, com o objetivo de aumentar o acervo 
de conhecimentos e o uso destes conhecimentos 
para desenvolver novas aplicações, tais como 
produtos ou processos novos ou substancial-
mente aprimorados. O desenho, a construção e o 
teste de protótipos e de instalações-piloto cons-
tituem, muitas vezes, a fase mais importante das 
atividades de P&D. Inclui também o desenvolvi-
mento de software, desde que este envolva um 
avanço tecnológico ou científico;
2. Aquisição externa de P&D - compreende 
as atividades descritas acima, realizadas por ou-
tra organização (empresas ou instituições tecno-
lógicas) e adquiridas pela empresa;
3. Aquisição de outros conhecimentos exter-
nos - compreende os acordos de transferência 
de tecnologia originados da compra de licença 
de direitos de exploração de patentes e uso de 
marcas, aquisição de know-how e outros tipos de 
conhecimentos técnico-científicos de terceiros, 
para que a empresa desenvolva ou implemente 

inovações;
4. Aquisição de software - compreende a 
aquisição de software (de desenho, engenharia, 
de processamento e transmissão de dados, voz, 
gráficos, vídeos, para automatização de proces-
sos, etc.), especificamente comprados para a im-
plementação de produtos ou processos novos ou 
substancialmente aprimorados. Não inclui aque-
les registrados em atividades internas de P&D;
5. Aquisição de máquinas e equipamentos 
- compreende a aquisição de máquinas, Equipa-
mentos, hardware, especificamente comprados 
para a implementação de produtos ou processos 
novos ou substancialmente aprimorados;
6. Treinamento - compreende o treinamento 
orientado ao desenvolvimento de produtos/pro-
cessos novos ou substancialmente aprimorados e 
relacionados às atividades inovativas da empre-
sa, podendo incluir aquisição de serviços técni-
cos especializados externos;
7. Introdução das inovações tecnológicas no 
mercado - compreende as atividades de comer-
cialização, diretamente ligadas ao lançamento 
de produto novo ou aperfeiçoado, podendo in-
cluir: pesquisa de mercado, teste de mercado e 
publicidade para o lançamento. Exclui a constru-
ção de redes de distribuição de mercado para as 
inovações; 
8. Projeto industrial e outras preparações 
técnicas para a produção e distribuição - refe-
re-se aos procedimentos e preparações técnicas 
para efetivar a implementação de inovações de 
produto ou processo. Inclui plantas e desenhos 
orientados para definir procedimentos, especi-
ficações técnicas e características operacionais 
necessárias à implementação de inovações de 
processo ou de produto. Inclui mudanças nos pro-
cedimentos de produção e controle de qualidade, 
métodos e padrões de trabalho e software requeri-
dos para a implementação de produtos ou proces-
sos novos ou significativamente aperfeiçoados.

No tangente aos Impactos das Inovações, foram 
consideradas e utilizadas as subcategorias presentes no 
próprio questionário utilizado pela PINTEC 2008 (PIN-
TEC, 2010), que foi levado às empresas. Têm-se os im-
pactos subdivididos, conforme consta na Figura 2. 

ImPacTO DaS INOvaçõES

PrODuTO
1. Melhoria da qualidade dos produtos
2. Ampliação da gama de produtos ofertados

mErcaDO
3. Manutenção da participação da empresa no mercado
4. Ampliação da participação da empresa no mercado
5. Abertura de novos mercados 

ImPacTO DaS INOvaçõES
PrOcESSO
6. Aumento da capacidade produtiva
7.	 Aumento	da	flexibilidade	da	produção
8. Redução dos custos de produção
9. Redução dos custos do trabalho
10. Redução do consumo de matéria-prima
11. Redução do consumo de energia
12. Redução do consumo de água
OuTrOS ImPacTOS
13. Redução do impacto ambiental
14. Ampliação do controle de aspectos ligados à saúde e segurança
15. Enquadramento em regulações e normas – padrão

Figura 2.  Impacto das inovações
Fonte: elaborado a partir de PINTEC 2008 (PINTEC, 2010).

Para organizar os dados das duas variáveis aleató-
rias escolhidas - atividades inovativas desenvolvidas 
e impactos causados - e indicar a força e a direção 
do relacionamento linear entre ambas, utilizou-se o 
software SPSS, versão 19. Para o tratamento e análise 
dos dados, após sua completa tabulação, foi utilizado 
o Coeficiente de Pearson como medida associativa e 
“isenta de qualquer relação de causa e efeito” (MAR-
TINS; THEÓPHILO, 2009, p. 131). 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nessa seção, são apresentados os resultados de 
correlação da quantidade de empresas que julgaram 
as oito atividades inovativas desenvolvidas como de 
alta importância, com os quinze impactos da ino-

vação analisados, de acordo com a PINTEC 2008 
(PINTEC, 2010). Foram destacados, nas oito tabelas 
de atividades, os três impactos de maior coeficiente, 
assim como os três impactos de menor correlação, 
indicando, também, a força da correlação analisada, 
baseada no parâmetro do Coeficiente de Pearson, em 
que valores a partir de 0,70 são considerados de forte 
correlação. 

Em todos os impactos analisados na Tabela 1, 
percebe-se uma fraca correlação com os esforços 
em atividades internas de pesquisa e desenvolvi-
mento. Desde o impacto enquadramento em re-
gulações e normas padrão, de maior correlação, 
0,551441, ao impacto ampliação da participação no 
mercado, menor correlação, 0,388553, todos os co-
eficientes apresentam-se abaixo de 0,70, indicando 
correlação fraca. 

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Impactos da Inovação

Enquadramento em regulações 
e normas padrão
Ampliação da gama de produtos 
Abertura de mercado
Ampliação da participação no mercado
Redução do consumo de energia
Redução dos custos de matéria-prima

        correlação
Coeficiente	 Força
0,551441 FRACO

0,495937 FRACO
0,494016 FRACO
0,388553 FRACO
0,301193 FRACO
0,275583 FRACO

TabEla 1: Correlação entre atividades internas de P&D e impactos da INOVAÇÃO

Fonte: elaborado pelos autores.
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atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Impactos da Inovação

Enquadramento em regulações e 
normas padrão
Abertura de mercado
Ampliação da gama de produtos ofertados
Redução do consumo de energia
Redução do consumo de água
Redução dos custos de matéria-prima

Impactos da Inovação

Manutenção da participação no mercado
Melhoria da qualidade dos produtos
Ampliação na participação do mercado
Impacto ambiental e/ou aspectos 
ligados à saúde e segurança
Redução do consumo de água
Redução do impacto ambiental

Impactos da Inovação

Aumento	da	flexibilidade	da	
produção
Melhoria da qualidade dos produtos
Ampliação da gama de produtos 
Redução do consumo de energia
Redução do consumo de água
Redução do impacto ambiental

        correlação
Coeficiente	 Força
0,710628 FORTE

0,710006 FORTE
0,668983 FRACO
0,547746 FRACO
0,543049 FRACO
0,378137 FRACO

        correlação
Coeficiente	 Força
0,852766 FORTE
0,848861 FORTE
0,848296 FORTE
0,735531 FORTE

0,563106 FRACO
0,530927 FRACO

        correlação
Coeficiente	 Força
0,891953 FORTE

0,887711 FORTE
0,876897 FORTE
0,758238 FORTE
0,602811 FRACO
0,573359 FRACO

TabEla 2: CORRELAÇÃO ENTRE AQuISIÇÃO EXTERNA DE P&D E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

TabEla 4: CORRELAÇÃO ENTRE AQuISIÇÃO DE SOFTWARE E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

TabEla 3: CORRELAÇÃO ENTRE AQuISIÇÃO DE OuTROS CONhECIMENTOS EXTERNOS E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte: elaborado pelos autores.

Entretanto, de acordo com Tabela 2, quando a 
atividade de Pesquisa e Desenvolvimento é adqui-
rida externamente, percebe-se uma forte correla-

ção com dois dos quinze impactos da inovação, 
enquadramento em regulações e normas padrão e 
abertura de mercado.

Em contrapartida, a terceira atividade inovativa 
analisada, aquisição de outros conhecimentos ex-
ternos, de forma fraca, correlaciona-se com somen-

te dois dos quinze impactos da inovação, são eles 
redução do consumo de água, 0,602811, e redução 
do impacto ambiental, 0,573359.

É destacado o impacto aumento da f lexibilida-
de da produção, com coeficiente de quase 90%, 
indicando uma correlação forte com a atividade 
em análise, conforme apresenta a Tabela 3. 

A aquisição de software, ilustrado na Tabela 
4, assim com a atividade anterior, correlaciona-

-se fortemente com 86,6% dos quinze impactos 
da inovação analisados, também apresentando 
como exceções os impactos redução do consu-
mo de água e redução do impacto ambiental, 
cujos coeficientes foram 0,563106 e 0,530927, 
respectivamente.  

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Impactos da Inovação

Aumento	da	flexibilidade	da	produção
Ampliação na participação do 
mercado
Melhoria da qualidade dos produtos
Redução dos custos de matéria-prima
Redução do impacto ambiental
Redução do consumo de água

Impactos da Inovação

Aumento	da	flexibilidade	da	produção
Ampliação da gama de produtos 
ofertados
Enquadramento em regulações e 
normas padrão
Impacto ambiental e/ou aspectos 
ligados à saúde e segurança
Redução dos custos da produção
Redução do impacto ambiental

Impactos da Inovação

Melhoria da qualidade dos produtos
Ampliação na participação do mercado
Aumento	da	flexibilidade	da	produção
Redução do consumo de energia
Redução do impacto ambiental
Redução do consumo de água

        correlação
Coeficiente	 Força
0,971221 FORTE
0,969579 FORTE

0,969541 FORTE
0,911126 FORTE
0,801332 FORTE
0,731245 FORTE

        correlação
Coeficiente	 Força
0,849153 FORTE
0,837991 FORTE

0,831066 FORTE

0,700103 FORTE

0,689547 FRACO
0,652131 FRACO

        correlação
Coeficiente	 Força
0,978471 FORTE
0,975602 FORTE
0,974502 FORTE
0,917996 FORTE
0,793233 FORTE
0,771396 FORTE

TabEla 5: CORRELAÇÃO ENTRE AQuISIÇÃO DE MáQuINAS E EQuIPAMENTOS E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

TabEla 7: CORRELAÇÃO ENTRE INTRODuÇÃO DAS INOVAÇõES TECNOLóGICAS NO MERCADO E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

TabEla 6: CORRELAÇÃO ENTRE TREINAMENTO E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte: elaborado pelos autores.

A Tabela 5, cuja atividade em análise é aquisição 
de máquinas e equipamentos, apresenta forte corre-
lação dessa atividade desenvolvida de alta importân-
cia com todos os impactos da inovação analisados, 

com destaque aos que apresentaram os três maiores 
coeficientes aumento da flexibilidade da produção, 
ampliação na participação do mercado e melhoria da 
qualidade dos produtos. 

Assim como a atividade anterior, a correlação en-
tre treinamento e os quinze impactos da inovação em 
análise foi forte. Além de melhoria da qualidade dos 
produtos, ampliação na participação do mercado e 
aumento da flexibilidade da produção, os três impac-

tos de maiores coeficientes apresentados na Tabela 
6, outros dois coeficientes apresentaram resultados 
superiores a 0,97. Mesmo o impacto de menor cor-
relação, redução do consumo de água, apresentou o 
expressivo coeficiente 0,771396.

Na Tabela 7, percebe-se, também, forte correlação 
entre a atividade desenvolvida e a maioria dos impac-
tos da inovação. Introdução das inovações tecnológi-

cas no mercado, assim como as atividades apresenta-
das nas Tabelas 3 e 5 se relacionam com maior força 
com o impacto aumento da flexibilidade da produção.
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A última atividade analisada, projetos industriais 
e outras preparações técnicas, correlaciona-se com 
100% dos impactos de inovação divulgados. Ressal-
ta-se o impacto de inovação abertura de mercado, 

pela primeira vez nesse estudo, como item de maior 
coeficiente de correlação com uma atividade desen-
volvida, com o coeficiente 0,959218, conforme se ve-
rifica na Tabela 8.

atividade Inovativa 
Desenvolvida

atividades Internas 
de P&D

Escala

As 3 atividades de 
MAIOR correlação

As 3 atividades de 
MENOR correlação

Impactos da Inovação

AAbertura de mercado
Enquadramento em regulações e 
normas padrão
Aumento	da	flexibilidade	da	produção
Redução dos custos de matéria-prima
Redução do impacto ambiental
Redução do consumo de água

        correlação
Coeficiente	 Força
0,959218 FORTE
0,955801 FORTE

0,947301 FORTE
0,816045 FORTE
0,779988 FORTE
0,708156 FORTE

TabEla 8: CORRELAÇÃO ENTRE PROJETOS INDuSTRIAIS E OuTRAS PREPARAÇõES TéCNICAS E IMPACTOS DA INOVAÇÃO

Fonte: elaborado pelos autores.

Destaca-se também, na Tabela 8, a presença dos 
impactos redução do impacto ambiental e redução do 
consumo de água dentre os três itens de menor cor-
relação com projetos industriais e outras preparações 
técnicas, assim como aconteceu com a maioria das 
outras atividades desenvolvidas pesquisadas.

Salvo as análises dos itens Atividades internas 
de P&D e Aquisição externa de P&D, explícitos nas 
duas primeiras tabelas, é percebido que há forte 
correlação entre a maioria das variáveis analisadas, 
quanto às atividades inovativas desenvolvidas e aos 
impactos da inovação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve por objetivo geral identificar os 
níveis de correlações existentes entre atividades ino-
vativas nas empresas brasileiras listadas na PINTEC 
2008, com os impactos causados a partir das inova-
ções, nessas organizações. Para o alcance do objetivo 
exposto, organizaram-se os dados das duas variáveis 
escolhidas – “atividades inovativas desenvolvidas” e 
“impactos da inovação” - e indicaram-se a força e a 
direção do relacionamento linear entre ambas. Para o 
tratamento e análise dos dados, foi utilizado o Coefi-
ciente de Pearson como medida associativa.

Quanto às atividades inovativas desenvolvidas, os 
resultados destacaram os itens aquisição de máquinas 
e equipamentos, treinamento e projetos industriais e 
outras preparações técnicas, cujas correlações são for-
tes com todos os quinze impactos da inovação anali-
sados. Em contrapartida, o item atividades internas 

de pesquisa e desenvolvimento apresentou correlação 
fraca com 100% dos impactos da inovação.

Dentre os quinze impactos da inovação anali-
sados, destacaram-se, principalmente, aumento da 
flexibilidade e ampliação da gama de produtos. O 
primeiro, aumento da flexibilidade, foi o item mais 
presente nos rankings das três maiores correlações de 
cada atividade pesquisada. Esse impacto apresentou-
-se no ranking de cinco das oito atividades, sendo, 
em três delas, o item de maior coeficiente. Já o item 
ampliação da gama de produtos esteve presente, den-
tre as três maiores correlações, em 50% das ativida-
des inovativas desenvolvidas pesquisadas.

Ressalta-se, também, que a menor correlação des-
te estudo se deu entre atividades internas de pesquisa 
e desenvolvimento e o impacto redução dos custos 
de matéria-prima. Já o maior coeficiente de correla-
ção foi apresentado entre a atividade treinamento e o 
impacto melhoria da qualidade dos produtos. Treina-
mento, destacou-se, ainda, como a atividade de maior 
média (0,933) das correlações com os quinze impac-
tos da inovação. 

Em suma, excluindo generalizações, constata-se 
que há uma correlação forte entre esforços de ativi-
dades inovativas e impactos da inovação, pois 75% 
das atividades desenvolvidas apresentaram coeficien-
tes de correlação superiores a 0,70 com a maioria dos 
quinze impactos pesquisados. 

Embora algumas atividades inovativas desenvol-
vidas possivelmente contribuam com a geração dos 
impactos considerados, os resultados deste estudo 
não indicam relação de causa e efeito entre as ativida-
des e os impactos pesquisados, sobretudo pela ferra-

menta quantitativa utilizada, a correlação de Pearson, 
que indica a força da relação linear entre as variá-
veis atividades e impactos. Entretanto, o fato dessas 
duas variáveis aumentarem ou diminuírem juntas não 
implica que uma delas tenha algum efeito direto, ou 
indireto, sobre a outra, desconsiderando qualquer re-
lação de causa e efeito.

Tem-se, como limitação do presente estudo, o pró-

prio uso de dados secundários, pois teve-se, assim, 
que se adaptar à análise realizada na Pesquisa de Ino-
vação Tecnológica 2008. Para trabalhos futuros, su-
gerem-se a ampliação de análises de correlação entre 
outras categorias de informações apontadas em rela-
tórios que abordem o tema da inovação no Brasil; e a 
utilização de outras métricas estatísticas, bem como a 
consideração de elucidações qualitativas.
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TERCEIRIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO GERENCIAL HOSPITALAR

OuTSOuRCING AND hOSPITAL MANAGEMENT

reSuMo
Formas mais eficientes de gestão hospitalar são essenciais para o gerenciamento de qualquer hospital. O desafio atual é 
desenvolver sistemas de informação que incorporem ferramentas úteis para apoiar o administrador hospitalar na tomada 
de decisão. Na última década, houve, no Brasil, um acentuado crescimento no número de lançamentos de novos Sistemas 
de Informações Gerenciais. Neste trabalho, tratamos do Sistema de Informações Gerenciais e da gestão de informações em 
hospitais. Descrevemos as principais falhas que os sistemas tradicionais podem gerar e procuramos demonstrar o que é possível 
esperar da modernização de tecnologias de sistemas e de equipamentos já disponíveis no mercado.

Palavras-chave: Gestão, hospitais, Sistema de Informação.

ABSTrACT
Good management is essential for efficient operation of any hospital. The current challenge in building hospital management 
information systems is to incorporate decision support systems to create an effective tool for hospital managers. There were a 
explosion of news Information Systems over the past 10 years in Brazil. This work deal with inovation about hospital information 
systems management. We descrebe the main imperfections that traditional systems can generate. We look for what is possible 
to wait for of availables up-gradeds technologies, systems and equipment to improve the hospital management.

Key words: management, hospital, Information Systems.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a interação entre organizações é 
cada vez maior. Os objetivos são, sobretudo, acom-
panhar o avanço das inovações tecnológicas, obter 
escala e qualidade e assimilar conhecimento. As 
inovações na gestão, sobretudo no que se refere aos 
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG), têm sido 
palco desse processo de cooperação entre empresas. 
A busca por melhorias nesses sistemas para fazer 
frente a constantes mudanças na realidade econômi-
ca, competitiva e tecnológica também atua sobre as 
organizações de saúde.

O ambiente, no qual, as instituições atuam é per-
cebido primariamente por meio de informações. Por 
isso, cabe ao administrador “monitorar o ambiente 
em busca de informações”, representar a empresa 
diante de clientes e fornecedores e certificar-se de 
que as informações corretas estejam chegando a seus 
subordinados. Caso os gestores passem a monitorar 
a realidade de forma distorcida, é possível que pas-
sem, também, a planejar e executar sem a eficiência 
e a eficácia desejadas. Assim, para uma instituição 
desenvolver um SIG, é fundamental levar em conta 
a quantidade, a qualidade, a velocidade e o detalha-
mento dos dados que pretende coletar.

Devido ao desenvolvimento tecnológico, a gera-
ção de informações deixou de ser um problema de in-
suficiência para ser um problema de excesso. A gran-
de questão passou a ser a definição das informações 
que devem ser geradas e, principalmente, a forma de 
integrá-las e utilizá-las de forma rápida e eficiente. Na 
verdade, existe um dilema para muitos executivos: o 
grande volume de informações inúteis gerado pelas 
organizações contrasta com a insuficiência de infor-
mações relevantes para a correta tomada de decisão. 
A quantidade enorme de informações inadequadas 
prejudica a leitura dos ambientes organizacionais, o 
acompanhamento das atividades e o processo de to-
mada de decisão. 

Para as organizações de saúde, a gestão de infor-
mações também é fundamental. Neste trabalho, pre-
tendemos apresentar diversos erros que podem ocor-
rer cotidianamente no uso de sistemas tradicionais de 
informações gerenciais de hospitais. Nosso objetivo é 
refletir sobre inovações em sistemas informatizados 
de gestão e os motivos que levam as empresas de saú-
de a terceirizar o desenvolvimento desses sistemas. 
Também pretendemos apresentar a importância do 
planejamento da mudança como requisito fundamen-
tal para a evolução constante dos SIGs.

    2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 oS CoMPonenTeS e o AMBienTe do 
SiSTeMA

Um sistema de informações é composto por um 
conjunto de dados que entra, é armazenado e traba-
lhado para gerar informações. Na verdade, as fer-
ramentas de gestão apresentam o mesmo objetivo: 
“dar apoio à tomada de decisões, ao proporcionar 
uma única versão consistente da verdade extraí-
da de uma grande diversidade de fontes de dados” 
(DEMPSEY, 2005).

Os nomes dos Sistemas de Informações Ge-
renciais (SIGs) variam bastante. As empresas que 
desenvolvem softwares de gestão vêm lançando 
produtos e conceitos novos para alavancar comer-
cialmente seus produtos. Procurando transmitir uma 
personalidade distinta dos demais, cada produtor 
“tenta cunhar uma nova expressão para promover 
suas próprias ferramentas”.

As definições dessas ferramentas variam bastan-
te, mas, de modo geral, podemos entender: “Data 
warehouse” como um banco de dados com dados 
selecionados e extraídos do sistema produtivo da em-
presa; “Balanced scorecard” como um sistema que 
mapeia os objetivos estratégicos das empresas, no 
que diz respeito à questão financeira, procedimentos 
internos, relação com o consumidor, aprendizagem 
e crescimento; “SAP business warehouse” como um 
sistema de armazenamento e gerenciamento de da-
dos. “Data mining” como um processo analítico pro-
jetado para explorar grandes quantidades de dados, 
buscando padrões e/ou relacionamentos sistemáticos 
entre variáveis; “CRM- customer relationship ma-
nagement”, conforme o próprio nome sugere, como 
uma forma de coletar e gerenciar informações sobre 
clientes. Em outras palavras, “é aprender a imple-
mentar as melhores práticas de gestão de clientes, 
bem como  os sistemas que permitam tal implemen-
tação” (STONE; WOODCOCK; MACHTYNGER, 
2001). Através dos “Dashboards”, os funcionários 
podem gerenciar informações pessoais e dados so-
bre vendas e clientes. Também podem conferir tare-
fas agendadas, além de gerenciar arquivos e infor-
mações da equipe e da corporação.

Vamos nos referir a essas ferramentas apenas pelo 
termo “Sistemas de Informações Gerenciais” (SIGs). 
Optamos por esse termo por ele ter sido um dos pri-
meiros a surgir e ter grande repercussão no mundo 
empresarial, além de ser amplamente reconhecido 

(DEMPSEY, 2005; ARVESON, 1998). 
Segundo Oliveira (2001), para sobreviver no merca-

do, as organizações precisam, entre outras coisas, de: 
a) mudanças que emergem do bom-senso, do consenso 
e da liderança; b) participação efetiva com objetivos 
compartilhados; c) incentivo às experimentações, cria-
tividade e inovações; d) autoridade baseada na com-
petência e no relacionamento pessoal; e) foco no indi-
víduo e em consumidores cada vez mais exigentes; g) 
segmentação de mercado; h) exposição à concorrência 
e à qualidade globalizada; i) evolução tecnológica ace-
lerada; e j) uso eficiente da informação.

Esse conjunto de desafios estabelece um cenário, 
no qual, o trato das informações e o processo decisó-
rio se consolidam como um sistema administrativo da 
mais elevada significância para as organizações, quer 
elas sejam públicas, quer sejam privadas, com ou sem 
fins lucrativo, não importa. O uso eficiente das infor-
mações e a evolução constante em seus instrumentos 
de coleta, organização e interpretação são essenciais. 
Para isso, são de fundamental importância o diagnós-
tico e a capacidade técnica de superação das falhas no 
sistema vigente e a criatividade para imaginar novos 
benefícios que uma inovação tecnológica, “atualiza-
ção” ou substituição de ferramentas pode gerar.

Segundo Oliveira (2001), sistema é um conjunto de 
partes interagentes e interdependentes que forma um 
todo com determinado objetivo e efetua determinada 
função. Seus componentes principais são: a) os obje-
tivos dos usuários do sistema e os objetivos do pró-
prio sistema; b) as entradas do sistema que fornecem 
o material (dados) a ser aproveitado para a geração 
das saídas, isto é, as informações necessárias estabe-
lecidas pelos objetivos anteriormente estabelecidos; 
c) o processo de transformação do sistema é definido 
como a função que possibilita a transformação de um 
insumo (entrada) em um produto, serviço ou resulta-
do (saída); d) as saídas do sistema, que correspondem 
aos resultados do processo de transformação; e) os 
controles e as avaliações do sistema que verificam se 
as saídas estão coerentes com os objetivos estabeleci-
dos; e f) o feedback do sistema através da re-introdu-
ção de uma saída sob a forma de informação. 

O feedback reage a cada entrada de informa-
ção, incorporando o resultado da ação-resposta de-
sencadeada por meio de nova informação, a qual 
afetará seu comportamento subsequente e, assim, 
sucessivamente. Desse modo o feedback é um ins-
trumento de regulação retroativa ou de controle 
voltado para reduzir as discrepâncias ao mínimo, 
bem como propiciar uma situação em que o siste-

ma se torne auto-regulador.
O sistema insere-se em um ambiente que, ao 

mesmo tempo, influencia e é influenciado pelo sis-
tema. Naturalmente, pode-se considerar o ambiente 
para qualquer amplitude de sistema, como sistema 
orçamentário, de recursos humanos etc. Além dessa 
dinâmica, o executivo que trabalha com SIGs deve 
considerar, no mínimo, três níveis na hierarquia de 
sistemas: o sistema em si; os subsistemas, que são as 
partes identificadas de forma estruturada, que inte-
gram o sistema; e o supersistema ou ecossistema, que 
é o todo do qual o sistema é um subsistema.

Existem dois conceitos que facilitam o entendi-
mento do sistema considerado e sua integração com 
o ambiente: 1) Equifinalidade: segundo a qual um 
mesmo estado final pode ser alcançado, partindo de 
diferentes condições iniciais e por maneiras diferen-
tes; e 2) Entropia Negativa: que mostra o empenho 
dos sistemas para se organizarem para sobrevivência, 
através de maior ordenação.

A realidade das organizações é extremamente dinâ-
mica por conta das influências que sofre do ambiente 
e da estrutura organizacional. Desse modo, constantes 
micro-alterações organizacionais podem determinar, 
ao longo do tempo, uma total desorganização do siste-
ma. Caso não seja ajustado à nova realidade, torna-se 
ineficiente para auxiliar a tomada de decisão.

As micro-alterações são mais desorganizadoras 
que as macro-alterações. Enquanto estas alertam os 
executivos para os desajustes existentes entre os siste-
mas e a realidade, aquelas somente serão notadas após 
um hiato temporal durante o qual podem ter gerado 
grande dose de ineficiência. Assim, o planejamento 
organizacional e o planejamento da mudança são ins-
trumentos fundamentais que devem prever e agir de 
acordo com as mudanças tecnológicas nos sistemas e 
alterações da realidade organizacional e ambiental.

2.2 A ToMAdA de deCiSÃo
Regulamentações, especificações técnicas de pro-

dutos e processos, demandas de clientes e ações de 
concorrentes são apenas alguns fatores geradores de 
dados que precisam ser monitorados. Assim, é pre-
ciso que algum instrumento informatizado permita 
extrair sentido de um mundo de dados que procura 
dar conta de descrever a situação atual da empresa. A 
atuação gerencial destinada a mover pessoas e atingir 
resultados planejados faz uso dos SIGs como auxi-
liares no planejamento, na organização, no comando, 
na coordenação, no controle e na tomada de decisão. 
Para Baxter (2005), muitas soluções tecnológicas po-
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dem ajudar as companhias na resolução mais rápi-
da de problemas e permitem que essas organizações 
explorem novas oportunidades de negócio de modo 
eficaz. Assim, o auxílio de SIGs eficientes pode ser 
um diferencial competitivo das organizações.

As informações compõem um valioso ativo no 
ambiente de negócios e de atendimento à população. 
Podemos considerar que a organização é, ela própria, 
um sistema. Cada uma de suas áreas de atividades 
se comporta como um “subsistema”, como parte de 
um sistema, um conjunto de funções, logicamente es-
truturadas, visando atender a um dado objetivo. Tal 
divisão (de um sistema em subsistemas) é motivada 
por necessidade de ordem prática como, por exem-
plo, planejamento, coordenação e controle de traba-
lho. De modo simplificado, podemos considerar que 
o sistema “organização” é dividido nos subsistemas: 
alta administração, gerência e operacional. Cada sub-
sistema tem sua função. Cabe à alta gerência fixar 
as metas e os objetivos da organização. Para que a 
organização possa executar, realizar seus sistemas, 
ela necessita da ação e disponibilidade de recursos 
humanos e financeiros.

2.3 A geSTÃo e TroCA de 
inForMAÇÕeS

Para gerar informação, é preciso compilar, reunir 
fatos e números devidamente preparados que possibi-
litam elaborar uma dada informação. Nesse momento, 
é preciso diferenciar os conceitos de “dados” e de “in-
formações”. Dados são os itens básicos da informação, 
mas que, por estar em estado bruto, não leva à possi-
bilidade de compreensão de uma determinada situa-
ção. Para gerar conhecimento, é preciso transformar 
os dados em informações, através do processamento e 
da análise dos dados. Em outras palavras, os “dados” 
são os elementos básicos que entram no sistema. Os 
“produtos” de saída são as informações geradas pelo 
sistema e materializadas na forma de listagens, relató-
rios, gráficos, mapas, demonstrativos, telas, etc.

A informação é o conjunto de conhecimento sobre 
um determinado assunto, isto é, dados coletados, orga-
nizados e transformados em conhecimento que pode 
ser transmitido e conservado. Quando essa transfor-
mação ocorre com o objetivo de melhor gerenciar uma 
organização, estamos diante de um SIG. Desse modo, 
o uso do SIG só faz sentido se ele estiver ligado ao pro-
cesso de tomada de decisão. Isso implica que, para ser 
eficiente, ágil e útil no auxílio da tomada de decisão, 
o SIG precisa superar os clássicos relatórios contábeis, 
procurando relacionar as informações com os proces-

sos gerenciais de planejamento e de controle.
Para nosso objeto de análise, podemos classificar 

as informações em apenas dois grupos: a) Informa-
ção Operativa, que é aquela necessária à realização 
de uma operação; e b) Informação Gerencial, que é 
todo resumo de informações operativas que chegam 
até um gerente, pondo-o a par de algo sob sua res-
ponsabilidade e permitindo-lhe tomar uma decisão 
(CASSARRO, 1999).

Uma grande quantidade de informações necessá-
ria ao cumprimento das funções gerenciais é produ-
zida dentro da própria organização. São informações 
internas como as posições de estoques do almoxari-
fado, de contas a pagar, de cobrança, as indicações de 
frequência de pessoal, avisos de férias vencidas, etc. 
As informações que têm origem fora da organização 
podem ser: a) aquelas que provêm das instituições 
com as quais a organização realiza negócios, man-
tém contatos e relações; b) aquelas que a organização 
busca no mercado para conhecer o cenário atual em 
que opera e elaborar cenários futuros; c) aquelas que 
surgem da execução das atividades diárias da organi-
zação; e d) aquelas que surgem de pesquisas de novos 
produtos, processos ou formas de comercialização e 
atendimento aos clientes (CASSARRO, 1999).

Verifica-se, comumente, que há um número ele-
vado de organizações que apresenta um acúmulo de 
informações que em nada facilita o trabalho geren-
cial. Isso ocorre porque existem informações não 
sistematizadas, não apresentadas no momento e nos 
relatórios corretos ou que apresentam grande dificul-
dade de serem encontradas. Desse modo, podemos 
constatar que um dos maiores problemas que os SIGs 
enfrentam é sua capacidade de estruturar, arquivar e 
recuperar as informações.

No que se refere ao fluxo de informações entre as 
organizações, verifica-se que, nas empresas de me-
nor porte, principalmente, as negociações comerciais 
e procedimentos administrativos ainda fazem uso de 
trâmites que utilizam o papel. O pedido, em sua forma 
impressa, sai da organização compradora e ingressa 
na organização fornecedora. Já nas médias e grandes 
organizações, essa troca de documentos é realizada, 
em grande parte, sem o uso de formulários. O sistema 
informatizado da organização adquirente, por exem-
plo, “emite” o pedido diretamente para o sistema 
da organização fornecedora. O mesmo ocorre com 
procedimentos administrativos internos às organiza-
ções. Essas trocas eletrônicas de informações podem 
ser feitas por três modos: utilizando uma prestadora 
de serviços de EDI - Electronic Data Interchange (In-

tercâmbio Eletrônico de Dados), utilizando correio 
eletrônico e empregando uma rede “Extranet”.

3 RESULTADOS E ANÁLISE

No Brasil, ainda encontramos inúmeros hospi-
tais que utilizam equipamentos e sistemas de infor-
mações gerenciais ultrapassados, do ponto de vista 
tecnológico. Tamanha obsolescência acaba por gerar 
uma quantidade imensa de problemas na gestão, no 
funcionamento, no nível de custo e na qualidade do 
atendimento aos pacientes.

As imperfeições técnicas mais corriqueiras que es-
sas tecnologias desatualizadas podem apresentar são: a) 
arquivos corrompidos, que geram re-trabalho e desper-
dício de tempo; b) parada de setores dependentes do sis-
tema, o que causa atraso de serviços; c) travamento de 
telas; d) perda de dados e tabelas não restauradas, per-
dendo-se todo o trabalho de um dia; e) necessidade de 
reiniciar o servidor, gerando atraso e custo operacional; 
f) estresse de funcionários e g) demora no atendimen-
to de clientes. Pode ocorrer que, mesmo operando de 
forma eficiente no nível departamental, muitas dessas 
tecnologias não funcionem no nível corporativo.

Quanto aos funcionários, os principais erros ope-
racionais que sistemas antigos podem induzir são: o 
desligamento incorreto do sistema, o que pode causar 
danos em arquivos e a digitação de dados incorretos. 
Tais embaraços, aparentemente corriqueiros, são sig-
nificativos do ponto de vista da redução de custos, da 
melhoria da gestão e da satisfação dos clientes e fun-
cionários. Para reduzi-los, é necessário um conjunto 
de soluções que incorpore, necessariamente, aperfei-
çoamento contínuo de pessoal e: a) um servidor mo-
derno e um outro “espelhado”, para que, em caso de 
problemas técnicos no servidor em uso, outro seja ati-
vado sem que haja a necessidade de interrupção dos 
trabalhos; b) um sistema operacional mais avançado, 
fácil de operar e com mais recursos; c) computadores 
modernos e adequados para o novo sistema; d) uma 
boa infra-estrutura de rede lógica, rede elétrica e mo-
biliário adequado, etc.).

3.1 A TerCeirizAÇÃo do 
deSenvolviMenTo de SiSTeMAS

É possível imaginar que as medidas citadas nos 
itens anteriores possam trazer melhores resultados 
operacionais e um atendimento mais ágil para os pa-
cientes. Obviamente, que melhorias deste porte exi-

gem um planejamento e um gerenciamento que sejam 
capazes de conduzir a alocação de recursos de uma 
forma criteriosa, objetivando o mínimo desperdício 
e mantendo a estrutura funcionando de forma satis-
fatória e equilibrada. Do mesmo modo, é necessário 
um grande volume de investimento.

Para reduzir as necessidades de investimentos, 
o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão 
hospitalar pode ser entregue a empresas especializa-
das. O volume de conhecimento e a complexidade do 
trabalho de desenvolvimento de sistemas também são 
impedimentos claros para que os hospitais se ocupem 
dessa tarefa. A solução para se chegar a novas ferra-
mentas gerenciais, portanto, é deixar o trabalho de 
desenvolvimento de novos sistemas de informações 
gerenciais para empresas contratadas. Em outras pa-
lavras, os hospitais devem terceirizar o desenvolvi-
mento de seus SIGs e se dedicar às atividades para as 
quais foram criados.

A terceirização não é novidade no mundo da ges-
tão empresarial. Há muitos anos, pratica-se a con-
tratação de empresas especializadas em atividades 
específicas. Atualmente, a terceirização de serviços 
também é conhecida pelo termo outsourcing , uma 
técnica administrativa que se baseia num processo 
de gestão, que gera mudanças profundas nas empre-
sas, em termos de estruturas, cultura, procedimen-
tos, sistemas e controles. Envolve, dessa forma, toda 
a malha organizacional, com o objetivo de atingir 
melhores resultados, concentrando todos os esforços, 
capacidade de geração de conhecimento e energia da 
empresa para a sua atividade principal.

Obviamente, que o outsourcing é uma ferramenta 
estratégica e, como tal, pode trazer tanto resultados 
positivos, quando utilizada de maneira adequada, 
quanto negativos, quando usada de maneira incorreta.

Adam Smith (1988) já sustentava que a produção e 
a produtividade empresarial cresciam com a divisão e 
a especialização do trabalho. Schumpeter (1982) ex-
plicava que inovações tecnológicas ou organizacio-
nais resultam em novos produtos e novas formas de 
produzir mercadorias ou serviços. 

Para Schumpeter (1985), inovação tem um sentido 
amplo e pode incorporar novo produto, novo método 
de produção, novos mercados, novas fontes de matéria-
-prima e novas formas de organização. O outsourcing 
pode ser encarado como uma inovação tecnológica, no 
sentido schumpeteriano, incluído na categoria de “no-
vos métodos de produção”. Isso porque ele incorpora 
uma rede de agentes no interior das empresas e novas 
formas de relacionamento entre empresas.
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Sabe-se, também, que processos que reduzem o es-
toque de capital fixo e o custo de produção podem au-
mentar os lucros. Esse novo patamar de avaliação do 
desempenho do negócio pode incentivar o investimento 
das empresas (KALECKI, 1977). A terceirização per-
mite que a empresa se volte totalmente para a sua ati-
vidade fim, otimizando e desenvolvendo seus recursos 
para elevar seu grau de competitividade e agilidade.

Quais são os motivos que levam os hospitais a con-
tratar terceiros para desenvolver tecnologias vitais, 
como os sistemas de informações gerenciais, e por que 
uma empresa terceirizada pode ter um desempenho 
melhor que o próprio hospital nesse desenvolvimento? 
O principal motivo é a procura da redução de despesas. 
As tecnologias são componentes dispendiosos em uma 
organização. Um fornecedor, com uma vasta carteira 
de clientes, consegue ter ganho de escala. Outro moti-
vo é que um departamento interno de tecnologias não 
consegue acompanhar, com tanta rapidez, as evoluções 
do setor. Entretanto, é preciso ter claro que a moderni-
zação dos métodos de gestão é um desafio para atingir 
uma maior eficiência da organização e não como um 
fim de si mesmo ou como adesão impensada a modis-
mos gerenciais (GIOSA, 1997).

3.2 riSCoS e vAnTAgenS dA 
TerCeirizAÇÃo

Contudo é preciso entender que existem riscos e 

vantagens com a terceirização. De acordo com Bar-
thérlemy (2005), muitas empresas subestimam as des-
pesas de identificação e avaliação de fornecedores de 
tecnologias. Assim, é preciso considerar que também 
existem “custos ocultos” em uma transição de outsour-
cing como renegociações de contratos ou monitoriza-
ções constantes da performance dos fornecedores. 

Contratos de atividades relacionadas com tecnolo-
gias de informação geram “custos ocultos” de difícil 
previsão. Mesmo quando as empresas sabem exata-
mente o que e como elas querem terceirizar, podem 
ser necessários vários meses até que o fornecedor seja 
capaz de entender o funcionamento de um determi-
nado departamento ou atividade. Para que ele consiga 
elaborar um sistema de informações gerenciais verda-
deiramente eficiente, pode ser necessário mais tempo.

Algumas atividades de outsourcing requerem a 
transferência de grande número de integrantes dos 
departamentos, o que pode gerar resistências, greves 
e queda de produtividade. A confiança entre as par-
tes, nesse processo, é fundamental. Quando um esfor-
ço de outsourcing falha deve-se procurar outro forne-
cedor o que envolve novos custos, remanejamento de 
pessoal e a construção de uma nova tecnologia a par-
tir do zero. Uma saída possível para os hospitais ino-
varem seus sistemas de gestão, diminuindo os “custos 
ocultos” é optar por produtos avançados de empresas 
que desenvolvem SIGs já testados e comercializados.

g   Poucas empresas capacitadas e   
 vocacionadas para a atividade;
g   Desconhecimento da legislação   
 trabalhista;
g   Falta de integração entre a contratada e  
 a contratante praticando-se uma   
 política de perde-ganha;
g   Carência de uma cultura de parceria;
g			Pouca	mão	de	obra	qualificada	no		 	
 mercado;
g   Possibilidade de formação de cartéis   
 em alguns segmentos;
g  Não cumprimento de obrigações   
 trabalhistas por algumas contratadas;
g  Maior incidência de acidentes na maioria  
 das empresas contratadas;
g  Resistências e conservadorismo;
g  Risco de gestão dos contratos;
g  Falta de parâmetros de custo interno;
g  Redução da especialização própria;
g  Perda da qualidade;

g  Foco maior no seu “core bussiness”;
g  Redução dos custos das operações,   
 maior lucratividade e crescimento;
g  Revisão da estrutura organizacional e da  
 cultura da empresa;
g  Melhores resultados no conjunto das   
 ações da empresa;
g  Aumento da qualidade dos serviços   
 prestados;
g  Transferência de tecnologia agregando  
 valor ao negócio;
g  Transferência de processos    
 suplementares a quem os tenham como  
	 atividade	fim;
g  Aumento da especialização;
g  Redução dos estoques (quando se   
 contrata com fornecimento de material);
g  Flexibilidade organizacional,    
 administrando o tempo para a gestão do  
 core bussiness;
g  Redução do espaço físico ocupado;

rIScOS         vaNTaGENS

Utilizando soluções, como o Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados (SGBD) (SILVA, 2004), é possí-
vel gerar um abrangente sistema de gestão hospitalar 
capaz de administrar dados gerados em todos os se-
tores do hospital. Esse sistema é capaz de possibilitar 
uma visão integral das atividades organizacionais e 
um controle mais eficiente dos recursos, dos custos e 
dos resultados operacionais da instituição. Um siste-
ma desse porte pode abranger a gestão das várias áre-
as hospitalares, como clínica, diagnóstico e terapia, 
materiais, faturamento, financeira, serviços de apoio, 
notícias e regulamentações. Armazenando todos os 
dados do processo, da recepção do paciente ao fatu-
ramento das contas, é possível monitorar, avaliar e 
otimizar a atividade hospitalar.

Para que isso ocorra, é preciso que o novo SIG 
gere informações seguras, cruze dados de diferen-
tes setores e opere um sistema integrado de custos. 
Somente assim é possível monitorar o desempenho 
operacional e financeiro da instituição para a tomada 
de decisões. Com um SIG deste perfil, seria possível 
acessar informações gerenciais em tempo real, por 
meio de relatórios, planilhas de custo e análise sofis-
ticadas, o que melhoraria o processo operacional e a 
sustentabilidade financeira da instituição.

Alguns SIGs gerenciam todo o processo hospita-
lar: da admissão à alta dos pacientes. Os principais 
processos, nesse caso, são: a) internações, transferên-
cias e altas/óbitos; b) abertura da conta hospitalar; c) 
administração da ocupação de leitos; d) reserva de 
leitos e controle de listas de espera; e) painel de leitos 
por unidades, serviço e acomodação; f) controle da 
movimentação dos pacientes; g) controle de cauções; 
e h) controle de pendências de atendimentos.

Esses novos sistemas emitem formulários, contro-
lam a reserva de leitos e fornecem informações esta-
tísticas do perfil dos pacientes, procedimentos reali-
zados, taxas de ocupação hospitalar e tipos de leitos 
mais usados. Na internação, os postos de enfermagem 
realizam as funções administrativas, gerenciando o 
movimento do paciente, modificando on-line a situa-
ção dos leitos e parâmetros de faturamento e custos. 
Na alta médica, o sistema comunica a recepção e o 
faturamento para fechamento imediato da conta.

Esses novos sistemas desenvolvidos, a partir das 
necessidades de hospitais-clientes, apresentam como 
principais funcionalidades: a) o registro da movi-
mentação e alta médica dos pacientes; b) um mapa 
de horários e controle da checagem da medicação 
por paciente; c) o registro on-line de gastos na conta 
do paciente; d) o controle do estoque da unidade; e) 

a evolução de enfermagem e o controle da troca de 
plantão; e f) o uso de código de barras e palm-tops na 
checagem dos medicamentos. Assim, o sistema reú-
ne, em um único ambiente, indicadores de resultados, 
planilhas e gráficos de desempenho de todas as áreas 
do hospital. Também acessa relatórios, gera mensa-
gens de alerta on-line e notícias de mercado, além de 
filtrar dados e personalizar telas.

O administrador hospitalar, com essa ferramenta, 
pode simplificar a gestão, já que concentra, numa úni-
ca ferramenta, as tecnologias de Internet, mensagens 
eletrônicas e processos do sistema de gestão. É capaz 
de armazenar e acessar informações consolidadas 
a partir de dados gerados nos diferentes setores do 
hospital. Isso permite análises comparativas de infor-
mações ao longo do tempo, através de relatórios, pla-
nilhas, gráficos, processos e indicadores de resultado.

    4 CONCLUSÃO

Neste trabalho definimos e delimitamos o Sistema 
de Informações Gerenciais (SIG) e a gestão de infor-
mações. Também apresentamos seu papel na gestão 
das tomadas de decisão e descrevemos as falhas mais 
comuns que os sistemas atuais vêm gerando, sejam 
elas referentes aos equipamentos sejam referentes às 
práticas operacionais inadequadas. Procuramos de-
monstrar que é possível avançar na modernização da 
gestão hospitalar através da contratação de serviços 
de desenvolvimento de SIGs e da modernização de 
tecnologias de sistemas e de equipamentos.

Acreditamos que a implantação de novas ferra-
mentas de gestão hospitalar pode aumentar a satisfa-
ção dos clientes e do pessoal ocupado no atendimento 
hospitalar. Também pode agilizar processos e melho-
rar o desempenho financeiro das organizações hospi-
talares. Obviamente, que tal meta exige o aperfeiço-
amento do quadro de funcionário e a execução bem 
planejada de um amplo processo de reestruturação e 
adequação de práticas e serviços de infraestrutura em 
informática. Também é preciso estimular, no interior 
da empresa, a habilidade de identificar e analisar pro-
blemas e as informações com as quais será possível 
pensar, propor e executar soluções alternativas no 
processo de tomada de decisão.

Do mesmo modo, é preciso cuidar para que não 
se façam investimentos desnecessários em parcerias 
equivocadas e ferramentas que se sobreponham e 
concorram entre si. Também notamos que é preciso 
reservar tempo e recursos para selecionar fornecedo-
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res e para verificar a qualidade dos dados coletados e 
das informações geradas por sistemas desenvolvidos 
por esses fornecedores.

Assim, é possível implantar novas formas de re-
lacionamento entre os fornecedores de tecnologias 
e os hospitais. As tecnologias de gestão hospitalar 
mais fáceis de utilizar, mais rápidas e mais úteis para 
execução operacional e para a tomada de decisões 
já estão se tornando disponíveis como decorrência 
da “relação produtor-usuário”. Os benefícios de tais 
inovações tecnológicas, no que diz respeito ao rela-
cionamento entre empresas e ao produto tecnológico 
em si, podem ser marcantes, tanto do ponto de vista 

dos ofertantes quanto dos demandantes dos serviços 
de saúde, sobretudo no que diz respeito à rapidez no 
atendimento, à redução de custo, à melhor circulação 
de informações entre os departamentos e ao aumento 
da produtividade. 

Atualmente, a interação entre organizações é uma 
ferramenta poderosa do ponto de vista estratégico, 
tanto para o empresário empreendedor quanto para o 
gestor hospitalar empreendedor. A visão sistêmica do 
negócio e das mudanças de paradigmas, conceitos e 
tecnologias exige que esses atores se comportem mais 
como agentes de mudanças do que como gerentes de 
organizações arcaicas.
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PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA FRUTICULTURA DO RN: O CASO 
FINOBRASA
INTERNATIONALIZATION PROCESS OF ThE FRuIT 
OF ThE RN: ThE CASE FINOBRASA

reSuMo
Este trabalho tem como objetivo analisar as características do processo de formação de estratégias de internacionalização 
da fruticultura do Rio Grande do Norte, tendo como base o estudo sobre as atividades da empresa Finobrasa. Para tanto, 
a investigação foi realizada através dos preceitos da literatura acadêmica, que trata do processo de internacionalização de 
empresas, observando, como conceitos básicos, os conteúdos abordados pelas teorias de estratégias internacionais e a 
teoria da dependência de recursos. A estratégia metodológica de análise de conteúdo através de estudo de caso qualitativo 
(BARDIN, 2004; YIN, 2001) foi utilizada para alcançar esse objetivo. Desse modo, as estratégias internacionais da Finobrasa 
foram estudadas, observando-se as fases e eventos norteadores dos padrões e mudanças estratégicas. Por essa razão, foram 
investigadas teorias consoantes com o tema que, embora não tenham sido diretamente utilizadas na perspectiva da análise 
de conteúdo, foram importantes para a compreensão de um assunto tão complexo como o processo de internacionalização. 
Evidenciou-se que as dimensões mais relevantes, dentre aquelas apregoadas pela Escola de Uppsala, foram a aprendizagem e 
o gradualismo, que corroboram com as perspectivas de estratégias internacionais (MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG, 
1998). Dessa forma, foram identificados aspectos relativos à relação existente entre as estratégias de internacionalização e a 
dependência de recursos no processo de formação do padrão das estratégias organizacionais.

Palavras-Chaves: Internacionalização, visão baseada em recursos e estratégias internacionais

ABSTrACT
This work aims to analyze the characteristics of the formation process of internationalization strategies fruit of Rio Grande do 
Norte, based the study on the company's activities Finobrasa. Thus, the research was conducted through the precepts of 
academic literature that deals with the process of internationalization of companies, noting how basic concepts addressed 
by the content theories of international strategies and resource dependency theory. The strategy of content analysis through 
qualitative case study (Bardin, 2004; Yin, 2001) was used to achieve this goal. Thus, the strategies of international Finobrasa 
were studied by observing the phases and events of the standards and guiding strategic change. For this reason, we studied 
many theories consonant with the theme that although not directly used in the perspective of content analysis, were important for 
the understanding of a subject as complex as the process of internationalization. It was found that the most relevant dimensions 
among those touted by the Uppsala School have been learning, and gradualism corroborating emerging perspectives (Mintzberg, 
Waters, 1985; Mintzberg, 1998). Thus were identified aspects of the relationship between the internationalization strategies and 
resource dependence in the process of pattern formation of organizational strategies.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de internacionalização de empresas 
no Brasil é um tema relativamente novo e a literatura 
aponta para a necessidade de se explorar a temática 
de forma verticalizada, voltada para as práticas do 
comércio exterior. O estudo em questão, no entanto, 
tem um cunho prioritariamente teórico exploratório, 
já que se busca a observação de conceitos essenciais, 
visando a apresentar estratégias para o processo de 
internacionalização. 

Os estudos sobre internacionalização de empre-
sas privilegiam, basicamente, duas abordagens, eco-
nômica e comportamental. Existe uma vasta litera-
tura desenvolvida acerca do assunto. Os principais 
temas envolvem: o processo decisório ao ingressar 
no mercado internacional; principais motivações e 
obstáculos; e modos de entradas (ROCHA; MELO 
2002; FLORIANI E FLEURY, 2010). Embora essa 
literatura tenha sido bastante desenvolvida, segundo 
Rocha e Melo (2002), existe a carência de estudo que 
contemple a fase inicial desse processo. A presente 
investigação analisa essas abordagens, considerando 
suas semelhanças e diferenças, no que tange às estra-
tégias utilizadas pelas empresas no processo de in-
ternacionalização. A perspectiva orientada por cada 
autor gera uma condição complementar no estudo de 
estratégia organizacional. 

Com a necessidade de compreender o relacio-
namento da empresa com o ambiente em que está 
inserido, Ansoff (1973) e Prates e Balbinot (2010) 
entendem que a estratégia organizacional está intei-
ramente ligada ao comportamento dos gestores, sob 
a linha de pensamento racional, enfatizando recur-
sos que possam desenvolver previsibilidade e ajuste 
ao ambiente de mudança.

Os estudos sobre a teoria de Uppsala são carac-
teristicamente emergentes. Os pilares dessa teoria, 
pautados na aprendizagem, no gradualismo e em pas-
sos de natureza incremental, indicam essa tendência 
comportamental e processual. Já no modelo de estra-
tégias competitivas de Porter (1989), quando dispõe, 
ao ambiente nacional, a tarefa de preparar suas em-
presas para competição internacional, pressupõem 
reestruturação dos aspectos internos da organiza-
ção.  Sob essa perspectiva, entende-se que a teoria 
da dependência de recursos tangencia dois extremos, 
uma vez que defende que a empresa obteve acesso a 
recursos escassos estimulados por negócios interna-
cionais, como know-how e tecnologia devam ser pre-
tendidos pelas empresas a fim de alcançar condições 

de vantagens sustentáveis, muito embora não possa 
ser sistematizado seu desenvolvimento e manutenção 
oriundos necessariamente de operações fora do país.

Assim, com o intuito de estudar as informações 
mais significativas sobre o processo de internacio-
nalização, optou-se por estudar o caso da Finobrasa, 
a segunda maior exportadora de frutas do estado do 
Rio Grande do Norte (MDIC, 2010), que permitirá 
observar questões estratégicas, do ponto de vista prá-
tico, que corroboram com os preceitos teóricos. 

A empresa ingressou no mercado em 1998, mas já 
surgiu com um legado significativo, visto que pertence 
ao grupo Vicunha, que é um grupo nacional e iniciou 
suas atividades no Rio Grande do Norte através do 
cultivo do algodão. Na década de 90, surge um novo 
empreendimento, que é a atual Finobrasa, empresa de 
fruticultura, direcionada, principalmente, para a pro-
dução de manga e mamão. Está entre os cinco maiores 
exportadores de manga do país, sendo o maior expor-
tador do estado. Atualmente, a empresa emprega, na 
entressafra, 300 funcionários e, em períodos de safra, 
chega a empregar 900 trabalhadores. Para a região 
do Vale do Açu onde está localizada isso representa 
uma importância significativa para o desenvolvimento 
e para economia da região. Nesse sentido, entende-se 
que o caso em questão é significativo, no sentido de 
analisar o processo de formação das estratégias inter-
nacionais do segmento de fruticultura do RN.

    2 REFERENCIAL TEÓRICO

A discussão teórica proposta no artigo intervém di-
retamente na teoria da internacionalização processual 
e na teoria da visão baseada em recursos (RBV), volta-
da para a perspectiva da dependência de recursos.

 
2.1 Modelo ProCeSSuAl ProPoSTo 
PelA eSColA nÓrdiCA de uPPSAlA

O modelo proposto pelos autores, conhecido como 
o modelo de Uppsala (U-Model), evidencia, também, 
a perspectiva sequencial de processo de internacio-
nalização. A investigação tomou por base quatro em-
presas, cuja característica comum é o padrão linear do 
desenvolvimento das suas operações internacionais. O 
modelo é baseado no desenvolvimento do conhecimen-
to e comprometimento crescente no país estrangeiro.

Dessa forma, foram evidenciados quatro estágios: 
exportação esporádica não regulares; exportações 
por meio de representantes independentes; implan-
tação comercial de país estrangeiro; e investimento 

direto em país estrangeiro - IDE.
Outro escopo importante do estudo é a progressão 

geográfica dos negócios internacionais relacionada ao 
conceito de distância psicológica do mercado alvo, ou 
seja, fatores culturais linguísticos dificultam a comu-
nicação e o desenvolvimento do relacionamento com o 
cliente. Em se tratando do primeiro estágio, esse fator 
tem característica primordial. Embora o modelo apre-
sente característica sequencial, os autores admitem a 
possibilidade de organizações realizarem saltos mais 
altos, podendo eliminar algumas etapas do processo.

Johanson e Vahlne (1977) consideram, nessas eta-
pas, quatro conceitos importantes no planejamento do 
processo de internacionalização baseado na aborda-
gem de aprendizagem organizacional: conhecimento 
de mercado, comprometimento com o mercado, deci-
são de comprometimento, atividades correntes.

A aprendizagem organizacional pode se dar atra-
vés da aquisição de ativos, sejam eles tangíveis, in-
tangíveis, sejam através da aprendizagem imitativa, 
quando a empresa consegue observar o que a outra 
empresa faz para conseguir desenvolver bons negó-
cios no mercado externo. A aprendizagem organiza-
cional através de ativos intangíveis, notadamente pau-
tada na experiência dos indivíduos, remete à teoria de 
inovação, que observa o papel dos executivos como 
observador participante do processo. 

2.2 eSTrATégiAS nA ABordAgeM dA 
dePendÊnCiA de reCurSoS

A teoria da dependência de recursos, no entanto, 
oferece outra visão do ambiente, criticando a passivi-
dade das organizações e entendendo a empresa como 
agente transformador das condições de mercado 
(HOOPES, 2003; HALL, 2004). A teoria da depen-
dência de recursos reconhece a dependência das or-
ganizações em relação ao ambiente, no que se refere 
aos recursos necessários para o crescimento das ati-
vidades produtivas, porém, a organização é capaz de, 
também, influenciar o seu ambiente, através da im-
portância de seus bens para o mercado, isso depende-
rá da capacidade e do dinamismo da riqueza do meio 
ambiente, no qual, a organização está inserida.

Assim, o grau de controle que uma organização pos-
sui em relação aos recursos necessários à sua produção 
está diretamente ligado à facilidade de se alcançar esses 

insumos de outras organizações. Nesse sentido, a rela-
ção de poder de uma empresa em relação à outra está de-
finida através da dependência de que uma organização 
tenha em relação à outra. De acordo com Hall (2004), 
quando os recursos fundamentais tornam-se escassos 
e passam a custar mais, estabelece-se um ambiente de 
incertezas, no qual, a competição se torna mais acirrada.

Com o advento da manutenção do controle dos 
meios de produção, as organizações estabelecem  rela-
ções amistosas com empresas do segmento, de forma 
a oportunizar condições favoráveis, através de alianças 
estratégicas. Outras organizações que estejam envolvi-
das no processo. Nesse sentido, através de alternativas 
políticas, as organizações interagem com o ambiente 
para torná-lo resultado de um processo de estruturação 
organizacional. Para tanto, as organizações buscam 
estabelecer as seguintes condições: a) influenciar as 
outras empresas, em seu ambiente, com o intuito de 
minimizar a competição e manter o controle do acesso 
aos recursos raros; b) atender às demandas de outras 
organizações, em ambientes distintos, com a finalidade 
de obter recursos dessas empresas.

De acordo com a teoria da dependência de re-
cursos, existem, ainda, algumas distinções a serem 
promovidas pelas organizações para que apresentem 
um papel diferenciado na cadeia produtiva. Quan-
to mais especializados os recursos, maior será seu 
poder de influência sobre as organizações e; quanto 
mais próxima a organização estiver de outra empre-
sa que possuía monopólio de determinado recurso, 
maior será o seu poder de barganha em função da 
redução do custo de transação.

    3 AS ESTRATÉGIAS DE         
    INTERNACIONALIZAÇÃO DA      
    FINOBRASA 

A dinâmica dos processos de estratégia, na medida 
em que eles se desenvolvem, especificamente quanto 
à internacionalização das empresas, a trajetória da Fi-
nobrasa foi subdividida em 4 (quatro) fases, de acordo 
com os eventos e/ou episódios mais marcantes vivi-
dos, conforme evidenciados pela empresa, que apon-
tou quatro marcos importantes na definição das suas 
estratégias internacionais, conforme a seguir:

Figura 1: Formação das estratégias da Finobrasa
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Através das alianças estratégicas desenvolvidas 
pelo Grupo Vicunha, a empresa teve condições di-
ferenciadas em se inserir no mercado internacional, 
além disso, a venda através de janelas de mercado e a 
crescente demanda internacional pelo produto permi-
tiram que a empresa tivesse sua produção totalmente 
direcionada para o mercado internacional.

A principal estratégia para o alcance do mercado 
internacional foi o desenvolvimento de um produto 
de maior aceitação no mercado, de maior qualidade. 
Isso só foi possível através do desenvolvimento de es-
trutura produtiva e capacitação profissional.

Foram 04 grandes marcos na breve história da 
empresa, que lhe permitiram obter bons resultados 
no mercado internacional: em 2001, foi edificado um 
packin-house, que é uma estrutura necessária ao ar-
mazenamento e controle da qualidade dos frutos; em 
2006, foi implantada uma política interna direcionada 
à qualidade do produto, um processo de auto-inspe-
ção das operações, desde o cultivo até a embalagem 
do fruto; em 2006, foram instalados módulos do ERP, 
utilizados pelo grupo Vicunha, direcionados para 
o controle financeiro e contábil da Fibobrasa; e, re-
centemente, em 2008, a empresa passa a operar com 
módulos de controle da produção, através do ERP, já 
customizados a produção de mangas e mamão. Em-
bora a empresa esteja focada na produção de frutas 
tropicais, com a finalidade de desenvolver o solo, a 
empresa volta a produzir algodão, em 2008, no Rio 
Grande do Norte.

Considera-se que o padrão de formação de estraté-
gias internacionais da Finobrasa se mantém constante 
e gradual e apoiou a decisão inicial pela internaciona-
lização, principalmente associado às questões climá-
ticas, políticas ou macroeconômicas.

Observou-se que, gradualmente, a empresa apri-
morou a capacitação de seus profissionais e, por 
consequência, profissionalizou os processos de suas 
atividades. Poucos foram, portanto, os pontos de rup-
tura; as mudanças foram implementadas de maneira 
gradativa. Entende-se que isso se deve à identidade 
cultural de pioneirismo, qualidade, competitividade 
e inovação que a empresa possui. As necessidades 
de mudança são compartilhadas por aqueles que for-
mam a empresa e, principalmente, alavancadas pelas 
diretrizes empenhadas pelo Grupo Vicunha. 

A ruptura, enquanto invalidação das práticas an-
teriores e substituição destas por formas inteiramente 
novas, foi, de fato, percebida na trajetória da empresa 
a partir de 2001 e, de forma mais expressiva, em 2006, 
cujas atribuições se deram em aspetos estruturais da 

empresa. As mudanças foram frutos da consequência 
natural de crescimento e expansão das operações in-
ternacionais, que exigiam uma adaptação dos meios 
de produção à demanda externa.

Em 1998, ano de fundação da empresa, percebeu-
-se a forte influência da implantação dos projetos de 
irrigação e dos agentes externos para que a decisão 
inicial da internacionalização fosse tomada, a taxa 
cambial e o aumento da demanda por produtos exó-
ticos foram favoráveis às estratégias do grupo Vicu-
nha, de maneira geral, deliberadas, orientadas pela 
intenção de ganho de competência no mercado inter-
nacional com o comércio de perecíveis. 

Diversos foram os eventos e episódios marcantes 
na terceira fase da trajetória da empresa. Primeira-
mente, deu-se o início efetivo das exportações para 
os Estados Unidos. Isso exigiu do Grupo um inves-
timento em tecnologia para adequar o processo pro-
dutivo às exigências fitossanitárias do novo mercado, 
reforçando os pilares da empresa em qualidade e pro-
dutividade. 

    4 TEORIA DE UPPSALA E AS          
    ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DA  
    FINOBRASA

O crescimento internacional das empresas está 
intimamente associado à aquisição incremental e 
evolutiva do conhecimento e acúmulo de experiên-
cias. Influenciados pelas ideias da Teoria de Uppsala 
(JOHANSON; VAHLNE, 1977), Prates e Balbinot 
(2010) destacam a empresa como unidade de análise, 
bem como o papel da aprendizagem organizacional 
e o comportamento adaptativo e gradativo do com-
prometimento com o mercado externo. Diante disso, 
propõe-se analisar os dados coletados sob a luz dessa 
teoria, compreendendo o processo de internacionali-
zação da empresa.

Para a empresa, a aprendizagem permitiu que fos-
sem otimizados padrões de estratégia bem sucedidos 
em vários momentos. Investiu-se em pesquisa em ou-
tros países, de forma a conhecer as principais aspira-
ções do mercado consumidor, além disso, a empresa 
tratou de conhecer as principais técnicas de produção 
em estados onde a fruticultura já era desenvolvida de 
forma profissionalizada.

Portanto, seja na área comercial e práticas de ne-
gócios, seja na área técnica e de produção, o acúmulo 
de experiências internacionais e a sondagem no am-

biente fizeram com que as ações das empresas fos-
sem redirecionadas. 

O crescimento gradual e a aprendizagem emer-
gente foram decisivos para o desenvolvimento das 
estratégias internacionais da empresa, promovendo 
o desenvolvimento de competências de mercado, a 
partir da experiência, e o estabelecimento de parce-
rias. Assim, percebem-se características emergentes 
e típicas entre os exemplos apresentados pela Escola 
Nórdica de Uppsala. 

A empresa, ao ingressar no mercado interna-
cional, buscava, além de pulverizar o risco dos 
investimentos do Grupo Vicunha, aproveitar a 
oportunidade de crescimento rápido em função 
da rentabilidade do negócio, promovida pela taxa 
cambial do período. O foco foi sendo alterado atra-
vés da consolidação da atividade e pelo fato da 
taxa cambial passar a não ser tão atrativa. 

Desse modo, é possível confirmar que a aprendi-
zagem em muito contribuiu para as decisões de in-
vestimento da empresa. Algumas técnicas de produ-
ção utilizadas foram aprendidas. Isso se refletiu, por 
exemplo, na modernização do parking house, quanto 
às técnicas de triagem dos frutos ou de embalagem. 

Em síntese, a aprendizagem, apregoada pela Esco-
la Nórdica (JOHANSON; VAHLNE, 1997), fez parte 
das práticas bem sucedidas da Finobrasa, ao atender 
às demandas do mercado internacional, realizada em 
conjunto com o desenvolvimento das competências 
empresariais. O aproveitamento da aprendizagem na 
empresa fez com que ela incrementasse a atividade 
produtiva, conhecesse a concorrência e os clientes, 
ampliando, assim, a eficácia das suas estratégias. 

A Finobrasa segue a estratégia internacional, que 
trata do desenvolvimento de produtos no país de ori-
gem para introdução posterior no mercado externo, 
explorando capacidades de aprendizado e de relacio-
namento. Essa abordagem é típica das atividades de 
exportação e, mais, típica daquelas relacionadas ao 
agronegócio. Portanto, o modo de entrada mais repre-
sentativo, dentre aqueles apresentados na literatura 
(ROOT, 1994), é a exportação. 

Dentre as quatro categorias de influência do 
desempenho exportador em empresas brasileiras 
(ROCHA; 2002), percebe-se que as características 
dos dirigentes (suas principais motivações, percep-
ções e especificidades pessoais) e as características 
intrínsecas da empresa (estrutura organizacional, 
pessoas, processos, cultura ou seu conjunto único 
de recursos) foram decisivas para a recente trajetó-
ria da Finobrasa.

    5 ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA            
    DE RECURSOS NO PROCESSO         
    DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA        
    FINOBRASA

Ao ingressar no mercado internacional, a empresa 
buscava, além de pulverizar o risco dos investimen-
tos do Grupo Vicunha, aproveitar a oportunidade de 
crescimento rápido em função da rentabilidade do 
negócio promovida pela taxa cambial do período. 
Corroborando, pelo que explica Hessels e Terjesen 
(2008), baseados na teoria da dependência do recur-
so, que fatores em relação ao ambiente econômico no 
mercado interno pudessem ser relevantes na escolha 
da modalidade de exportação.

A grande dificuldade observada pela empresa se 
deu, basicamente, em três frentes de recursos escas-
sos: recursos financeiros, recursos laborais e conhe-
cimento. Embora existisse know-how estabelecido 
do Grupo Vicunha para o mercado internacional, as 
operações de mercado com a fruticultura era uma ex-
periência nova e, por essa razão, a Finobrasa funcio-
nou como laboratório durante os primeiros três anos 
de existência da empresa, até que os negócios tomas-
sem dimensões satisfatórias.

O processo de internacionalização de empresas, 
apoiado na dinâmica de mercado, oportuniza um 
ambiente complexo, envolvendo muitas mudanças e 
incertezas. Assim é que muitas teorias foram desen-
volvidas, de forma que as organizações pudessem 
reagir de modo passivo às mudanças de mercado, 
dentre elas podemos citar a teoria contingencial es-
trutural e a teoria de sistemas abertos (WERNER-
FELT, 1994; HALL, 2004). 

A dependência do recurso se aplica à realidade 
de médias e pequenas empresas, visto que elas não 
podem produzir todos os recursos necessários e, con-
sequentemente, dependem da troca com outras orga-
nizações, em seu ambiente, para obter o acesso aos 
recursos escassos (HOOPES, 2003; HALL, 2004; 
FERNANDES; MELO, 2010). Nesse sentido, a em-
presa pode oportunizar operações financeiras lastre-
adas com negócios internacionais.

Os mecanismos de Adiantamentos sobre Contra-
tos de Câmbio - ACC e Adiantamentos sobre Cam-
biais Entregues – ACE foram utilizados para garantir 
o giro da produção, visto que, no período de safra, a 
empresa tinha custo financeiro elevado. Essas ope-
rações consistem na antecipação de recebíveis da se-
guinte forma: os exportadores recebem ACC e ACE, 
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consistem na antecipação total ou parcial de recur-
sos financeiros ao exportador, em moeda nacional, 
correspondentes a pagamento que será efetuado por 
importador em futuro próximo. Os recursos normal-
mente oferecidos, em condições vantajosas em rela-
ção à maioria das demais linhas de financiamento 
disponíveis para mercado interno, podem ser utiliza-
dos para a produção ou para a comercialização exter-
na, ou mesmo para ambas as fases.

    6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de formação das estratégias interna-
cionais da empresa ocorreu sob a perspectiva emer-
gente da administração. As reorientações estratégicas 
ou pontos de ruptura não acontecer de forma expres-
siva na trajetória da empresa: sua evolução ocorreu 
de modo gradual. 

Embora o Grupo Vicunha tivesse larga experiên-
cia em negócios internacionais na linha têxtil, obser-
vou-se que a Finobrasa demandava maior atenção no 
sentido de estabelecer um planejamento estratégico. 
Conclui-se que as deliberações ocorriam de forma 
pouco organizada, sem que houvesse um objetivo co-
erente a ser alcançado. As estratégias foram, em sua 
maioria, formuladas, mesmo que todas não tenham 
sido realizadas, e o principal fator moderador do pro-
cesso de formação de estratégias foram as contingên-
cias do ambiente externo. 

Diante desse cenário, a empresa permitiu o surgi-
mento das estratégias emergentes. Estas, que não têm 
início em uma intenção prévia, estiveram também 
presentes em vários momentos da trajetória da em-
presa, e, tão logo se tornaram padrão, foram utiliza-
das, como deliberadas, na segunda fase do processo 
de formação de estratégias, de forma particular. 

Devido à demanda de alto nível de qualidade dos 
Estados Unidos, observam-se que a orientação para a 
qualidade da fruta, a produtividade e a vocação inter-
nacional, com o crescimento contínuo das suas ope-
rações, compuseram a margem da estratégia. A fle-

xibilidade, a velocidade e as capacidades dinâmicas 
globais, reforçadas por sua cultura organizacional, 
levaram a empresa a padrões de adaptação bem suce-
didos e orientados, tal como propõe a perspectiva do 
incrementalismo lógico. 

Ressalta-se, ainda, que, continuamente, a empre-
sa buscou estratégias caracterizadas por delimitar os 
objetivos, permitindo a flexibilidade aos meios para 
o alcance de metas. Sobre a internacionalização da 
região, entende-se que três correntes distintas, po-
rém congruentes, ocorreram para que esse cluster 
da fruticultura alcançasse o destaque internacional 
e o padrão de qualidade requerido pelo mercado: a) 
a dinâmica da competição mundial e as janelas co-
merciais de exportação bem delineadas, b) a inicia-
tiva empresarial altamente profissionalizada, e c) os 
investimentos públicos em incentivos fiscais, que im-
pulsionaram sobremaneira os resultados do pólo. 

Os fatores de produção presentes no ambiente ex-
terno, quais sejam, água irrigada e clima favorável, 
foram decisivos para que o Grupo buscasse a sua 
identidade como produtora e exportadora de manga. 
A própria decisão pela internacionalização foi sobre-
posta pelas variáveis contextuais. 

O fenômeno da internacionalização foi fomentado 
por aspectos relativos ao contexto econômico vivido 
pela empresa, que pode ser observado nos primeiros 
anos de atuação da Finobrasa, nos quais, as condições 
ambientais foram decisivas como fontes de vantagem 
competitiva e na  barganha de recursos valiosos 

O argumento de que o contexto externo tenha 
sido predominante no início das operações interna-
cionais da empresa é apoiado, ainda, pelo oportu-
nismo fortemente presente em 1998, em função da 
taxa cambial operada no período. Por essas razões, 
é possível observar, também, que, em sendo possível 
estabelecer uma ordem hierárquica de influência para 
as empresas exportadoras de frutas do pólo, a ordem 
se estabeleceria na seguinte dinâmica: alta influência 
do ambiente externo e baixa influência do ambiente 
interno, nas duas primeiras fases, para alta influência 
de ambos os ambientes na terceira e quarta fases.
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INTERNACIONALIZAÇÃO BANCÁRIA 
BRASILEIRA: ESTUDO DE CASO DO 
BANCO ITAÚ
BRAZINLIAN BANKING INTERNATIONALIZATION: ITAu BANK 
CASE STuDYA

reSuMo
Este estudo tem como objetivo avaliar as estratégias adotadas por um dos três maiores bancos brasileiros, o Banco Itaú, para 
ingressar no mercado varejo no exterior. Para alcançar o objetivo proposto, foi feita uma revisão bibliográfica da literatura sobre 
as principais abordagens teóricas de internacionalização de empresas. Esta revisão se apoiou, principalmente, no paradigma 
eclético proposto por Dunning (1993, 1998 e 2000) e na Teoria da Escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 1990). 
Como apoio às teorias, esta pesquisa revisou trabalhos com foco na internacionalização de bancos de varejo, publicados 
em periódicos nacionais e do exterior.  Para a análise das estratégias de internacionalização, individual e comparativa entre 
os bancos, assim como para identificar os modos de entrada escolhidos pelos bancos, foi desenvolvida uma pesquisa com 
objetivos exploratórios, abordagem qualitativa e coleta de dados secundários. Os resultados das análises apontaram que a 
internacionalização do Itaú pode ser analisada pelo paradigma eclético e que foi sequencial, de certa forma como proposto por 
Uppsala. E com a intenção de se tornar um grande player global, mas, no momento, com forte atuação na America Latina por 
intermédio de aquisições.

Palavras-chave: Estratégia internacional. Paradigma eclético. Escola de Uppsala. Setor bancário.

ABSTrACT
This study aims to investigate the strategies adopted by one of the three biggest Brazilian Banks to internationalize: Banco 
Itaú. Literature review about the main theoretical aproaches in business internationalization was done. The review was mainly 
supported by the Eclectic Paradigm proposed by Dunning (1993, 1998 e 2000) and by the Uppsala School (JOHANSON; 
VAHLNE, 1977; 1990). The research revised the works focusing the internationalization of retail banks published in Brazilian and 
international academic journals. To analyze the internationalization strategies, as well to indentify the chosen entry modes, it was 
made a qualitative research and secondary data collection. The results pointed that Itaú internationalization maybe analyzed by 
the eclectic paradigm and that was sequential as Uppsala states in a certain way. 

Keywords: international strategy; eclectic paradigm; Uppsala School; banking
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    1 INTRODUÇÃO

Os bancos comerciais são as principais institui-
ções que atuam nos mercados financeiros interna-
cionais pelas atividades que desenvolvem. Além das 
atividades tradicionais de recebimento de depósitos e 
concessão de empréstimos, os bancos oferecem ser-
viços financeiros como câmbio, seguros, operações 
com derivativos, entre outros (ROBERTS, 2000). Es-
sas instituições têm crescido, substancialmente, nos 
últimos anos, como parte do processo contínuo da 
globalização das atividades econômicas. No final do 
século XIX, os bancos estrangeiros já estavam pro-
fundamente envolvidos em grandes investimentos no 
exterior, em particular para as colônias, e, desde en-
tão, o setor bancário vem ampliando o seu processo 
de internacionalização, alternando períodos de esta-
bilidade com aceleração (POZZOLO, 2008). 

Esse movimento de internacionalização dos bancos 
tem reflexo direto nas operações de fusões e aquisições 
(F&As) no setor bancário, que têm ocorrido em todo 
o mundo, começando nos Estados Unidos, nos anos 
oitenta, e chegando à Europa, nos anos noventa (FO-
CARELLI; PANETTA; SALLEO, 2002), impulsio-
nado por, além da globalização, outros fatores, como 
aumento da concorrência, desregulamentação do setor 
financeiro e progresso tecnológico, tornando-se, assim, 
corporações maiores e mais poderosas (ROBERTS, 
2000). Em grande medida, as F&As construíram o 
processo de internacionalização dos bancos. 

Na América Latina, esse fenômeno começou cerca 
de uma década mais tarde. Durante a década de 1990, 
o setor financeiro na América Latina foi dos que mais 
recebeu investimentos estrangeiros. Nesse período, o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) do Brasil passou 
por profundas transformações estruturais. A face vi-
sível das mudanças foi a entrada de novos bancos es-
trangeiros no País no ensejo da liquidação de bancos 
e privatização de bancos estatais.

Por um lado, esse novo ambiente apresentou-se 
como uma ameaça aos pequenos e médios bancos 
domésticos, pela chegada dos bancos estrangeiros, 
notadamente europeus, tanto na tentativa de adquiri-
-los como em busca de mercados. Por outro lado, os 
grandes bancos nacionais aproveitaram as oportunida-
des decorrentes das privatizações dos bancos estadu-
ais e foram às compras.  Assim, enquanto os bancos 
europeus expandiam suas operações além fronteira, as 
congêneres domésticas buscavam aumentar a partici-
pação em “casa”, postergando, dessa forma, o processo 
de internacionalização que se intensificou, de fato, no 

decorrer dos anos 2000, na condição de late movers.  
Na última década, muitos bancos ingressaram em 

mercados no exterior, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Isso foi motivado pela globalização 
e pelo aumento na intensidade da integração financei-
ra. Com relação ao investimento direto no estrangeiro 
(IDE), os bancos procuram pesar os custos e os riscos 
de entrada em outros mercados, comparando-os com 
as oportunidades em casa e com outras modalidades 
de prestação de serviços transfronteiras. 

O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias 
adotadas pelo Banco Itaú, um dos três maiores bancos 
brasileiros no processo de internacionalização pelo IDE, 
no contexto do ambiente internacional de negócios.

O artigo, além desta introdução, está dividido em 
quatro partes. A seguir, é apresentada uma revisão 
da literatura, considerando duas teorias importantes 
de internacionalização: Paradigma Eclético e Teoria 
de Estágios de Internacionalização de Uppsala. No 
terceiro capítulo, é apresentada a metodologia para o 
estudo de caso do banco Itaú. No capítulo seguinte, 
são apresentados os resultados e a análise. Finalmen-
te, as considerações finais, incluindo as limitações e 
recomendações para trabalhos futuros.

    2 REVISÃO DA LITERATURA
 

2.1 o PArAdigMA eCléTiCo 
O Paradigma Eclético (DUNNING 1988, 1993, 

2001), tido por muitos estudiosos como a principal 
abordagem econômica utilizada para explicar o fenô-
meno da internacionalização, aplica os conceitos de 
custos de transação às decisões de internacionaliza-
ção da firma (WILLIAMSON, 1975), tentando expli-
car quais características das empresas e dos mercados 
estimulam a internacionalização com investimento 
externo direto. Essa teoria entende a decisão de inves-
timento direto no exterior como consistindo em uma 
escolha entre mercados ou hierarquia (BUCKLEY; 
CASSON, 1976). 

A teoria dos custos de transação (COASE, 1937; 
WILLIAMSON, 1975), considera que, uma vez atu-
ando em um ambiente institucional carregado de in-
certezas, as empresas utilizam, nas suas transações, 
instrumentos de normalização, os contratos, que vi-
sam resguardá-las em caso de não cumprimento de 
termos ou de ganhos adquiridos na operação. Por cus-
to de transação, entendem-se todos aqueles aos quais 
a empresa incorre para colocar seu produto ou servi-
ço no mercado, relacionados à execução da atividade 

econômica da empresa, visto que ela não detém conhe-
cimento de todos os fenômenos que podem influenciar 
no custo. Conseguir o menor custo para comercializar 
o produto é a medida da eficiência e se traduz no maior 
ganho econômico e em melhores condições de compe-
tir no mercado (PINTO et al, 2010). 

O conceito de internalização (BUCKLEY; CAS-
SON, 1976; RUGMAN, 1981), também componente 
do paradigma eclético, mostra que a empresa tem a 
função de internalizar ou integrar as transações inefi-
cientes ou dispendiosas, quando realizadas pelo mer-
cado. A organização opera no mercado externo, rea-
lizando as atividades internamente e obtém vantagem 
por conseguir manter a propriedade do conhecimento 
circulado dentro da firma. Esta facilidade de coorde-
nação traria melhor desempenho para a organização 
(PROENÇA; OLIVEIRA, 2006).

A taxonomia proposta por Dunning serve de fun-
dação às pesquisas contemporâneas e, genericamen-
te, nas últimas três décadas (PINTO ET AL, 2010), à 
pesquisa sobre as operações das empresas multina-
cionais (EMNs). A importância do seu extenso tra-
balho, realizado ao longo de cerca de cinquenta anos 
de uma carreira acadêmica prolífica, e a sua contri-
buição são manifestas nas atuais referências mesmo 
aos seus trabalhos iniciais (DUNNING, 1958, 1972; 
1973; 1977) sobre o paradigma eclético e à razão de 
ser da empresa multinacional (DUNNING, 1981, 
2000). Assim, se consolidou como um dos modelos 
teóricos mais reconhecidos em negócios internacio-
nais. Por essas razões, neste estudo, será adotado o 
enfoque teórico econômico/estratégico, em especial 
Dunning (1993; 1998; 2001). 

A vantagem de propriedade evidencia uma vanta-
gem competitiva eventualmente emergente de deter 
um recurso, capability ou ativo específico que con-
fere à EMN uma capacidade superior de gerar valor 
(PINTO et al., 2010). Estas vantagens de proprieda-
de geralmente assumem a forma de bens intangíveis 
(inovações de produto, gestão da produção, organi-
zação e sistemas de comercialização, conhecimento 
não-codificável, capital humano, etc), mas, também, 
incluem ativos que surgem como resultado da gover-
nança comum das atividades além fronteiras de valor 
agregado, na visão de Chudnovsky e Lopez (2000).

Em certos casos, os benefícios de realizar inter-
namente as operações, nomeadamente para melhor 

explorar os seus recursos específicos (vantagem de 
propriedade), são superiores – e, nesses casos, a EMN 
realiza IDE, daí, surge a vantagem de internalização. 
Noutros casos, será possível a eficiente contratação 
no mercado através de modos, como o licenciamento 
a parceiros externos. (PINTO et al., 2010).

 As vantagens de localização são específicas 
dos países onde as operações são realizadas. Esta-
riam presentes sempre que ganhos transacionais, em 
função da administração de atividades comuns em 
vários lugares, estivessem presentes.  A respeito des-
sas vantagens, Pinto et al. (2010, p. 14) escreveram:

Na seleção da localização, a EMN precisa ter em 
conta fatores específicos ao local como sejam: o 
custo dos fatores produtivos, a acessibilidade, a 
disponibilidade de conhecimento, as políticas in-
dustriais governamentais, a dimensão e potencial 
do mercado, entre outros. A localização selecio-
nada para as operações influencia a capacidade da 
empresa em explorar os seus ativos, ou recursos 
específicos (ou seja, as suas vantagens de posse).

Estas são, portanto, as três colunas do paradigma 
e compõem o OLI: Ownership - vantagem de proprie-
dade; Location – vantagem de localização; Interna-
lization – vantagem de internalização. Em resumo, 
quando há a justaposição das três vantagens a empre-
sa realiza o IDE. 

Dunning (1988) propõe quatro tipos diferentes 
de motivos para a realização de investimento es-
trangeiro. São estes, segundo a explicação de Pinto 
et al. (2010): acesso a recursos (resource seeking) – 
visa acessar recursos naturais, matérias-primas ou 
outro fator produtivo em condições mais vantajosas 
(por exemplo, em maior abundância ou a menor cus-
to); acesso a mercado (market seeking) – visa entrar 
em um novo mercado, por exemplo, para ampliar a 
sua base de clientes; acesso a eficiência (efficiency 
seeking) – visa melhorar a eficiência da empresa, 
tornando-a mais produtiva, por exemplo, através de 
melhor divisão do trabalho ou da especialização dos 
seus recursos; acesso a recursos estratégicos (strate-
gic asset seeking) – visa desenvolver as competên-
cias, recursos e capabilities da empresa, assim con-
tribuindo para aumentar a sua vantagem competitiva.

O Quadro 1 resume as principais variáveis que 
influenciaram as decisões das empresas sobre a in-
ternacionalização.
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Na definição da fundamentação teórica de sua pes-
quisa, Sagari (1992) argumenta que o paradigma eclé-
tico propõe explicar a transnacionalização de firmas 
com base nas vantagens específicas de localização, 
posse e internalização. Gray e Gray (1981) e Yanno-
poulos (1983) aplicaram o quadro conceitual forneci-
do pelo paradigma eclético para elaborar uma análise 
descritiva da atividade bancária transnacional. Nesse 
contexto, na medida em que um banco presta servi-
ços através de escritórios ou agências localizados fora 
do seu país de origem, depende do comparativo das 
vantagens de localização entre os países de origem 
e destino, de suas vantagens de posse em relação aos 
bancos do país anfitrião e de sua capacidade de inter-
nalizar essas vantagens (SAGARI, 1992).

Uiaopin (2005) considera o paradigma eclético 
de Dunning um compreensivo quadro teórico capaz 
de explicar os diferentes tipos de IDE e os motivos 
que levam um banco, em determinado estágio de de-
senvolvimento, a iniciar a expansão para o exterior, 
como ela é executada e quais implicações de tais ati-
vidades para o mercado no país anfitrião. Por outro 
lado, Qian e Delios (2008) ponderam que, para alguns 
pesquisadores, o paradigma eclético adota uma abor-
dagem estática para explicar a internacionalização 
de bancos. O constructo de Dunning tem foco nos 
fatores – vantagens de propriedade, internalização e 
localização - que existiam antes da expansão inicial 
de um banco para o exterior. Ou seja, os ativos ou 
recursos que se desenvolvem depois da entrada ini-
cial não são levados em consideração nas análises 
e ampliações posteriores. No entanto, a evolução da 
experiência e das capacidades na pós-entrada pode 
influenciar o comportamento das empresas na expan-
são subsequente.

 
2.2 TeoriA doS eSTágioS dA 
inTernACionAlizAÇÃo

A aplicação da teoria dos estágios também foi 
identificada nas pesquisas empíricas relacionadas às 
estratégias de internacionalização de bancos. Esse 
modelo se baseia na idéia de que o conhecimento 
das empresas sobre as diversas variáveis do mercado 
são determinantes para o processo de internaciona-
lização. As firmas internacionalizam, de início, para 
países com os quais a distância psíquica é curta, e 
usando os modos de entrada de baixo envolvimento 
(por exemplo, as exportações) e que, gradualmente, 
expandem suas operações para países mais distantes 
e utilizando os modos de entrada com maior com-
prometimento de recursos, a exemplo da aquisição 

ou investimento de raiz (JOHANSON; WIEDER-
SHIEM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977; 
LUOSTARINEN; WELCH, 1990; ROOT, 1994). 

A pesquisa conduzida por estes autores, entre ou-
tros, sugere que 

modos de entrada de estrangeiros seguem um 
padrão sequencial, que começa com as exportações 
e culmina com as operações de IDE (FERREIRA; 
SERRA, 2007).

A considerar a abordagem por estágio, ou evoluti-
va, os pesquisadores Johanson e Vahlne (1977, 1990) 
desenvolveram uma distinta linha de pensamento, a 
partir de estudos do processo de internacionalização 
das empresas suecas. Essa linha de pensamento, que 
mais tarde veio a se chamar o processo de interna-
cionalização da firma da Escola de Uppsala, levou os 
estudos de Negócios Internacionais a cruzarem os li-
mites da Teoria Econômica para abranger também a 
Teoria do Comportamento Organizacional, através dos 
trabalhos de Jan Johanson e Jan-Erik Valne, conside-
rados marcos da Escola (HILAL; HEMAIS, 2001). 
Colocado de forma simples, o conceito da abordagem 
evolucionária é que as firmas evoluem gradualmente 
na sua internacionalização, num modelo de aquisição 
de conhecimento e de experiências que as habilita a 
avaliar os riscos e oportunidades. A firma internacio-
naliza suas operações inicialmente para países próxi-
mos e, conforme vai ganhando mais experiência, pro-
cura países cada vez mais distantes e compromete uma 
maior quantidade de recursos (FERREIRA; SERRA, 
2007). Johanson e Vahlne (1990) afirmam a importân-
cia da empresa se beneficiar do aprendizado sucessivo, 
através de etapas de comprometimento crescente com 
os mercados estrangeiros, além de defenderem que os 
IDE’s iniciais sejam realizados em países com baixa 
distância psíquica do país de origem.

Jumpponen et al. (2004) argumentam que, no 
caso dos bancos, o padrão de internacionalização 
dificilmente se ajusta ao modelo sequencial es-
candinavo. Os serviços financeiros requerem um 
contato próximo e proximidade física entre pres-
tadores e consumidores, não sendo possível entrar 
no exterior via exportação. Assim, os bancos têm 
que escolher, desde o início do processo de interna-
cionalização, modos de entrada mais sofisticados, 
que, via de regra, envolvam investimento direto. 
Consequentemente, eles não obtêm conhecimento 
e experiência antes e tem que enfrentar os riscos 
do mercado externo já no início do processo de in-
ternacionalização. Por outro lado, Mello e Rocha 
(2003) consideram que a expansão do Itaú para a 
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Argentina seguiu o modelo gradual de Uppsala. 
Assim, a teoria dos estágios será aplicada como te-
oria subsidiária nesta pesquisa.

2.3  reviSÃo de PeSquiSAS eMPÍriCAS 
São muitas as pesquisas, com foco no banco multi-

nacional, realizadas por estudiosos de diversas partes 

do mudo. Com o objetivo de identificar e descrever o 
referencial teórico utilizado, bem como as principais 
conclusões, este estudo optou por revisar os trabalhos 
com foco na internacionalização de bancos de varejo, 
por estarem mais relacionados com o tema da presen-
te pesquisa, que estão apresentados, de forma resumi-
da, no Quadro 2 a seguir.

2.4 ModoS de enTrAdA no eXTerior
Modo de entrada no estrangeiro pode ser definido 

como “um arranjo institucional que possibilita a en-
trada de produtos, tecnologia, competências, gestão e 
outros recursos de uma empresa em um país estran-

geiro’’ (ROOT, 1977).
Garrido (2007), numa adaptação da proposição de 

Root (1994), propôs duas categorias para classificar 
os modos de entrada, em função da quantidade de 
recursos comprometida, do grau de controle sobre as 

atividades de marketing internacional, da proprieda-
de e dos riscos sobre o empreendimento. Elas foram 
denominadas: ‘modos de baixa complexidade’ e ‘mo-
dos de alta complexidade’.

Os modos de baixa complexidade comprometem 
menores volumes de recursos, oferecem menores ní-
veis de controle sobre as atividades de marketing in-
ternacional e expõe a organização a menores riscos 
que os demais modos de entrada. Aqui se enquadram 
as exportações diretas aos clientes internacionais e as 
exportações indiretas. 

Os modos de alta complexidade, que representam 
os acordos contratuais, como licenciamentos e fran-
quias, joint ventures e os IDE – investimentos dire-
to exterior, são os exigem há maior envolvimento da 
organização e maior comprometimento de recursos, 
riscos e controles. Para este estudo, interessa a mo-
dalidade IDE, que configura em investimentos feitos 
pela empresa, que envolvem propriedade e conferem 
controle gerencial efetivo sobre a operação.

Segundo Roberts (2002), a atividade bancária in-
ternacional tem duas dimensões: serviços bancários 
internacionais e os bancos multinacionais. Serviços 
bancários internacionais representam o atendimento 
das necessidades internacionais de clientes, como 
importadores, exportadores ou viajantes, no país ou 
no exterior. Para tanto, muitos bancos mantêm rela-
ções de correspondência com um conjunto de ban-
cos no exterior. Como correspondentes, os bancos 
agem como agentes locais um dos outros. Fazem e 
recebem pagamentos, mantém depósitos mútuos e 
assim por diante. Caso desenvolvam relações mais 
estreitas, podem oferecer outros serviços, como in-
formar a classificação de crédito de seus clientes e 
até passar negócios uns aos outros. A relação de cor-
respondência é a forma mais rudimentar de ativida-
de bancária internacional.

Com a maior integração da economia internacio-
nal, os bancos passaram a ter presença própria nos 
mercados externos. A atividade bancária multinacio-
nal assume várias formas (ROBERTS, 2002): Subsi-
diária – uma subsidiária estrangeira é uma entidade 
legal inteiramente distinta do banco matriz, ou pode 
ser de propriedade total da matriz, ou ter acionistas 
locais, como pode ter sido constituída especialmente 
ou por aquisição de um banco existente; Filial – uma 
filial no exterior é um desdobramento de propriedade 
total do banco matriz, embora submetida a jurisdi-
ções regulatórias locais; a responsabilidade da matriz 
pelos prejuízos operacionais permite à filial obter au-
torização para conduzir todo o espectro das ativida-

des bancárias; o desenvolvimento de um sistema de 
filiais no exterior permite aos bancos internacionais 
atender, localmente, a corporações multinacionais 
clientes; uma rede internacional também permite aos 
bancos participarem, de forma mais sofisticada, dos 
mercados financeiros internacionais, negociando, 
ao longo do todos os fusos horários, de modo a tirar 
partido da evolução do mercado, reduzindo, assim, 
o risco de estar mal posicionado; - Agência – uma 
agência assemelha-se a uma filial, em termos das res-
ponsabilidades do banco matriz, contudo, as agências 
não podem captar depósitos locais; as agências são 
instituídas quando os governos hospedeiros não per-
mitem aos bancos estrangeiros a abertura de filiais; 
também pode ser usada, quando a principal atividade 
da operação local é a concessão de empréstimos e o 
padrão dos empréstimos é tal que uma filial autori-
zada a captar depósitos acabaria por infringir as nor-
mas bancárias – por exemplo, quando há uma grande 
exposição de empréstimos a poucos clientes; - Escri-
tório de Representação – Os escritórios de represen-
tação funcionam como pontos de contato com bancos 
e clientes locais, mas não podem captar depósitos ou 
fazer empréstimos; são criados, quando os governos 
hospedeiros não permitem aos bancos estrangeiros 
abrirem subsidiárias ou filiais, ou como preparação 
para a criação de uma representação mais completa, 
como uma subsidiária ou filial; - Coligada – segundo 
Uiboupin (2005), é uma entidade jurídica indepen-
dente, que opera localmente; o banco estrangeiro tem 
participação minoritária e, geralmente, é mantido o 
nome do banco local, para mitigar o rico de imagem, 
caso ocorra algum problema; os bancos estrangei-
ros normalmente começam como minoritários; com 
as coligadas, os bancos monitoram o mercado, tem 
acesso às informações e aumentam, passo a passo, a 
sua  participação na propriedade.

2.5 CondiCionAnTeS e MoTivAdoreS 
PArA A inTernACionAlizAÇÃo de 
BAnCoS

Este trabalho se apoia nas condicionantes e nos 
motivadores de internacionalização identificados 
nos trabalhos empíricos analisados nesta pesquisa e 
integrados ao Paradigma Eclético. Sagari (1992) ar-
gumenta que o paradigma eclético propõe explicar 
a transnacionalização de firmas com base nas van-
tagens específicas de localização, posse e interna-
lização. Gray e Gray (1981) e Yannopoulos (1983) 
aplicaram o quadro conceitual fornecido pelo para-
digma eclético para elaborar uma análise descritiva 
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da atividade bancária transnacional. Nesse contexto, 
na medida em que um banco presta serviços através 
de escritórios ou agências localizados fora do seu país 
de origem, depende do comparativo das vantagens de 
localização entre os países de origem e destino, de 
suas vantagens de posse em relação aos bancos do 
país anfitrião, e de sua capacidade de internalizar es-
sas vantagens (SAGARI, 1992).

Fatores específicos de localização – a atividade 
bancária é um negócio orientado para o mercado. O 
contato direto e pessoal com os clientes é essencial. 
As características de localização específicas que po-
dem determinar o nível de atração de um país como 
recebedor de IDE no setor bancário estão no quadro 

regulatório para bancos estrangeiros: na presença de 
empresas transnacionais no país de destino; dimensão 
e potencial do mercado do país anfitrião; distância e 
fatores culturais; etc. 

Fatores específicos de propriedade e sua internali-
zação – as vantagens de localização não podem, por 
si só, explicarem a internacionalização de bancos, vez 
que o os serviços bancários podem ser fornecidos por 
bancos domésticos. Os fatores específicos de proprie-
dade fornecem ao banco estrangeiro uma vantagem 
competitiva com relação aos bancos domésticos no 
mercado local. E habilita-o a internalizar aqueles fa-
tores que, em última instância, impulsionam a inter-
nacionalização (SAGARI, 1992).

Os motivadores de internacionalização identificados nos trabalhos empíricos analisados (Quadro 3) são 
descritos no Quadro 4 de forma associada aos diferentes motivos para a realização de investimento estran-
geiro propostos por Dunning (1988, 1996): acesso a recursos, acesso à mercado, acesso à eficiência, acesso a 
recursos estratégicos. 

    3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de estudo de 
caso único e relevante, no caso o Banco Itaú. A cole-
ta de dados será realizada por intermédio de pesqui-
sa documental e bibliográfica. Documental, porque 
elaborada a partir de informações divulgadas pelas 
empresas em relatórios periódicos, comunicados ao 
mercado, site proprietário na internet, etc. Bibliográ-
fica, porque a pesquisa pretende consultar material 
já publicado, constituído, principalmente, de livros, 
artigos de periódico, revistas, matérias jornalísticas e 
material disponibilizado na internet. 

Foi feita uma revisão bibliográfica da literatura 
sobre as principais abordagens teóricas de interna-
cionalização de empresas. Esta revisão se apoiou, 
principalmente, no paradigma eclético proposto por 
Dunning (1993, 1998 e 2000) e na Teoria da Escola de 
Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 1990). 

Cabe ressaltar as limitações do estudo. O uso de 
dados secundários, através de pesquisa documental, 
favorece a subjetividade na análise das informações. 

    4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS    
    DADOS 

4.1 APreSenTAÇÃo do BAnCo
A origem do Banco Itaú remonta aos anos 40, 

quando foi constituído o Banco de Crédito Nacional 

em São Paulo. Após uma série de fusões e aquisições 
e mudanças de nome ao longo de sua existência, em 
2008 passou a denominar-se Banco Itaú Unibanco 
S.A. A fusão do Itaú e Unibanco fez de 2008 um mar-
co na história do mercado financeiro nacional. O novo 
banco nasceu como o maior banco privado do Hemis-
fério Sul, com 108 mil funcionários, R$ 632,7 bilhões 
em ativos, R$ 271,9 bilhões em operações de crédito, 
R$ 272,2 bilhões em depósitos e operações de banco 
comercial, em todos os países do Mercosul.

Ambos os bancos iniciaram seus investimentos di-
reto no estrangeiro na década de 70. O Unibanco abriu 
a sua primeira agência no exterior em 1974, em Paris. 
Em 1980, o Itaú inaugurou a agência de Nova Iorque, 
a primeira fora do Brasil. Ganha corpo, nessa época, 
a estratégia de expansão no exterior, que levará Itaú a 
exibir presença ativa na Argentina, com um “banco de 
rua” (com depositantes e atendimento ao público), na 
região de Buenos Aires, e um “banco de andar” (para 
a realização de operações corporativas). Em 1999 o 
Itaú ampliou a participação no mercado argentino, ao 
adquirir o Banco Buen Ayre, dando origem ao Banco 
Itaú Buen Ayre. Em 2006, comprou as operações do 
BankBoston no Brasil, no Chile e no Uruguai.

Com a associação, o novo banco consolidou a atu-
ação em importantes mercados internacionais, com 
agências e bancos subsidiários na Europa, nos Esta-
dos Unidos, na Ásia e na América Latina e Caribe. 
Suas operações abrangem todo o MERCOSUL. 

O Itaú é o banco brasileiro mais internacionaliza-
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do, segundo a pesquisa efetuada pela Fundação Dom 
Cabral. Apesar de ocupar a posição 23 no ranking das 
transnacionais brasileiras, o Itaú é a empresa brasileira 
com o maior volume de ativos no exterior, totalizando 
mais de R$100 bilhões.  Expandir-se internacional-
mente, com ênfase no mercado da América Latina, é 
uma das prioridades estratégicas do Banco.

4.2 APreSenTAÇÃo doS dAdoS
A expansão internacional do Banco, confor-

me já visto anteriormente, teve início em 1979, 

com a abertura de três agências no exterior.  Em 
Nova Iorque (EUA) e Ilhas Cayman, com o ob-
jetivo de atender aos clientes exportadores; em 
Buenos Aires, na Argentina, “deveu-se à visão 
estratégica da direção da empresa de que, sendo 
este país a segunda maior economia da América 
Latina, era uma questão de tempo tornar-se um 
importante parceiro do Brasil no comércio bila-
teral” (MELLO; ROCHA, 2001, p. 214). O Qua-
dro 5 resume o histórico de internacionalização 
do Banco Itaú.

Atualmente, o banco possui ativos e mantém ne-
gócios em 12 países na América, Europa e Ásia, atra-

vés de subsidiárias, agências e escritórios de repre-
sentação (ver Quadro 6).
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS
O Banco Itaú, em sua dimensão e complexidade 

atuais, é resultado de uma série de fusões e aquisi-
ções, desde sua origem como Banco de Crédito Na-
cional nos anos 40. Iniciou os passos rumo à interna-
cionalização na década de 80, ao abrir agências em 
Nova Iorque, Ilhas Cayman e Buenos Aires. Nos anos 
seguintes, voltou-se para as aquisições no mercado in-
terno, fortaleceu a sua estrutura patrimonial e tornou-
-se uma dos maiores bancos privados de controle na-
cional. No plano internacional, o Itaú deu seguimento 
à expansão no mercado argentino e se estabeleceu na 
Europa, com a inauguração do Banco Itaú Europa, 
em Portugal. Com os investimentos realizados na úl-
tima década, a Instituição chegou a 12 países, com 
agências e escritórios de representação nas Américas, 
Europa e Ásia, “mercados onde planejamos aumentar 
nossa presença, nos próximos anos, depois de conso-
lidarmos nossa presença no Brasil e na América Lati-
na” (RELATÓRIO ANUAL, 2009, p. 10). 

Para fins desta pesquisa, será explorada, com 
maior profundidade, a expansão do Itaú no mercado 
bancário de varejo da América Latina, por fazer par-
te da estratégia do Banco, conforme deixou claro o 
presidente-executivo ao falar sobre as perspectivas da 
expansão internacional do Itaú Unibanco:

É o varejo que proporciona a base de desenvol-
vimento do negócio. Ele cria a presença física, 
constrói a marca e permite obter o funding, que 
são fundamentais para desenvolver a atividade 
bancária. Para trabalhar em um país é preciso 
ter funding local. Sem isso, a atuação fica muito 
limitada. Pode administrar ativos, ter banco de 
investimentos, banco de atacado, mas é uma atu-
ação limitada. (Sr. Olavo Setúbal em entrevista à 
Revista Isto é Dinheiro, 29.07.2010, p.85).

No início da década de 80, quando o Itaú inau-
gurou a primeira agência na Argentina, no plano 
do Sistema Financeiro Nacional – SFN ocorria a 
consolidação das novas tecnologias de informática 
no processamento bancário. Pode-se concluir que 
o Itaú estava na vanguarda com relação ao uso de 
tecnologia nos serviços bancários, posto que, com a 
necessidade de desenvolvimento de equipamentos e 
softwares específicos para serem utilizados na rede 
de agências, no final dos anos 70, foi criada a Itaú 
Tecnologia S.A. - Itautec, para atuação na área de 
eletrônica digital, prestando serviços e fabricando 
equipamentos e componentes para informática. Re-
tornando ao paradigma eclético (DUNNING, 1988), 

vê-se que a internacionalização requer da firma cer-
tas vantagens competitivas sobre os seus concorren-
tes. É possível identificar vantagem na posse de tec-
nologia de informática no processamento bancário, 
visto que, em um ambiente de 50% de inflação ao 
mês, os bancos, por questão de sobrevivência, ade-
riam a sistemas tecnológicos sofisticados. Inclusive 
o Itaú, como comentado anteriormente.

Com o desenvolvimento do Mercosul, o Itaú decide 
pela expansão de sua atuação na Argentina. Em 1994, 
após a aprovação do governo argentino, a agência de 
Buenos Aires é convertida no Banco Itaú Argentina 
S.A. Mello e Rocha (2003) afirmam que “a direção do 
banco convenceu-se de que a estabilização da infla-
ção naquele país estava consolidada, oferecendo uma 
oportunidade de mercado a ser explorada”. Durante a 
década de 80, período de inflação alta, os bancos de 
varejo que atuavam na Argentina ficaram atrasados 
e tiveram baixo desempenho financeiro. Isso porque 
os bancos não ofereciam produtos adequados para 
que os clientes pudessem se “proteger” da inflação 
e evitar a corrosão de suas economias. As institui-
ções captavam recursos de seus clientes via aplica-
ções em títulos de prazo fixo, pagando taxas de juros 
fixas, que, às vezes, ficavam abaixo da inflação do 
período, sem nenhuma segurança para os aplicadores 
(MELLO; ROCHA, 2003). Por outro lado, no Brasil, 
existia a caderneta de poupança e aplicações em ren-
das variáveis à disposição dos aplicadores. Os bancos 
nacionais ofereciam, praticamente, os mesmos pro-
dutos e serviços, assim, o atendimento se constituía 
no diferencial competitivo para conquistar clientes. 
Nessa época, com a especialização cada vez maior 
do sistema bancário, o Itaú deu início à segmentação 
dos seus clientes, dividindo o mercado de contas cor-
rentes em corporate e varejo. Com efeito, podem-se 
identificar outras vantagens de propriedade, a exem-
plo de oferta de produtos mais sofisticados e o aten-
dimento segmentado e especializado para o público 
varejo que, comparados às praticas então vigentes no 
sistema bancário do país vizinho, constituíam-se em 
vantagens competitivas a favor do Itaú.

Devido ao fraco atrativo oferecido pelos bancos, 
os argentinos usavam pouco a rede bancária que, por 
sua vez, oferecia pouco aos seus clientes, numa espé-
cie de círculo vicioso. Conforme observou a equipe 
do Itaú que foi designada para o projeto argentino, as 
pessoas que acumulavam economias transformavam-
-nas em dólares e as mantinham em casa ou as envia-
vam para o exterior (MELLO; ROCHA, 2003). Essa 
constatação foi importante para a tomada de decisão 

sobre a expansão do Itaú na Argentina, conforme 
afirmou um executivo do banco:

Nós vimos que o mercado de varejo bancário 
na Argentina apresentava potencial importante. 
Os bancos lá instalados já estavam começando a 
buscar novamente o segmento de pessoas físicas 
que havia sido abandonado durante o período de 
inflação. Percebemos que, com todo o conheci-
mento que tínhamos aqui no Brasil, poderíamos 
aplicá-lo em um mercado tão próximo, aprovei-
tando nossa estrutura no Brasil (MELLO; RO-
CHA, 2003, p. 217).

O tamanho do mercado é geralmente reconhecido 
como um importante determinante de IDE na indús-
tria bancária. As demais variáveis, sendo constantes, 
um grande mercado oferece maior oportunidade de 
lucro e, portanto, torna-se mais atrativo para os ban-
cos transnacionais (UNCTAD, 1992 apud SAGARI, 
1992). Além da dimensão do mercado vizinho, que 
era a 2ª maior economia da América Latina, o po-
tencial do mercado a ser explorado se constituía num 
atrativo. Pelos estudos desenvolvidos à época, o Itaú 
identificou que a maioria dos bancos argentinos atu-
ava somente no segmento de pessoas físicas de alta 
renda (A e B) e decidiu entrar no mercado voltado 
para o atendimento dos segmentos das classes C1, C2 
e C3 (MELLO; ROCHA, 2003). 

Assim, a dimensão e o potencial do mercado argen-
tino são características de localização específicas que 
determinaram o nível de atração do país como rece-
bedor de IDE no setor bancário. A proximidade física 
e de língua também são fatores relacionados ao país 
anfitrião que influenciaram na decisão do Itaú, que 
tem, entre as diretrizes de sua estratégia, a meta de ex-
pansão para países mais próximos geograficamente, o 
mercado da América Latina. Seguir os clientes que se 
estabeleceram no exterior também foi uma motivação 
para o Itaú ingressar no mercado vizinho, ponderando 
que, segundo estudo da Fundação Dom Cabral, “em 
2008, as transnacionais brasileiras estavam localiza-
das principalmente em países da América Latina, com 
índice médio de regionalidade de 46% nessa região”.

O Banco Itaú não reuniu as vantagens competi-
tivas de propriedade, localização e internalização 
(paradigma eclético) de forma imediata e simultâ-
nea. A instalação da agência Buenos Aires, em 1979, 
pode ser interpretada como uma espécie de ensaio, 
um laboratório, para a posterior expansão na região 
que, de fato, ocorreu mais tarde com o surgimento 
do Banco Itaú Argentina e a abertura de 32 filiais. 
A decisão pelo crescimento, ou seja, por internalizar, 

de fato, naquele mercado, foi tomando a direção do 
banco, que se convenceu de que a inflação, naquele 
país, estava consolidada, mitigando, assim, os riscos 
de insucesso da operação. Considerou, também, na 
decisão, o acesso que teria à base local de (potenciais) 
clientes. 

Ainda para se prevenir do liability of foreignness, 
o Banco Itaú conduziu estudos de mercado para ava-
liar se haveria alguma reação dos consumidores ar-
gentinos contra um banco brasileiro pouco conhecido 
e contra os brasileiros de forma geral. O resultado foi 
anunciado pelo diretor Antonio Carlos Barreto: “(...) 
vimos que não existia nenhuma rejeição, o que na 
realidade acabamos descobrindo foi que havia, sim, 
uma admiração grande pelo Brasil, pelo tamanho do 
Brasil, pelo vigor da economia brasileira” (MELLO; 
ROCHA, 2003, p. 219). 

Nesse caso, a origem do banco pode se constituir 
em uma vantagem competitiva. Tschoegl (1986) con-
clui que a nacionalidade de um banco pode ter algum 
prestígio, conotando modernidade, luxo, sofisticação 
e assim por diante. Quando esse for o caso, aumenta 
a capacidade do banco para usar o marketing e criar 
diferenciação de produto.

Na primeira operação de expansão na Argentina, 
iniciada em 1994, o Banco Itaú descartou a aquisi-
ção de bancos já estabelecidos, por considerar que, 
naquele momento, nenhum deles oferecia sinergia 
com a estratégia que havia sido imaginada para aque-
le mercado (MELLO; ROCHA, 2003). A institui-
ção brasileira decidiu, então, criar uma subsidiária, 
o Banco Itaú Argentina, desenvolver sua marca no 
mercado argentino e expandir-se organicamente com 
as 32 agências que foram abertas.

Na segunda onda expansionista no país vizinho, o 
Itaú planejava abrir mais 35 agências. No entanto, a 
direção do banco percebeu que o ambiente competiti-
vo estava em mutação, pois, nos últimos anos, gran-
des bancos locais haviam sido adquiridos por institui-
ções internacionais, como Santander, BBV, HSBC e 
outros (MELLO; ROCHA, 2003). Nesse contexto, o 
Banco optou por adquirir uma instituição em opera-
ção e assinou contrato de compra de 100% do capital 
do Banco Del Buen Ayre, em maio de 1998. A partir 
daí, o Banco Itaú Argentina passou a denominar-se 
Banco Itaú Buen Ayre.

Em continuidade à estratégia de crescimento na 
América Latina, em 2006 o Itaú adquiriu as opera-
ções do BankBoston no Brasil, Chile e Uruguai. Com 
relação às operações além fronteiras, a força da mar-
ca “Itaú” e a solidez da instituição, que, na ocasião, já 
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era dos maiores bancos da América Latina, constitu-
íram-se numa importante vantagem de propriedade, 
até mesmo porque o acordo previa o pagamento em 
ações preferências do Itaú, a ser recebida pelo Bank 
of América, então controlador do banco adquirido. 
De acordo com o Itaú, os principais aspectos que mo-
tivaram a celebração do acordo para aquisição podem 
ser resumidos nos seguintes pontos:

g  Posição de liderança na administração de recursos 
de terceiros, custódia e mercados de grandes empre-
sas e de clientes de alta renda;
g Importante ganho de escala nos segmentos de 
grandes e médias empresas;
g Incorporação de seleta base de clientes de cartões 
de crédito;
g Oportunidade de expansão em mercados interna-
cionais onde o Itaú não estava presente.

O Banco também considerou importante o fato de 
ter agregado aos seus quadros profissionais altamen-
te qualificados e uma rede diferenciada de agências, 
tendo em vista o foco de atuação do banco incorpora-
do nos segmentos alta renda e corporate. 

Na perspectiva do paradigma OLI de Dunning, 
as motivações para a entrada do banco brasileiro no 
Chile e Uruguai estão relacionadas à busca de mer-
cados, já que os investimentos são orientados para a 
exploração do mercado dos países vizinhos; e pela 
busca por recursos estratégicos, considerando a in-
corporação de funcionários qualificados e o acesso 
à rede de distribuição no mercado anfitrião. Segun-
do Oliveira Junior (2010), esse tipo de investimento 
(Strategic Asset Seeking) ocorre pela aquisição de 
ativos de empresas de outros países, com o objetivo 
de garantir a realização de sinergia com o conjunto 
de ativos estratégicos já existente, por meio de uma 
estrutura de propriedade comum para atuar em mer-
cados regionais ou globais.  

No mês de novembro de 2008, o Itaú e o Uniban-
co comunicaram o acordo firmado para unificação 

de suas operações, visando formar o maior conglo-
merado financeiro privado do Hemisfério Sul, cujo 
valor de mercado fará com que ele fique situado en-
tre os 20 maiores do mundo. Trata-se de uma insti-
tuição financeira com a capacidade de competir, no 
cenário internacional, com os grandes bancos mun-
diais. No bojo da associação que deu origem ao Itaú 
Unibanco, foi incorporado o Interbanco, subsidiária 
do Unibanco no Paraguai, possibilitando ao banco 
brasileiro estar presente em todos os mercados ban-
cários do Mercosul.

Os fundamentos da Teoria de Uppsala estão pre-
sentes no processo de internacionalização do Itaú. 
Oliveira Junior (2010) pontua que, sob a perspectiva 
da teoria em questão, a escolha do mercado de en-
trada é pautada pela percepção de distância psíquica, 
“sendo iniciando a ação internacional pelos mercados 
culturalmente mais próximos”. Conforme descrito 
anteriormente, a operação no exterior teve início na 
Argentina, com a abertura da agência Buenos Aires, 
em 1980, e, após 15 anos de atividade, foi transfor-
mada no Banco Itaú Argentina, que deu origem a 32 
agências. Anos mais tarde, houve a expansão no mer-
cado argentino, com a compra do Banco Buen Ayre 
e, posteriormente, a entrada nos mercados do Chile, 
Uruguai e Paraguai. 

Observa-se que o processo de entrada foi seqüen-
cial e incremental, à medida que o banco ganhava 
experiência no mercado latino. O ganho dessa expe-
riência tem uma influência considerável nas decisões 
de uma empresa sobre o timing e o modo de entrada 
exterior (QIAN; DELIOS; 2008). Outro ponto a ser 
destacado é que a Argentina foi considerada, pelos 
brasileiros, o país de menor distância psíquica, numa 
pesquisa realizada por Fernandes; Rocha (2005). 

O Quadro 7 resume o processo de expansão do 
Banco Itaú para a América Latina, de acordo com 
esta pesquisa, e evidencia que, dada à complexidade 
das operações, visando a internacionalização de um 
banco, a análise, quando realizada sob a perspectiva 
de teorias integradas, torna-se mais completa. 

    5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas, presenciamos a consolida-
ção de um grande mercado financeiro global, a cha-
mada “globalização financeira”, que, segundo Ro-
berts (2000), é resultado da expansão das transações 
bancárias internacionais, que, por sua vez, decorre 
da liberalização dos fluxos internacionais de capital, 
da desregulamentação dos mercados financeiros, da 
revolução das tecnologias das comunicações e, final-
mente, das inovações financeiras. 

As empresas, assim com os bancos, enfrentam o 
desafio de se expandirem além fronteiras, em busca 
de novos mercados, recursos estratégicos e eficiência, 
visando à internacionalização e, em última instância, 
à perenidade. O movimento de internacionalização 
dos bancos tem reflexo direto nas operações de fu-
sões e aquisições (F&As) no setor bancário, que têm 
ocorrido em todo o mundo, desde os anos oitenta, nos 
Estados Unidos, e, a partir dos anos noventa, na Eu-
ropa, impulsionado, além da globalização, por outros 
fatores, como aumento da concorrência, desregula-
mentação do setor financeiro e progresso tecnológico. 

Na América Latina, esse fenômeno começou cerca 
de uma década mais tarde. Durante a década de 1990, 
o setor financeiro na América Latina foi um dos que 
mais recebeu investimentos estrangeiros, com a entra-
da de novos bancos estrangeiros na região, principal-

mente instituições financeiras européias. Nesse perío-
do, embora na condição de entrantes tardios, os bancos 
brasileiros deram passos importantes rumo à expansão 
no mercado varejo no exterior. O Itaú, com 32 agências 
na Argentina. As instituições nacionais enfrentaram e 
enfrentarão condições diferentes das vivenciadas pelos 
bancos que primeiro se internacionalizaram. A Amé-
rica Latina é considerada estratégica para a expansão 
dos dois bancos brasileiros, porém, conquistar merca-
do na região não é tarefa fácil, haja vista a concorrência 
com players globais que já conquistaram território.

Este estudo teve como objetivo analisar as estra-
tégias adotadas pelo Itaú em seu processo de inter-
nacionalização. O estudo buscou se familiarizar e 
tornar explícito o fenômeno em questão e propôs uma 
perspectiva de análise interdisciplinar, ao aplicar o 
Paradigma Eclético de Dunning, uma abordagem da 
teoria econômica da internacionalização, com arran-
jos da entrada sequencial da Escola de Uppsala, uma 
abordagem comportamental.  Como apoio às teorias, 
esta pesquisa revisou trabalhos com foco na interna-
cionalização de bancos de varejo, publicados em pe-
riódicos nacionais e do exterior.

Os resultados mostram que, na perspectiva do pa-
radigma OLI de Dunning, o Banco Itaú apresentou 
as vantagens competitivas que condicionam a inter-
nacionalização de bancos, bem como as motivações 
previstas no constructo de Dunning. Observa-se, 
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também, que o processo de entrada foi sequencial e 
incremental, à medida que o banco ganhava experi-
ência no mercado latino, em linha com a Teoria de 
Uppsala. Outro ponto a ser destacado é que o Itaú 
priorizou a expansão na Argentina, considerado pelos 
brasileiros o país de menor distância psíquica. 

Com relação ao modo de entrada no exterior, o 
Itaú iniciou com a expansão orgânica na Argentina e, 
posteriormente, promoveu o seu crescimento, fazen-
do aquisições também na Argentina, Chile, Uruguai e 
Paraguai. O banco privado trilha sozinho o caminho 
da internacionalização e vem fortalecendo a marca 
Itaú no mercado internacional.

Os resultados apontam, também, que o Itaú deseja 
se tornar um player global no mercado financeiro e 
bancário, mas, antes, considerou estratégico consoli-
darem a posição no mercado da América Latina. Em 
2009, os bancos brasileiros foram apontados como os 
mais rentáveis da América Latina (REVISTA EXA-
ME, 30.03.2010). O Itaú está entre os 50 maiores do 

mundo, em valor de mercado, segundo classificação 
da Bloomberg. Outras características que esse banco 
apresenta, como a solidez, boa governança, os avan-
ços tecnológicos, são consideradas vantagens compe-
titivas importantes para a implementação de estraté-
gias expansionistas.

Sugere-se, para futuros estudos, uma pesquisa 
mais abrangente que inclua o processo de internacio-
nalização dos bancos brasileiros como um todo, ten-
do em vista que o escopo da presente pesquisa foi a 
expansão dessas instituições no mercado varejo. 

Por fim, destaca-se que a marca é um ativo intan-
gível que, muitas vezes, supera, em valor, os ativos 
físicos de uma companhia, constituindo-se numa im-
portante vantagem competitiva. Basta observar que 
os maiores bancos, no cenário internacional, cons-
truíram uma marca forte e reconhecida globalmente, 
como HSBC, Citigroup e Santander. O Itaú segue a 
mesma estratégia e vem construindo uma marca forte 
do mercado regional da América Latina.
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Nosso entrevistado deste número é o Márcio Ia-
velberg, graduado em Administração de Empresas, 
com MBA em Finanças pela USP e Especialização 
em Direito Tributário pela FGV/SP, sócio-fundador 
da Consultoria Blue Numbers, com sede em São 
Paulo/ SP, mas com atuação em todo Brasil e na 
América Latina.

A Blue Numbers foi criada em 2003, com o foco 
em Consultoria Financeira para Pequenas e Médias 
Empresas. Com o tempo, foi trazendo especialistas 
em outras áreas e, hoje, atende a demandas de Audi-
toria, Planejamento Tributário, Consultoria em RH, 
Treinamentos, Consultoria em Gestão e Conselho de 
Administração, além de Finanças. Desde o início, a 
proposta foi ir onde o cliente estivesse, por isso, já são 
mais de 260 projetos realizados em indústrias, comér-
cio e serviços, em todo o Brasil.

Além da consultoria, a Blue Numbers oferece cur-
sos e palestras sobre finanças no Brasil e no exterior 
(México, Chile, Argentina e Colômbia), na maioria 
das vezes, ministrados pelo próprio Márcio.

O Márcio é colaborador em mais de 300 artigos 
para as revistas Exame PME, Você S.A., Médico Re-
pórter, Música e Mercado, Investidor Individual, Re-
vista DOC, entre outras, colunista no Portal da Asso-
ciação Brasileira de Franquias, palestrante em todos 
os Cursos da Exame PME e autor do livro “Como 
administrar seu consultório e suas finanças pessoais”, 
editado pela Qualitymark em 2006.

RAUnP: Quais os principais desafios das pequenas 
e médias empresas no Brasil?
Márcio: Os principais desafios das PME ś, no Bra-
sil, são se tornarem empresas mais profissionais, com 
melhores controles gerenciais. Com isso, conseguirão 
linhas de crédito nos bancos para poderem compe-
tir com empresas grandes e produtos importados. A 
meta é romper a barreira dos 5 (cinco) anos de vida, 
que é o período crítico para empresas de menor porte.

RAUnP: Quais os maiores problemas relacionados 
à gestão nas PME ś brasileiras?
Márcio: A PME, em geral, é administrada pelo dono 
que, normalmente, se dedica mais ao desenvolvimen-
to dos produtos e da parte comercial da empresa, dei-
xando de lado questões financeiras e de RH, que são 
vitais para o negócio.

RAUnP: Por que ele deixa isso de lado?
Márcio: Basicamente, pela dificuldade e pela falta de 
interesse.

RAUnP: Há diferenças na gestão das PME ś no 
Sudeste e no Nordeste?
Márcio: Não temos notado diferença na gestão das 
PME ś pela região geográfica. As dificuldades são as 
mesmas. O consumidor, hoje, é viajado e tem exigi-
do o mesmo padrão de qualidade e atendimento em 
qualquer região do país.

RAUnP: Como a Blue Numbers tem atuado na 
consultoria às PME ś? Qual a primeira ação/me-
lhoria proposta?
Márcio: Trabalhamos muito parecido com o médi-
co da família. No primeiro contato, já conseguimos 
identificar as maiores dificuldades da empresa. Che-
camos algumas planilhas ou controles da empresa 
para fechar o diagnóstico e identificamos as causas 
dos problemas. Nossa atuação no cliente é por perí-
odo curto de tempo. Um projeto dura poucas visitas, 
o que torna o trabalho acessível à PME e de rápido 
impacto no resultado.

O que temos observado é que uma má gestão re-
sulta em problemas financeiros ou baixa lucrativida-
de. Portanto, as finanças são a consequência de tudo. 
Mas é através dela que identificamos as causas, que 
podem estar na gestão de estoques, problemas em 
compras ou RH, etc.

RAUnP: Em relação às finanças, quais os erros 
mais comuns cometidos pelas PME ś?
Márcio: O erro mais comum é não ter informações 
básicas para fazer uma gestão assertiva. Não são ne-
cessários muitos relatórios para administrar uma pe-
quena empresa. Muitas vezes, bastam a Demonstra-
ção de Resultados, o Fluxo de Caixa, o Orçamento, 
uma planilha de Custos e Precificação e o Balancete.  
Muita gente tem dúvida no cálculo do preço de venda.

RAUnP: O que o Sr. aponta como causa para esses 
erros financeiros?
Márcio: A falta de conhecimento técnico em finan-
ças e o pouco tempo dedicado aos números.

RAUnP: Os erros não seriam predominantemente 
erros de gestão financeira, em vez de erros finan-
ceiros?
Márcio: São erros na gestão, como um todo. Mas, 
também, existem erros financeiros e matemáticos. 
Planilhas com fórmulas erradas, contas para cálculo 
de impostos e precificação mal elaboradas. Tem de 
tudo. Escutamos muitos dizerem que essa ou aquela 
planilha veio com um antigo gerente ou amigo que 

mandou. Muitas coisas erradas, que se perpetuas na 
empresa como se fossem grandes verdades.

RAUnP: Como as PME ś podem aproveitar o cres-
cimento do mercado, tanto em relação à ascensão 
da classe C, quanto em relação aos investimentos 
para a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas em 2016?
Márcio: As PME ś devem aproveitar todas as opor-
tunidades que aparecerem. Mas devem tomar muito 
cuidado com o crescimento rápido e brusco. Isso pode 
gerar uma necessidade de capital de giro enorme para 
compra de máquinas, matéria-prima, contratação de 
mão-de-obra, etc., que costuma acontecer antes da 
empresa receber pelas vendas. Portanto, crescer pode 
ser motivo da quebra de uma empresa, simplesmen-
te por estar crescendo desordenadamente. Ninguém 
imagina uma coisa dessas.

RAUnP: Que fatores possibilitam uma redução na 
taxa de juros de financiamentos tomados por seus 
clientes?
Márcio: Principalmente se tiverem bons controles, 
com relatórios convincentes e boas garantias. É disso 
que os bancos mais gostam.

RAUnP: Quais as principais formas de captação 
de capital para seus clientes?
Márcio: As empresas para quem temos prestado con-
sultoria costumam captar recursos através de descon-
tos de recebíveis (cartões), conta garantida, capital de 
giro e, por incrível que pareça, tem muita gente toma-
da em cheque especial.

RAUnP: Qual o perfil dos clientes da Blue Num-
bers? O que eles buscam na consultoria?
Márcio: Nossos clientes, em sua maioria, são em-
presas que estão crescendo, aproveitando a economia 
aquecida no Brasil. E, por estarem crescendo, têm 
muitas dúvidas sobre se estão fazendo a lição de casa 

direito. Por isso, buscam nosso apoio para tirarem es-
sas dúvidas e receberem ajuda para dar mais transpa-
rência ao negócio. Com isso, conseguem tomar deci-
sões mais rapidamente e com maior segurança.

Esses clientes buscam financiamentos para am-
pliarem seus negócios, montarem mais uma loja ou 
comprarem mais máquinas, por exemplo.

RAUnP: As PME ś têm projetos de investimentos 
relacionados à sustentabilidade?
Márcio: Muitos já pensam na questão da sustentabili-
dade, até como diferencial para seus negócios. Porém, 
projetos ou materiais, muitas vezes, são mais caros 
dos que os não sustentáveis. Isso torna a coisa mais 
difícil para as PME ś.

RAUnP: Como a taxa de inflação interfere nas 
operações das PME´s? Como a Blue Numbers 
orienta seus clientes em relação às expectativas 
de inflação?
Márcio: As taxas de inflação impactam diretamente 
os resultados das empresas. O aumento dos salários 
(dissídio), taxas de financiamento elevadas, reajuste 
maior no valor dos aluguéis são exemplos de cau-
sas e consequências. Costumamos montar um Pla-
nejamento Orçamentário do ano seguinte ao início 
do serviço de consultoria, já projetando todos esses 
possíveis aumentos.

RAUnP: Como a Blue Numbers precifica o serviço 
de consultoria?
Márcio: Os valores são acessíveis às Pequenas e 
Médias Empresas. Costumamos precificar nossos 
serviços pela carga horária projetada para cada 
cliente. Estamos expandindo nossos serviços, crian-
do braços em cada região. Nesse final de 2011, es-
tamos trazendo a Blue Numbers para o Nordeste, 
tornando o projeto menos custoso, por não haver 
grandes deslocamentos.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA RAUnP

1. ARTIGOS E CASOS
Os artigos submetidos à apreciação da RAUnP devem ser inéditos e não devem estar em processo de ava-

liação em nenhuma outra publicação. Os casos têm como objetivo apresentar aos leitores casos de empresas 
brasileiras e estrangeiras com enfoque nas linhas editoriais da revista. 

Os trabalhos (artigos e casos) devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:
g A ordem de apresentação dos itens deverá observar a NBR 6022 de 2003 (titulo, autoria, resumo, pala-
vras   chaves, texto, referências, apêndice, anexo, tradução do resumo).
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm;
g Fonte: Times New Roman;
g Tamanho: 12;
g Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado; 
g Tamanho total do artigo: 20 páginas incluindo texto, ilustrações e referências;
g Título do artigo com, até 10 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, nos idiomas português e inglês;
g Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras. Deverá ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados  
 e as conclusões.
g Palavras chaves em português e inglês: de três a cinco;
g Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
g Diagramas, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos e fontes completas;
g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em  
 ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo;
g Informações complementares: em arquivo separado, o autor deverá enviar: 
 Página 1: título do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, empresa ou instituição  
 à qual está ligado, cargo e e-mail. 
 Página 2: identificação do campo no qual se insere o artigo, objetivo, método, resultados e contribuição  
 para a prática administrativa.
  
2 RESENHA BIBLIOGRÁFICA
  A resenha tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. 
Trata-se de uma apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apre-
sentem conteúdo consistente e inovador, de interesse do publico da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar 
a área a qual a obra pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar 
seus pontos fortes e fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.

As resenhas devem ser apresentadas observando-se as seguintes características técnicas:
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
g Fonte: Times New Roman; 
g Tamanho 12; 
g Espaçamento entre linhas: 1,5; 
g Tamanho: até 2 páginas.
g Referências completas de acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT (título, dados editoriais da obra   
 comentada - local, editora, ano de publicação, total de páginas e ISBN).
g Deverá acompanhar: nome completo do autor, breve curriculum vitae informando titulação máxima, local  
 de obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.


