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RESUMO 

 

Apesar da robusta literatura sobre as teorias de internacionalização empresarial, o conceito de 

Lean Internationalization foi abordado pela primeira vez em 2016 nos artigos científicos de 

Michael Neubert. A essência deste conceito se resume em um recorte qualificado das 

premissas das teorias de abordagem econômica: Modelo de Uppsala, Networks, 

Empreendedorismo Internacional e Born Globals. O ideal da Lean Internationalization é 

abordar todas essas características no âmbito das startups de alta tecnologia na era da 

globalização e tecnologias avançadas. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de 

internacionalização dessas empresas intensivas em tecnologia em um cenário propulsor sob o 

incipiente conceito de Lean Internationalization. Para a fundamentação teórica, trata-se das 

teorias de abordagem econômica Teoria do Poder de Mercado, Teoria do Ciclo de Vida do 

Produto, Teoria da Internalização e Paradigma Eclético de Dunning, das teorias de abordagem 

comportamental Modelo de Uppsala, Networks, Empreendedorismo Internacional e Born 

Globals, além da teoria do Empreendedorismo Internacional e o conceito de Lean 

Internationalization. Metodologicamente este trabalho se enquadra como pesquisa aplicada, 

descritiva e qualitativa. Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e documental com utilização de dados secundários e uma entrevista. 

Como resultado, estuda-se o ecossistema tecnológico da Grande Florianópolis e suas diversas 

empresas startups que ascenderam nos últimos anos e já apresentam significativa orientação 

internacional, dadas as suas especificidades de ativos e mercados de nicho, apresentando 

flexibilidade e alta capacidade de aprendizagem e adaptação para uma expansão internacional 

bem-sucedida. Além disso, foram escolhidas a empresa de software de Trade Marketing 

Involves e a empresa Nanovetores, que possui como produto principal ativos cosméticos 

encapsulados. Tanto a Involves quanto a Nanovetores iniciaram os processos de expansão 

internacional em 2014 e estão presentes, respectivamente, em 21 e 46 países. Os resultados 

obtidos com este trabalho concluem que o conceito de Lean Internationalization amparado 

pelas teorias de abordagem comportamental são capazes de explicar a totalidade dos 

processos de internacionalização das empresas estudadas. 

 

Palavras-chave: Lean Internationalization. Empresas de Base Tecnológica. 

Internacionalização de Empresas. 



                                                                                                                                               

ABSTRACT 

 

Despite the robust literature on business internationalization theories, the concept of Lean 

Internationalization was first approached in 2016 in scientific articles by Michael Neubert. 

The essence of this concept is summarized in a qualified selection of the premises of the 

economic approach theories: Uppsala Model, Networks, International Entrepreneurship and 

Born Globals. Lean Internationalization's ideal is to approach all these characteristics under 

the scope of high-tech startups in the era of globalization and advanced technologies. The 

objective of this work is to analyze the internationalization process of these technology-

intensive companies in a propellant scenario under the incipient concept of Lean 

Internationalization. For the theoretical foundation, these are the theories of economic 

approach Theory of Market Power, Product Life Cycle Theory, Internalization Theory and 

Dunning's Eclectic Paradigm, such as theories of behavioral approach Model by Uppsala, 

Networks, International Entrepreneurship and Born Globals, in addition to the theory of 

international Entrepreneurship and the concept of Lean internationalization. 

Methodologically, this work fits as applied, descriptive and qualitative research. Regarding 

the methodological procedures, it is a bibliographic and documental research using secondary 

data and an interview. As a result, is studied here the technological ecosystem of the Grande 

Florianópolis and its several startup companies that have risen in recent years and have 

already shown a significant international orientation, considering their specific actives and 

niche markets, with flexibility and high capacity for learning and adaptation to successful 

international expansion. The case studies that have been chosen for this work are the software 

company Involves that acts on Trade Marketing market and the company Nanovetores, that 

works with encapsulated cosmetic actives. Both Involves and Nanovetores started their 

international expansion processes in 2014 and are present, respectively, in 21 and 46 

countries. The results obtained with this work conclude that the concept of Lean 

Internationalization supported by behavioral approach theories are capable of explaining the 

totality of the internationalization processes of the studied companies. 

 

Keywords: Lean Internationalization. Technology-based company. Internacionaliation of 

Companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da internacionalização empresarial tem como essência o estudo dos 

fluxos de investimento externo direto, situado pelas questões: o que, por que, como e para 

onde a empresa deve se internacionalizar. Com vistas a responder estes questionamentos, a 

literatura sobre o assunto traz uma evolução de pensamentos, que buscaram explicar a 

expansão internacional desde as óticas da empresa e seus ganhos econômicos, até sob o ponto 

de vista do processo de internacionalização e o comportamento da empresa 

internacionalizada. Sob o ângulo da abordagem comportamental da internacionalização, é 

ressaltada a validação e aplicabilidade das diversas características dessas teorias, como o 

modelo gradual de expansão internacional e busca por mercados culturalmente mais 

próximos, a importância das redes de contato visando obter informações estratégicas do 

mercado alvo, a expertise do empreendedor durante este processo e empresas que enfrentam a 

internacionalização e seus desafios durante os primeiros anos de atuação. 

Dentro desta perspectiva evolutiva, vem à tona o conceito de Lean 

Internationalization, ou Internacionalização Enxuta, que carrega diversas características das 

teorias de abordagem comportamental, porém inclinada às startups intensivas em tecnologia, 

trazendo, portanto, recortes direcionados e atualizados sobre diversas características já 

conhecidas através da literatura da internacionalização empresarial. Unindo a este contexto, a 

relevância do ambiente tecnológico encontrado na Grande Florianópolis e sua ascensão e 

expressivo crescimento nos últimos anos chama atenção e sugere informações relevantes a 

respeito da internacionalização dessas empresas de base tecnológica. Neste sentido, opta-se 

para a realização deste trabalho pelas empresas Involves e Nanovetores, devido seus 

expressivos crescimentos e distintas áreas de atuação: a primeira trata-se de um serviço e a 

segunda de uma indústria. 

Visando a compreensão sobre o processo de internacionalização destas duas empresas, 

espera-se que o conceito de Lean Internationalization detenha poder explicativo para tal. A 

fim de atender aos objetivos geral e específicos propostos, este estudo está dividido em seis 

seções: a primeira trata-se desta introdução e a metodologia aplicada; a segunda discorre 

sobre as teorias de abordagem econômica e comportamental da internacionalização de 

empresas, além do conceito de Lean Internationalization; a terceira visa caracterizar o polo 

tecnológico da Grande Florianópolis; a quarta caracteriza a Involves e seu processo de 

internacionalização; a quinta caracteriza e discorre sobre o processo de internacionalização da 
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Nanovetores; a sexta trata-se da análise final e comparativa dos estudos de caso à luz do 

conceito Lean Internationalization e a sétima, por fim, são as considerações finais deste 

trabalho. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

É natural observar dentro da grande área das Relações Internacionais a majoritária 

presença de estudos sobre esferas políticas e históricas. Cabe enfatizar, contudo, a importância 

de estudos no contexto dos Negócios Internacionais, área dentro das Relações Internacionais, 

que carrega consigo temas como Comércio Exterior, Estratégia de Negócios Internacionais e 

Internacionalização de Empresas. As teorias a respeito da internacionalização empresarial 

podem ser divididas entre três grandes abordagens: econômica, comportamental e 

Empreendedorismo Internacional. A abordagem econômica estuda o fenômeno da 

internacionalização no âmbito das empresas multinacionais (EMNs) e Investimento Externo 

Direto (IED), enquanto a evolução da abordagem comportamental e o Empreendedorismo 

Internacional abordam, majoritariamente, estudos a respeito das pequenas e médias empresas 

(PMEs), que, por sua vez, apresentam um processo de internacionalização gradual. O conceito 

de Lean Internationalization pode ser inserido no contexto das empresas born globals, 

carregando principalmente características da abordagem comportamental e do 

Empreendedorismo Internacional. 

Segundo Roecker (2021), dentro dessa categoria de empresas, há uma subdivisão para 

a denominação de empresas que iniciam atividades internacionais desde o início ou após um 

curto período desde sua criação, em diferentes países ao mesmo tempo. Essas empresas são 

denominadas na literatura de diferentes formas, como Born Globals, International New 

Ventures, Startups Globais; Born-again Global, Born Digitals, Lean Global Startups e High-

tech Startups Firms. Para alguns autores a internacionalização acelerada depende de questões 

específicas da indústria, como pertencer a segmentos de alta tecnologia ou a um setor 

intensivo em conhecimento, sendo que os conceitos de Startups Globais, High-tech Startups 

Firms, Born Digitals e Lean Global Startups se amparam neste entendimento, trazendo 

especificidades à determinada parcela das empresas e criando uma subcategoria de Born 

Globals. 

Rasmussen e Tanev (2015) discutem o conceito de startup global como um novo tipo 

de empresa, que carrega os mesmos desafios em seus respectivos processos de 

internacionalização, por serem negócios “nascidos globais”. Neste sentido, os autores 
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apontam que as empresas consideradas startups digitais vêm emergindo no mundo através da 

tecnologia com foco na inovação e em novos nichos de mercado. Selecionou-se, portanto, 

duas empresas localizadas no polo tecnológico do “Vale do Silício” de Florianópolis, que 

carregam o conceito de Lean Internationalization nos respectivos processos de expansão 

internacional: Nanovetores e Involves. Cabe relembrar que a empresa Nanovetores se 

enquadra como uma indústria, sendo os ativos compostos em seus produtos o ponto de análise 

inerente à empresa, enquanto a Involves comercializa um software, tratando-se de um serviço. 

A comparação destes dois modelos de negócios é capaz de promover uma abordagem 

dinâmica e com informações mais diversificadas quanto à comparação entre processos de 

internacionalização. 

Cabe conceituar, diferenciar e caracterizar como os conceitos de Empresas de Base 

Tecnológica (EBTs) e startups são tratadas neste trabalho. A ABStartups (2021) define: 

“startup é uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de 

gerar valor para seu cliente resolvendo um problema real, do mundo real. Oferece uma 

solução escalável para o mercado e, para isso, usa tecnologia como ferramenta principal”. 

Ries (2012, p. 13) complementa a definição de startup como “[...] uma instituição humana 

projetada para criar novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza”. O 

SEBRAE conceitualiza as EBTs como 

 

As empresas de base tecnológica são entendidas como empresas que baseiam suas 

atividades no uso intensivo de conhecimento científico ou tecnológico. A princípio, 

para isso, utilizam técnicas avançadas ou pioneiras no desenvolvimento de bens e 

serviços, com alto valor agregado. Desta forma promovem o desenvolvimento 

científico e tecnológico de um setor ou mesmo de um país. (SEBRAE, 2018). 

 

Entende-se que a startup, portanto é a face incipiente de desenvolvimento e 

estruturação de uma EBT. Para fins deste trabalho, portanto, ambos os termos são utilizados 

como sinônimos, haja vista a complementariedade e similaridade de significado entre os 

conceitos. Considerando a aplicabilidade do conceito de Lean Internationalization aos dois 

estudos de caso a serem abordados, o tema tratado neste trabalho de conclusão de curso é o 

processo de internacionalização das empresas de base tecnológica da Grande 

Florianópolis à luz dos conceitos da Lean Internationalization. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Segundo Dib (2010), a internacionalização das atividades para empresas situadas no 

Brasil é mais difícil, por exemplo, comparada às empresas europeias, considerando o perfil 
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brasileiro exportador tradicional de commodities, não apresentando posição significativa 

como vendedor de produtos industriais ou de alta tecnologia. Para uma pequena empresa 

brasileira de alta tecnologia se internacionalizar, portanto, é preciso superar obstáculos 

maiores comparado a outros países onde há maior incidência de born globals. Dentro do 

ecossistema tecnológico de Santa Catarina, especialmente em Florianópolis, observa-se ações 

a fim de facilitar tais conhecimentos à comunidade de EBTs. 

Segundo Rodrigues (2019), a Involves recebe em sua sede diretores de outras 

empresas de tecnologia com atuação na América Latina, como a Agriness (software para 

suinocultura), Audaces (software e hardware para o setor têxtil) e a Resultados Digitais 

(tecnologia para automação de marketing), iniciando, portanto, o debate com os empresários 

locais interessados no tema de internacionalização. Além disso, a Associação Catarinense de 

Tecnologia (ACATE) conta com o grupo temático Internacionalização, cujo propósito é 

“[...]fazer com que as empresas inovadoras catarinenses passem a ter acesso facilitado ao 

mercado internacional e que os negócios, sobretudo nascentes, sejam cada vez mais pensados 

em escala global” (ACATE, 2015).  

A despeito do avanço destes estudos, notam-se dificuldades e falta de informação 

acessível a respeito do tema. EBTs são naturalmente mais voltadas ao mercado global e 

tendem a ser born globals em comparação às grandes corporações, uma vez que apresentam 

flexibilidade em seus processos e especificidade de ativos ofertados. Segundo Nayara 

D’amala no Podcast Born Global (2020), embora as startups costumem sair à frente nessa 

“corrida internacional”, ela elenca duas grandes dificuldades durante esse processo. 

A primeira diz respeito ao “desenho da estratégia internacional”, quando o setor de 

internacionalização mapeia as oportunidades, locais e modelo de atuação no mercado alvo. 

Muitas vezes as empresas tentam parcerias de forma aleatória ou trabalhar com diversos 

mercados simultaneamente, envolvidas pela ambição de “abraçar” o mercado internacional, 

podendo ser, por conseguinte, uma estratégia inadequada. O segundo ponto se trata da 

preparação necessária para atuar no mercado internacional com vistas a garantir a melhor 

experiência do usuário possível. Para tal, a empresa deve adquirir o chamado “global 

mindset”, prezando pela integração e empenho de todos os setores da empresa acerca da 

internacionalização (PODCAST BORN GLOBAL, 2020).   

Tanev (2015) aponta acerca dos desafios em comum que startups de base tecnológica 

enfrentam no início do seu processo de expansão internacional, como a expansão 

internacional acelerada, modelagem de negócios, relacionamento com parcerias 

internacionais, alocação de recursos e gerenciamento de inovação sob condições de incerteza 
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desde a fundação da empresa. Dadas as particularidades desta forma de internacionalização 

enxuta, este trabalho responde a seguinte questão: Quais características dos processos de 

internacionalização das empresas Involves e Nanovetores podem ser observadas a partir 

do conceito de Lean Internationalization? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Coviello e Munro (1997) contribuíram para a literatura de Negócios Internacionais 

com estudos sobre o processo de expansão internacional de pequenas empresas de software, 

contudo, ainda sem mencionar o conceito Lean Internationalization. Os autores explanam 

que, historicamente, as pesquisas na área de internacionalização tendem a se concentrar em 

grandes organizações industriais, apesar da importância dos pequenos serviços e/ou empresas 

baseadas em conhecimento para as economias. Embora o conceito de Lean 

Internationalization, em sua natureza, não esteja incluso na teoria de internacionalização 

empresarial, é capaz de promover explicações a respeito do processo de expansão 

internacional de PMEs, sobretudo startups. 

A importância da realização desta pesquisa é pautada na abrangência de EBTs no 

ecossistema inovador de Florianópolis, além do fortalecimento das informações difundidas 

sobre a internacionalização empresarial nesse âmbito. Segundo o Relatório de Tecnologia da 

ACATE (2020), Santa Catarina configurou o 6º lugar em número de empresas do setor por 

estado (4% das empresas brasileiras), sendo que a região da Grande Florianópolis concentra 

32,5% dessas empresas, seguida pelo Vale do Itajaí (27,4%). Florianópolis também é 

destaque nacional: possui a maior taxa de empresas do setor de tecnologia por habitantes do 

país (5 empresas para cada mil habitantes) e é 16ª cidade com maior volume dessas empresas.  

Em termos de faturamento, Santa Catarina caracterizou o 4º lugar (7,4% na totalidade dos 

estados brasileiros), sendo que o faturamento das empresas de tecnologia da grande 

Florianópolis contemplou 56,2% do total das empresas catarinenses, seguida pelo Vale do 

Itajaí (18,1%).  

O relatório de Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor (2020) aponta 

Florianópolis como a 2ª cidade mais empreendedora do Brasil, a 1ª em termos de inovação e a 

1ª igualmente no quesito capital humano. Em relação aos pontos cruciais para o processo de 

inovação tecnológica das empresas, observa-se a congruência de alguns fatores inputs e 
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outputs1. Em relação aos recursos de capital humano, Florianópolis se destaca em níveis de 

educação formal e mão de obra, contando com alta proporção de: adultos com ensino médio 

completo, alunos matriculados no ensino técnico e profissionalizante, adultos com ensino 

superior completo e alunos com formação superior.  A qualidade das escolas e universidades, 

bem como a proporção de mestres e doutores são fatores que norteiam a qualidade 

educacional da região, gerando mão de obra qualificada, fator benéfico às empresas (ICE, 

2020). 

A motivação deste estudo consiste em contribuir para a sociedade empresarial, 

acadêmica e a autora deste trabalho. Em relação à sociedade empresarial, cabe destacar a 

contribuição de pesquisas voltadas a um tema incipiente e pouco explorado voltado às EBTs, 

dada a complexa natureza destes negócios somada ao não tradicional processo de 

internacionalização. A comunidade empresarial e o campo de estudo das Relações 

Internacionais, especialmente os Negócios Internacionais, tendem a se beneficiar da pesquisa 

aqui proposta, considerando a incidência do ecossistema tecnológico de Florianópolis, 

somado à internacionalização de EBTs e a emergência do conceito Lean Internationalization.  

Para a autora deste trabalho, por fim, a relevância desta pesquisa se dá pela afinidade 

com a área de Negócios Internacionais, sobretudo sobre o fenômeno da internacionalização 

empresarial, além da percepção sobre um terreno fértil e inovador acerca do estudo de uma 

categoria de negócios em crescimento com ativos intelectuais específicos e demandados pelo 

mercado internacional, o que impulsiona os olhares da comunidade acadêmica a fim de 

entender os novos traços nos processos de expansão internacional destes ecossistemas de 

inovação. A novidade sobre o estudo do assunto também reside em não ser ainda considerado 

uma teoria, e sim um conceito, o que sugere poucos estudos explorados acerca do tema, 

tornando propício e podendo alavancar novos estudos sobre o tema aos demais estudantes da 

área.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral 

 

 
1 Quanto aos inputs, constata-se que as cidades inclinadas para inovação possuam correlação positiva com 

estoque de capital humano, com a instrutura tecnológica local, e, também, com a proporção de contratos de 

propriedade intelectual. A respeito dos outputs, as cidades inovadoras contêm maior quantidade de empresas 

com patentes e softwares, bem como mais empresas de economia criativa, de indústrias inovadoras ou ligadas à 

tecnologia (ICE, 2020). 
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Analisar o processo de internacionalização das empresas Involves e Nanovetores à luz 

dos conceitos da Lean Internationalization. 

 

1.4.2 Específicos 

 

a) Descrever os processos de internacionalização das empresas analisadas: Involves e 

Nanovetores; 

b) Identificar nos processos de internacionalização das empresas estudadas as 

características do conceito de Lean Internationalization; e 

c) Comparar os processos de internacionalização das empresas pesquisadas a partir 

dos conceitos da Lean Internationalization. 

 

1.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Gil (2002, p. 43), “[...] o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa 

em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação de coleta de dados”. O delineamento, portanto, expressa em linhas gerais o 

desenvolvimento da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos e coleta de dados, 

permitindo a classificação da pesquisa a partir deste planejamento amplo. 

Para Gil (2002), a pesquisa é definida como o procedimento racional e sistemático e é 

desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Ademais, “[...] a pesquisa se desenvolve 

ao longo de um processo de inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação de resultados”. Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa 

científica é a realização de um estudo planejado e tem por finalidade descobrir respostas para 

questões mediante a aplicação do método científico, sendo o método de abordagem do 

problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação.  

Segundo Severino (2014), a ciência utiliza-se do método que lhe é próprio, o método 

científico, elemento fundamental para do processo do conhecimento realizado pela ciência 

para diferenciá-la do senso comum. O método científico, portanto, “trata-se de um conjunto 

de procedimentos lógico e de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações causais 

constantes entre os fenômenos” (SEVERINO, 2017, p. 89). O quadro 1, a seguir, apresenta as 
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características da pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração do 

presente trabalho: 

 
 

Quadro 1 - Abordagem metodológica 

 

Classificação  Características 

Quanto à natureza Pesquisa Aplicada. 

Quanto aos objetivos Descritiva; Estudos de casos múltiplos. 

Quanto à abordagem Qualitativa. 

Quanto aos procedimentos                            Pesquisa bibliográfica e documental. 

De coleta de dados: Uso de dados secundários e entrevista;  

De análise de dados: Análise de dados por categorização. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2015). 

 

Para Prodanov e Freitas (2013, n.p.), “os critérios para a classificação dos tipos de 

pesquisa variam de acordo com o enfoque dado, os interesses, os campos, as metodologias, as 

situações e os objetos de estudo”. A abordagem metodológica utilizada na elaboração deste 

trabalho será apresentada a seguir. 

 

1.5.1 Quanto à natureza 

 

Sob o ponto de vista da natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. A pesquisa 

básica tem como objetivo gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência 

envolvendo verdades e interesses universais, enquanto a pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos de aplicação prática à solução de problemas específicos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  

Nuan (1997 apud CID, 2013) aponta que a estruturação mais comum de uma pesquisa 

aplicada é apresentada da seguinte maneira: a) fundamentação teórica; b) metodologia de 

pesquisa; c) análise e discussão dos dados. Sendo assim, a fundamentação teórica serve, 

dentre outras possibilidades, como referencial para a análise dos dados, os quais foram 

coletados por meio de uma metodologia compatível com os objetivos de pesquisa, às 

características do objetivo de estudo e ao contexto de investigação. 

Para fins deste trabalho, adota-se a pesquisa aplicada, uma vez que este estudo visa 

responder às perguntas de áreas específicas do conhecimento como Negócios Internacionais, 
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Internacionalização de Empresas e Internacionalização Acelerada, temáticas inseridas dentro 

do grande campo das Relações Internacionais. Ademais, a pesquisa tem aplicabilidade prática, 

que será observada nos estudos das empresas Involves e Nanovetores. 

 

1.5.2 Quanto aos objetivos 

 

Segundo Gil (2002) é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória tem como objetivo descrever 

ou caracterizar a natureza das variáveis a serem exploradas, neste sentido, é necessário 

desencadear um processo de investigação que identifique a natureza do fenômeno, não 

apresentando um sistema de teorias e conhecimentos desenvolvidos (KOCHE, 1997). A 

pesquisa explicativa, por sua vez, tem como preocupação identificar os fatores que 

determinam a ocorrência dos fenômenos. Esse tipo de pesquisa explica a razão e o porquê das 

coisas. A pesquisa descritiva, por fim, objetiva realizar a descrição das características de 

determinados fenômenos ou populações e o estabelecimento de relação entre variáveis (GIL, 

2002) de um dado fenômeno sem manipulá-las, contatando e avaliando essas relações à 

medida que as variáveis se manifestam espontaneamente em fatos, situações e nas condições 

que já existem (KOCHE, 1997).  

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa, 

classifica e interpreta os fatos sem interferência do pesquisador sobre as informações. Neste 

sentido, o presente trabalho se enquadra na pesquisa descritiva, uma vez que os fatores 

associados à Lean Internationalization já foram devidamente explorados pelos pesquisadores 

acadêmicos e serão interpretados e reorganizados de forma a cumprir os objetivos dessa 

pesquisa, sem qualquer interferência da autora sobre essas informações. 

          

1.5.3 Quanto à abordagem 

 

As classificações aplicadas a abordagem da metodologia científica são a qualitativa e 

quantitativa. De acordo com Nunan (1997), a abordagem quantitativa defende o uso de 

números para chegada de conclusões sem considerar fatos subjetivos, é objetiva, orientada 

para a verificação dos fatos, hipotético-dedutiva (através dos dados estatísticos) reducionista e 

aplicada de forma generalizada. A abordagem qualitativa, por sua vez, preocupa-se com a 

compreensão do comportamento humano, fundamentada, orientada para a descoberta, 

exploratória, hipotético-indutivo (pelo pesquisador) e descritiva. Segundo Flick (2013), na 
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abordagem qualitativa, a coleta de dados é concebida de maneira muito mais aberta e 

abrangente, possibilitando a construção do caso que será estudado, e havendo, portanto, um 

uso maior de questões amplas e menos respostas são definidas antecipadamente. Ademais, o 

objetivo é menos testar o que já é conhecido, e sim descobrir novos aspectos na situação 

estudada, sendo projetada para ser o mais aberta possível. 

O presente trabalho se enquadra na abordagem qualitativa, uma vez que serão 

analisados conceitos e dados abrangentes a respeito do fenômeno da internacionalização 

acelerada dentro do contexto de empresas de base tecnológica. Para tanto, as informações são 

analisadas em caráter exploratório e descritivo incidentes nos estudos de casos.  

 

1.5.4 Quanto aos procedimentos 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013) os procedimentos técnicos são a maneira pela qual 

são obtidos os dados necessários para a elaboração da pesquisa. Podem ser definidos em dois 

grandes grupos: aqueles que se valem das chamadas fontes de papel (pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental) e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas (pesquisa 

experimental, pesquisa ex-post-facto, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisa-ação e a 

pesquisa participante).  

Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já 

elaborados, geralmente livros e artigos científicos, permitindo ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

Segundo Koche (1997, p. 122) “na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o 

conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e 

avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o problema objeto da 

investigação”. Ainda de acordo com o autor, alguns dos diferentes fins desse tipo de pesquisa 

são: ampliar o grau de conhecimentos em uma determinada área, capacitando o investigador a 

compreender ou delimitar melhor um problema de pesquisa; dominar o conhecimento 

disponível e utilizá-lo como base ou fundamentação na construção de um modelo teórico 

explicativo de um problema, isto é, como instrumento auxiliar para a construção e 

fundamentação das hipóteses; descrever ou sistematizar o estado da arte, daquele momento, 

pertinente a um determinado tema ou problema. 

Gil (2002) informa que a pesquisa documental, por sua vez, diferencia-se da pesquisa 

bibliográfica no que fiz respeito à natureza das fontes. A pesquisa documental vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser 
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reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Nesse tipo de pesquisa, portanto, analisa-

se dados secundários que de alguma forma já foram analisados, como relatórios empresariais 

e de pesquisa, tabelas estatísticas, dentre outros. Os dados, portanto, são mais diversos, 

permitindo a possibilidade de não exigir contato direto entre o investigador e os sujeitos da 

pesquisa como ocorre nos estudos e caso, por exemplo.  

Para fins deste estudo, aplica-se a pesquisa bibliográfica devido a revisão teórica ter 

sido elaborada inteiramente a partir de materiais já elaborados pela academia, 

preponderantemente em artigos científicos. A respeito do conceito de Lean 

Internationalization, foi levantado os principais aspectos teóricos que o permeiam a fim de 

construir a fundamentação deste conceito. Ademais, foi adotado neste trabalho também a 

pesquisa documental, uma vez que são utilizadas uma ampla gama de materiais a respeito das 

quatro empresas de base tecnológica da Grande Florianópolis aqui estudadas, como notícias 

veiculadas, entrevistas já ocorridas, os canais de comunicação da ACATE, podcasts, 

informações em sites de empresas de grande renome, dentre outros. Embora as empresas 

escolhidas disporem de dados secundários para a análise proposta, o gestor da área de 

internacionalização da empresa Nanovetores disponibilizou-se a participar da pesquisa, 

enquanto não foi possível contatar a empresa Involves. Assim sendo, contou-se com os dados 

primários de uma das empresas. 

O próximo tópico trata-se da fundamentação teórica deste trabalho, abrangendo 

primeiramente as teorias da abordagem econômica da internacionalização empresarial, em 

seguida, as teorias da abordagem comportamental, e por fim a teoria do Empreendedorismo 

Internacional e o Conceito de Lean Internationalization.  
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2 AS TEORIAS DE INTERNACIONALIAÇÃO: DA ABORDAGEM ECONÔMICA À 

LEAN INTERNATIONALIZATION 

 

Kraus (2006) aponta a existência de uma crescente liberação do comércio 

internacional e ações integradas entre países visando o incremento dos negócios 

internacionais. Fatores como este elevam os níveis de competição interempresarial, fazendo 

com que muitas empresas ampliem suas atividades a nível internacional. Para Levitt (1983, 

apud KRAUS, 2006), as empresas que não se adaptarem às novas realidades globais serão 

vítimas das que o fizerem. 

Segundo Martignago (2016), à medida que as empresas decidem operar além das 

fronteiras de seu país de origem, tornam-se um negócio internacional, multinacional, 

transnacional ou global, fatores que protagonizam a realização de negócios no exterior. Para a 

autora, a complexidade da gestão das empresas multinacionais consiste em controlar e 

gerenciar atividades da cadeia de valor em outros países, sendo necessário adaptar estratégias, 

produtos e serviços ao mercado global. Essas adaptações acabaram por se tornar um grande 

desafio com a intensificação da globalização e o contexto de diversidade. 

Ribeiro e Lima (2008 apud PICCHIAI; TEIXEIRA, 2018) conceitualizam a 

internacionalização empresarial como o processo pelo qual a empresa passa a obter parte ou 

totalidade de seu faturamento a partir de operações fora de seu país de origem, seja através da 

exportação ou do licenciamento de produtos e processos produtivos, ou através da realização 

de investimentos diretos. Minervini (2019) elenca algumas das variáveis inerentes ao processo 

de internacionalização: cenários internacionais, custos, câmbio, logística, cultura, alfândegas e 

legislação. O autor ainda levanta alguns tópicos sobre as motivações incidentes ao processo 

de expansão internacional: obter preços mais competitivos em outros mercados, diversificar 

os riscos, aumentar da capacidade inovadora da empresa, aperfeiçoamento dos recursos 

humanos, ampliamento do desenvolvimento tecnológico, acesso a um perfil mais amplo de 

clientes, fornecedores e parceiros, dentre outros. A respeito do modo de entrada no mercado 

internacional, segundo Carneiro e Dib 

 

As escolhas estratégicas disponíveis para as empresas decidirem como se 

internacionalizar são muitas: envolvem produção internacional, exportação e 

licenciamento de produtos ou tecnologia; podem ser criadas joint ventures com 

diferentes níveis de comprometimento de recursos; a expansão no estrangeiro pode 

ser orgânica ou por aquisições; as atividades da empresa podem ser realizadas 

internamente ou contratadas de terceiros. (CARNEIRO; DIB, 2007, n.p.) 
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Tornou-se necessário, portanto, o desenvolvimento de teorias que fossem tão 

complexas quanto o próprio processo de internacionalização em uma tentativa de não apenas 

possibilitar, como também de facilitar o planejamento estratégico por parte de ambos os 

setores público e privado (CID, 2013). Demonstra-se, neste trabalho, que a era das inovações 

tecnológicas (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015) passou a contribuir para um caráter 

multifacetado e com maior número de variáveis no processo de expansão internacional, onde 

se inserem as empresas com processo de internacionalização precoce e acelerado. Para tanto, 

a seguir, são apresentadas as principais teorias que regem o tema de internacionalização 

empresarial visando condicionar ao principal conceito a ser estudado neste trabalho: Lean 

Internationalization. 

 

2.1 TEORIAS DE ABORDAGEM ECONÔMICA 

 

Segundo Dib (2011) as decisões para a internacionalização na abordagem econômica 

ocorrem em virtude da otimização de recursos. Além disso, prevalecem soluções racionais 

para questões do processo de expansão internacional, sendo orientado por um caminho de 

decisões visando a maximização de retornos econômicos (CARNEIRO; DIB, 2007). A seguir, 

será discorrido sobre as principais teorias da abordagem econômica no âmbito da 

internacionalização empresarial. 

 

2.1.1 Teoria do Poder de Mercado  

 

Hymer (1960) inicia sua tese de doutorado destacando as diferenças entre o 

Investimento Externo Direto e o Investimento em Portfólio. O autor aponta que o princípio 

atrativo básico sobre o investimento em portifólio é a taxa de juros incidente sobre os 

mercados, gerando maximização dos lucros aos investidores onde há maior retorno sobre o 

capital investido. A teoria dos investimentos em portfólio, contudo, não é capaz de dispor 

explicações completas sobre o fluxo de capital, isto porque, dentre outros motivos, não 

explica por si só os Investimentos Externos Diretos. Os estudos levantados na tese de Hymer 

(1960) apontaram os investimentos diretos sendo praticados por firmas operantes 

preponderantemente nos Estados Unidos e persistentemente associado às mesmas indústrias. 

O investimento em portifólio, por sua vez, torna-se mais volátil em decorrência do fluxo sobre 

a taxa de juros, agindo sobre diferentes mercados e indústrias.  
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A teoria de Hymer (1960) é pautada nas imperfeições do mercado, isto é, na formação 

de oligopólios e monopólios, representados, muitas vezes, por diversos empreendimentos 

controlados por uma única firma. A expansão internacional das atividades somada ao poder 

monopolístico, portanto, acentuariam as imperfeições de mercado e deteria ainda mais poder 

de mercado sobre tais negócios à determinadas empresas, eliminando a concorrência através 

de fusões, aquisições e extensões de suas capacidades. Outro fator ressaltado pelo autor são as 

vantagens da propriedade2, podendo ser ainda mais exploradas na realização de investimentos 

diretos junto à diversificação gerando poder de mercado. Hymer (1960), defende, portanto, 

que o IED é mais favorável e lucrativo quando analisado sob a ótica das imperfeições de 

mercado somado às vantagens da propriedade quando comparado ao investimento em 

portifólio. 

 

2.1.2 Teoria do Ciclo de Vida do Produto  

 

Certo da carência do teor explicativo das teorias do comércio internacional sobre os 

padrões de comércio e investimentos internacionais, Vernon (1966) analisa estes fenômenos 

sob a ótica da análise do ciclo de vida dos produtos: surgem novos produtos que se 

desenvolvem, posteriormente entram em declínio e, por fim, desaparecem. Vernon (1966), 

sustenta este ciclo através de hipóteses que podem ser sumarizadas por alguns conceitos 

chaves, como a capacidade de exploração do conhecimento tecnológico por parte dos 

empresários visando a criação de um produto inovador juntamente ao conhecimento do 

mercado consumidor, com respaldo na diminuição dos custos de produção. Para Pessoa e 

Martins (2007, p. 311), “o resultado dessa articulação é um modelo no qual o fluxo de 

comércio e a estratégia de localização da produção no exterior são explicados em função do 

ciclo de vida do produto”. 

Segundo Vernon (1966), durante a fase da introdução, quando um novo produto é 

lançado no mercado doméstico, as decisões sobre investimento se apresentam mais 

complexas, ao passo que os produtores enfrentam elevado grau de indeterminação sobre 

fatores como insumos e especificações do mercado e do produto. Os bens podem vir a ser 

exportados no fim desta etapa, aspirando uma sobrevida ao produto no mercado exterior ainda 

no estágio inicial. A fase sequencial, de padronização, é marcada pela estabilidade dos fatores 

de produção e características técnicas do produto, o que permite a firma detentora do 

monopólio de inovação passar a considerar o estabelecimento da produção no mercado 

 
2 Tópico será mais bem explorado na teoria do Paradigma Eclético de Dunning (MODELO OLI). 
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externo, especialmente em países menos desenvolvidos, onde é possível reduzir os custos de 

mão de obra. Na etapa de declínio, por sua vez, os produtos passam a ficar saturados, 

momento em que as empresas buscam, ainda mais fortemente, o barateamento dos custos de 

produção em detrimento do fator tecnologia. 

 

2.1.3 Teoria da Internalização  

 

Afastando-se das pesquisas tradicionais nos negócios internacionais, que explicavam 

os investimentos estrangeiros por meio dos países, empresas e indústrias, Buckley e Casson 

(1976) desenvolveram a Teoria da Internalização no âmbito das EMNs, firmada nos 

fundamentos conceituais no seminal artigo de Coase (1937) e nos trabalhos de Williamson 

(1975) sobre a teoria dos custos de transação. Através da análise dos custos de transação, as 

empresas multinacionais poderão optar entre internalizar ou contratar no mercado agentes 

terceiros para conduzirem suas atividades, como produtos, serviços ou tecnologias em 

indústrias verticalmente integradas. 

Buckley e Casson (1976) exemplificam as imperfeições de mercado como a busca por 

fornecedores; incapacidade de prever e colocar em vigor todos os termos de um contrato, a 

negociação, incertezas e riscos com a outra parte podendo culminar em ações oportunísticas 

dadas as assimetrias de informações entre as partes, dificuldade na transação de conhecimento 

e informação, entre outros fatores. Resumidamente, os autores colocam que as EMNs, 

avistando as condições em mercados imperfeitos, procuram maximizar os lucros 

desenvolvendo e explorando vantagens específicas dentro da própria empresa, haja vista o 

possível alto custo de transação envolvido na terceirização das atividades. Buckley e Casson 

(1998) identificaram e agregaram novos modos de entrada ao mercado internacional 

(licenciamento, franquia e subcontratação)3 e apontaram que as Teorias de Poder de Mercado 

(HYMER, 1960) e do Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966) focaram apenas nas 

estratégias de exportação e investimento direto no exterior. 

 

2.1.4 Paradigma Eclético de Dunning 

 

 
3 O modelo de licenciamento é conhecido também como contratual, uma vez que a empresa detentora de uma 

determinada patente autoriza a outra, requerente da legitimação, a utilizar o produto ou serviço em etapa 

determinada da cadeia de valor. O modelo de franquia, por sua vez, é a licença sobre a marca e modelo de 

negócio de uma empresa seguindo padrões pré-estabelecidos pela marca franquiada. O modelo de 

subcontratação, por fim, diz respeito a um representante de vendas no exterior. 
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Dentre as teorias de internacionalização da abordagem econômica, o modelo de 

Dunning, também chamado de paradigma eclético, apresenta o maior nível de explicação 

sobre as motivações das empresas ao instalarem subsidiárias no exterior. Isto porque 

acrescenta o determinante locacional da produção internacional, além das vantagens da 

propriedade e da internalização, fatores já abordados pelas teorias de Hymer (1960) e Buckley 

e Casson (1976), respectivamente. O modelo de Dunning, portanto, é designado como 

eclético porque integra abordagens teóricas distintas, ao analisar os determinantes das 

atividades das EMNs, que culminam na justaposição de três vetores designados como OLI 

(DUNNING, 1988, 1997, 2001): 

(i) As vantagens de propriedade (Ownership - O); 

(ii) As vantagens de localização (Location - L); 

(iii) As vantagens de internalização (Internalization - I). 

As vantagens de propriedade são inerentes/específicas à firma e podem ser transferidas 

para outras operações no exterior, ao passo que conferem às EMNs ativos estratégicos de 

elevada geração de valor e vantagem competitiva. As vantagens de localização, por sua vez, 

são designadas como vantagens específicas do local receptor do IED, e são influenciadas pela 

dotação de recursos naturais, custo dos fatores produtivos, políticas governamentais 

industriais, entre outros. As vantagens de internalização, por fim, dizem respeito à escolha por 

parte da EMN entre explorar suas vantagens de posse internamente ou por meio de transações 

no mercado, utilizando-se da métrica sobre a importância de determinada atividade no âmbito 

da empresa. Para Dunning (2001), as estratégias de investimento das multinacionais são o 

resultado da combinação do modelo OLI.  

Dunning (1988, 1993) propõe quatro diferentes motivações para a internacionalização 

empresarial. A busca por recursos (resource seeking), primeiramente, trata-se da procura por 

recursos naturais, infraestrutura, incentivos aos investimentos ou busca por fatores produtivos 

em geral com condições mais vantajosas. A busca por mercado (market seeking), visa a 

entrada em um novo mercado em decorrência da proximidade com clientes e fornecedores, 

por exemplo.  A busca por eficiência (efficiency seeking), por sua vez, dispõe-se a melhorar a 

eficiência da EMN, tornando-a mais produtiva, por exemplo, através da diminuição dos custos 

de produção. A busca por recursos estratégicos (strategic asset seeking), por fim, visa atingir 

a disponibilidade de ativos e mercados a fim de proteger ou potencializar as vantagens da 

propriedade e dentre outros fatores. 
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2.2 TEORIAS DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

 

A corrente comportamental considera a ocorrência da internacionalização a partir da 

evolução e crescimento da firma (DIB, 2011), e nesse enfoque, o processo de 

internacionalização dependeria das atitudes, percepções e comportamentos dos tomadores de 

decisão orientados pela busca da redução do risco nas decisões que permeiam a expansão 

internacional (CARNEIRO; DIB, 2007). A seguir serão analisadas as principais teorias 

situadas na abordagem comportamental, além do conceito de Lean Internationalization. 

 

2.2.1 Modelo de Uppsala 

 

Para Johanson e Vahlne (1977), teóricos pesquisadores da Escola de Uppsala, o 

processo de internacionalização das empresas e o respectivo envolvimento com o mercado 

externo é executado de forma gradual através de um modelo de estágios iniciado a partir da 

saturação do ambiente doméstico, culminando na motivação pela procura de novos mercados 

no âmbito internacional. Este padrão é definido como cadeias de estabelecimento (do inglês 

establishment chain) e consiste basicamente nas seguintes etapas sequenciais: exportação, 

vendas através de subsidiária e produção local com a instalação de unidade fabril. Nesta 

perspectiva, o conhecimento proveniente das experiências em relação às atividades nos 

mercados externos há de fortalecer as decisões de compromisso aplicadas a tais locais, uma 

vez que o comprometimento de recursos empresariais aumenta conforme o estágio da cadeia 

de estabelecimento avança. 

A incerteza inerente ao processo de internacionalização está conectada ao conceito de 

distância psíquica trazida por meio do modelo de Uppsala. O entendimento acerca da cultura, 

linguagem, educação, práticas de negócios e desenvolvimento industrial entre os mercados 

doméstico e estrangeiro interfere nos fluxos de informações e na percepção de distância 

psicológica entre os países (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Os autores, portanto, identificam 

um padrão adotado pelas firmas, que iniciam o processo de internacionalização para mercados 

com menor distância psíquica, incitando menos riscos ao processo, enquanto avançam no 

modelo de estágios e, gradualmente, evoluem a expansão internacional para países onde há 

maior distância psíquica. Moen e Servais (2002, n.p.) apontam que a proposta do modelo de 

Uppsala se concentra na “[...] aquisição, integração e conhecimento sobre mercados 

estrangeiros, e um crescente compromisso e alocação de recursos a estes mercados[...]”. 
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Segundo Hemias e Hilal (2001), diversos autores têm sugerido sobre a perda de poder 

explicativo do modelo tradicional de Uppsala, que fora criticado sobre o argumento de que o 

processo de internacionalização poderia ocorrer de forma acelerada, sem seguir etapas da 

cadeia de estabelecimento (como no caso das born globals), além de existirem empresas que 

se inserem diretamente em mercados distantes em termos de distância psíquica. Neste sentido, 

visando acompanhar as mudanças ocorridas no ambiente de negócios, Johanson e Vahlne 

(2009) propuseram uma revisão ao modelo de 1977, passando a considerar a existência das 

redes de relacionamentos como fator influente para a seleção de mercados, assim como os 

distintos modos de entrada, como join ventures4 e modelos contratuais.  

 

2.2.2 Teoria das Networks 

 

Segundo Hemais e Hilial (2003), a teoria das redes (do inglês networks) é considerada 

uma evolução natural do pensamento da escola nórdica, uma vez que acompanha as mudanças 

no ambiente de negócios. De acordo com Carvalho e Dib (2012), esta mudança propõe que a 

incerteza não é mais majoritariamente a distância psíquica, e sim a condição de estar fora da 

rede (outsidership), enquanto a condição de ser membro da rede (insidership) é necessária, 

mas pode não ser suficiente. Deve-se evitar a condição de ser estranho à rede (outsidership 

liability5) e atentar-se ao ônus do estrangeirismo (foreignness liability6). Segundo Johanson e 

Mattson (1988), dentro da perspectiva das networks, os mercados são vistos como redes de 

empresas. Neste viés, vantagens de diversas naturezas podem ser extraídas a partir de 

informações otimizadas provenientes das redes de contatos, que, neste caso, apresentam-se 

como catalizadores do processo de internacionalização em contraponto ao modelo gradual 

proposto por Uppsala em 1977.  

De acordo com Johanson e Vahlne (2009), há o conhecimento de mercado 

institucional e o conhecimento de mercado específico. O primeiro se trata do ambiente 

regulatório, enquanto o segundo diz respeito ao ambiente de negócios daquele mercado. 

Segundo os autores, a criação do conhecimento não se aplica apenas de forma bilateral aos 

 
4 Fusão de duas empresas que unem know-how para a abertura de uma terceira empresa, onde ambas possuem 

autonomia. 
5 Outsidership liability (do inglês passivo do estranho) é o ônus de estar fora da rede e é a razão pela qual ocorre 

o impedimento da obtenção de conhecimento sobre um mercado, e não mais a distância psíquica (CARVALHO; 

DIB, 2012). 
6 Foreignness liability (do inglês passivo do estrangeiro) é uma dificuldade incidente sobre as empresas que 

tentam se inserir em um novo mercado sem deterem posição relevante na rede, sendo, portanto, um obstáculo 

para se tornar um insidership (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 
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participantes das redes de negócios, uma vez que os parceiros dispõem de outros parceiros, 

formando, assim, uma cadeia de informações relevantes inseridas nas networks. Cada empresa  

da rede possui relacionamentos com clientes, distribuidores, fornecedores e até mesmo 

diretamente com seus concorrentes em alguns casos, bem como relações indiretas por meio 

das mesmas redes (JOHANSON; MATTSON, 1988). Acontece, por conseguinte, uma busca 

por recursos externos nas redes, como capital, matéria-prima, novos parceiros, além de 

informações e experiências de mercado (LEVY et. al, 2010). Esta configuração permite às 

empresas maximizarem suas vantagens competitivas, além de reduzirem custos e riscos no 

processo de internacionalização.  

Johanson e Mattson (1988) sugerem que as atividades das empresas nos mercados 

industriais são processos cumulativos, uma vez que os relacionamentos são estabelecidos, 

mantidos e rompidos, e em cada um destes estágios as firmas apresentam diferentes posições 

dentro das redes. Johanson e Vahlne (2009) definem as posições nas redes como diferentes 

níveis de confiança, conhecimento e compromisso que podem ser distribuídos de forma 

desigual entre as partes envolvidas. Uma network pode ser caracterizada por sua estrutura 

(formal e informal) e pela força e frequência das relações que estabelecem (LEVY et. al, 

2010). A este respeito, Johanson e Mattson (1988) apontam a existência de relações de 

dependências direta e indireta específicas entre as empresas incidentes nas redes e com as 

quais estabelecem relações de trocas, sugerindo diferentes níveis no fortalecimento dessas 

relações.  

Para Elfring e Hulsink (2014), enquanto laços fracos fornecem acesso às novas 

informações da indústria e de novos contatos comerciais, laços fortes são relações em que se 

pode confiar em momentos ruins ou bons. Há, portanto, a importância de ambos os tipos de 

relação (fortes e fracas), que são benéficas de formas distintas e em diferentes estágios de 

desenvolvimento de uma empresa (ELFRING; HULSINK, 2014). Ojala (2009) aponta os 

relacionamentos formais representando as relações com outros atores de negócios, as relações 

informais no âmbito dos contatos sociais com amigos e familiares, e nas relações 

intermediárias há uma terceira parte que conecta compradores e vendedores. De acordo com 

Johanson e Valhne (2009), o resultado desejável com as redes de relacionamento é de 

construção de aprendizagem, confiança e comprometimento, em que a empresa local desfrute 

de uma parceria recíproca e posição benéfica enquanto insidership. 

 

2.2.3 Empreendedorismo Internacional 
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Apesar da expressão Empreendedorismo Internacional ter início nos estudos presentes 

do trabalho de Morrow (1988), McDougall (1989) é considerada a percursora por realizar a 

primeira pesquisa teórica-empírica sobre o assunto (ZHARA; GEORGE, 2002). As 

facilitações propiciadas através dos avanços tecnológicos, de informação e comunicação 

incentivaram os empresários a enxergarem a arena internacional como terreno para novos 

negócios. Há, portanto, uma interseção entre negócios internacionais e empreendedorismo 

apresentando a evidente importância em ambos os temas (MCDOUGALL; OVIATT, 2000). 

O estudo do Empreendedorismo Internacional reflete a natureza multidisciplinar das áreas do 

empreendedorismo e dos negócios internacionais, que são compostas por antropologia, 

economia, psicologia, finanças, marketing e sociologia (MCDOUGALL; OVIATT, 2005). O 

quadro 2 demonstra a evolução do conceito de Empreendedorismo Internacional (EI) de 

acordo com os autores McDougall e Oviatt (1997, 2000, 2005).  

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de McDougall e Oviatt (1997, 2000, 2005). 

 

McDougall (1989) em seu estudo focado no desenvolvimento de born globals, aponta 

as diferenças entre os empreendimentos domésticos e internacionais, trazendo a principal 

hipótese de seu estudo: novos empreendimentos internacionais são significativamente 

diferentes dos novos empreendimentos nacionais. A autora constatou alguns dos principais 

aspectos que diferem as empresas internacionais, ressaltando:  estratégias mercadológicas 

amplas por meio do desenvolvimento e controle de diversos canais de distribuição e 

Quadro 2 - Conceitualização de Empreendedorismo Internacional. 
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atendimento a uma gama de clientes em diversos segmentos de mercado e localidades; maior 

competitividade, vista a elevada competição na arena internacional; estratégia de entrada nos 

mercados reconhecendo a importância dos recursos financeiros externos e de produção para a 

atuação no ambiente externo; aumento regulatório no quesito das restrições das políticas 

governamentais no mercado internacional. 

A pesquisa a respeito do Empreendedorismo Internacional cresceu rapidamente na 

década de 1990, refletindo os fatores que os empreendedores enfrentam no processo de 

expansão internacional (ZAHRA et al., 2005). Zahra e George (2002) o categorizam como 

um tópico de interação entre empreendedorismo e processo de internacionalização. O foco 

voltado à inovação e natureza do empreendedor permite o estudo sobre a motivação dos 

empreendedores durante o processo de expansão internacional. Zahra et al., (2005) apontam 

que as definições de empreendedorismo em empresas born globals ou empresas estabelecidas 

são centradas no reconhecimento e exploração de oportunidades.  

Zahra et al., (2005) trazem o conceito de Empreendedorismo Internacional sob a 

perspectiva cognitiva como fator influente sobre as escolhas das empresas durante a 

internacionalização. Essas motivações são capazes de influenciar a forma como a empresa 

configura suas operações e recursos nos mercados internacionais, variáveis que definem os 

limites das oportunidades internacionais e o aprendizado durante o processo. Ademais, essas 

motivações definem a posição mercadológica da empresa e podem oferecer ligação clara entre 

as decisões dos empreendedores e as escolhas das empresas globais. 

Andersson (2000) traz a perspectiva do Empreendedorismo Internacional sob a óptica 

do empreendedor e classifica e compara três tipos de tomadores de decisão: técnicos, 

estruturais e de mercado. Os empreendedores técnicos tratam sobre tecnologia e suas 

principais atividades são inerentes ao desenvolvimento do produto e da produção. Os 

empreendedores estruturais, por sua vez, são responsáveis por reestruturar a empresa e os 

setores, desenvolvendo novas ideias de negócios. Os empreendedores de mercado, por fim, 

são responsáveis por captar necessidades do mercado e ter ideias visando suprir essas 

demandas. Este empresário é proativo no processo de internacionalização e suas principais 

atividades são inerentes ao desenvolvimento do produto e da produção. Andersson (2000) 

também define o conceito de empreendedor de acordo com alguns critérios que seguem: 

(i) Capacidade de enxergar novas combinações e vontade de desenvolvê-las; 

(ii) Agir de acordo com a sua própria visão é superior a cálculos racionais; 

(iii) Capacidade de convencer pessoas a investirem em projetos empreendedores; 

(iv) Tempo correto para tomada de decisões. 
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É notório durante o estudo da teoria do Empreendedorismo Internacional a presença 

das born globals compondo os estudos dos autores apresentados em virtude dessa teoria ser 

voltada ao estudo das PMEs. Neste sentido, os principais fatores que permeiam os estudos do 

fenômeno das nascidas globais serão abordados a seguir.    

 

2.2.4 Born Globals 

 

De acordo Cavusgil e Knight (1996), desde que o modelo de Uppsala fora 

desenvolvido, muitos estudiosos têm levantado diversas críticas, considerando algumas 

teorias muito determinísticos e negligenciando os “caminhos irregulares” rumo à 

internacionalização. Bell (1995), em seu estudo sobre a internacionalização de pequenas 

empresas de software, aborda sobre a ineficácia da teoria de estágios ao tentar explicar o 

complexo, dinâmico e interativo comportamento não linear da internacionalização. A 

abordagem das redes (teoria das networks) detém parte do poder explicativo a respeito do 

fenômeno das born globals (ainda não caracterizado dessa forma pelo autor). Carneiro e Dib 

(2007, n.p.), discorrem sobre a relativa importância da teoria das redes no âmbito das 

“nascidas globais”: “[...]estabelecendo cedo acordos de cooperação para terem acesso a 

financiamento, recursos, mercados e credibilidade; para terem oportunidades de aprendizado e 

superarem fraquezas inerentes ao seu noviciado e porte”.  

Bell (1995) conclui que, embora a teoria de estágios e a abordagem das redes 

detenham sua importância dentro das teorias de internacionalização empresarial, não são 

capazes de explicar a totalidade do processo de expansão internacional. Segundo Carneiro e 

Dib (2007), Rennie (1993) batizou as empresas caracterizadas pelo processo acelerado de 

internacionalização como “born global”. Por conseguinte, o interesse acerca do estudo do 

fenômeno das empresas born globals (EBGs) teve início na década de 1990 (MOEN; 

SERVAIS, 2002).  

De acordo com Dib e Silva (2011), a existência de EBGs está relacionada às alterações 

no ambiente de negócios, uma vez que a mudança de hábitos por parte dos consumidores 

propulsionou a criação de mercados de nicho, favorecendo empresas menores e mais 

flexíveis. Para Carneiro e Dib (2007), estas empresas estão situadas em um cenário 

competitivo dentro de um mundo globalizado e mais dinâmico, sendo, normalmente, 

empresas jovens de pequeno ou médio porte concentradas, em sua maioria, em setores de alta 

tecnologia. A ascensão das born globals foi facilitada pelo ambiente dos negócios globais 

contemporâneos, incluindo uma demanda mundial mais homogênea, avanços tecnológicos, 
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logística eficiente e acessível, ascensão da classe média e ampliação das redes multinacionais 

de fornecedores e clientes (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). 

As nascidas globais detêm grande parte de suas vendas provenientes do mercado 

externo, além de iniciarem a atuação em tais locais nos primeiros anos de estabelecimento, 

não seguindo o padrão de estágios para na expansão internacional. Outras características são o 

foco em nichos específicos de mercado, empreendedores com experiência internacional e a 

importância dos relacionamentos pessoais e profissionais no surgimento e desenvolvimento 

das EBGs (CARNEIRO; DIB, 2007). Apesar dos limitados recursos no início de seus 

estabelecimentos e, muitas vezes, pouca ou nenhuma experiência no mercado doméstico, as 

empresas de internacionalização acelerada carregam potencial inovador, conhecimento e 

capacidade para alcançarem o mercado externo com sucesso em seus primeiros anos de 

estabelecimento. Também referidas como novos empreendimentos internacionais, startups 

globais ou empresas de internacionalização acelerada, as ascenderam durante a atual era de 

globalização e tecnologias avançadas (CAVUSGIL; KNIGHT, 2004).  

Dib et al. (2010) apontam as diferenças sobre os obstáculos à internacionalização entre 

as EBGs e as demais empresas internacionalizadas, uma que as primeiras enfrentam as 

barreiras da expansão internacional desde a sua criação, enquanto as demais têm um longo 

período para amadurecerem as decisões. Os autores em seus respectivos estudos sobre o 

processo de internacionalização de empresas de software brasileiras concluíram que as 

nascidas globais são mais inovadoras, orientadas ao cliente e lideradas por empresários com 

alto nível de conhecimento técnico, sendo mais sensíveis aos riscos inerentes às operações em 

mercados internacionais quando comparado às empresas que seguiram o processo de 

internacionalização gradual. A este respeito, McDougall et al. (1994) partem do pressuposto 

que os fundadores dos “novos empreendimentos internacionais” carregam uma bagagem 

proveniente das experiências anteriores e por isso são capazes de unirem um conjunto de 

recursos estabelecidos no mercado internacional para formar empresas que não seguem o 

modelo de estágios no processo de expansão internacional.  

A respeito das principais características acerca da internacionalização das EBGs, cabe 

sumarizar, uma vez que não há padrão ou consenso da literatura: início da atuação nos anos 

1990, expansão internacional entre 2 e 15 anos após o estabelecimento das primeiras 

atividades, porcentagem das receitas internacionais sobre o faturamento da empresa entre 5% 

e 75% e abrangência de mercados internacionais sendo um ou alguns locais situados na 

mesma ou em várias regiões do mundo (DIB; ROCHA; SILVA, 2010). O quadro 3, a seguir, 
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apresenta algumas das principais características das EBGs de acordo com os autores 

referenciados. 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir do Cavusgil e Knight (1996) 

 

Borini et. al (2012, n.p.) apontam: “o fenômeno born global tem sido relatado, 

principalmente em setores de alta tecnologia, e tem requerido novos entendimentos teóricos 

sobre a atuação internacional de empresas nascentes e pequenas”. A especificidade de ativos 

destas empresas apoia a internacionalização nos fatores do ambiente externo, organizacional e 

do empreendedor, como classificam os autores e conforme já explanado ao longo da teoria 

das EBGs. Nos últimos anos, a vantagem competitiva das empresas atravessou algumas 

mudanças, havendo uma tendência de mudança para a ascensão de empresas com 

conhecimentos únicos e capacidade de resposta rápida ao ambiente de negócios em 

detrimento de empresas de grande porte e longa experiência, realidade acompanhada pelo 

crescimento das chamadas startups (OVIATT et. al, 1995). Neste sentido, o tópico sobre Lean 

Internationalization a seguir completará os conhecimentos acerca das Born Globals no 

contexto das startups intensivas em tecnologia. 

Quadro 3 - Principais características do processo de internacionalização das EBGs. 
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2.3 LEAN INTERNATIONALIZATION 

 

O certame sobre porque algumas empresas internacionalizam cedo e outras mais 

tardiamente seguindo seus processos de evolução é uma questão fundamental para a pesquisa 

na área dos Negócios Internacionais. Dado o crescimento da globalização na década de 1980, 

o fenômeno da internacionalização acelerada foi observado em uma crescente. É notável o 

aumento de empresas jovens e empreendedoras que buscam clientes em mercados externos 

povoando o cenário dos negócios (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Para Cavusgil e Knight 

(2004), empresas que operam internacionalmente desde o estágio inicial de seu 

desenvolvimento ascendem ao ambiente de negócios na era das tecnologias avançadas. 

Segundo os autores, há uma forte cultura inovadora e proativa que facilita a aquisição de 

conhecimento, sendo determinante na velocidade do processo de internacionalização e 

levando a capacidades impulsionadoras do desempenho organizacional.  

Nas últimas três décadas, as mudanças ocorridas no ambiente externo refletiram novos 

processos adotados pelas empresas que, por sua vez, reduziram o limite de compromisso no 

processo de internacionalização, permitindo que a expansão internacional ocorresse mais cedo 

e rapidamente (KNIGHT; LIESCH, 2015). Neubert (2016a) sumariza alguns fatores que 

influenciam na velocidade do processo de internacionalização, como: as habilidades do 

empreendedor juntamente a gestão da sua equipe e rede de negócios, o modelo de negócio da 

empresa, o modo de entrada no mercado estrangeiro, a implementação bem-sucedida de 

processos para desenvolvimento de mercados, a tecnologia e o portfólio de produtos, a 

disponibilidade de oportunidades de mercado e o tamanho do mercado doméstico. 

Neubert (2016a) é pioneiro sobre a compreensão do conceito chamado Lean 

Internationalization. Os estudos do autor são pautados nos fatores que permeiam a 

internacionalização rápida e acelerada das high-tech startup firms (HSFs) principalmente em 

países emergentes. Considerando que este trabalho tem por objetivo discutir o processo de 

internacionalização de quatro startups de base tecnológica localizadas na Grande 

Florianópolis, o conceito estudado deve oferecer considerável poder explicativo à expansão 

internacional dessas empresas. É importante pontuar que o conceito de Lean 

Internationalization não possui uma definição clara e única, sendo amparado principalmente 

na teoria das redes, Uppsala, Born Globals e Empreendedorismo Internacional. Segundo 

Cavusgil e Knight (2015), a internacionalização precoce e rápida representa uma nova forma 

de expansão internacional. Trata-se, portanto, de um novo conceito ainda não demarcado 



38 

 

como teoria, que carrega aspectos incorporados de teorias já discorridas ao longo deste 

trabalho. 

Neubert (2017) propõe um estudo de casos múltiplos entre startups de alta tecnologia 

que operam internacionalmente, baseando-se no referencial teórico do modelo de Uppsala e a 

teoria das Born Globals. Dentre as principais descobertas de Johanson e Vahlne (1977), 

destaca-se o modelo de estabelecimento em cadeias, em que as firmas iniciam seu processo de 

internacionalização com menor comprometimento (exportação) até, gradualmente, 

estabelecerem subsidiárias no exterior em mercados onde há menor distância psíquica. 

Segundo Johanson e Vahlne (2009, apud NEUBERT, 2017), o modelo de Uppsala pode 

também ser aplicado a negócios que iniciam o processo de expansão internacional logo após a 

sua fundação, uma vez que essas empresas selecionam mercados estrangeiros onde possam se 

inserir rapidamente e utilizar modos de entrada de baixos custo e risco, como a exportação. 

Nesta lógica, tanto a seleção de mercado como o modo de entrada podem ser considerados 

como parte das cadeias de estabelecimento do modelo de Uppsala.  

Cavusgil e Knight (2015) conceitualizam as nascidas globais como empresas jovens 

que obtêm parte significativa de suas vendas advindas do mercado externo e buscam a 

internacionalização através da exportação7 por deterem poucos recursos. Uma empresa que 

deve internacionalizar a sua produção para perto de seus clientes levará mais tempo para se 

expandir internacionalmente comparado à estratégia de exportação com força de venda 

localizada em sua matriz (HENNART, 2013). Segundo Neubert e Krogt (2019), empresas de 

software de alta tecnologia podem entrar em mercados cultural, geográficos e 

economicamente mais próximos, sendo considerados de baixo risco e consumindo poucos 

recursos para expansão internacional através de licenciamento de software ou exportação de 

serviços.  

Lopez et. al (2009) identificaram empresas com características de born globals que, na 

verdade, são born regionals, significando que iniciaram sua expansão com forte apelo à 

exportação e assim continuam. Esse fluxo, contudo, é destinado aos países vizinhos. Durante 

o estudo, poucas empresas se aventuraram em mercados globais como os Estados Unidos e a 

Europa imediatamente. Embora esses mercados sejam desejáveis estrategicamente, são 

incertos e distantes em termos de paridade cultural, características e práticas de negócios 

(LOPEZ et al., 2009). Apesar da importância do modelo de internacionalização acelerado, 

 
7 De abordo com Neubert (2015) para a exportação de bens, o modo de entrada no mercado ‘exportação’ é 

usado. Para a exportação de modelos de negócios, o modo de entrada no mercado "franquia" é usado. Para a 

exportação de propriedade intelectual, o modo de entrada no mercado "licenciamento" é usado. Neubert e Krogt 

(2019) mencionam também a exportação de serviços no âmbito das empresas de software.  
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HSFs enfrentam atrasos na execução de suas atividades rumo ao desenvolvimento do mercado 

internacional devido a um comportamento desorganizado de internacionalização. Essas 

empresas devem, portanto, aplicar uma abordagem enxuta para possibilitar um processo de 

internacionalização eficiente (NEUBERT, 2017). Inseridos nos estudos do modelo de 

internacionalização Lean, Araujo e Watanuki (2019) também discorrem sobre a falta de 

preparo de alguns empreendedores na busca por mercados externos via exportação, alegando 

a falta de competências internas para a gestão do projeto 

A entrevistada indicou que os principais desafios da empresa no momento inicial 

foram a falta de conhecimento apropriado acerca dos mercados a serem priorizados, 

bem como as dificuldades na prospecção destes depois de escolhidos. Outros 

desafios apontados foram a falta de conhecimento em logística internacional e seu 

impacto nas operações de exportação, bem como a falta de conhecimento em 

questões legais e de registro de produtos nos países de destino. Para a superação dos 

obstáculos, no início das operações, houve a contratação de companhias de comércio 

exterior que auxiliaram, principalmente, nas questões comerciais. (ARAÚJO; 

WATANUKI, 2019, n.p.) 

 

A internacionalização precoce e rápida de startups de alta tecnologia tem atraído 

constante atenção do campo do empreendedorismo internacional, contudo, ainda é pouco 

explorada pelos pesquisadores (NEUBERT, 2015).  Deste modo, a perspectiva do 

empreendedor se apresenta como um dos pilares importantes no que tange o conceito de Lean 

Internationalization, Para Neubert (2017), a equipe empreendedora deve ser capaz de se 

articular dentro das redes, a fim de criar oportunidades de negócios promissores, adquirir 

novos negócios em mercadores estrangeiros e desenvolver um time global de marketing e 

vendas. Cavusgil e Knight (2015) acrescentam que as características organizacionais 

fundamentais no início do processo de internacionalização são de experiência internacional, 

visão, comprometimento, inovação e orientação empreendedora. 

O processo de aprendizagem frente à expansão internacional inclui sensibilidade 

intercultural do empreendedor a fim de identificar negócios promissores e não promissores 

(NEUBERT, 2017). As born globals são formadas por empreendedores que tendem a 

alavancar habilidades tecnológicas, produtos relativamente únicos e efetuação de vendas via 

distribuidores independentes  em todo o mundo (CAVUSVIL; KNIGHT, 2004). Nesta 

atuação, os empreendedores devem estar atentos ao desenvolvimento de suas networks e 

contratar investidores e vendedores que dispõem de redes pessoais fortes e relevantes 

(NEUBERT, 2016). 

Cavusgil e Knight (2004) alegam que empresas inovadoras desenvolvem tipos 

específicos de conhecimento e capacidades incorporadas na cultura da organização. O 

desenvolvimento de produtos exclusivos tecnologicamente avançados atende às necessidades 
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particulares dos clientes. A maioria dos empresários de sucesso no ambiente global são 

indivíduos maduros que alcançaram sucesso profissional prévio nos negócios ou na academia 

(TANEV, 2017). Hennart (2013), em contrapartida, argumenta que os vendedores de produtos 

de nicho não precisam despender tempo considerável para a conquista de novos clientes, de 

forma que as vendas externas podem ocorrer mesmo quando os fundadores da empresa não 

têm orientação, experiência ou educação internacional.  

Segundo Neubert (2017) o desenvolvimento de networks nos mercados externos se 

resume como a habilidade de criar oportunidades de mercado a fim de adquirir novos clientes 

e parceiros. Para Luostarinen e Gabrielsson (2006), a cooperação com parceiros externos ou a 

formação de alianças estratégicas em marketing, P&D e produção é uma forma de adquirir 

recursos faltantes na perspectiva das EBGs, contribuindo também para a redução de riscos e 

incertezas. Um número crescente de empresas empreendedoras em busca da inovação tem 

sido capaz de alavancar seus recursos limitados ao se envolverem em alianças, tornando a 

aumentar sua competitividade internacional (MCDOUGALL; OVIATT, 2000). Segundo 

Neubert (2016) um parceiro local pode ajudar as HSFs a adaptarem seus produtos e serviços, 

trazendo para essa parceria a experiência de mercado, enquanto a firma a ser 

internacionalizada traz a competência tecnológica. A HSF, portanto, pode catalisar seu 

processo de internacionalização uma vez que não precisa acumular conhecimentos detalhados 

do novo mercado.  

A tendência encontrada nas empresas jovens de internacionalização acelerada e 

precoce pode ser comumente observada em países de mercados domésticos menores como 

Austrália e Dinamarca. No entanto, essas empresas começaram a emergir em economias com 

grandes mercados internos, como os Estados Unidos (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). 

Segundo Zander et.al (2015) os empreendedores de economias emergentes encontram um 

conjunto diferente de desafios no que tange a internacionalização de suas atividades em 

comparação àqueles de economias desenvolvidas. Neste viés, Neubert (2017) resgata os 

conceitos de liability of foreignness e liability of outsidership (JOHANSON; VAHLE, 2009) 

constatando que essas empresas precisam de uma vantagem específica em cada mercado 

externo a fim de compensar o fato de serem novas e estrangeiras sem uma carteira de clientes, 

rede de apoio e conhecimento suficiente do novo mercado. 

Neubert (2016b) traz os efeitos da localização nas HSFs, pontuando que os mercados 

emergentes são mais abertos a se adaptarem a novas tecnologias por serem menos 

regulamentados, além de haver maior disponibilidade e receptividade para o recebimento de 

novas tecnologias (o que não significa, contudo, ser a melhor tecnologia disponível no 
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mercado). Neste sentido, há a possibilidade de “pular etapas” no que diz respeito a essa 

burocratização em volta da disponibilidade tecnológica na saída de investimentos externos das 

HSFs. Startups de alta tecnologia precisam de acesso a recursos e clientes que muitas vezes 

não estão disponíveis em seus mercados domésticos. As economias pequenas e abertas 

possuem mecanismos atrativos permitindo as HSFs movimentarem seu capital, recursos, bens 

e serviços mais livremente (NEUBERT, 2017). 

Estudos sobre internacionalização rápida e precoce em empresas operantes em 

economias desenvolvidas podem não ser aplicáveis a países emergentes (ZANDER et al., 

2015). Segundo Falahat et al. (2018) empresas nascidas globais de países emergentes podem 

superar a escassez de recursos financeiros, humanos e tangíveis, bem como as barreiras 

institucionais dos seus países de origem, alavancando sua orientação empreendedora e 

capacidade de rede empregando uma estratégia de marketing para atingir seus objetivos. É 

recomendado, portanto, que as born globals de mercado emergentes busquem fortalecimento 

no mercado estrangeiro através do desenvolvimento de alianças com agências locais 

governamentais, associações de comércio, clientes-chave e fornecedores do mercado 

estrangeiro a fim de obter conhecimentos específicos do mercado-alvo (FALAHAT et al., 

2018).  

Neubert (2017) sumariza alguns pontos chaves a respeito do processo de 

internacionalização acelerada que permeia o conceito de Lean Internationalization: HSFs bem 

sucedidas reconhecem a importância do processo de internacionalização rápido e precoce; 

consideram a capacidade de internacionalização com sucesso e eficiência como uma de suas 

competências essenciais; a principal ferramenta para executar uma internacionalização 

estratégica é um processo de desenvolvimento de mercado enxuto; a equipe empreendedora 

precisa ser capaz de conseguir trabalhar em rede. Ademais, como pioneiras em um pequeno 

nicho do mercado global, as startups de alta tecnologia precisam penetrar o mercado externo 

rapidamente a fim de manterem sua vantagem competitiva. 

No próximo tópico será caracterizado o ecossistema tecnológico de Florianópolis e, 

em seguida, serão descritos os processos de internacionalização das empresas de base 

tecnológica da Grande Florianópolis: Involves e Nanovetores. Em seguida, serão analisados os 

fatores presentes na expansão internacional dessas empresas à luz do conceito de Lean 

Internationalization. Por fim, todos esses aspectos serão comparados a fim de gerar as 

conclusões chaves para a posterior elaboração das considerações finais.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE TECNOLOGIA DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

O marco da estruturação do polo tecnológico de Florianópolis se deu com a criação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1960. A Universidade federalizou as 

faculdades privadas e estaduais nas áreas de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, 

Filosofia, Ciências Econômicas e Serviço Social já existentes na época Xavier (2010 apud 

MIRANDA, 2013). Segundo Santos e Mazon (2016, p. 136), “a grande novidade para o 

âmbito local e até mesmo estadual, com profundas implicações para a emergência de um polo 

do empreendedorismo inovador, residia na implantação da Escola de Engenharia Industrial 

(EEI)”, que estreou com o curso de Engenharia Mecânica e ocorreu através de um convênio 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)8.  

De acordo com Santos e Mazon (2016), além da Universidade Federal, a emergência 

de um polo de inovação tecnológica se deu com o estabelecimento de empresas estatais9 no 

setor de telecomunicações e energia. Houve, portanto, a procura por profissionais 

especializados de nível superior, sobretudo engenheiros, bem como de tecnologias 

demandadas pelas estatais e ao crescimento dos setores de atividades relacionadas. Neste 

sentido, um exemplo de parceria entre as estatais e a universidade foi o convênio entre a 

UFSC e a CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), que viabilizou a criação do curso 

de Engenharia Elétrica em 1966, enquanto o curso de Engenharia de Telecomunicações 

(fundado em 1971) foi introduzido a pedido da COTESC.  Além de todo esse feito, a ascensão 

da primeira geração de EBTs estavam atreladas aos afeitos da expansão das estatais, 

sobretudo nos setores de automação e informática. 

A partir do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, evidencia-se o início do 

desenvolvimento do polo tecnológico de Florianópolis com a criação do Centro Regional de 

Tecnologia em Informática (ICT) em 1984, posteriormente, o centro foi renomeado de 

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – Fundação CERTI 

(AZEVEDO; TEIXEIRA, 2017). Em sua fundação, além da UFSC, Entidades Membro, 

empresas privadas e públicas e órgãos dos governos federal e estadual participaram da criação 

da CERTI. O objetivo da fundação é desenvolver soluções em inovação e tecnologia para 

 
 
9 Exemplos dessas instalações de estatais em Florianópolis são a ELETROSUL – centrais elétricas S.A - em 

1978, que atua no segmento de geração e transmissão de energia e subsidiária da ELETROSUL - Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A, e a COTESC - Companhia Catarinense de Telecomunicações – em 1969, que precedeu 

a TELESC - Telecomunicações de Santa Catarina. 



43 

 

promover a competitividade e relevância dos clientes e parceiros. A título de exemplo da 

importância dessa organização, destacam-se a criação da incubadora CELTA em 1986 e a 

idealização e viabilização do Parque Tecnológico Alpha, que serviu de inspiração para o 

desenvolvimento do Sapiens Parque (FUNDAÇÃO CERTI, 2021). 

De acordo com Garay (2019), considerando a infraestrutura limitada para instalação de 

grandes indústrias em Florianópolis devida a condição de ser uma ilha, a década de 1980 foi 

marcada por constantes movimentos trazendo a informática às políticas públicas das 

universidades e nos discursos eleitorais dos candidatos dos governos estadual e municipal. A 

partir da fundação CERTI, surgiu a ação colaborativa que culmina na então Incubadora 

Empresarial Tecnológica (IET) em 1986, antecedendo o atual Centro Empresarial para 

Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA). O projeto da incubadora veio em resposta 

aos anseios do desenvolvimento de Florianópolis e com o objetivo de viabilizar um promissor 

setor econômico, aproveitando os talentos e o conhecimento gerados pela UFSC. 

Em 1986 também foi criada a atual Associação Catarinense de Empresas de 

Tecnologia (ACATE) em prol de fortalecer o setor de tecnologia e apoiar o surgimento de 

novos negócios. A Associação surgiu em um modelo de condomínio de empresas que 

poderiam trocar experiências e oportunidades, além de gerar um verdadeiro ecossistema de 

inovação. A Associação é “mais do que uma entidade associativa, a ACATE é uma rede de 

suporte, capacitação e inspiração aos empreendedores[...]” (ACATE, 2021). Para Santos e 

Mazon (2016), a organização dessas empresas sob a forma de Associação conferia ao grupo 

identidade e visibilidade, ampliando forças em direção à busca de apoio e condições 

propiciadas pelo estado que favorecessem o desenvolvimento do ecossistema tecnológico.  

Garay (2019, p.74) coloca: “a fundação CERTI e a CELTA foram os grandes 

mobilizadores desse ecossistema incipiente, juntamente com a criação da ACATE”. De 

acordo com a PMF (2021), outro marco rumo ao desenvolvimento do ecossistema inovador 

da Grande Florianópolis foi a implementação do Parque Tecnológico Alfa no Bairro João 

Paulo em 1993. Com mais de 70 empresas de tecnologia instaladas, o Parque materializou a 

proposta de um ambiente voltado à inovação. Dois anos depois, foi criada a Fundação de 

Apoio à Pesquisa de Santa Catarina (FAPESP), objetivando o fomento das atividades 

científicas, tecnológicas e de inovação.  

Em 1998, foi a vez da implantação da incubadora MIDI Tecnológico, criada através 

do SEBRAE/SC (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa 

Catarina) e da ACATE, objetivando a maturação de mais de 100 negócios inovadores e 

responsável pela formação de cerca de 13% das empresas do Polo Tecnológico de 
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Florianópolis (ACATE, 2016). Em 2001, com a iniciativa do Governo do Estado, da 

Fundação CERTI e do Instituto Sapientia, emerge o Projeto do Sapiens Parque, uma Parque 

de inovação que reúne empreendimentos de ciência, tecnologia, educação, turismo e serviços 

(Governo Estadual, 2015). Localizado ao norte da Rodovia SC 401 e contando com uma área 

de 4,3 milhões de m², o Sapiens Parque reúne ciência, arte e meio ambiente em um único 

espaço com o objetivo de gerar iniciativas e experiências de sucesso (Sapiens Parque, 2018). 

A imagem a seguir apresenta a evolução do projeto Sapiens Parque. 

 

 

Fonte: Sapiens Parque, 2018. 

 

Segundo Azevedo e Teixeira (2017), a partir de 2003, Florianópolis começa a se 

estruturar nas ações de Ventre Capital com a implementação de fundos de investimentos 

(AZEVEDO; TEIXEIRA, 2017). Em 2008, a CERTI liderou outra iniciativa importante em 

uma ação colaborativa com a CRP (um fundo de investimento catarinense estabelecido em 

Florianópolis): o surgimento da CVentures (GARAY, 2019), que tem por objetivo promover a 

estruturação, aceleração e alavancagem de empresas de base tecnológica e outros 

empreendimentos inovadores, via gestão de fundos de investimento em Venture Capital 

(CVENTURES, 2017). Em 2009, é implantado o Parque Tecnológico Acate (ParqTec 

Figura 1 – Consolidação do planejamento do SAPIENS Parque 
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ACATE) localizado às margens da SC 401, o terceiro parque tecnológico de EBTs em 

Florianópolis. A rodovia SC-401 se torna a rota da inovação de Florianópolis, comportando o 

ParqTec Alfa, Sapiens Park e o ParqTec ACATE (ACATE, 2009).  

O ano de 2008 tem seu destaque com um movimento importante impulsionado pela 

CERTI, o Sinapse da Inovação, um programa de pré-incubação de startups que trabalha para o 

desenvolvimento da cultura empreendedora em diversas regiões do Brasil. O Programa conta 

com seis edições em Santa Catarina, promovidas pelo Governo do Estado por meio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC em 

parceria com o SEBRAE/SC (SINAPSE DA INOVAÇÃO, 2021). Os anos de 2009 e 2010, 

por sua vez, apontaram o encerramento da fase zero do desenvolvimento do Sapiens Parque10. 

Em 2009, foi criada a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia de Desenvolvimento 

Sustentável (SMCTDES), e, sequencialmente, é feito o lançamento da marca: Florianópolis, 

capital da inovação (figura 2). De acordo com Garay (2019), em 2010 o movimento de 

atração de investimento levará ao surgimento de fundos tipicamente catarinenses (fundo SC), 

bem como ações de outros investidores, fatores esses que caracterizaram o aumento do 

desenvolvimento do ecossistema e potencialização da nova geração de empreendedores 

(empresas Pixeon, Agriness, Arvus e Audaces são exemplos). 

 

Fonte: PMF, 2009. 

 

 
10 Este momento ficou marcado por dois eventos: a formalização da ação colaborativa entre a UFSC e Petrobras 

para a instalação do instituto de Pesquisa InPetro e a construção do InovaLab no Sapiens Parque. 

Figura 2  – Marca Capital da Inovação 
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Ainda em 2009, outra importante iniciativa gerada e marcante para o desenvolvimento 

do ecossistema, promovendo a política do associativismo inovador, foi o programa Verticais 

de Negócios da ACATE, constituídos por clusters de empresas de tecnologia pertencentes a 

um mesmo segmento, tais como saúde, educação, segurança, construção, entre outros. 

Segundo a ACATE (2021), “por meio de reuniões periódicas, os associados participam de 

grupos de acordo com sua área de atuação e debatem problemas e necessidades de seus 

mercados, além de desenvolver eventos e projetos de relevância”. Conforme Garay (2019), a 

partir de 2010, um novo momento foi marcado pelo crescimento significativo de eventos, 

como palestras, workshops, meetups e missões, que geraram uma nova dinâmica de interação. 

O “entrevistado 21” da dissertação de Garay (2019), constata que, a partir de 2010, o mundo 

começou a convencionar as startups como empresas com visão mais escalável dos negócios, a 

exemplo das plataformas web em formato SaaS (Software como Serviço). O entrevistado cita 

outras empresas emergentes nessa fase: Resultados Digitais, Axado, Chaordic, dentre outras.  

Em 2011, surge o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis (ICOM), que atua 

apoiando empresas e indivíduos para que possam fazer investimentos sociais e doações com 

alto impacto social, bem como auxilia organizações da sociedade civil a terem uma gestão 

mais eficiente e a servirem como canais de participação dos cidadãos para melhorarem a 

qualidade de vida (ICOM, 2015). Em 2012, ascende a Social Good Brasil, Organização 

percursora no desenvolvimento de metodologias em que dados e novas tecnologias, gerando 

impacto socioambiental positivo em todo o país (Social Good Brasil, 2021). Já em março de 

2013, a SMCTDES e o Laboratório de Orientação da Gênese Organizacional (LOGO) 

lançaram o projeto Rota da Inovação, com o objetivo de “[...]mapear os pontos de inovação, 

através de uma rota urbanística que conecta o Aeroporto Hercílio Luz ao Sapiens Parque, 

percorrendo diversas instituições da cidade” (FLORIPAMANHÃ, 2013). O programa engloba 

a criação de uma marca que ressalte a vocação tecnológica do município, sinalize as empresas 

e ações de tecnologia no trajeto estabelecido.  
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Figura 3  – Mapa da Rota da Inovação 

 

 

Fonte: ILOG, 2018. 

 

O ano de 2013 também foi marcado pelo lançamento do programa Startup SC, 

iniciativa do Sebrae SC, que visa o fortalecimento das startups digitais partindo da difusão da 

cultura empreendedora e profissionalização da gestão de seus empreendimentos com ações de 

capacitação, inovação e mercado (STARTUP SC, 2021). Juntamente ao Startup SC, o Sebrae 

SC trouxe a primeira edição do Startup Weekend, evento que confere uma maratona de 54 

horas no final de semana para apresentar e fomentar ideias inovadoras (Garay, 2019). Em 

2015, foi inaugurado o Centro de Inovação ACATE Primavera, ganhando destaque pelas 

ações realizadas com foco em empreendedorismo e inovação e pelos habitats de inovação 

alocados em sua infraestrutura. No espaço funcionam outros habitats de inovação como a 

incubadora MIDITEC, o coworking Impact Hub e a aceleradora Darwin Startups, atores que 

potencializam e promovem a cultura inovadora em Florianópolis (TEIXEIRA et. al, 2019).  
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Figura 4 – Centro de Inovação ACATE Primavera 

 

Fonte: ACATE (2021). 

 

No mesmo ano, com a iniciativa do Sapiens Parque e apoio da PMF, surge o Centro 

Sapiens, projeto de revitalização da área leste do Centro Histórico de Florianópolis que visa 

tornar a região um espaço dinâmico de conivência, além de transformar a área em um polo de 

inovação em diversas áreas (PMF, 2021). Em 2016, Florianópolis ganha a representação da 

Rede Global de Empreendedorismo coordenada pela VIA11 Estação Conhecimento e demais 

parceiros do Ecossistema (AZEVEDO; TEIXEIRA, 2017). No mesmo ano, a inauguração do 

instituto de pesquisa Centro de Inovação e Ensaios pré-clínicos12 (CIEnP) e o lançamento da 

nova sede da Softplan evidenciam uma nova etapa no desenvolvimento do Sapiens (GARAY, 

2019). Outras ações colaborativas geradas em 2016 foram os programas ACATE Startups 13e 

Open Sapiens14.  

De acordo com Azevedo e Teixeira (2017), os principais acontecimentos de 2017 

foram a inauguração o primeiro coworking do setor público do mundo, o Hub Gov 15e o 

 
11 Saiba mais em: https://via.ufsc.br/sobre/. 
12 Saiba mais em http://cienp.org.br/. 
13 Saiba mais em https://www.acate.com.br/programas/acate-startups/. 
14 Saiba mais em http://sapiensparque.sc.gov.br/open-sapiens/. 
15 Saiba mais em https://wegov.com.br/. 
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lançamento da iniciativa LinkLab16 da ACATE, que busca resolver os desafios a partir da 

aproximação de startups do mercado e grandes empresas a soluções inovadoras. De acordo 

com Benetti (2018 apud Garay, 2019), a partir do lançamento do laboratório, as pessoas 

passaram a enxergar a ACATE como um grande hub de conexões, atraindo uma série de 

empresas como WEG, Enje, Ambev, Marisol e diversas outras. Ele acrescenta que o LinkLab 

é a consequência de a sociedade enxergar a ACATE como um hub de tecnologia. Ainda em 

2017, houve outra ação colaborativa a fim de desenvolver um laboratório de inovação urbana, 

o LivingLab17. 

Em 2018, a ACATE lança o programa ACATE International, visando a ampliação da 

mentalidade das empresas, expondo-as ao mercado externo e ajudando-as a se tornarem 

organizações globais (ACATE, 2021). No mesmo ano, a PMF lança a Rede de Inovação 

Florianópolis: “[...]quatro centros de inovação foram credenciados à Rede com o objetivo de 

estimular a cultura de inovação e empreendedorismo, ativar o ecossistema de inovação e gerar 

e escalar negócios inovadores no município de Florianópolis” (Rede de Inovação 

Florianópolis, 2018). Outras ações colaborativas que ocorreram em 2018 foram a criação do 

observatório ACATE/FIESC, mecanismo de monitoramento de dados do setor de tecnologia e 

inovação no estado; a primeira edição Startup Summit, ação do SEBRAE/SC com a ACATE e 

a criação do Floripa Conecta, que evidencia um novo momento do ecossistema, onde o 

alinhamento entre os diversos atores se manifesta neste esforço conjunto para o 

desenvolvimento da cidade (GARAY, 2019). 

Segundo a Associação Brasileira de Startups (2020), as Startups de Florianópolis 

possuem alto grau de maturidade: 37% das startups estão em fase de tração, 17,9% em fase de 

escala (as demais estão em fase de operação, validação e ideação)18 e 13,6% das startups 

possuem faturamento de R$ 500 mil a R$ 1 milhão. A área de educação se destaca por 

representar 26,8% das startups de Florianópolis, enquanto o modelo de negócio mais 

abrangente é o Software as a Service (SaaS), que contempla 50,7% das empresas, de acordo 

com a figura 5. 

 

 

 

 

 
16 Saiba mais em https://linklab.acate.com.br/. 
17 Saiba mais em https://redeinovacao.floripa.br/living-lab/. 
18 Saiba mais sobre fases de uma Startup em: https://abstartups.com.br/fases-de-uma-startup-saiba-tudo-sobre-

cada-etapa/. 



50 

 

 

Fonte: ABstartups (2020). 

 

O processo de desenvolvimento e estruturação do ecossistema tecnológico de 

Florianópolis, portanto, foi pautado na instalação da Universidade, presença de empresas 

estatais, regulação do mercado em prol da tecnologia produzida, no reordenamento territorial 

para permitir a inclusão de atividades do empreendedorismo inovador, nos subsídios fiscais e 

aportes financeiros para EBT e instalação e funcionamento de Fundações, Parques e 

Condomínios empresariais, programas de incubação e pré-incubação que têm em vista apoiar 

a formação dessas empresas (SANTOS; MAZON, 2016). De maneira geral, ainda podem ser 

citados os 70 habitats de inovação existentes em Florianópolis, sendo 37 coworkings, 6 

centros de inovação, 5 aceleradoras, 2 incubadoras e 3 parques e distritos de inovação (figura 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Perfil das Startups em Florianópolis 
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Fonte: Google Maps, 2021. 

 

A seguir, são caraterizadas as EBTs Nanovetores e Involves, presentes no polo 

tecnológico de Florianópolis, bem como descritos os respectivos processos de 

internacionalização, visando o cumprimento do primeiro objetivo específico deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Panorama dos atores do Ecossistema de inovação de Florianópolis (2021). 
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4 CASO DA INVOLVES 

 

O objetivo desta seção é caracterizar a empresa Involves através da descrição de sua 

área de atuação e principais acontecimentos e características desde sua criação em 2009. Na 

sequência, será percorrida a trajetória de internacionalização da empresa, desde 2014 até os 

dias atuais. 

 

4.1 PERFIL E CONTEXTO DA EMPRESA 

 

A Involves, empresa de tecnologia com sede em Santa Catarina e com unidades em 

São Paulo, México e Colômbia, foi fundada no ano de 2009 em Florianópolis, localizada no 

bairro Capoeiras, e atua nos mercados doméstico e internacional através do Software de trade 

marketing19 Involves Stage. O aplicativo permite orientar e gerenciar equipes em campo, 

acompanhamento de relatórios em tempo real, gerar insights para a execução, redução de 

custos e aumento das vendas, além de manter a sintonia entre os pontos de venda e o back 

office20, com uma gestão completa de pessoas, processos, tecnologia e resultados. Outras 

soluções no portfólio da marca é o Involves Club, portal de conteúdo sobre trade marketing 

com publicação de artigos, ebooks, webinars, revistas e vídeos, o Involves Experience, o 

maior evento de trade marketing da América Latina e o Involves Doors, ferramenta que 

promove conexões inteligentes entre varejistas e indústrias (INVOLVES, 2021). Segundo 

Galoppini (2017), “estas iniciativas nos tornaram referência no mercado de trade marketing, 

transformando-nos não somente em uma empresa de tecnologia, mas em uma empresa 

referência em trade marketing”. 

O Involves Stage está presente em mais de 21 países e conta com mais de 500 clientes, 

sendo que dentre eles se destacam empresas como Danone, Red Bull, 3 Corações, Unilever, 

Bosh, Bom Bril, Colgate, Loreal e Havaianas. O aplicativo é classificado como software 

como serviço, mais conhecido como modelo SaaS (sigla em inglês para Software as a 

Service). Segundo Fonseca (2020), atualmente, o software ajuda fabricantes a serem mais 

efetivos ao posicionarem produtos em estabelecimentos que colocam itens em pontos de 

 
19 Trade Marketing é uma estratégia B2B (de empresa para empresa) realizada através dos canais de 

distribuição (meios através do qual os produtos chegam no consumidor final), que visa atender demandas 

específicas de quem efetua a compra no ponto de venda. Através dessas práticas planejadas e executadas, os 

objetivos do Trade Marketing são aumentar as vendas e otimizar a atuação dos canais de distribuição, criando 

valor para as marcas de produtos no momento da decisão de compra pelo consumidor dentro do ponto de venda - 

local onde os produtos são disponibilizados para compra (SECCO, 2021). 
20 Setor responsável por cuidar dos processos de retaguarda da empresa, ou seja, que dão suporte às atividades de 

maior atividade e vistas pelo público (OMIE, 2021). 
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vendas físicos, como empreendimentos no ramo do café, cosméticos, eletrônicos, materiais de 

construção, farmácias e supermercados. Esses estabelecimentos contratam uma equipe de 

trade marketing para garantir que seus produtos estejam bem expostos. Fonseca (2020), 

explica brevemente a utilização do aplicativo: 

 

Os promotores usam o aplicativo da Involves para confirmar a estratégia da indústria 

no ponto de venda. Eles veem onde colocar cada produto e cada etiqueta de preço. 

Depois, podem mostrar seu trabalho batendo uma foto da prateleira ou gôndola. O 

aplicativo contém desde o ano passado uma tecnologia de visão computacional para 

confirmar a execução da estratégia. (FONSECA, 2020, n.p.) 

 

Fonte: Involves (2021). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LI-WYzqQWzw. Acesso em: 07 

nov. 2021. 

 

 

A Involves nasceu da união de duas bandas de rock universitário, formadas pelos 

estudantes André Krummenauer (CEO), Gabriel Menezes (CRO), Leonardo Coelho (CTO), 

Guilherme Coan (CSO) e Pedro Galoppini (CPO). Segundo Galoppini (2017), os três 

primeiros anos da startup foram de tentativa e erro, devido aos fundadores desenvolveram 

mais de 10 produtos que não emplacaram no mercado. A primeira ideia trabalhada foi de um 

sistema de gestão para empresas organizadoras de festa de formatura (KOJIKOVSKI, 2017), 

além do modelo de “fábrica de software”, fundamentado em necessidades específicas 

demandadas por clientes (GALOPPINI, 2017). Segundo Kojikovski (2017), em 2010, uma 

agência solicitou à Involves um aplicativo que possibilitasse aos promotores de vendas das 

indústrias que trabalham em campo a inserção dos preços da própria mercadoria e da dos 

concorrentes naquele local para que, com essas informações, fosse possível fazer o trabalho 

 

Figura 7  – Involves Stage 

https://www.youtube.com/watch?v=LI-WYzqQWzw
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de inteligência interna. Estes promotores também organizavam a exposição e venda dos 

produtos, o chamado trade marketing. Anteriormente, esta iniciativa era realizada em forma 

de anotações e planilhas.  

Em 2011, quanto a Involves finalizou o produto, a agência declarou não ter condições 

de custeá-lo, momento em que os sócios propuseram um modelo de licenciamento mensal, 

condição que propiciou à startup a venda do software para outras empresas (KOJIKOVSKI, 

2017). Neste sentido, foi lançada a primeira versão do aplicativo Agile Promoter, quando o 

mercado de tecnologia móvel no Brasil era incipiente e por isso “a rápida popularização dos 

smartphones e o barateamento dos planos de dados a partir de 2011 foram determinantes para 

viabilizar nosso produto, tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista de custo 

da solução como um todo” (GALOPPINI, 2017).  Ademais, a eminência do marketing digital 

foi o responsável pela ampla comercialização e promoção do aplicativo. Conforme a 

conquista de clientes relevantes e conhecimento do mercado ocorreram, o modelo de “fábrica 

de softwares” migrou inteiramente para o Agile Promoter. 

Alguns acontecimentos merecem destaque durante a trajetória da Involves. Segundo 

Baranova (2020), entre 2014 e 2016, iniciaram os primeiros sinais de internacionalização 

incialmente para a Argentina através do contrato firmado com a Motorola, fato que permitiu à 

empresa alcançar altos índices de aceitação no mercado brasileiro, consequentemente 

contribuindo para o processo de expansão internacional. Em 2016, foi inaugurado o escritório 

em São Paulo, onde detia 70% dos clientes (RENNER, 2016), e em 2018, por sua vez, a 

Involves adquiriu a concorrente Sigo Trade, decisão estratégica visando o fortalecimento no 

mercado e a aquisição de marcas importantes como Tigre, Café Orfeu e Trade 360 

(MERKER, 2018). A comemoração do ciclo de 10 anos de empresa contou com o 

reposicionamento da marca durante o evento AEx em 2019. Esta modificação consistiu na 

estratégia branded house, na qual todas as marcas são extensões da marca mãe, conforme 

descrito abaixo. 

Assim, o produto desenvolvido pela empresa, que antes se chamava Agile Promoter, 

passa a ser Involves Stage, em uma alusão ao palco onde a execução das estratégias 

acontece; o blog especializado em trade marketing passa de Clube do Trade para 

Involves Club; e o evento anual de trade marketing promovido pela empresa 

transforma-se de AEx para Involves Experience, a partir de 2020 (ACATE, 2019). 

 

Em 2020, a Involves captou R$ 23,5 milhões em sua primeira rodada de investimento 

externo liderada pelo fundo Bridge One Investimentos. Os recursos serão utilizados para 

fortalecer a estratégia de internacionalização da empresa e avançar na América Latina, 

especialmente nos mercados do México e Colômbia, onde estabeleceu escritórios em 2019. 
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Cabe destacar a conquista do certificado Great Place to Work (GPTW) como o melhor lugar 

para se trabalhar entre todas as empresas de pequeno porte em Santa Catarina nos anos de 

2016 a 2019. Em 2020 foi a segunda empresa classificada no GPTW nos mesmos parâmetros, 

além de receber oitavo lugar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e décima 

segunda entre as empresas no ramo de tecnologia no Brasil. Segundo Baranova (2018), a 

cultura corporativa da Involves merece destaque:  

 

Dento das instalações da Involves os colaboradores podem usar mesas de sinuca, 

piscina de bolinhas, espaço de videogame, espaço para massagem, churrasqueira e 

até um pequeno palco com instrumentos musicais. Foi notado que muitos 

colaboradores continuam na empresa depois do expediente, para passar tempo, 

conversar, jogar, tocar música, tendo acesso às instalações 24 horas. (BARANOVA, 

2018, n.p.) 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de fotos do Google (2021). 

 

 

Para a autora, essas ações visam um clima descontraído capaz de provocar ideias 

originais, culminando em inovações disruptivas. Segundo o site empresa, as práticas diárias 

que sempre mantiveram a cultura em sintonia com o crescimento foram a música, integridade, 

evolução, empatia, garra, “eu sendo eu” e ser “involvido”. Em 2021, recebeu o prêmio de 

cultura mais ética do Brasil segundo o levantamento Virtuous Company de Cultura Ética 

2020, que analisou 1.870 organizações de 17 setores (DE OLHO NA ILHA, 2021). Ao longo 

Figura 8  – Estrutura interna da Involves 
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dos últimos anos, a Involves viveu um ciclo de crescimento exponencial, expressando 

faturamento de R$ 2,1 milhões em 2014 para R$ 40 milhões em 2019. Contando com 270 

funcionários em 2020, cresceu a uma taxa superior a 100% por 4 anos consecutivos, fato que 

rende à empresa a classificação como Scale-Up21. A seguir será explorado o processo de 

internacionalização da empresa SaaS, visando a respectiva análise à luz do conceito Lean 

Internationalization. 

 

4.2 EXPANSÃO INTERNACIONAL  

 

Pode-se afirmar que EBTs são naturalmente mais voltadas ao mercado global e 

tendem a ser born globals em comparação às grandes corporações, uma vez que apresenta 

flexibilidade em seus processos e especificidade de ativos ofertados. O perfil de empresas 

SaaS facilita as exportações, pois não se faz necessária a operacionalização de questões como 

a logística e produção industrial em outros países, culminando em menores barreiras e 

adaptações (PODCAST BORN GLOBAL, 2020). Neste sentido, Guilherme Coan22 indica que 

a partir da criação do Agile, a Involves passou a formar uma carteira de clientes contando com 

diversas indústrias multinacionais. O contrato firmado com a Motorola em 2013 deu início ao 

processo de exportação do software e em 2014, por conseguinte, a internacionalização iniciou 

de fato quando a Motorola solicitou a liberação do software em suas agências de Trade 

Marketing na Argentina, momento em que a empresa passou por diversos desafios e 

adaptações estruturais. Segundo Coan, quando esse desafio se apresentou, não havia qualquer 

preparação em relação ao mercado externo, tanto em relação à língua espanhola, quanto ao 

sistema de pagamento internacional (BARANOVA, 2019). 

A Involves levou apenas quatro meses para adaptar o software tecnicamente para que 

pudesse ser utilizado na Argentina. Segundo Baranova (2019), essas modificações incluíram a 

tradução do software, site e manuais de usuários para a língua espanhola, além da 

modificação nos meios de pagamento para recebimento de transferências em dólar americano 

do exterior via cartão de crédito, PayPal23 e Wire Transfer24. Ademais, o apoio da equipe da 

Motorola e a contratação de um funcionário colombiano contribuíram para todo o processo. 

 
21 Empresas cujo crescimento é de ao menos 20% ao ano por três anos seguidos. Representam apenas 1% das 

empresas brasileiras e impacto significativo na economia, sendo responsáveis por aproximadamente 60% dos 

novos empregos (ENDEAVOR,2015). 

22 Guilherme Coan é o fundador e CSO da Involves e prestou entrevista à dissertação de Julia Baranova (2019). 
23 Aplicativo no formato de uma “carteira digital” que permite ao usuário realizar e receber pagamentos 

internacionais. 
24 Termo utilizado no Brasil para transferência internacional para enviar dinheiro ao exterior. 
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Segundo Thiago Schutz25, essas adaptações permitiram o início de um período de vendas 

orgânicas, uma vez que os clientes estavam ditando o ritmo de internacionalização da Involves 

e foram os responsáveis por validar o software no exterior. Ele ressalta que a Involves foi 

muito mais internacionalizada, do que de fato se internacionalizou, além de na época não 

haver busca e prospecção ativa dos novos mercados nessa fase inicial (BARANOVA, 2019). 

Através dessa validação dos clientes no exterior e a percepção sobre o potencial da 

empresa e o respectivo encaixe com esses novos locais, a Involves passou a conhecer mais 

profundamente os novos mercados, sobretudo onde possuía mais clientes: Argentina, Peru, 

Chile, México e Colômbia. Coan explica que a Involves passou a investir mais dinheiro e 

esforço na estratégia de internacionalização à medida que essa capacidade de expansão e o 

aprimoramento e encaixe do software com o mercado aumentaram (BARANOVA, 2019). 

Segundo a autora, as networks continuam sendo o principal canal de vendas internacionais da  

Involves, responsável por mais de 90% de operações. 

Em 2016, um empreendedor boliviano procurou a Involves visando trabalhar como 

representante comercial do Agile Promoter no mercado da Bolívia, tornando-se o primeiro 

revendedor do software fora do Brasil. Schutz aponta que a Bolívia era vista pela Involves 

como um mercado irrelevante economicamente e não havia inicialmente interesse da marca, 

mas foi resultado da internacionalização espontânea na época. Este parceiro foi responsável 

por localizar oportunidades de negócios e, posteriormente, virou revendedor e Customer 

Success dos clientes prospectados, além disso, ele também iniciou a expansão da marca no 

Equador em 2018, “...que apesar de não fazer parte do planejamento direto da Involves, 

atendia seu objetivo geral de ganhar a capilaridade de expansão nos países da América 

Latina”. Como resultado dessa parceria, a Involves ampliou sua base de clientes e ganhou 

reconhecimento tão significativo que organizou a primeira versão internacional do evento 

AEx Pocket em 2018 (atual Involves Experience) na Cidade de Santa Cruz de la Sierra 

(BARANOVA, 2019). 

Segundo Galoppini (2017), os bons resultados obtidos nas operações brasileiras com o 

Agile Promoter permitiram a conquista dos primeiros clientes multinacionais, que levaram a 

solução SaaS ao mercado estrangeiro. Mirando uma estratégia de internacionalização ativa, 

André Krummenauer26 e Gabriel Menezes27 mostraram a existência de outras possibilidades a 

serem exploradas através de viagens internacionais – após a implementação dos escritórios no 

 
25 Thiago Silva Schutz presta serviços de acessoria jurídica e comercial voltada para o processo de 

internacionalização da Involves e prestou entrevista à dissertação de Julia Baranova (2019). 
26 André Krummenauer é co-fundador e atual CEO da Involves. 
27 Gabriel Menezes é co-fundador e CTO da Involves. 
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México e na Colômbia, uma vez que constataram oportunidades de negócios em Portugal 

(além da sinergia de cultura e idioma) e nos Estados Unidos, onde a solução da Involves se 

encaixou ao mercado. Além disso, os empresários acreditam que em meia década será 

possível penetrar os principais mercados latinos, além de ganhar novos territórios no Oriente 

Médio (SC INOVA, 2017).  

Baranova (2019) aponta que a partir de 2017 a política de internacionalização passou 

da fase reativa para uma ação ativa, e a empresa, portanto, tratou de estruturar um time 

internacional composto por Customer Support (CS) - sigla em inglês para Suporte ao Cliente, 

Sales (vendas) e Sales Development Representative (SDR) – sigla em inglês para 

Representante de Desenvolvimento de Vendas e Implementation Support (IS) – silga em 

inglês para Suporte de Implementação. No mesmo ano, o portal Clube do Trade (atual 

Involves Club), foi traduzido para espanhol para “Clube del Trade”, considerando a relativa 

imaturidade dos países latino-americanos em relação ao trade marketing, e por isso seria 

necessário suprir a carência de conteúdo. Já em 2018, a expansão internacional passou a ser 

tratada como prioridade para a Involves, que instalou um escritório no México e outro na 

Colômbia em 2019. Segundo Rafael Miranda28 (2019), o início da internacionalização através 

da América Latina se deu pelo fato de a empresa já possuir clientes na região, pela 

proximidade geográfica e de idioma e da similaridade na forma de operar no mercado de trade 

marketing. Além desses fatores, segundo Baranova (2019), o mercado do México apresenta 

variáveis que foram devidamente estudadas pela equipe da Involves, como alto potencial de 

consumo, tamanho considerável e alta quantidade de indústrias.  

 

[No México e Colômbia] a gente até foi atrás de números e dados que comprovaram 

[o maior potencial de venda]. Então mais do que acreditar, a gente tinha certeza de 

que tamanho de mercado era ótimo [...] A gente fez [uma pesquisa de mercado] 

independente, fomos atrás de associações [...] para a gente entender o tamanho do 

nosso mercado lá COAN (ACATE, 2018 apud BARANOVA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Adaptação do site da Involves para espanhol 

 

 
28 Rafael Mota Miranda é gerente de Marketing Internacional da Involves. 
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Fonte: INVOLVES (2021). 

 

Quanto aos desafios inerentes aos processos de internacionalização da Involves, 

Baranova (2019) cita: i) encontrar parceiros confiáveis; ii) fazer a localização do produto; iii) 

adaptar-se às exigências da legislação do sistema tributário do mercado local; iv) aprender as 

particularidades sobre costumes e formas de condução de negócios em cada mercado; v) criar 

um mindset global da empresa. Em relação aos parceiros internacionais da Involves, Segundo 

Coan, a relação da Involves com os parceiros acontece dentro de dois modelos atualmente. O 

primeiro prevê a este parceiro um CRM capaz de registrar todas as oportunidades e contatos 

em andamento para que a Involves possa acompanhar e analisar junto ao parceiro. Neste 

molde há um treinamento mais profundo com este representante (como vender, implantar e 

garantir que os clientes estejam engajados e saibam utilizar todos os recursos do software), 

uma vez que ele absorve todo o processo: geram oportunidades, realizam a venda e fecham o 

contrato com o cliente final. No segundo modelo, por sua vez, os parceiros possuem 

conhecimento mais superficial sobre a solução da Involves e são responsáveis por captar 

oportunidades, sendo o restante do processo de autonomia da Involves e o fechamento ocorre 

direto com o cliente final, e não sobre a cobertura de um intermediário (ACATE, 2020). 

 O CSO da Involves discute sobre cuidados durante a escolha do parceiro internacional 

e a importância de conhecê-lo suficientemente para realizar o fechamento de contratos. No 

caso do representante comercial na Bolívia, o empresário fez questão de conhecer este 

parceiro presencialmente, acompanhar seu trabalho e se certificar sobre a forma como as 

reuniões foram redigidas a fim de credibilizar o trabalho feito na Bolívia. Além disso, os 

contratos de exclusividade são firmados através do cumprimento de metas por parte do 
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representante no exterior, e o comissionamento determina um valor fixo sobre os ganhos da 

Involves e o parceiro determina sua margem e o valor sobre o serviço prestado, não ocorrendo 

por meio de um percentual sobre as vendas (ACATE, 2020). 

No âmbito da adaptação do software, ressalta-se além da linguagem (espanhol), o uso 

correto da tradução vistas as diferenças culturais dos países. O espanhol falado na Colômbia 

difere da Argentina, que, por sua vez, é diferente na Bolívia. Neste sentido, o Involves Stage 

deve se apresentar de forma mais compreensível possível, com teclas compatíveis de acordo 

com os padrões da região. Em relação a adaptação às exigências legais do mercado-alvo, 

envolvem desde a locação do escritório, responsabilidade trabalhista referente aos 

colaboradores estrangeiros e até o recolhimento e a restituição de impostos incidentes nas 

operações de venda local (BARANOVA, 2019). Dentre os custos durante este processo, a 

autora cita: custo da adaptação do produto, custo de adaptação da estrutura de atendimento 

(time internacional), custo de adaptação do conteúdo e da forma de ações de marketing, custo 

de adaptações legais (que inclui a solução dos assuntos fiscais, tributários, contábeis e 

jurídicos entre outros). 

André Krummenauer liderou as áreas de finanças, cultura e gestão de pessoas da 

Involves. Em uma entrevista prestada ao SC Inova, ele comenta: “avançamos muito no último 

ano para trazer o conceito de internacionalização para todo o time. A virada de cultura é muito 

complexa, pois não se trata só de vender para fora e traduzir conteúdo”. Com vistas a essa 

integração, a Involves acultura pessoas de outros países na equipe, em especial a população 

colombiana, além de expatriar colaboradores para mercados-chave: “[...] a ideia é levar 

profissionais nossos para serem country manager nesses mercados e levar a cultura da 

empresa, algo que é muito forte pra gente, e depois contratar pessoal local”. Segundo o CEO, 

a operação internacional vem crescendo proporcionalmente ao crescimento no mercado 

doméstico, sendo o mercado externo responsável por aproximadamente 10% das receitas (SC 

INOVA, 2017).  

  Baranova (2019) caracteriza a mudança de comportamento da Involves frente ao 

internacional da seguinte forma: i) atender às solicitações dos seus clientes, expandindo no 

mercado de forma reativa (no período de 2014, 2015 e 2016); ii) tomar ações direcionadas de 

modo incremental, procurando minimizar o risco e o grau de comprometimento e criando 

soluções diferenciadas para cada país-alvo (em 2017 e 2018).  

5 CASO DA NANOVETORES 
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Esta seção visa caracterizar a empresa Nanovetores através da descrição da área de 

atuação e principais acontecimentos e características desde sua criação em 2008. Na 

sequência será percorrida a trajetória de internacionalização da empresa, desde 2013 até os 

dias atuais. 

 

5.1 PERFIL E CONTEXTO DA EMPRESA 

 

A Nanovetores Group é uma empresa brasileira inovadora fabricante de ingredientes 

ativos nano e microencapsulados para utilização principalmente nos segmentos cosmético e 

farmacêutico, mas também em alimentos, produtos veterinários e têxtil. Sendo fundada em 

2008 pelo casal Betina Giehl Zanetti Ramos e Ricardo Henrique Ramos, a empresa é 

consagrada fornecedora de tecnologia em cosméticos e está presente em diversos produtos 

relevantes do mercado brasileiro, sendo seu lema “ressignificar produtos com tecnologia 

sustentável para gerar inovação e bem-estar” (NANOVETORES, 2021). Betina é sócia, 

fundadora e diretora técnica da empresa, graduada na UFSC em farmácia com ênfase em 

Tecnologia Farmacêutica e Nanotecnologia e Doutora pela Université Bordeaux na França e 

com doutorado e pós-doutorado na mesma área também pela UFSC, enquanto o empresário 

Ricardo Henrique Ramos, administrador de empresas pela Esag/Udesc, é sócio, fundador e 

CEO da Nanovetores (NANOVETORES, 2021).  

O caminho que conduziu a Nanovetores à condição atual iniciou a partir da tese de 

doutorado na França da fundadora Betina, cujo objetivo inicial seria a carreira acadêmica, mas 

junto à expertise empreendedora de Ricardo, o casal vislumbrou o potencial para transformar 

a ideia em um negócio. A empresa, que está localizada em Florianópolis no Inovalab, situado 

dentro do centro de inovação do Sapiens Parque, encapsula seus ativos com material natural e 

biodegradável, obtendo resultados de longa duração presentes em cremes, loções e perfumes 

para peles, cabelos, unhas, combate à celulite, além de curativos para queimaduras, escaras e 

feridas pós-cirúrgicas (ESPINDOLA, 2016).  

 

A nanotecnologia permite encapsular, ou seja, colocar dentro de pequenas partículas 

os ativos cosméticos. Dessa forma, esses ativos ficam protegidos e eles têm um 

melhor perfil de permeação. Com isso, os cosméticos que contenha essa tecnologia 

apresentam resultados muito mais performáticos, ou seja, entregam seus benefícios 

de maneira muito mais rápida [...] toda essa inovação vem trazendo mudanças na 

forma de usar o produto, no tempo de obtenção desses resultados, e isso é 

extremamente importante, porque se nós formos pensar em termos de expectativa de 

vida, a população ela está envelhecendo, ela quer envelhecer com qualidade e com 

saúde (G1 TECH SC, 2019).  
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Segundo Ramos (2021a), os ativos presentes nas nanopartículas encapsuladas são 

objetos invisíveis aos olhos, caracterizadas como “ciência do invisível” e medidos em escala 

nanométrica, cerca de 80 mil vezes menor que um fio de cabelo, mas extremamente 

potenciais em termos de performance. De acordo com a imagem abaixo, a tecnologia e 

performance dos ativos estão situadas nas cápsulas da Nanovetores, sendo seu principal 

intuito a proteção do ativo, melhoria da permeação e gatilhos específicos. Cada gota destas 

estruturas em forma esférica possui milhões de nanopartículas, cuja proteção preserva ativos 

instáveis, facilmente degradados ou que reagem e perdem sua efetividade. A permeação 

inteligente, por sua vez, permite a melhora da substantividade dos ativos em contato com a 

superfície da pele e cabelo, como fragrâncias, repelentes e filtro solar. Os gatilhos específicos 

de liberação, por fim, fazem com que a nanopartícula que está englobando o ingrediente ativo 

saiba a hora de liberar esse componente. 

Fonte: Ramos (2021b). 

 

De acordo com Ramos (2021b), em relação aos pilares estratégicos da Nanovetores, 

destacam-se os ressaltados na imagem abaixo. O controle morfológico, ou seja, o controle do 

tamanho das partículas, prevê segurança e compreende onde esses ativos serão aplicados, 

enquanto a permeação inteligente permite a maximização dos resultados: “Ao contrário de 

produtos que demoram meses e até anos para dar resultado, os efeitos do uso da 

Figura 10 - Tecnologia e performance da nanotecnologia encapsulada 

 



63 

 

nanotecnologia podem aparecer em apenas sete dias. É o caso da cafeína encapsulada: com 

apenas uma aplicação do produto, o cliente já sente diferença no tratamento da celulite 

(FINEP, 2014). Essas condições permitem alta eficácia e redução de doses necessárias para 

obtenção de resultados significativos.  

  

Fonte: Ramos (2021b). 

 

 

A empresa ressalta a sustentabilidade como pilar fundamental. A nanotecnologia da 

Nanovetores é feita em bases aquosas, matérias primas compatíveis e biodegradáveis, 

totalmente livres de solventes orgânicos. De acordo com a entrevista da fundadora para o G1 

Tech SC (2019), a sustentabilidade é um tópico extremamente relevante e é tida como um 

novo padrão de consumo. Ela traz o exemplo de um pequeno frasco de condicionador, que 

apenas com algumas gotas e sendo diluído com água é altamente eficaz e dispensa o uso e 

grandes embalagens. Estes fatores diferencia a empresa de seus concorrentes, que costumam 

utilizar solventes orgânicos para chegar aos seus produtos (FREITAS, 2016), métodos que são 

evitando problemas de processo e geração de resíduos na natureza, já que demoram a 

degradar (BARANYI, 2020). 

 

Figura 11 – Pilares tecnológicos Nanovetores 
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De acordo com Ricardo Ramos, os produtos com as quais a Nanovetores concorre são 

importados, contudo, as tecnologias aplicadas são diferentes. Enquanto os concorrentes 

trabalham com celulose bacteriana, a Nanovetores trabalha com biofilmes de materiais 

biotecnológicos, que são materiais naturais obtidos da biodiversidade brasileira. Segundo o 

CEO, a produtividade dos produtos dos concorrentes é baixa e os valores são altos, enquanto 

os da Nanovetores tem uma altíssima produtividade e oferece um produto com os mesmos 

benefícios e muitos outros (OGEDA, 2015). 

Segundo entrevista concedida por Ricardo Ramos ao GI SC, a Nanovetores passou por 

dois anos de estudos até desenvolver seu primeiro produto, um ativo para tratamento de 

unhas. Segundo o CEO, a empresa foi experimentando e desenvolvendo ideias, até que em 

2012, começou a olhar mais para o mercado e traçar estratégias mais assertivas. Para o CEO, 

a Nanovetores é um exemplo prático do fomento de startups e ideias nascentes em 

universidades capazes de se tornarem negócios globais, sendo a escolha de Florianópolis 

fundamental nesses aspectos, por conta do ambiente propício para se empreender: 

cessibilidade à mão-de-obra, incentivos governamentais e estrutura para desenvolver negócios 

e, principalmente, inovar (ESPINDOLA, 2016). Atualmente a empresa conta com três 

divisões de produtos em seu portfólio: o In Harmony - produtos faciais, corporais, capilar e 

fragrâncias, somando 49 produtos, o In Nutrition - ativos para aplicações nutricêuticas, e o In 

Health - ativos para aplicações farmacêuticas (NANOVETORES, 2021). 

Segundo Freitas (2016), a empresa possui nove patentes registradas na Organização 

Internacional de Propriedade Intelectual (sigla em inglês para WIPO), assegurando a 

manutenção de sua competitividade. A Nanovetores comporta um departamento de pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação é composto por doutores e pós-graduados, profissionais 

especializados que encontraram na empresa um nicho para criar inovações (FINEP, 2014), 

além de investir 30% do seu custo em pesquisa e desenvolvimento de produtos 

(ESPINDOLA, 2016). De acordo com Nesello (2016), “sua estrutura organizacional promove 

a interação entre as diversas áreas da empresa (produção, P&D, comercial, financeiro e 

internacional) para proporcionar serviços ágeis e soluções adequadas aos seus clientes e a 

criação e manutenção de produtos que tenham alto valor agregado”. 

Segundo Nesello (2016), entre o período de 2008 e 2016, a empresa foi incubada pela 

Incubadora CELTA, onde contou com a infraestrutura e recursos, além de benefícios que 

possibilitam ampliar sua interação com outras incubadoras, empresas e instituições de 

fomento. Além disso, visando a obtenção de recursos que muitas vezes são escassos em 

empresas de pequeno porte para a realização de pesquisas intensivas em tecnologia e soluções 
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inovadoras, a empresa conseguiu investimentos do fundo CRIATEC29 em 2012 e 2014 e em 

diferentes editais para empresas voltadas a ciência e inovação como FINEP Subvenção 2010, 

Pappe 2008 e Pappe 2013, os últimos com recursos também da FAPESC. A empresa se 

tornou uma Sociedade Anônima em 2012 (NESELLO, 2016) e em 2019 mudou o status para 

grupo. Em 2016 e 2017, a Nanovetores esteve entre as PMEs que mais cresceram no Brasil, 

tanto nos rankings da revista Exame quanto da consultoria Deloitte (BARANYI, 2020), uma 

vez que obteve crescimento exponencial de 660% em 2016 (POZZEBON, 2017).  

Segundo Betina, mesmo com a crise do coronavírus, os negócios da empresa se 

mantiveram estáveis, devido a uma carteira variada de clientes, desde a área farmacêutica, 

nutrição, veterinária, odontológica e outras. A lista de clientes da Nanovetores inclui marcas 

como Genomma Labs, Polishop, SeneGence (EUA), Rodan and Field (EUA) e CanGro 

(Austrália). No Brasil, a empresa conta com aproximadamente 50 funcionários, e o 

crescimento estimado para 2020 foi de 10%, sendo que a meta de faturamento para 2022 

estava prevista em R$ 100 milhões foi adiada para 2023 (BARANYI, 2020). Cabe ressaltar, 

ainda, outros prêmios e reconhecimentos conquistados na trajetória da empresa: 1º lugar no 

prêmio Stemmer de inovação catarinense em 2011, 1º lugar no prêmio de inovação Brasil e 

Alemanha em 2014 (NANOVETORES, 2021), além das recentes conquistas do Rating de 

Consciência30 em 2020 e ISO 9001:2015 em 2021 (NANOVETORES, 2021; ACATE, 2021). 

 

5.2 EXPANSÃO INTERNACIONAL 

 

Segundo Betina Ramos, a Nanovetores realiza um excelente trabalho no âmbito 

internacional e vem lutando fortemente contra alguns preconceitos para mostrar que o Brasil 

possui competência e tecnologia de ponta para globalizar negócios (BARANYI, 2020). De 

acordo com ela, “a empresa nasce como uma global borns, com pilares, plataformas e 

tecnologia globais. São premissas como sustentabilidade e uso de fontes naturais que estão 

alinhadas com pensamento do que se busca fora do país” (ESPINDOLA, 2016). Segundo 

Gevonez (2016), o potencial internacional da Nanovetores se mostrou evidente desde a 

criação da empresa, sendo iniciado a partir de negociações incipientes com grandes 

distribuidores multinacionais, mas ainda em uma abordagem reativa, até que em 2014, a 

empresa reorientou a estratégia sob um formato ativo. Por conseguinte, a entrada definitiva no 

 
29 O CRIATEC é um Fundo de Investimentos de capital semente destinado à aplicação em empresas emergentes 

inovadoras (FREITAS, 2016). 
30 Pesquisa sobre empresas humanizadas no Brasil. 
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mercado internacional ocorreu em 2014, quando participou como expositora na In-Cosmetics, 

uma das maiores feiras de cosméticos do mundo, que ocorreu em Hamburgo na Alemanha 

naquele ano. A participação foi possível através da iniciativa da Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) com recursos da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (APEX), além de incentivos diretos do 

CELTA, que auxiliou na candidatura da empresa no Edital da feira e tramitações para sua 

participação (NESELLO, 2016). 

De acordo com o CEO da empresa, nesses eventos, são fortalecidos os contatos com 

empresas, clientes e distribuidores, e “foi um momento bastante interessante porque começou 

a criar novos mercados, novos timings de inovação” (OGEDA, 2015). Ricardo aponta que 

inicialmente os mercados com maior encaixe foram inesperados, como Tailândia, Vietnam, 

Turquia, Itália e França, que é um berço de cosméticos bastante importante a nível mundial. 

Segundo Freitas (2016), a empresa passou a exportar sistematicamente em 2015, deparando-

se com a necessidade da criação de um departamento responsável por essas exportações 

diretas. Posteriormente, após ganhar ainda mais experiência, o setor assumiu a estratégia de 

internacionalização da empresa, buscando o estabelecimento de parcerias com distribuidores 

internacionais para a representação de seus produtos em diferentes países e regiões. Este 

início promissor da internacionalização impulsionou diversas participações em feiras e 

eventos internacionais31, conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
31 In-Cosmetics Global Londres (2017), California Supplier's Day (2017, 2019), In-Cosmetics Global Amsterdã 

(2018), In-Cosmetics Asia (2019), InnoVision CosmoChem Solutions Índia (2020). 
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Fonte: Linkedin (2017, 2019, 2020). 

 

A Nanovetores trilhou um crescimento exponencial em sua trajetória. A empresa, que 

começou o processo de internacionalização em 2014, no ano seguinte já atuava em 19 países 

(OGEDA, 2015). Em 2018, por sua vez, a empresa anunciou a atuação nos cinco continentes, 

totalizando 26 países. Atualmente, está presente em 46 países e em constante expansão.  

 

Figura 13 – Presença em 46 países 

 

 

 
Fonte: Ramos (2021b). 

Figura 12 – Presença em feiras e eventos internacionais 
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 Quanto à adaptação sofrida pelos produtos ao serem comercializados com outros 

mercados, Ricardo Ramos explica que uma das principais variáveis será o ativo a ser 

encapsulado, dadas as questões culturais ou o fato de determinado país ser produtor daquele 

ativo. O CEO comenta sobre como a participação em eventos internacionais permite o 

conhecimento do mercado através de importantes distribuidores, que selecionarão os produtos 

do interesse daquele local. Além disso, segundo ele, as necessidades no mercado de 

cosméticos são semelhantes, pois a busca pela beleza está presente em todos os locais, por 

homens e mulheres, e para isso a Nanovetores possui uma ampla gama de produtos (OGEDA, 

2015). 

Então se eu tenho uma solução parecida para estas necessidades, eventualmente uma 

vai se encaixar mais, porque o povo chinês se preocupa muito mais com a face, com 

a pele, com a pele clara, enquanto o povo da Europa se preocupa muito mais com a 

redução da ruga, com a redução da acne, então depende de alguns contextos, mas é 

uma situação que a gente trata de forma até natural. Não é uma coisa que a gente 

impõe ou algum estudo global que a gente tenha feito [...] às vezes um produto que 

não funciona bem porque o mercado ainda não está receptivo, ele acaba sendo 

perfeito para outro mercado (ODEGA, 2015). 

Figura 14 - Ficha técnica do Nano Up Lift em chinês, francês, japonês e espanhol 

Fonte: Nanovetores (2021). 

Em entrevista concedida à imprensa asiática, André Genovez32 relatou o ótimo 

desempenho da empresa nas Américas e na Europa, e que agora estaria voltando os olhos à 

Ásia. Segundo ele, a classe média do mercado asiático estaria crescendo e seria o momento 

ideal para ampliar sua atuação no local para países como Filipinas, Malásia, Taiwan e Coréia 

do Sul. Além desses fatores, a empresa visa o maior crescimento sob a demanda por produtos 

cosméticos de clareamento na Ásia, onde o seu ativo de vitamina C possui um ótimo encaixe 

 
32 Diretor da área internacional da Nanovetores. 
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(LIM, 2019). Em outra entrevista concedida ao mesmo veículo de comunicação em 2020, o 

Gerente de Internacionalização da Nanovetores explana sobre a necessidade de produtos 

antioxidantes para o cuidado dos olhos em virtude da crise do coronavírus.  

                     A utilização de máscaras devido à pandemia, evidenciando a visibilidade dos 

olhos, além do maior contato com dispositivos digitais, demonstram que produtos deste cunho 

se mostram como uma ótima oportunidade para continuar a expansão no mercado asiático. 

Segundo André, a pele asiática tende a ser sensível, existindo uma preocupação em termos de 

eficácia e segurança de aplicação, que com a liberação controlada das cápsulas da 

Nanovetores, os cosméticos se mostrariam mais seguros à área dos olhos, além de os 

ingredientes da Nanovetores acelerarem o processo de desenvolvimento do produto (LIM, 

2020). Demonstrando a constante atualização e busca por tendências, André comenta acerca 

do crescimento exponencial do mercado Indonésio e a crescente preocupação em cuidados 

com a pele. Segundo o executivo, quando há um mercado crescendo, a Nanovetores deve se 

inserir nele (LIM, 2020). 

A forma de atuação da Nanovetores no mercado estrangeiro ocorre por meio do 

desenvolvimento de distribuidores, que Genovez (ACATE, 2020) caracteriza como parceiros, 

devida essa relação não se tratar sobre um simples repasse da mercadoria, e sim a respeito de 

um constante acompanhamento do desenvolvimento da marca nesses novos mercados e fluxo 

de informações acertadas. Como o modelo de venda para esses distribuidores ocorre como 

uma espécie de repasse, a Nanovetores carrega a preocupação sobre a marca ser corretamente 

exposta no mercado externo. Na mesma oportunidade, André comenta sobre a falta de 

eficiência de parceiros cuja negociação é muito facilitada, rápida e com baixo intercâmbio de 

informações. Segundo ele, um bom parceiro faz questão de se certificar de todas as 

informações possíveis antes de firmar um contrato, o que leva aproximadamente 18 meses. 

Além disso, o comissionamento destes parceiros ocorre por meio de um percentual sobre a 

venda do distribuidor (que é alta, devido ao alto valor agregado dos ativos) e bonificação por 

metas batidas. Abaixo serão discorridos pontos obtidos através da entrevista direta concedida 

por André Genovez no mês de outubro de 2021. 

 

5.2.1 Barreiras e desafios à internacionalização 

 

Genovez (2021) ressalta a importância do parceiro local para o desenvolvimento dos 

negócios e enfrentamento das barreiras regulatórias, processo adaptativo significante pelo 

qual a empresa passa constantemente durante o processo de expansão internacional a fim de 
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cumprir as obrigações peculiares de cada mercado. O executivo exemplifica nomeando 

algumas das principais barreiras regulatórias em relação à entrada de cosméticos em diversos 

países, como a certificação Halal no sudeste asiático, países árabes e norte da África, o 

regulamento REACH na Europa, o FDA nos Estados Unidos e o Preposition 65 na Califórnia. 

No caso da certificação Halal, os produtos cujos ativos e procedimentos se enquadrarem, não 

poderão ser fabricados junto aos produtos que não se encaixam, sendo necessária a construção 

de uma nova fábrica. Outro exemplo é o FDA nos Estados Unidos, onde os produtos 

cosméticos acabados enfrentam grandes dificuldades de penetração.  

Em ambos os exemplos acima as certificações foram menos complexas que o habitual, 

dado o perfil do produto da Nanovetores. No caso do FDA, a empresa exporta o insumo para 

os distribuidores e não o produto acabado, e no caso da certificação Halal, os produtos da 

Nanovetores se enquadram naturalmente às regras, não sendo necessária a abertura de novas 

fábricas e adaptações na composição da matéria prima. Outro desafio apontado por André diz 

respeito ao nome da empresa e os produtos virem acompanhados do prefixo Nano, sendo que 

na Europa os produtos da empresa não se caracterizariam como nanotecnologia (devido ao 

número de nanômetros nas cápsulas). A empresa, portanto, modificou o nome do portfólio 

atual para facilitar essa comunicação com o mercado europeu. 

Todas as informações acima foram facilitadas através dos distribuidores dos ativos da 

Nanovetores no mercado internacional, que detêm o networking e o know-how local. Segundo 

André, esses parceiros informam a documentação e procedimentos necessários para as 

respectivas certificações, além de indicarem a forma correta de comunicação com 

determinados mercados. Por exemplo, na Califórnia o discurso da segurança e 

sustentabilidade são mais importantes que a eficácia do produto, enquanto em Nova York a 

eficácia é o fator mais importante, e o tópico sustentabilidade pode, por vezes, não ser sequer 

citado. O ônus desses parceiros, contudo, é o alto valor que o produto é comercializado, dada 

a margem de lucro instituída através dessa intermediação. Há, portanto, duas principais 

barreiras incidentes sobre a internacionalização dos ativos da Nanovetores: a comunicação e 

as questões regulatórias. 

 

5.2.2 Escritórios no exterior: Suíça e Estados Unidos 

 

Em 2015, a empresa abriu uma filial dos Estados Unidos, que de acordo com Ricardo 

Ramos é o maior mercado consumidor em cosméticos e fornece um potencial de ensinamento 

em termos de exportação e regulamentação internacional (OGEDA, 2015). Segundo Genovez 
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(2021), a internacionalização da subsidiária da Nanovetores aos Estados Unidos ocorreu por 

meio de uma iniciativa do SEBRAE, sendo esse escritório configurado como um ponto de 

distribuição da matéria-prima aos distribuidores. A filial, contudo, foi encerrada em 2018, 

devido à falta de alinhamento com a estratégia de internacionalização da empresa e a 

onerosidade.  

O elevado custo mensal para o mantimento das atividades seria melhor aproveitado se 

convertido em investimentos como feiras, treinamentos e viagens, indo em direção à 

estratégia de expansão das vendas internacionais por meio dos distribuidores, como havia sido 

feito até então. O escritório na Suíça, por sua vez, foi incentivado por meio do governo local, 

que ofereceu subsídio para a instalação de fábrica, laboratório e escritório da empresa. A 

internacionalização dessa subsidiária se encontra em status pré-aprovado, sendo o objetivo 

obter facilidade na penetração do mercado europeu, que, segundo André, costuma comprar de 

si mesmo, sobretudo no ramo dos cosméticos. Através destas instalações, será possível vender 

um produto brasileiro fabricado na Europa, amenizando os efeitos “made in Brazil”. 

 

5.2.3 COVID-19 e avanços recentes 

 

Em relação à pandemia do Coronavírus, André pontua que a empresa conseguiu 

realizar o planejamento acertado comprando matéria-prima com antecedência visando o não 

atraso das entregas. A Nanovetores percebeu o ambiente incomum quando um dos seus 

parceiros chineses comunicou o não cumprimento do contrato, fato que gerou estranheza dada 

a característica de cumprimento rigoroso por parte desse mercado (em três anos, o cliente 

nunca havia descumprido as obrigações contratuais). Além disso, o executivo ressalta sobre o 

interessante fato sobre a evolução da pandemia acompanhar a demanda do mercado de forma 

geral, sendo que, inicialmente, o mercado chinês foi o mais afetado, seguido respectivamente 

da Europa, Estados Unidos e América Latina. Neste sentido, a Nanovetores foi capaz de 

contrapor estes desequilíbrios entre demanda e oferta, e segundo Genovez (2021) “[...] o bom 

de tu lidar com o mercado internacional é porque, literalmente, tu tens o mundo como teu 

cliente, então tu consegues enfrentar essas sazonalidades com mais estrutura”. 

Em relação aos avanços atuais, André ressalta a importância dos laços de 

relacionamento durante a trajetória da Nanovetores. Segundo ele, dos 46 países abrangidos 

atualmente, ao menos 80% foram alcançados por meio de indicações de contatos previamente 

estabelecidos. A título de exemplo, a Nanovetores iniciou no mercado dos Estados Unidos 

com a empresa “X”, que, por sua vez, abrangia apenas aquele mercado. Esta empresa foi 
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adquirida pela organização “Y”, que é uma empresa global. Neste sentido, a Nanovetores 

abrange atualmente 12 países apenas em consequência da abrangência global da empresa “Y”, 

onde foi executado um excelente trabalho de relacionamento. O executivo ressalta, portanto, 

que o networking proveniente de indicação é a forma mais efetiva de penetração nos diversos 

mercados.  

O cliente quer um produto diferente [...] a gente dá um jeito de fazer isso acontecer. 

Então a gente é muito mais um solucionador de problemas que uma empresa de 

fornecimento de ativos. Eu penso muito nisso como um modelo de negócios. A 

gente tenta sempre facilitar a vida do cliente e isso abriu muitas portas pra gente. 

(ACATE, 2021). 

 

 

Segundo André, todos os dados acima acompanharam o crescimento, investimento em 

questões regulatórias e capital humano, consultorias para a realização das regulamentações e 

adequação do material de marketing. O executivo enfatiza o relacionamento, seriedade, 

antecipação de possíveis problemas e disposição para o enfrentamento de atributos 

regulatórios, fatores fundamentais durante a trajetória de internacionalização da Nanovetores 

(que está apenas começando). Neste sentido, a filosofia da empresa é a priorização do cliente 

e todas as suas possíveis demandas. 
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6 ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

SOB O CONCEITO DE LEAN INTERNATIONALIZATION 

 

Conforme mencionado na subseção respectiva, o conceito de Lean 

Internationalization não possui uma única definição e incorpora consigo diversas teorias da 

internacionalização empresarial sob a ótima das HSFs: Networks, Uppsala, Born Globals e 

Empreendedorismo Internacional. Neste sentido, este tópico tem por objetivo analisar e 

comparar a internacionalização da Involves e Nanovetores sob a ótica desse conceito 

protagonista, que abrange as respectivas teorias acima. 

No âmbito do Modelo de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; JOHANSON; 

VAHLNE, 2009) e os respectivos conceitos de distância psíquica e cadeia de estabelecimento, 

nota-se um crescente processo de aprendizagem durante a trajetória de internacionalização da 

Involves, considerando a passagem da abordagem de internacionalização reativa (até 2016) 

para um movimento planejado e estratégico até os dias atuais. Durante a construção deste 

conhecimento, a Involves enfrentou súbitas necessidades de adaptação à medida que se 

expandia internacionalmente primeiramente aos países da América Latina através de 

exportação, que junto à aproximação incipiente e significativa em termos de venda com 

mercados como México e Colômbia demonstram a aplicabilidade da distância psíquica. Por 

conseguinte, a internacionalização da subsidiária para o México e Colômbia, seguindo o 

modelo de estágios, demonstra o aumento do nível de comprometimento à medida que estes 

mercados foram explorados em etapas antecedentes. 

Estas ações estão amparadas sob as ideias de Neubert e Krogt (2019), que apontam o 

fato: empresas de software de alta tecnologia podem entrar em mercados cultural, geográficos 

e economicamente mais próximos, sendo considerados de baixo risco e consumindo poucos 

recursos para expansão internacional através de licenciamento de software ou exportação de 

serviços. O gradual ganho de experiência fez com que a empresa considerasse voos mais 

altos, como os mercados dos Estados Unidos e do Oriente Médio, extrapolando a distância 

psíquica. Quanto à abrangência das networks sobre a internacionalização em relação a 

habilidade de aquisição de novos clientes e parceiros (NEUBERT, 2017) e a utilização destes 

como forma de alavancar os recursos limitados da empresa, tornando a aumentar sua 

competitividade internacional (MCDOUGALL; OVIATT, 2000), os parceiros da Involves se 

mostraram em três categorias: representantes comerciais no exterior; agências revendedoras 

internacionais e clientes. 
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 O representante comercial é espelhado pelo parceiro na Bolívia, enquanto as agências 

de Trade Marketing, por sua vez, foram um canal desenvolvido através da indicação do 

software por meio das multinacionais que o utilizavam (inicialmente a Motorola), e os 

clientes, por fim, que se transformaram em parceiros globais, foram responsáveis por validar a 

utilização do aplicativo e indicaram para filiais e empresas afiliadas em outros países 

(BARANOVA, 2019). Este crescimento orgânico por meio de indicações através de clientes e 

agências exprimem a ideia de que as redes de relacionamento não são apenas bilaterais, uma 

vez que cada empresa possui relacionamento com clientes, fornecedores e até diretamente 

com seus concorrentes, bem como relações indiretas por meio das mesmas redes 

(JOHANSON; MATTSON, 1988). As networks trazem experiência de mercado e auxiliam no 

processo de adaptação (NEUBERT, 2017), e os países emergentes tendem a deter menos 

barreiras tecnológicas à internacionalização (NEUBERT, 2016b). Neste sentido, nota-se uma 

inclinação natural da internacionalização à países emergentes (Argentina, Peru, Chile, 

Bolívia) e os parceiros foram importantes para o rápido processo de adaptação do software 

para a Argentina. 

Em relação à aplicabilidade da teoria da teoria das Born Globals ao processo de 

internacionalização da Involves, observa-se características das chamadas Born Regionals, que 

iniciaram sua internacionalização com grande apelo à exportação para países vizinhos e assim 

continuam. Estas empresas conhecem os potenciais de mercados desenvolvidos como Europa 

e EUA, mas a incerteza, distância cultural e práticas de negócios fazem com que esses 

mercados não sejam prioridade (LOPEZ et al., 2009). Apesar da empresa confirmar diversas 

características de uma born gobal (DIB et. al, 2010), como iniciar seu processo de 

internacionalização cinco anos após sua fundação, aproximadamente 10% das receitas 

proverem do exterior, abranger 21 países e se tratar de um mercado de nicho, a Involves 

seguiu o modelo de estágios previsto em Uppsala. 

Segundo Neubert (2015), a internacionalização precoce e rápida de startups de alta 

tecnologia tem atraído constante atenção do campo do empreendedorismo internacional. 

Araujo e Watanuki (2019) discorrem sobre a falta de preparo de alguns empreendedores na 

busca por mercados externos via exportação, situação pela qual a Involves passou no início da 

expansão internacional através do contrato firmado com a Motorola. Ainda que Tanev (2017) 

alegue que os empreendedores responsáveis por essas empresas possuem forte experiência 

profissional ou acadêmica, Hennart (2013) argumenta, em contrapartida, que as vendas 

externas podem ocorrer mesmo quando os fundadores da empresa não têm orientação, 

experiência ou educação internacional. Cabe ressaltar que mesmo a internacionalização ter 
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ocorrido de forma reativa, a empresa foi capaz de reestabelecer as devidas adaptações em 

apenas quatro meses. Para Neubert (2017), a equipe empreendedora deve desenvolver um 

time global de marketing e vendas, caminho pelo qual a Involves percorreu quando viu a 

necessidade de escalar uma equipe internacional composta por Customer Support (CS), Sales 

(vendas) e Sales Development Representative (SDR) e Implementation Support (IS). 

A Nanovetores iniciou seu processo de internacionalização por meio de mercados não 

tradicionais, como Tailândia, Vietnam, Turquia, Itália e França, percorrendo o caminho 

oposto da distância psíquica de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977).  Contudo, a 

empresa seguiu o modelo de estágios, iniciando com exportação e posterior estabelecimento 

de subsidiária nos Estados Unidos. De acordo com Luostarinen e Gabrielsson (2006), a 

utilização de parceiros internacionais reduz os riscos e incertezas e segundo Neubert (2016) 

um parceiro local é capaz de ajudar as HSFs a adaptarem seus produtos e serviços, trazendo 

para essa parceria a experiência de mercado, enquanto a firma a ser internacionalizada traz a 

competência tecnológica. No caso da Nanovetores, estes conceitos se aplicam perfeitamente, 

uma vez que a empresa atua por meio de distribuidores responsáveis por conduzir a empresa 

em relação ao ambiente regulatório e de negócios nestes mercados à medida que a empresa, 

detentora dos ativos encapsulados, provê uma tecnologia diferenciada que desperta interesse 

no âmbito internacional.  

Um dos objetivos à internacionalização da subsidiária na Suíça consiste na melhor 

penetração no mercado europeu devido à foreignness liability (JOHANSON; VAHLNE, 

2009), uma vez que os ativos cosméticos fabricados na Europa levariam mais credibilidade 

frente ao preconceito incidente sobre produtos brasileiros. Segundo Carneiro e Dib (2007), as 

nascidas globais são inovadoras, orientadas ao cliente e lideradas por empresários com alto 

nível de conhecimento técnico. A tecnologia incidente sobre os ativos encapsulados da 

Nanovetores é patenteada e apresenta diferenciais e eficiência sobre outros produtos do 

mercado, com tempo de ação reduzido para poucos dias ou horas. A orientação ao cliente é 

abordada por Genovez (ACATE, 2021) em relação à empresa se colocar como uma 

solucionadora de problemas, prezando pela priorização do cliente e antecipação de demandas 

e possíveis percalços.  

EBGs são normalmente empresas jovens de pequeno ou médio porte concentradas, em 

sua maioria, em setores de alta tecnologia (CARNEIRO; DIB, 2007) e estão relacionadas à 

criação de mercadores de nicho e favorecimento de empresas menores e mais flexíveis (Dib e 

Silva, 2011). O rápido crescimento da empresa expressa a especificidade de ativos intensivos 

em tecnologia e flexibilidade frente às mudanças: em 2015 a Nanovetores já atuava em 19 
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países e atualmente encontra-se presente em 46. Além disso, a empresa se expandiu ao 

mercado internacional seis anos após a sua fundação, além de atrair atenção à mercados não 

tradicionais durante os primeiros anos de atuação no exterior e instalar uma subsidiária nos 

Estados Unidos em 2015 (que fora retirada em 2018) e estar planejando a internacionalização 

produtiva para a Suíça.  

Betina e Ricardo Ramos, com suas respectivas expertises técnica e administrativa, 

demonstraram a importância da competência do empreendedor durante este processo. Ainda 

que ambos não detinham experiência no âmbito internacional, foram capazes de escalar e 

trabalhar junto a este time, alinhando os objetivos da Nanovetores. Esta perspectiva confirma 

o ideal de Tanev (2017), ressaltando as experiências acadêmicas e profissionais dos 

empreendedores. Para Neubert (2016a) os empreendedores dispõem de vendedores com redes 

pessoais fortes e relevantes, assim como observado no caso da Nanovetores: segundo 

Genovez (2021), um dos distribuidores trata-se do terceiro maior distribuidor de produtos 

químicos do mundo.  

Para Neubert (2017) o processo de aprendizagem frente à expansão internacional 

inclui sensibilidade intercultural do empreendedor a fim de identificar negócios promissores e 

não promissores. Genovez (2021) explica essa relação sob a ótica da escolha adequada dos 

parceiros, alegando que os distribuidores confiáveis se certificam sobre todas as informações 

possíveis durante essa negociação e propõem uma relação de parceria, em que a marca 

Nanovetores será devidamente colocada no mercado externo. Segundo Neubert (2017), a 

equipe empreendedora deve ser capaz de se articular dentro das redes, a fim de criar 

oportunidades de negócios promissores e adquirir novos negócios em mercadores 

estrangeiros. Genovez (2021) expõe sobre a principal estratégia de crescimento da 

Nanovetores acontecer por meio das redes, sendo as networks responsáveis por ao menos 80% 

da atuação internacional da empresa. 

 A seguir se encontra o quadro comparativo entre a Involves e a Nanovetores 

amparado nas principais características da abordagem comportamental das teorias de 

internacionalização e da Lean Internationalization. 
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Quadro 4 – Comparativo entre a Involves e Nanovetores sob o conceito Lean 

Internationalization 

 
 Empresa Involves Empresa Nanovetores 

Modelo de Uppsala 
 

  

Distância psíquica (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977, 2009)  

Aplicável: dentre primeiros 

mercados internacionais estão a 

Argentina, Bolívia, Peru e Chile. 

Não aplicável: dentre primeiros 

mercados internacionais estão a 

Tailândia, Vietnam, Turquia, Itália 

e França. 

Modelo de estágios 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977) 

Aplicável: iniciou exportando 

desde 2014 e em 2018 estabeleceu 

escritórios no México e Colômbia. 

Aplicável: iniciou exportando 

desde 2014 e em 2018 estabeleceu 

escritório nos EUA e está 

implantado atualmente outras 

unidades na Suíça. 

Networks 
 

  

Disseminação do conhecimento 

em toda a rede (JOHANSON; 

MATTSON, 1988) 

Aplicável: conhecimento absorvido 

por meio das agências, clientes e 

representantes. 

Aplicável: conhecimento absorvido 

por meio de todos os distribuidores 

internacionais. 

Parceiros com diferentes posições 

dentro das redes (JOHANSON; 

VAHLNE, 2009) 

Aplicável: parceiros com maior 

nível de comprometimento e 

conhecimento (responsáveis por 

todo o treinamento e venda com o 

cliente); parceiros com menor nível 

de comprometimento e 

conhecimento (apenas repassam 

oportunidades). 

Não aplicável: distribuidores 

seguem um padrão. 

Outsidership liability 

(JOHANSON; VAHLNE, 2009) 

Não aplicável: a inserção nas redes 

aconteceu naturalmente e de forma 

rápida após as oportunidades 

através da Motorola em 2014. 

Não aplicável: a inserção nas redes 

aconteceu rapidamente após a feira 

na Alemanha em 2014. 

Foreigness liability 

(JOHANSON; VAHLNE, 2009) 

Não aplicável: internacionalização 

para países cultural e 

geograficamente mais próximos. 

Aplicável: dificuldades de 

penetração no mercado, sobretudo 

na Europa (filial na Suíça para este 

fim). 

Laços fortes e fracos (ELFRING; 

HULSINK, 2014) 

Aplicável: mesma situação do 

segundo tópico das Networks. 

Não aplicável: mesma situação do 

segundo tópico das Networks. 

Estrutura formal e informal 

(OJALA, 2009) 

Estrutura formal aplicável: no 

material estudado foi demonstradas 

relações formais com os clientes, 

agências e representantes. 

Estrutura formal aplicável: no 

material estudado foi demonstradas 

relações formais com os 

distribuidores. 

Empreendedorismo 

Internacional 

 
  

Descoberta, promulgação, 

avaliação e exploração de 

oportunidades internacionais 

(MCDOUGALL; OVIATT, 

2005) 

Aplicável em partes: 

primeiramente as oportunidades 

ocorreram de forma reativa até 

2016 e depois foram devidamente 

analisadas e exploradas. 

Aplicável: a empresa buscou por 

subsídios, financiamentos e iniciou 

de forma proativa com a 

participação em feira internacional. 

Diversos canais de distribuição, 

clientes de diversos segmentos e 

localidades; maior 

competitividade; recursos 

financeios externos e de 

produção; barreiras regulatórias 

(MCDOUGALL (1989) 

Aplicável em partes: diversos tipos 

de parceiros em 21 países (e não 

distribuidores) e clientes em 

diversas localidades, mas o 

primeiro recurso financeiro 

ocorreu após 2018 e as barreiras 

regulatórias não se mostram um 

problema. 

Aplicável: clientes e distribuidores 

em 46 países, captação de recursos 

desde o início do estabelecimento 

da empresa e fortes barreiras 

regulatórias. 
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Tomadores de decisão técnicos, 

estruturais e de mercado 

(ANDERSSON, 2000) 

Aplicável: Nayara D'Alama, 

Guilherme Coan, André 

Krumennauer.  

Aplicável: Betina Ramos, Ricardo 

Ramos e André Genovez. 

Born Global 
 

  

Não seguem o padrão de estágios 

(CARNEIRO; DIB, 2007) 

Não aplicável: início através de 

exportação. 

Aplicável em partes: início através 

de exportação, porém para 

mercados não tradicionais. 

Mercados de nicho (DIB; SILVA, 

2011) 

Aplicável: Trade Marketing. Aplicável: Nanotecnologia. 

Empresas jovens de pequeno e 

médio porte em setores de alta 

tecnologia (CARNEIRO; DIB, 

2007) 

Aplicável. Aplicável. 

Expansão internacional entre 2 e 

15 anos após a crianção (DIB et. 

al, 2010) 

Início da internacionalização 5 

anos após a criação da empresa. 

Início da internacionalização 6 

anos após a criação da empresa. 

Receitas internacionais entre 5% 

e 75% do faturamento da empresa 

(DIB et. al, 2010) 

Aplicável: aproximadamente 10%. Aplicável: aproximadamente 10%. 

Internacionalização para uma ou 

várias regiões do mundo (DIB et. 

al, 2010) 

Aplicável: presente em 21 países. Aplicável: presente em 46 países 

nos 5 continentes. 

Lean Internationalization 
 

  

Internacionalização através de 

exportação devido aos recursos 

limitados (CAVUSGIL; 

KNIGHT, 2015) 

Aplicável. Aplicável. 

Born regionals (LOPEZ et. al, 

2009) 

Aplicável: expansão para países 

vizinhos ou próximos inicialmente. 

Não aplicável: expansão para 

outros continentes inicialmente. 

Comportamento desorganizado 

de internacionalização 

(NEUBERT, 2017) 

Aplicável: internacionalização 

iniciou reativa. 

Não aplicável: internacionalização 

iniciou proativa. 

Sensibilidade intercultural do 

empreendedor (NEUBERT, 

2017) 

Aplicável: qualificação na escolha 

dos parceiros. 

Aplicável: qualificação na escolha 

dos parceiros. 

Empreendedores dispõem de 

vendedores com redes pessoais 

fortes e relevantes (NEUBERT, 

2016a) 

Aplicável: parceiros indicam e 

desenvolvem oportunidades e 

possuem inteligência do mercado 

alvo. 

Aplicável: parceiros detêm os 

clientes e possuem inteligência do 

mercado alvo. 

Empresários são indivíduos com 

experiência prévia nos negócios 

ou na academia (TANEV, 2017) 

Aplicável em partes: os 4 

fundadores contavam com pouca 

experiência profissional e 

acadêmica. 

Aplicável: Betina possuía pós-

doutorado e Ricardo experiência 

empreendedora quando a empresa 

foi fundada. 

Networks trazem experiência de 

mercado e ajudam no processo de 

adaptação (NEUBERT, 2017) 

Aplicável. Aplicável. 

Maior receptividade internacional 

de mercados emergentes 

(NEUBERT, 2016b) 

Aplicável: adaptações mais 

simples no âmbito de idioma, do 

software e formas de pagamento 

nos países emergentes. 

Aplicável: adaptações mais 

intensas sobretudo no quesito 

regulatório em locais 

desenvolvidos (Estados Unidos e 

continente europeu como um 

todo). 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados deste trabalho (2021). 
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Dada a aplicabilidade das teorias de abordagem comportamental e o conceito de Lean 

Internationalization aos dois estudos de casos pesquisados, a seguir é realizada a as 

considerações finais deste trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da robusta literatura sobre as teorias de internacionalização empresarial, o 

conceito de Lean Internationalization foi abordado pela primeira vez em 2016 nos artigos 

científicos de Michael Neubert. A essência deste conceito se resume em um recorte 

qualificado das premissas das teorias de abordagem econômica: Modelo de Uppsala, 

Networks, Empreendedorismo Internacional e Born Globals. O ideal da Lean 

Internationalization é abordar todas essas características no âmbito das startups de alta 

tecnologia na era da globalização e tecnologias avançadas. Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho é analisar o processo de internacionalização dessas empresas intensivas em 

tecnologia em um cenário propulsor sob o incipiente conceito de Lean Internationalization.  

Para a consecução do objetivo geral, objetivos intermediários foram traçados, que são: 

descrever os processos de internacionalização das empresas Involves e Nanovetores; 

identificar nestes processos características do conceito de Lean Internationalization; e 

comparar a internacionalização dessas empresas a partir dos conceitos da Lean 

Internationalization. 

Conforme sugerido e esperado no início deste trabalho, o conceito de Lean 

Internationalization foi capaz de conceder poder explicativo aos dois estudos de casos 

propostos. Cabe destacar a importância do ecossistema tecnológico de Florianópolis e todas as 

suas ferramentas para desenvolvimento de empresas de base tecnológica: forte incentivo do 

ambiente universitário, incubadoras e aceleradoras de startups, centros de inovação e parques 

tecnológicos. Ainda que os relatos sobre a história da Involves não demonstrem uma ligação 

direta ao ecossistema de Florianópolis, a evolução e construção deste ambiente propício e 

inclinado à inovação atinge a existência de todas as empresas desse âmbito. A Nanovetores, 

por sua vez, foi incubada pela incubadora CELTA e recebeu investimentos do fundo 

CRIATEC, contando fortemente com o ambiente iniciado através da instalação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Quanto às principais distinções dos processos de internacionalização da Involves 

(SaaS) e Nanovetores (indústria, ativos cosméticos), destacam-se as adaptações necessárias 

devido ao perfil distinto entre produtos e serviços. Enquanto a Involves enfrentou barreiras 

como o idioma para a comunicação, adaptações no sistema de pagamento, tradução correta 

dos materiais de promoção e do software e adaptações no time internacional de atendimento 

ao cliente, a Nanovetores enfrenta, além de adaptações semelhantes, severas barreiras 

regulatórias em termos de custos e burocracia, sobretudo nos Estados Unidos e Europa 
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(foreigness liability), onde há maior dificuldade de penetração. Além disso, por se tratar de 

um produto, a Nanovetores deve se atentar a fatores como logística, capacidade produtiva, 

produção e P&D na filial que está projetando na Suíça atualmente. Neste sentido, apesar de 

ambos os processos possuírem suas particularidades, os pontos no processo de expansão 

internacional são considerados mais complexos no caso da Nanovetores. 

Através da análise comparativa entre a Involves e Nanovetores, há aplicabilidade de 

todas as características do conceito estudado. i) ambas as empresas evoluíram as respectivas 

expansões internacionais através do modelo de estágios, iniciando através de exportação; ii) 

possuem significativo amparo nas networks, visto que foi desta forma como a Involves iniciou 

e expandiu sua carteira internacional e possui diferentes níveis e posições de parceiros (as 

redes são responsáveis por 90% da atuação da empresa), enquanto a Nanovetores recebe o 

conhecimento regulatório de todos os mercados, bem como os clientes finais através dos seus 

distribuidores, que são responsáveis por aproximadamente 80% da atuação da empresa – 

ambas as empresas possuem laços fortes e formais com seus parceiros de modo geral; iii) 

quanto ao empreendedorismo internacional, ambas carregam a maioria das características, 

como exploração de oportunidades internacionais, tomada de risco, diversos parceiros e 

localidades e líderes qualificados; iv) em relação às born globals, as empresas iniciaram a 

expansão internacional aproximadamente cinco anos após a fundação, são empresas jovens, 

intensivas em tecnologia e atuantes em mercados de nicho. 

Em relação aos fatores cujas teorias de abordagem comportamental não contemplam 

destacam-se os fatos sobre a distância psíquica não se enquadrar no processo de 

internacionalização da Nanovetores, que é melhor compreendido através da teoria das Born 

Globals, além de ambas as empresas não sofrerem do passivo por estarem fora das redes, já 

que se desenvolveram conforme a profundidade das relações com as redes existentes e 

desenvolvimento de novas redes ocorreram.  

Desta forma, a partir dos resultados apresentados, observa-se que os objetivos do 

trabalho foram alcançados. Como limitação desta pesquisa, a impossibilidade de acesso aos 

gestores da Involves desencadeou uma assimetria entre as informações discorridas nos 

processos de internacionalização entre as duas empresas, já que os tempos atuais, 

principalmente após 2018 e o período da pandemia, além dos processos de 

internacionalização das filiais para a Colômbia e ao México, não foram retratados com 

profundidade.  

Cabe destacar, por fim, sobre a importância do entendimento incipiente do conceito de 

Lean Internationalization e o esclarecimento aos futuros acadêmicos que venham a pesquisar 
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sobre o tema as devidas explicações sobre o conceito se comportar como um apanhado de 

teorias já amplamente difundidas, porém com o enfoque e direcionamento às empresas 

intensivas em tecnologia. Além disso, o elevado potencial das empresas estudadas incentiva e 

sugere que sejam vislumbradas maiores oportunidades para o crescimento de setores com alto 

valor agregado e inclinação natural à internacionalização no Brasil, e os polos tecnológicos 

sejam encorajados a se desenvolverem em maior escala. Como sugestão para futuros 

trabalhos, considera-se o estudo de outras empresas de base tecnológica da Grande 

Florianópolis, tais como: RD Station, Audaces, Agriness e Softplan. 
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