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RESUMO 

 

Um dos pilares essenciais para o desenvolvimento econômico de um país é o estímulo à 

inovação e ao desenvolvimento de novos processos e produtos. Todavia, o grau de inovação em 

um país está relacionado ao ecossistema de inovação, ou seja, à forma como os atores se 

interrelacionam para a geração de conhecimento. Em paralelo, observa-se que com a 

globalização e a interdependência cada vez maior entre os países, aumentou-se o fluxo de 

comunicação e informação e de inovações tecnológicas. Estas inovações são potencializadas 

no cenário econômico por meio das startups, empresas em estágios iniciais de operação que 

utilizam alto grau de tecnologia em seus processos. Desta forma, o objetivo do presente trabalho 

foi levantar as dimensões da internacionalização de startups definidas pela literatura acadêmica 

e verificar quais delas são relevantes para o contexto brasileiro. A pesquisa possuiu abordagem 

qualitativa e foco exploratório e utilizou as bases de dados Spell, Scielo e Google Acadêmico 

para a busca de artigos, escritos nos idiomas português e inglês. A busca inicial nestas bases de 

dados retornou 6.490 artigos e, após a aplicação de critérios de inclusão automáticos, resultaram 

69 artigos. Os títulos e resumos destes artigos resultantes foram lidos e analisados, resultando 

em 11 artigos selecionados para compor o presente estudo. Os resultados principais apontam 

para a existência das dimensões: inovação e P&D, marketing e vendas, ambiente industrial, 

ambiente econômico, rede de contatos, competências de produção, competências 

organizacionais, capital humano e distância psíquica, sendo as de maior relevância as 

Competências Organizacionais, o Capital Humano e o Ambiente de Inovação. No Brasil, há 

iniciativas para o desenvolvimento e internacionalização de startups, geridas pelo Comitê 

Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups, criado em 2019, entretanto, o número de iniciativas 

e resultados ainda são baixos em comparação a outros países.  

 

Palavras-Chave: Startups; Internacionalização; Dimensões da Internacionalização; Born 

globals; Comércio exterior; Relações Econômicas Internacionais 

 

ABSTRACT 

 

One of the essential pillars for the economic development of a country is the stimulation of 

innovation and the development of new processes and products. However, the degree of 

innovation in a country is related to the innovation ecosystem, that is, to how actors interact 

to generate knowledge. In parallel, it is observed that with globalization and the increasing 

interdependence between countries, the flow of communication information and technological 
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innovations has increased. These innovations are leveraged in the economic scenario through 

startups, companies in the early stages of operation that use a high degree of technology in 

their processes. In this way, the objective of the present work was to raise the dimensions of 

the internationalization of startups defined by the academic literature and verify which of them 

are relevant to the Brazilian context. The research had a qualitative approach and exploratory 

focus and used the Spell, Scielo, and Google Scholar databases to search for articles, written 

in Portuguese and English. The initial search in these databases returned 6,490 articles and, 

after applying automatic inclusion criteria, resulted in 69 articles. The titles and abstracts of 

these resulting articles were read and analyzed, resulting in 11 articles selected to compose the 

present study. The main results point to the existence of dimensions: innovation and R&D, 

marketing and sales, industrial environment, economic environment, the network of contacts, 

production skills, organizational skills, human capital, and psychic distance, with the most 

relevant being Organizational Skills, Human Capital and the Innovation Environment. In 

Brazil, there are initiatives for the development and internationalization of startups, managed 

by the National Committee of Support Initiatives for Startups, created in 2019, however, the 

number of initiatives and results are still low compared to other countries. 

 

Keyword: Startups; Internacionalização; Dimensões da Internacionalização; Born globals; 

Comércio exterior; Relações Econômicas Internacionais 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o século XX, a partir da observação dos desastres proporcionados pelas duas 

guerras mundiais, estudiosos das relações internacionais passaram a propor um sistema 

internacional regido por ideais de cooperação. Todavia, apenas na década de 1980, com o fim 

da Guerra Fria, estudiosos norte americanos passaram a incorporar a importância da dimensão 

econômica nas relações internacionais (VIGEVANI; VEIGA; MARIANO, 1994). 

Desta forma, o comércio internacional, que já ocorria, tornou-se ainda mais intenso e 

importante. Este fato pode ser evidenciado pelo surgimento de instituições internacionais para 

regulamentar estas transações econômicas e financeiras (FREIRE, 2012). Dentre estas 

instituições abordadas, é possível citar a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e o Grupo de Ação Financeira 

(GAFI). 

Com o aumento dessas trocas comerciais ampliaram-se as possibilidades, por um lado, 

mas por outro, o cenário ilimitado de oportunidades e concorrência ampliou também os desafios 

em relação à diferenciação de produtos e serviços, tornando essencial o constante investimento 

em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) (FREIRE, 2012). 

Objetivando o desenvolvimento de soluções a estes novos desafios, na arena 

internacional política, econômica e social, a agenda de cooperação passa a comportar um novo 

instrumento de diplomacia: a Diplomacia Científica ou Diplomacia da Inovação. O termo foi 
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cunhado nos Estados Unidos, entre os anos de 2007 e 2010, entretanto já era utilizado como 

ferramenta de soft power para o país, isto é, uma maneira de exercer poder através de 

instrumentos não bélicos (ANUNCIATO; SANTOS, 2020).  

Apesar do recente desenvolvimento do tema, o cenário internacional já era marcado por 

cooperações em Ciência e Tecnologia (C&T) desde a década de 1950, sendo o Brasil um dos 

receptores da Cooperação Técnica Internacional (CTI). A partir da década de 1990, todavia, a 

cooperação técnica que o Brasil fazia parte sofreu reduções, motivando o país a buscar uma 

agenda mais autônoma e maior diversificação de parcerias, com ênfase na cooperação Sul-Sul 

(ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

A partir de 1990 houve, ainda, o aumento, em todo o mundo, de políticas públicas 

nacionais de fomento a inovação e incentivos ao setor privado. No Brasil, a subvenção 

econômica, com foco na divisão de riscos resultantes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

bem como o estímulo de progresso tecnológico no setor privado e apoio aos Institutos de 

Ciência e Tecnologia (ICTs) foram os principais avanços. Ainda assim, o investimento em P&D 

do país ainda é insipiente se comparado a outros países (BAHIA; GONÇALVES; BETARELLI 

JUNIOR, 2021). 

Neste contexto, surgem as startups, organizações temporárias, baseadas em tecnologia, 

que agem em condições de extrema incerteza e utilizam a inovação para resolver problemas. 

Também possuem alto potencial de escalabilidade (CHEN; TSAI; LIU, 2019; 

VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; CHAPARO; KOZESINSKI; CAMARGO JUNIOR, 

2021).  

Além de operarem em condições de extrema incerteza, as startups possuem recursos 

escassos e, em países em desenvolvimento, o pequeno mercado interno faz com que a 

internacionalização passe a ser uma necessidade (VENDRUSCOLO; GALINA, 2020). 

O Brasil é um dos 30 países com maior potencial para geração de negócios por meio 

startups em todo o mundo, além de 55,9% de todo o volume de negócios realizados por startups 

na América Latina (ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 2020). No país, a cada ano cresce o número 

de empresas que possuem atuação em caráter internacional. Em pesquisa realizada pela 

Fundação Dom Cabral (2020), é apontado que as empresas, de forma geral, iniciaram relações 

comerciais e desejam iniciar operações em novos países nos próximos dois anos e 74,5% 

desejam expandir seus negócios nos mercados que já atuam. 

Alterações no ambiente de negócios internacional resultaram no surgimento das 

chamadas Born Globals (BGs), isto é, Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que possuem 

orientação ao mercado internacional desde o início das atividades (MACHADO; NIQUE; 
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FEHSE, 2016). Semelhantemente às startups, os gestores destas empresas consideram o 

mercado como global, desta forma, as maneiras de internacionalização destes dois grupos não 

correspondem às descritas pela literatura tradicional (MACHADO; NIQUE; FEHSE, 2016).  

Desta forma, apesar de crescente relevância de startups às economias nacionais e a 

importância dos estudos sobre comércio exterior e internacionalização desde a década de 1990, 

percebe-se que o maior direcionamento dos estudos sobre internacionalização de empresas 

refere-se a estratégias tradicionais de internacionalização. Assim, o presente estudo levanta o 

seguinte questionamento: Quais as dimensões da internacionalização de startups podem ser 

relevantes para o contexto brasileiro? 

A relevância deste estudo relaciona-se, em primeira instância, ao impacto das startups à 

economia mundial, já que as movimentações financeiras deste grupo de empresas, entre os anos 

de 2016 e 2018, se equiparou às movimentações financeiras do G7 (VALOTO; MAY, 2020). 

Além do Brasil ser um dos 30 países em todo o mundo com maior potencial para o 

desenvolvimento de startups, sendo, ainda, uma liderança regional na área, conforme abordado 

(ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 2020). Por fim, a Diplomacia Científica representa relevância 

crescente às políticas externas dos países, sendo considerado um novo instrumento de soft 

power, além de reforçar o papel brasileiro como liderança da cooperação técnica Sul-Sul 

(ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

O estudo foi realizado por meio de uma revisão sistemática da literatura, baseada em 11 

artigos escritos nos últimos cinco anos e objetivou levantar as dimensões da internacionalização 

de startups definidas pela literatura acadêmica e verificar quais delas são relevantes para o 

contexto brasileiro. 

 

2 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

 

Para a compreensão da temática abordada pelo presente trabalho, faz-se necessário a 

definição de alguns conceitos chaves. Deste modo, seguem abaixo os conceitos de startups, 

internacionalização e internacionalização de startups. 

 

2.1 Startups 

 

O fenômeno das startups possui origem na segunda metade do século XX, sendo estas 

empresas denominadas inicialmente como Novas Firmas Baseadas em Tecnologia. Antes da 
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década de 1980, todavia, o termo startup era utilizado para fazer referência a empresas em 

estágio inicial de desenvolvimento e suas dificuldades (VALOTO; MAY, 2020). 

A partir da década de 1980, o termo passou a ser utilizado para descrever práticas ou 

áreas de trabalho relacionadas à inovação de setores de alta tecnologia. A partir destas primeiras 

discussões, foram surgindo novas abordagens, de acordo a observação de novas especificidades, 

mas ainda hoje há dificuldade para conceituar este fenômeno (VALOTO; MAY, 2020). 

Para esta pesquisa, considera-se startups como organizações temporárias, baseadas em 

tecnologia e agindo em condições de extrema incerteza, que utilizam a inovação para resolver 

problemas e possuem alto potencial de escalabilidade (CHEN; TSAI; LIU, 2019; 

VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; CHAPARO; KOZESINSKI; CAMARGO JUNIOR, 

2021).  

Vendruscolo e Galina (2020) abordam que as startups não são negócios 

obrigatoriamente online, apesar disso, o baixo custo e rápido retorno de investimento, além do 

maior potencial de escalabilidade, tornam este o tipo mais frequentemente encontrado.  

No Brasil, as primeiras startups surgiram a partir dos anos 2000 e, a partir de 2010, 

surgiram ainda mais empresas deste tipo, acompanhando a tendência de desenvolvimento 

econômico exponencial apresentada em todo o mundo (VALOTO; MAY, 2020; CHAPARO; 

KOZESINSKI; CAMARGO JUNIOR, 2021). 

Valoto e May (2020) apontam que, entre os anos de 2016 e 2018, a movimentação 

econômica realizada por startups, em todo o mundo, se equiparou às movimentações financeiras 

do G7, com um montante arrecadado de US$ 2,8 trilhões. 

Além disso, apesar de possuírem seus modelos de negócios pautados em inovações, há 

diversas barreiras que impedem o potencial de inovação, como, por exemplo, o acesso 

dificultado à recursos financeiros. Desta forma, para a consolidação e crescimento da empresa, 

é necessário a participação de ecossistemas de inovação, ou seja, “uma rede de pessoas, 

empreendedores, investidores privados e públicos, universidades e grandes empresas, que 

juntos concretizam a inovação (VALOTO; MAY, 2020, p. 167). 

Winckler, Zen e Prevot (2021) apontam que estes recursos necessários às empresas 

podem ser ativos tangíveis ou intangíveis, físicos, tecnológicos, reputacionais, organizacionais 

ou humanos, que se encontram à disposição para serem utilizados conforme decisão gerencial. 

Estes recursos variam de acordo a localização da empresa e porte. Pode-se elencar, por exemplo, 

a instabilidade econômica, capacidade tecnológica e demanda limitada nos mercados 

domésticos de economias emergentes. 
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Apesar destas limitações típicas de países emergentes, o Brasil se destaca em fatores 

relacionados à capacidade empreendedora, sendo considerado um ambiente favorável a 

abertura e manutenção de novos negócios. Ainda são apontadas desvantagens relacionadas a 

políticas governamentais, educação e capacitação (FONSECA; BARBOSA; PEREIRA, 2019). 

  

2.2 Internacionalização 

 

O processo de internacionalização empresarial é definido como a descentralização das 

atividades econômicas. Desta forma, o público alvo central deixa de ser direcionado apenas ao 

país de origem da empresa e passa a comportar um conjunto de países (VENDRUSCOLO; 

GALINA, 2020). 

Muitos fatores estão relacionados a internacionalização de uma empresa, todavia, é 

possível destacar a diversificação de mercados e consequente redução de riscos frente a crises 

locais, aumento da competitividade e aprimoramento de recursos humanos e tecnológicos 

(PEREIRA; PEREIRA JUNIOR, 2019). 

Em países emergentes, em que grande parte das empresas são de pequeno e médio porte, 

a internacionalização normalmente ocorre de maneira tardia, devido às limitações econômicas, 

financeiras e políticas. Além disso, estas empresas tendem a se internacionalizar por meio de 

recursos próprios, já que há dificuldades para financiamento nestes países, de modo que as 

empresas necessitam se consolidar em mercado nacional antes da expansão internacional 

(WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

No Brasil, a cada ano cresce o número de empresas que possuem atuação em caráter 

internacional. Em pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (2020), é apontado que as 

empresas, de forma geral, iniciaram relações comerciais e desejam iniciar operações em novos 

países nos próximos dois anos e 74,5% desejam expandir seus negócios nos mercados que já 

atuam. 

Dib e Rocha (2008) afirmam em seus estudos que, em todo o mundo, a média de tempo 

para realização de primeira transação comercial com o exterior em BGs é de 2 anos, todavia, 

no Brasil, o tempo para concretização destas transações é de cinco anos. Esse número deve ser 

observado devido às barreiras naturais do país, que dificultam o contato com os vizinhos, ao 

tamanho geográfico, aos contratos internacionais vigentes, grau de abertura comercial e 

economia essencialmente baseada em produtos primários. 
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Apesar de um importante meio para captação de recursos, a internacionalização é 

considerada uma maneira de manter a competitividade constante, levando à inovação 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; CHEN; TSAI; LIU, 2019). 

Desta forma, para que haja a competitividade de um país em cenário internacional, é 

necessária a constante geração de conhecimentos para criação de novos produtos e serviços, e 

para tanto, é necessário o investimento nacional em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Esse 

investimento demanda recursos, que são escassos, principalmente em países subdesenvolvidos 

o que pode resultar na concentração de seus investimentos de P&D em empresas de baixa 

intensidade tecnológica. Assim, esses países, como o Brasil, podem apresentar percentual de 

empresas inovadoras próximo, ou maior, que o de países desenvolvidos, porém com produtos 

de menor valor agregado (NEGRI, 2020). 

Devido a este fator ganha cada vez mais força nas relações internacionais a Diplomacia 

Científica, abordando o papel da CT&I. Aos países em desenvolvimento, este campo da 

cooperação possui expressiva contribuição, uma vez que a estrutura política e social tende à 

manutenção de desigualdades, o instrumento é uma maneira de redefinir a posição e inserção 

na divisão internacional do trabalho (ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

O Itamaraty pratica a Diplomacia da Inovação desde a década de 1950, por meio do 

programa PROCEDER, no qual um país desenvolvido doava a um país subdesenvolvido. Na 

década de 1970 a cooperação Norte-Sul, de perfil vertical, passou a ser operacionalizada como 

cooperação horizontal, por meio da Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento 

(CTPD). Nos anos 2000, com a busca de uma política externa mais autônoma, o Brasil altera 

sua participação na dinâmica desta Cooperação Técnica Internacional (CTI), deixando de ser 

receptor para ser doador de tecnologia e articulador da cooperação técnica Sul-Sul de estímulo 

a inovação (ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

 

2.3 Internacionalização de startups  

 

Dado o cenário de incertezas e recursos escassos, o processo de internacionalização das 

startups deixa de ser um processo natural, derivado da conquista do mercado interno e desejo 

de expansão, conforme realizado pelas demais empresas, e passa a ser uma necessidade 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020). 

Nestas empresas, o processo de internacionalização está diretamente relacionado à 

capacidade de inovação, uma vez que esta reflete na qualidade do produto e percepção no 
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mercado estrangeiro e, de maneira indireta, política do país de origem (PEREIRA; PEREIRA 

JUNIOR, 2019). 

O governo brasileiro e a política de inovação objetivam, por meio da Diplomacia 

Científica, fomentar um ecossistema estrangeiro de inovação, atraindo investimentos, 

detectando parcerias e fornecendo suporte a internacionalização de startups, além de realizar 

cooperações internacionais estratégicas (ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

Sabendo da relevância política e econômica da internacionalização de startups, tanto 

para estas empresas quanto para os países de origem, percebe-se a necessidade de estudar as 

dimensões para a internacionalização de startups. Além disso, a busca do governo brasileiro 

pela construção de ecossistema de inovação atrativo a empresas, investidores e parceiros 

internacionais torna ainda mais importante o conhecimento dos gestores de startups sobre a 

internacionalização. 

Além disso, foi observado na busca inicial que o processo de internacionalização de 

startups não é sequencial ou delimitado, conforme em empresas tradicionais, tornando o 

conhecimento das dimensões da internacionalização deste tipo de negócio essencial. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho considerou uma revisão sistemática, com abordagem qualitativa e 

de foco exploratório (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  A partir da fundamentação e textos 

relacionados à inovação, startups e internacionalização foram definidos os termos para realizar 

a busca de referências para a revisão sistemática. As palavras-chave definidas para a busca de 

publicações foram: startups, internacionalização e born globals. 

Os artigos foram pesquisados nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Spell, por 

meio das palavras-chave citadas e relações entre elas, conforme abordado a seguir. 

Nas bases de dados Scielo e Spell, além da busca de palavras-chave individuais, foi 

utilizado o mecanismo de busca avançada e o operador de lógica booleana “AND” para relação 

de palavras-chave: “Dimensões” AND “startups”, “dimensões” AND “internacionalização” e 

“dimensões” AND “born globals”.  

Na busca avançada realizada na base de dados Spell ainda foram adicionados os 

seguintes critérios de inclusão: período de publicação de janeiro de 2017 a junho de 2021, tipo 

de documento definido como artigo e idioma inglês e português. Na base de dados Scielo foi 

possível definir estes mecanismos após a busca inicial, sendo os seguintes critérios: idioma 
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português e inglês, ano de publicação de 2017 a 2021, citável e com tipo de literatura definido 

como artigo. 

  A base de dados Google Acadêmico não permitiu a busca avançada com uso de 

operadores booleanos, deste modo, a pesquisa foi realizada a partir dos termos “dimensões da 

internacionalização” e “dimensões da internacionalização de startups”.  Posteriormente, foi 

possível aplicar os seguintes critérios de inclusão: “desde 2017” e “artigos de revisão”. Não foi 

possível filtrar os artigos a partir dos idiomas, assim como nas demais bases de dados, devido 

à presença de apenas duas opções de filtro: “em qualquer idioma” ou “pesquisar páginas em 

português”. Portanto, foi selecionada a primeira opção. 

Após a busca inicial e aplicação dos critérios de inclusão, foi realizada a leitura dos 

títulos, sendo excluídos aqueles que não apresentavam pelo menos uma das palavras-chave ou 

a palavra “inovação”. Após este processo foi realizada a leitura dos resumos para verificar quais 

abordavam as dimensões da internacionalização ou poderiam auxiliar na compreensão do  tema 

“startups brasileiras”. 

 

4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A busca inicial descrita na metodologia retornou a quantidade de referências indicadas 

na Tabela 1. O termo startups resultou em 38 referencias na base Scielo, 3.840 no Google 

Acadêmico e 55 na Spell. Destes artigos, foram excluídos três duplicados e um que exigia 

pagamento para realização de download.  

O Google Acadêmico foi a base de dados que mais retornou artigos e a Spell retornou 

menos resultados na busca inicial. Todavia, após a aplicação dos critérios de inclusão, foi 

encontrada uma proporção maior artigos que se adequavam à temática do estudo na Spell, 

seguida da Scielo e, por último, o Google Acadêmico.  

Após este primeiro processo, os resumos dos artigos foram lidos, a fim de verificar a 

adequação dos escritos ao tema do presente estudo, chegando, assim, ao total de 11 a serem 

utilizados para realização da revisão sistemática. 

 

Tabela 1 – Quantidade de referências por palavra-chave e base de dados consultada.  

 Fonte 

Palavra-chave Quantidade na busca inicial Com critérios de inclusão 

Scielo Google 

Acadêmico 

Spell Scielo Google 

Acadêmico 

Spell 

Startups 38 3.840 55 3 13 8 

Internacionalização 637 973 379 12 1 1 

Born Global 0 269 7 0 1 0 
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Dimensões da Internacionalização 0 275 0 0 19 0 

Dimensões da internacionalização 

de startups 

- 16 - - 5 - 

“Internacionalização” AND 

“startups” 

0 - 1 0 - 1 

Totais gerais: 6.490 69 

Fonte: elaboração própria 

 

Os 11 artigos resultantes foram lidos e foram realizados fichamentos de cada texto, a 

fim de facilitar a análise dos resultados obtidos. O Quadro 1 apresenta os artigos selecionados 

nesta etapa. 
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Quadro 1 – Artigos selecionados para realização de revisão sistemática 
Autores Título Periódico Ano de 

publicação 

ANUNCIATO, Renata Oliveira; SANTOS, Barbara 

Vitória Marques Sá dos 

Diplomacia científica e diplomacia da inovação: uma 

revisão sistemática da literatura sobre a perspectiva 

brasileira Conjuntura Austral 2020 

CHAPARO, Ximena Alejandra Flexas; KOZESINSKI, 

Ricardo; CAMARGO JUNIOR, Alceu Salles 

Absorptive capacity in startups: a systematic literature 

review 

Journal of entrepreneurship, 

management and innovation 2021 

CHEN, Yi-Fen; TSAI, Chia-Wen; LIU, Hsiu-Jung 

Applyng the AHP model to explore key success factors 

for high-tech startups entering international markets International jornal of E-Adoption 2019 

COUDOUNARIS, Dafnis N 

Typologies of internationalization pathways of SMEs: 

what is new? 

Review of international business 

and strategy 2018 

FONSECA, Flávia de Souza Magalhães; BARBOSA, 

Ricardo Rodrigues; PEREIRA, Frederico Cesar Mafra Uso de fontes de informações por gestores de startups 

Perspectivas em ciências da 

informação 2019 

MACHADO, Bernardo Dias; ZEN, Aurora Carneiro; 

CATEN, Carla Schwengber ten 

Como mensurar o grau de internacionalização de 

startups em uma incubadora de empresas e parques 

científicos? Locus científico 2018 

NASCIMENTO, Thiago Cavalcante; CHEROBIM, Ana 

Paula Mussi Szabo; MENDONÇA, Andréa Torres Barros 

Batinga 

O aporte de venture capital e a predisposição de startups 

brasileiras em inovar Cadernos EBAPE.BR 2019 

NEUBERT, Michael 

The impact of digitalization on the speed of 

internationalization of lean global startups 

Technology innovation 

management review 2018 

VALOTO, Daniel de Souza; MAY, Márcia Ramos Indicadores de inovação tecnológica para seleção de 

startups em ecossistemas de inovação: uma revisão 

bibliográfica RELISE 2020 

VENDRUSCOLO, Luisa Tondo; GALINA, Simone 

Vasconcelos Ribeiro 

 A internacionalização no processo de inovação das 

startups de tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) 

Revista de empreendedorismo e 

gestão de pequenas empresas 2020 

WINCKLER, Natália C; ZEN, Aurora C; PREVOT, 

Fréderic 

Recursos da firma para internacionalização de PMES de 

países emergentes: estudo multimétodo 

Revista de administração 

Mackenzie 2021 

Fonte: elaboração própria 
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Visto que a temática ainda é insipiente na literatura, dentre os 11 artigos selecionados, 

alguns não abordavam diretamente as dimensões para a internacionalização de startups. 

Todavia, estes textos auxiliaram na compreensão das dimensões relevantes às startups no plano 

nacional e facilitaram a compreensão do processo de internacionalização destas empresas. Os 

textos selecionados foram classificados em grupos, conforme demonstrado na Tabela 2. 

O primeiro eixo temático apontado refere-se à inovação tecnológica em startups. Em 

pesquisa preliminar realizada, para a construção do referencial teórico, foi apontado que a 

inovação tecnológica está diretamente relacionada à internacionalização precoce de startups. 

Portanto, o objetivo destes artigos foi verificar a veracidade desta constatação e a adequação do 

eixo à uma dimensão da internacionalização. 

Apesar da forte conexão entre o desenvolvimento econômico de startups e a criação de 

ecossistemas de inovação, a pesquisa inicial sobre internacionalização, para construção de 

referencial teórico, não apontava relações entre internacionalização e ecossistemas de inovação. 

Portanto, este eixo temático foi considerado secundário para a presente pesquisa, sendo 

selecionado apenas um artigo, relacionado a outros eixos temáticos no artigo. 

Os recursos financeiros foram apontados como fator determinante para a 

internacionalização, todavia, a busca por meio das palavras-chave retornou artigos que 

apontavam outros recursos como importantes.  

Ainda, na pesquisa preliminar foram encontrados dados sobre a influência do país sede 

da startup em sua internacionalização. Os dados apontam que, enquanto em países 

desenvolvidos o tempo médio é de 2 anos para a internacionalização de BGs, em países em 

desenvolvimento este número passa para 5 anos. Portanto, o eixo temático “política externa no 

desenvolvimento de startups” teve o objetivo de verificar as políticas públicas brasileiras de 

fomento à prática empreendedora. 

Por fim, sete artigos abordaram o tema central do presente estudo, internacionalização 

de startups. Estes artigos constituíram base para a estratificação das dimensões de 

internacionalização de startups. Os outros quatro artigos que não pertenceram a este eixo 

temático foram utilizados como dispositivos auxiliares na compreensão do contexto doméstico 

brasileiro e das startups. 
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Quadro 2 – classificação dos artigos por eixo temático 

Eixo temático 

Artigo 

Inovação 

tecnológica em 

startups 

Ecossistemas de 

inovação 

Tipos de 

recursos para 

startups 

Política externa no 

desenvolvimento de 

startups 

Internacionalização 

de startups 

ANUNCIATO, Renata Oliveira; SANTOS, Barbara 

Vitória Marques Sá dos 

   X  

CHAPARO, Ximena Alejandra Flexas; KOZESINSKI, 

Ricardo; CAMARGO JUNIOR, Alceu Salles 

X    X 

CHEN, Yi-Fen; TSAI, Chia-Wen; LIU, Hsiu-Jung X  X  X 

COUDOUNARIS, Dafnis N     X 

FONSECA, Flávia de Souza Magalhães; BARBOSA, 

Ricardo Rodrigues; PEREIRA, Frederico Cesar Mafra 

  X   

MACHADO, Bernardo Dias; ZEN, Aurora Carneiro; 

CATEN, Carla Schwengber ten 

  X  X 

NASCIMENTO, Thiago Cavalcante; CHEROBIM, 

Ana Paula Mussi Szabo; MENDONÇA, Andréa Torres 

Barros Batinga 

X  X   

NEUBERT, Michael X  X  X 

VALOTO, Daniel de Souza; MAY, Márcia Ramos X X    

VENDRUSCOLO, Luisa Tondo; GALINA, Simone 

Vasconcelos Ribeiro 

X  X  X 

WINCKLER, Natália C; ZEN, Aurora C; PREVOT, 

Fréderic 

  X  X 

Fonte: elaboração própria  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Evolução dos modelos de internacionalização de empresas 

 

O modelo Uppsala de internacionalização foi desenvolvido por Johanson e 

Wiedersheim-Paul em 1976, todavia, foi alterado diversas vezes ao longo do tempo. Segundo 

a definição do modelo, estabelecida no ano de 1977, o processo de internacionalização de uma 

empresa é gradual, passando por quatro fases (COUDOUNARIS, 2018). São elas: estudo de 

mercado e seleção, preparação do mercado, entrada e desenvolvimento do novo mercado 

(NEUBERT, 2018).  

São excluídas do modelo empresas emergentes, que ainda necessitam aprender e 

adquirir tecnologias para a realização de parcerias estratégicas e subsidiárias em países distantes 

(COUDOUNARIS, 2018). 

Este modelo, apesar de válido para grande parte das multinacionais, que possuem 

recursos abundantes, também não é aplicável para a indústria de serviços e empresas que não 

seguem passos definidos para a internacionalização, como as Born Globals (COUDOUNARIS, 

2018).  

Posteriormente, foi defendido por Sullivan em 1994, que as dimensões a serem 

analisadas para internacionalizar uma empresa seriam a experiência internacional dos gestores, 

definida como atitude; diagnóstico das tarefas a serem realizadas no meio internacional, ou 

estrutura; e o desempenho em um período determinado (MACHADO; ZEN; CATEN, 2018). 

Por fim, foi criado em 2012 o modelo de Coudounaris, com o objetivo de explicar as 

atitudes das organizações em relação a internacionalização. Neste modelo, são adotados os 

seguintes parâmetros organizacionais: quantidade de vendas, idade da organização e 

propriedade intelectual; os parâmetros gerenciais: viagens gerenciais, nível educacional e 

conhecimento da língua estrangeira e capacidade da organização e a capacidade da organização: 

marketing, produção, financeiro e RH (COUDOUNARIS, 2018). 

Ao longo do tempo, com a evolução dos modelos de negócios das instituições, foram 

necessárias adaptações em relação ao conceito de internacionalização e modelos propostos, 

adotando cada vez mais critérios para abranger tanto as indústrias tradicionais quanto as 

nascentes. Porém, percebia-se que cada vez mais as empresas desejavam entrar em mercados 

fisicamente distantes em ritmos acelerados, de modo que os modelos vigentes não conseguiam 

mais explicar o crescente fenômeno das startups e Born Globals (COUDOUNARIS, 2018). 
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5.1.1 Classificação de acordo a intensidade das exportações 

 

Alguns pesquisadores avaliam o caminho para a internacionalização em seis etapas, de 

acordo com a intensidade das exportações, medida em porcentagem do total de vendas 

(COUDOUNARIS, 2018). Os estágios são: 

 

1. Estágio 1: não exportadores (0% de exportações do total de vendas); 

2. Estágio 2: pequenos exportadores tradicionais (1-10% de exportações do total de 

vendas); 

3. Estágio 3: médios exportadores tradicionais (11-50% de exportações do total de 

vendas); 

4. Estágio 4: médios exportadores acelerados – nos últimos dois anos (11-50% de 

exportações do total de vendas); 

5. Estágio 5: born globals (51-95% de exportações do total de vendas); e 

6. Estágio 6: exportadores em declínio (redução da porcentagem de exportações do 

total de vendas) (COUDOUNARIS, 2018 p. 290, tradução nossa).1 

 

Segundo Coudounaris (2018), a intensidade das exportações também pode ser 

relacionada a performance da empresa no mercado externo. Desta forma, é possível relacionar 

esta classificação à definição de performance realizada por Chaparo, Kozesinski e Camargo 

Júnior (2021), que será abordada a seguir.  

Chaparo, Kozesinski e Camargo Júnior (2021) abordam que a performance da empresa 

pode estar relacionada à capacidade de inovação ou capacidade financeira. A inovação é 

influenciada diretamente pelas capacidades tecnológicas internas e investimento em P&D, 

enquanto o desempenho financeiro está relacionado às habilidades empreendedoras e de 

vendas. 

Os estágios descritos por Coudounaris (2018) são limitados, uma vez que se relacionam 

apenas à internacionalização via exportação. O estudo de Winckler, Zen e Prevot (2021) 

também apresenta a predominância desta modalidade de internacionalização e demonstra as 

dificuldades oriundas do processo que podem ocasionar em menor intensidade de exportações. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que nesta modalidade as vendas serão 

realizadas por uma empresa exportadora terceirizada. Portanto, o empreendedor terá pouco ou 

nenhum controle sob as demais dimensões trabalhadas e deve ter plena confiança na empresa 

contratada. Além disso, PMEs não podem depender de importadores de grande porte, que 

 
1 (1) Pathway ONE: NEs: (0 per cent exports to total sales); 

(2) Pathway TWO: TSEs (1-10 per cent ratio of exports to total sales); 

(3) Pathway THREE: TMEs (11-50 per cent ratio of exports to total sales); 

(4) Pathway FOUR: AMEs within the past 2 years (11-50 per cent ratio of exports to total sales); 

(5) Pathway FIVE: BGs (51-95 per cent ratio of exports to total sales); and 

(6) Pathway SIX: Des (reduction of ratio of exports to total sales). 
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exigem grande volume de material, portanto, devem ser contratadas empresas de menor porte 

e que possuam habilidades de marketing e vendas (WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

 

5.1.2 Classificação de acordo o tempo das exportações 

 

A classificação está relacionada ao período entre a fundação da empresa e 

estabelecimento em mercado externo (COUDOUNARIS, 2018). 

As alterações no contexto internacional a partir da última década do século XX também 

implicaram no surgimento de uma nova modalidade de empresas: as BGs ou Lean Global 

Startups. Estas empresas já iniciam suas atividades com a pretensão de internacionalização 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; COUDOUNARIS, 2018).   

Coudounaris (2018) aponta que o tempo para internacionalização é um fator 

determinante para manutenção da competitividade e estabelecimento sustentável no mercado 

estrangeiro. Em geral, os estudos apontam que o início da internacionalização pode ocorrer de 

um a três anos após o início das atividades de BGs, sendo consenso a média de dois anos para 

início das atividades exportadoras. Além  

Em países em desenvolvimento, o tempo para internacionalização de empresas tende a 

ser maior que em desenvolvidos, uma vez que “os níveis educacionais, de produtividade e 

diversificação” destes países não permite a superação de desigualdades. Nestes casos, o tempo 

para a internacionalização também será relacionado à existência de políticas públicas 

relacionadas (ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

Coudounaris (2018) também apresenta a relação entre a o tempo para exportação e 

intensidade das exportações. Os resultados apontaram que 76,92% das empresas no segundo 

estágio da classificação segundo intensidade das exportações demoram mais de cinco anos para 

se internacionalizar; 91,3% das empresas no terceiro estágio se internacionalizaram após 15 

anos de operação; 73,33% das no quarto estágio se internalizaram em tempo superior a 10 anos. 

 

5.2 Dimensões da internacionalização de startups 

 

A partir das leituras realizadas, verificou-se que, apesar da existência de modelos de 

internacionalização de empresas desde o século XX, o surgimento do fenômeno das startups 

implicou na alteração destes modelos: estas empresas não possuíam o crescimento linear como 

as empresas tradicionais e dependiam muito mais das receitas provenientes do exterior. 

Portanto, foram estabelecidas dimensões para a internacionalização destas empresas nascentes. 
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O presente estudo encontrou dez dimensões abordadas nos artigos que corresponderam aos 

critérios de inclusão e exclusão definidos na metodologia.  

Em sua pesquisa, Vendruscolo e Galina (2020) apontam que as dimensões mais 

importantes para a internacionalização de empresas tradicionais são o desenvolvimento ao 

longo do tempo, o escopo, escala, velocidade de modo de internacionalização, entretanto, estas 

dimensões não se adequam às startups. Sendo assim, os autores realizaram uma pesquisa 

qualitativa com sete startups e questionaram sobre necessidades e maneiras de entrada no 

mercado externo. Descobriu-se que três delas se internacionalizaram por meio de exportação, 

três por investimento direto e uma por network. 

Chen, Tsai e Liu (2019) apontam que existem cinco dimensões para a 

internacionalização, são elas: inovação e P&D, marketing e vendas, ambiente industrial, 

competências organizacionais e competências de produção. Os autores ainda apontam como 

fatores chave para o sucesso da internacionalização o desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços e a novidade dos produtos ou serviços oferecidos, canais de distribuição utilizados, 

estratégias de marketing e atendimento ao cliente, mercado consumidor, competidores suporte 

financeiro e qualidade e garantia do produto. Já Chaparo, Kozesinski e Camargo Júnior (2021) 

apontam três principais dimensões: inovação, performance e know how. 

Machado, Zen e Caten (2018) apontam que há diversos fatores que influenciam na 

internacionalização de startups, entretanto, as dimensões consideradas mais relevantes e 

abordadas pelo estudo foram: capital humano, network, inovação, desempenho, distância 

psíquica e incubadoras, aceleradoras e parques científicos. 

Por outro lado, Neubert (2018) direciona seu estudo a um fator determinante para a 

internacionalização de startups, o uso de tecnologias digitais. O autor aponta que esta atitude 

facilita a coleta e análise de dados sobre o mercado e obtenção de feedback dos clientes e o 

desenvolvimento de network e de novos produtos utilizando a estratégia de fabricação de 

mínimos produtos viáveis. O autor não aponta em seu estudo nenhuma dimensão de forma 

direta, mas percebe-se que as facilidades proporcionadas pelo uso da tecnologia abordadas 

também fazem parte de dimensões para internacionalização em outros estudos. 

Ainda, quando questionou sobre as estratégias de internacionalização, as startups 

entrevistadas apontaram a importância da inovação, a motivação pela busca por conhecimento, 

as facilidades proporcionadas por aberturas de canais de comunicação com clientes estrangeiros 

e network. Todos estes pontos foram considerados dimensões para internacionalização 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020) 
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Por fim, Winckler, Zen e Prevot (2021) apontam que os recursos são os principais 

fatores para a internacionalização, especialmente em países emergentes. Estes recursos podem 

ser divididos em físicos (equipamentos, tamanho/escala, localização), humanos (treinamento, 

competência, conhecimento técnico, empreendedorismo, envolvimento e estilo gerencial, 

capital social, incentivos) e organizacionais (gestão e uso de tecnologia da informação, 

propaganda e marketing, qualidade, processos internos, flexibilidade para mudança, 

relacionamento com o meio, cultura organizacional e planejamento). 

 

Tabela 3 – dimensões da internacionalização abordadas por artigo 

Autores Ano Dimensão 

CHEN, Yi-Fen; TSAI, Chia-Wen; LIU, Hsiu-Jung 

 

2019 Inovação e P&D  

Marketing e vendas 

Ambiente industrial 

Competências organizacionais 

Competências de produção 

CHAPARO, Ximena Alejandra Flexas; KOZESINSKI, Ricardo; 

CAMARGO JUNIOR, Alceu Salles 

2021 Inovação 

 

Performance 

Know how 

MACHADO, Bernardo Dias; ZEN, Aurora Carneiro; CATEN, 

Carla Schwengber tem 

 

2018 Capital humano 

Network 

Inovação 

Desempenho 

Distância psíquica 

Incubadoras, aceleradoras e parques 

científicos 

NEUBERT, Michael 2018 Não aponta dimensões 

VENDRUSCOLO, Luisa Tondo; GALINA, Simone 

Vasconcelos Ribeiro 

 

2020 Inovação 

Motivação pela busca por 

conhecimento 

De canais de comunicação com 

clientes estrangeiros 

Network 

WINCKLER, Natália C; ZEN, Aurora C; PREVOT, Fréderic 

 

2021 Recursos físicos 

Recursos humanos 

Recursos organizacionais 

Fonte: elaboração própria  

 

Baseado nos estudos dos autores citados, foi realizada uma análise de cada uma das 

dimensões abordadas e verificação de semelhanças. Desta forma, obteve-se um total de 9 

dimensões a serem trabalhadas. São elas: inovação e P&D; marketing e vendas; ambientes de 

inovação; ambiente econômico; rede de contatos; competências de produção; competências 

organizacionais; capital humano e distância psíquica.  
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Quadro 3 – classificação dos artigos por dimensões após verificação de semelhanças 

 

Dimensões 

Artigo 

Inovação 

e P&D 

Marketing 

e vendas 

Ambientes 

de inovação 

Ambiente 

econômico 

Rede de 

contatos 

Competências 

de produção 

Competências 

organizacionais 

Capital 

humano 

Distância 

psíquica 

ANUNCIATO, Renata 

Oliveira; SANTOS, Barbara 

Vitória Marques Sá dos 

X  X       

CHAPARO, Ximena 

Alejandra Flexas; 

KOZESINSKI, Ricardo; 

CAMARGO JUNIOR, Alceu 

Salles 

X      X X X 

CHEN, Yi-Fen; TSAI, Chia-

Wen; LIU, Hsiu-Jung 
X X  X X X X   

COUDOUNARIS, Dafnis N X    X     

FONSECA, Flávia de Souza 

Magalhães; BARBOSA, 

Ricardo Rodrigues; 

PEREIRA, Frederico Cesar 

Mafra 

 X        

MACHADO, Bernardo Dias; 

ZEN, Aurora Carneiro; 

CATEN, Carla Schwengber 

ten 

 X   X  X X X 

NASCIMENTO, Thiago 

Cavalcante; CHEROBIM, 

Ana Paula Mussi Szabo; 

MENDONÇA, Andréa Torres 

Barros Batinga 

X     X X   

NEUBERT, Michael  X   X     

VENDRUSCOLO, Luisa 

Tondo; GALINA, Simone 

Vasconcelos Ribeiro 

X X X X X  X X X 

WINCKLER, Natália C; ZEN, 

Aurora C; PREVOT, Fréderic 
   X  X X X X 

Fonte: elaboração própria  
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5.2.1 Inovação e P&D 

 

Inovação é um processo multiestágio de concepção ou aperfeiçoamento de produtos, 

serviços ou processos, resultando em novos produtos, serviços, tecnologias, estruturas 

organizacionais ou administrativas e outros. Por outro lado, estudiosos baseados em 

proposições biológicas darwinistas apontam que as inovações surgem a partir de um contexto 

sistêmico de dependência tecnológica (VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; NASCIMENTO; 

CHEROBIM; MENDONÇA, 2019).  

As inovações são o ponto central para garantir diferenciais competitivos e estão 

relacionadas ao processo de utilização prática de determinada invenção. Invenções podem ser 

conceituadas como a ideação ou criação de novo produto, serviço ou operação, podendo ser 

denominada também, nos termos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), como atividade de inovação (VENDRUSCOLO; GALINA, 2020; 

NASCIMENTO; CHEROBIM; MENDONÇA, 2019). 

Chen, Tsai e Liu (2019) apontam que a inovação e P&D são essenciais para entrar em 

novos mercados, ao mesmo tempo que produtos genéricos constituem barreiras de entrada no 

cenário internacional. Os autores ainda apontam que a inovação constante é essencial para 

manutenção da competitividade da startup e a pesquisa e desenvolvimento são essenciais para 

que estes novos produtos ofereçam valor real ao consumidor. Machado, Ben e Caten (2018) 

complementam que a inovação é o principal fator para a rápida internacionalização e 

desenvolvimento no mercado externo. 

Por outro lado, Vendruscolo e Galina (2020) apontam que a própria internacionalização 

de empresas possui como fim a expansão de recursos para a inovação. Todavia, nos anos iniciais 

no mercado externo, diversas startups passam por dificuldades financeiras, porém, deve haver 

planejamento prévio para que os gastos com P&D continuem.  

Esta importância se deve ao fator contínuo da inovação: ela é importante para a entrada, 

mas também para a manutenção de um produto no mercado, e a realização de vendas somente 

ocorre se o desejo do usuário for suprido (CHEN; TSAI; LIU, 2019). 

É importante salientar que empresas orientadas pela busca por desenvolvimento de 

ideias e preocupadas em satisfazer os desejos dos clientes por meio de soluções criativas ou 

melhorar seus processos organizacionais recebem mais aportes de fundos de venture capital, 

facilitando a continuidade do desenvolvimento em P&D nas fases iniciais da 

internacionalização (NASCIMENTO; CHEROBIM; MENDONÇA, 2019). 
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Todavia, Chaparo, Kozesinski e Camargo Júnior (2021) apontam que a dimensão da 

inovação não existe por si só, mas está relacionada ao know how e pessoas envolvidas naquela 

atividade. Os membros da empresa devem ser capazes de captar conhecimento e transforma-lo 

em valor para o cliente. Coudounaris (2018, p. 296) também pontua que esta dimensão está 

diretamente relacionada à produtividade, porém é de difícil mensuração por envolver “paixão 

e perseverança”. 

Por ser uma prática complexa e subjetiva, há alguns métodos que facilitam a mensuração 

de capacidade inovativa das startups, sendo os métodos mais conhecidos o Manual de Oslo, 

utilizado internacionalmente, e a PINTEC, pesquisa utilizada no Brasil (VELOTO; MAY, 

2020).  

O papel da CT&I na internacionalização de empresas também é considerado crucial 

pelo governo brasileiro. Portanto, o Programa de Diplomacia da Inovação (PDI), empreendido 

pelo Itamaraty, possui como fundamento uma rede de apoio ao desenvolvimento privado por 

meio da criação de parques tecnológicos e incentivo à internacionalização de startups 

(ANUNCIATO; SANTOS, 2020). O programa condiz com os argumentos já expostos de que 

a inovação é necessária para a internacionalização, todavia, a internacionalização também 

contribui para a P&D destas empresas. 

 

5.2.2 Marketing e vendas 

 

A realização de vendas é um fator chave para o sucesso da internacionalização. Chen, 

Tsai e Liu (2019) afirmam que cada produto deve ser desenvolvido de acordo a demanda do 

mercado e não apenas no design, já que este ponto está diretamente atrelado à aceitação 

internacional. Por este modo, os autores também abordam que estes canais de comunicação 

entre empresa e mercado são essenciais para a realização de marketing direcionado e que o 

marketing promocional é imprescindível na entrada de novos mercados. 

Neste sentido, o time de marketing e vendas precisa estar atento às necessidades e 

problemas do mercado internacional, buscando supri-las, com o produto correto, ao preço 

correto, formas de distribuição ideais e habilidades de marketing (CHEN; TSAI; LIU, 2019). 

Neubert (2018) complementa esta perspectiva, abordando que há uma série de 

tecnologias digitais que podem ser utilizadas na coleta e análise de dados sobre o mercado 

internacional e obter feedback dos clientes antes da tomada de decisão. O autor complementa 

dizendo que as startups que utilizam deste processo, chamadas startups enxutas, resulta em 
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menor tempo para tomada de decisão, maiores oportunidades de mercado e relações 

econômicas e sociais mais eficientes. 

Fonseca, Barbosa e Pereira (2019) também apontam que, em ambiente organizacional, 

a utilização de informações pode ser estratégica ao desempenho e que a busca por estas fontes 

deve ser constante. Uma das informações abordadas referem-se a pesquisas com clientes e 

fornecedores, concorrentes, realização de pesquisas de mercado e outras fontes que facilitam a 

realização de mais vendas e marketing mais efetivo. 

Apesar de Neubert (2018) não abordar diretamente sobre a relação da utilização de 

tecnologias para a P&D de uma empresa, é perceptível a correlação ao elencar que estes meios 

para entendimento da demanda do mercado são utilizados para a produção de produtos mais 

atrativos ao usuário. Aplicando desta visão à realidade brasileira, Vendruscolo e Galina (2020) 

abordam que as startups de tecnologia da informação e comunicação (TIC) no país avançam no 

processo de internacionalização de maneira proporcional à comunicação com clientes 

estrangeiros, já que isso impacta no processo de inovação. 

Por fim, para a realização de vendas, é necessário a manutenção de preço competitivo. 

O consumidor pode encontrar produtos similares no mercado e, quando isso ocorre, 

normalmente o fator determinante para a concretização do negócio é o preço. Nestes casos, 

normalmente, não são levados em consideração aspectos como a qualidade do produto (CHEN; 

TSAI; LIU, 2019). 

Para a promoção dos produtos, é uma excelente estratégia a participação em eventos e 

competições internacionais, que permitem o contato com clientes e oportunidades de 

desenvolvimento de negócios, bem como mentorias especializadas (CHEN; TSAI; LIU, 2019). 

Estas participações em eventos podem ser facilitadas por incubadoras, aceleradoras e parques 

científicos, que visam fomentar o desenvolvimento de network (MACHADO; ZEN; CATEN, 

2018).  

 

5.2.3 Ambientes de inovação 

 

As incubadoras, aceleradoras e parques científicos são instituições fomentadoras do 

desenvolvimento da startup, com ênfase no desenvolvimento de network e superação de 

empecilhos na trajetória empreendedora. Além disso, estas instituições podem ser utilizadas 

como instrumento de corte de gasto nos primeiros anos da internacionalização (VALOTO; 

MAY, 2020; CHEN; TSAI; LIU, 2019; MACHADO; ZEN; CATEN, 2018). 
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Valoto e May (2020) ainda abordam que os parques científicos, que fazem parte de 

ecossistemas de inovação, contribuem para o desenvolvimento de ambiente de negócios que 

contribui para o crescimento de toda a região. Deste modo, agentes públicos e privados 

promovem ações para atrair startups, como o oferecimento de subsídios em pesquisa, inovação 

e internacionalização, incentivos fiscais e financiamento, programas de incubação e aceleração 

e mentorias. 

Os autores seguem afirmando que as startups são mais propensas a se instalarem nestas 

instituições devido às facilidades de adaptação às “normas culturais e valores, transferência de 

conhecimento, infraestrutura, capital, estrutura industrial, educação e tendências 

macroeconômicas e políticas” (VALOTO; MAY, 2020, p. 174). 

Por fim, as startups podem se beneficiar da associação com aceleradoras, incubadoras e 

parques científicos pela facilidade no contato com clientes e fornecedores e obtenção de capital 

intelectual. Todavia, a alta concentração de startups nestes centros tecnológicos pode promover 

um alto grau de rivalidade, prejudicial aos negócios (VALOTO; MAY, 2020). 

Além disso, a participação em programas internacionais de aceleração facilita a 

captação de investimento do tipo venture capital, uma vez que este tipo de recurso é mais 

disponível que no Brasil e estas instituições direcionam o contato com investidores deste tipo 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020). 

No contexto internacional, um país pode promover políticas públicas de atração a 

empresas inovadoras, deste modo, todo o país é considerado um ecossistema estrangeiro de 

inovação. A relevância destas políticas públicas à internacionalização, relativas à Diplomacia 

Científica, também é substancial, uma vez que os incentivos podem ser cruciais no cenário de 

incertezas do qual as startups fazem parte (ANUNCIATO; SANTOS, 2020). 

 

5.2.4 Ambiente econômico 

 

Esta dimensão é constituída pela tríade entre competidores, demandas dos consumidores 

e fornecedores, sendo a reunião destes players é considerada o ponto central do negócio (CHEN; 

TSAI; LIU, 2019). 

A análise da concorrência, inclusive de novos entrantes e potenciais concorrentes, é 

importante para garantir a manutenção do nível do nível de competição em patamar ideal, 

visando garantir a estabilidade e prevenir perda de mercado. A ameaça de potenciais 

concorrentes pode ser evitada pelo estabelecimento de barreiras de entrada (CHEN; TSAI; LIU, 

2019). 
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Além disso, em mercados extremamente competitivos, é essencial manter um bom 

relacionamento com os consumidores e estar atento às suas demandas (CHEN; TSAI; LIU, 

2019).  

Para o estabelecimento de um negócio em cenário internacional, é necessário que o 

cliente atribua valor ao produto ou serviço oferecido e perceba os diferenciais competitivos e 

qualidade do produto. Porém, mais que isso, o relacionamento com o cliente permite que os 

níveis de P&D mantenham-se sempre satisfatórios (COUDOUNARIS, 2018; MACHADO; 

ZEN; CATEN, 2018; VENDRUSCOLO; GALINA, 2020). 

Por fim, porém igualmente importante, os fornecedores são a origem dos suprimentos 

necessários para o funcionamento da indústria e a interrupção ou problemas no fornecimento 

da matéria prima podem ser desastrosos. Para exemplificar o impacto deste player na produção, 

o custo de matérias prima representa 70% do custo total em algumas indústrias, sendo que este 

valor pode chegar à 80% quando se trata de produção de materiais tecnológicos (CHEN; TSAI; 

LIU, 2019). 

Winckler, Zen e Prevot (2021) apontam alguns recursos essenciais para a 

internacionalização, relacionados a esta dimensão. São eles: capacidade de atender à demanda 

externa e matéria prima disponível, que estão relacionados à gestão de fornecedores e 

capacidade de entrega do produto ou serviço; estratégia de cooperação competitiva e 

conhecimento de mercado, visando a manutenção da estabilidade do mercado; relação com o 

cliente, estrutura de custos, acordos de cooperação ou fornecimento para multinacionais, 

capacidade resposta rápida e estrutura de assistência técnica ou pós-venda. 

 

5.2.5 Rede de contatos 

 

O estabelecimento de contatos é considerado fator chave para todos os autores estudados 

para a elaboração desta pesquisa, sejam eles de abordagem tradicional ou inovadora. 

Em relação aos modelos utilizados para a internacionalização, foram estudados o 

modelo Uppsala, a partir da abordagem de Neubert (2018) e os citados por Coudounaris (2018) 

em sua pesquisa.  

Enquanto o primeiro pontua que a entrada de novos negócios no exterior depende de 

redes de contatos, cujo estabelecimento pode ser favorecido por meio de tecnologias de análises 

de dados, o último complementa que, segundo a teoria da network, uma empresa é o produto 

de suas relações externas, parceiros e know how. Deste modo, a empresa depende destas 

conexões. 



25  

Porém, Coudounaris (2018) aponta que a teoria da network, como modelo de 

internacionalização, apresenta fragilidades. Isso ocorre devido à desconsideração de demais 

estruturas internas de uma startup.  

Portanto, a rede de contatos como uma das dimensões da internacionalização de startups 

e não como ponto central dos esforços para a expansão ao mercado externo, surge como 

alternativa, equilibrando a extrema relevância deste fator com os demais pontos importantes 

para o sucesso da empreitada. 

A rede de contatos engloba um conjunto de relacionamentos necessários em cenário 

externo. Chen, Tsai e Liu (2019) estabelecem uma tríade de relacionamentos, denominada de 

players, são eles: clientes, fornecedores e concorrentes, apesar de não considerarem esta uma 

das dimensões para a internacionalização. 

Machado, Zen e Caten (2018) complementam, abordando que é possível incluir na rede 

de contatos as redes locais, hospitais, indústrias, universidades, centro de pesquisa e quaisquer 

instituições essenciais ao funcionamento do negócio, mesmo que não participem da tríade 

abordada anteriormente. Na pesquisa realizada pelos autores, onde foram entrevistadas 4 

startups internacionais, todas as entrevistadas apontam a continuidade do processo de 

estabelecimento de network, uma vez que todas consideraram que era um processo não 

concluído. 

Na pesquisa realizada por Vendruscolo e Galina (2020), com população de 9 startups 

de TIC no Brasil, obteve-se que uma delas se internalizou por meio de network. Ainda, os 

autores concluíram que a rede de contatos impactou o avanço da inovação mais que as startups 

que optaram por comercializar seus produtos sem este suporte. Além disso, os canais de 

comunicação com clientes estrangeiros, objetivando a obtenção de feedbacks, também 

avançaram mais no processo de inovação. 

 

5.2.6 Competências de produção 

 

Esta dimensão foi abordada de maneira direta apenas no estudo de Chen, Tsai e Liu 

(2019). Segundo eles, a produção está intimamente relacionada à inovação e P&D e marketing 

e vendas, uma vez que possui relação estreita com o consumidor. 

O ponto primordial para a competência de produção consiste em encontrar mercados 

internacionais para expandir a demanda ou a produção e buscar oportunidades de negócio. 

Todavia, para isso, é essencial a aceitação do produto (CHEN; TSAI; LIU, 2019). 
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Conforme abordado em outras dimensões, a aceitação do produto relaciona-se à alguns 

aspectos internos, como o investimento em P&D para proporcionar o desenvolvimento de 

produtos que ofereçam valor ao consumidor e solucionem os seus problemas. Este último, 

depende da correta análise do mercado realizada pelo time de marketing. Paralelamente ao 

desenvolvimento do produto correto, a empresa necessita cuidar do preço de comercialização, 

formas de distribuição e marketing, performance do produto e qualidade (CHEN; TSAI; LIU, 

2019). 

Esta dimensão está associada ao conceito de ambidestralidade definido por Nascimento, 

Cherobim e Mendonça (2019), já que envolve a utilização de diferentes habilidades e know how 

para a construção de novas tecnologias e desenvolvimento contínuo das já existentes. Em outras 

palavras, o gestor precisa ser capaz de atuar por meio de orientação a curto prazo e a longo 

prazo simultaneamente. 

A constante agregação de know how, obtido por meio da capacidade de absorção de 

conhecimento de diferentes fontes externas, também irá influenciar diretamente na qualidade 

do produto ou serviço oferecido e receptividade do mercado (WINKLER; ZEN; PREVOT, 

2021). 

Esta dimensão está relacionada à dimensão das competências organizacionais abordada 

a seguir, uma vez que dependem diretamente aos recursos financeiros e tecnológicos da 

empresa. Também é possível relacioná-la à dimensão do capital humano, já que a capacidade 

de absorção de know how pela empresa depende da habilidade do time envolvido no processo. 

 

5.2.7 Competências organizacionais 

 

A dimensão das competências organizacionais pode ser fragmentada em três outras 

dimensões: financeira, operacional ou global. A financeira diz respeito à contabilidade, as 

operacionais ao desempenho do produto ou serviço no mercado e a global ao relacionamento 

da empresa no exterior (MACHADO; ZEN; CATEN, 2018). 

Esta competência é a base para o sucesso internacional, sendo que os recursos 

financeiros são os mais importantes para o sucesso e expansão do negócio (CHEN; TSAI; LIU, 

2019). 

Nascimento, Cherobim e Mendonça (2019) apontam a existência de mecanismos para 

aporte de recursos financeiros na startup, sendo um deles o investimento venture capital. Nesta 

modalidade, os investidores atuam como intermediadores financeiros e assumem parte dos 

riscos inerentes ao início do negócio objetivando ganho de capital a médio e longo prazo. 
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Chen, Tsai e Liu (2019) elencam como fatores chave para o sucesso da 

internacionalização o desenvolvimento de novos produtos, produtos singulares, performance 

do produto, canais de distribuição, promoções de marketing, atendimento pós-venda, 

competidores, demanda dos consumidores, fornecedores, suporte à gestão, suporte financeiro, 

tecnologia da informação, tempo de espera pelo produto, qualidade do produto e garantia. 

Além disso, Chen, Tsai e Liu (2019) apontam a necessidade de manter preços 

competitivos e, ainda assim, o investimento em P&D, apesar das dificuldades financeiras 

enfrentadas nos primeiros anos de expansão.  

A fim de superar este desafio, empresas de TIC do Brasil geralmente possuem como 

estratégia de sustentação a busca de investimento estrangeiro e a aceleração no exterior. Além 

disso, estas empresas também possuem como objetivo a captação destes recursos, conforme 

abordado na seção da dimensão das incubadoras, aceleradoras e parques científicos 

(VENDRUSCOLO; GALINA, 2020).  

O investidor de capital de risco também pode significar uma possibilidade de destaque 

na internacionalização, por meio do desenvolvimento destas competências apontadas e 

superação de desafios inerentes a fase inicial de trajetória internacional. Este fato é atribuído a 

possibilidade de o investidor atuar na gestão empresarial como conselheiro, diretor ou gestor. 

Portanto, a experiência prévia seria um mecanismo de redução de riscos. Além disso, a 

visibilidade trazida pelo aporte pode contribuir no desempenho (NASCIMENTO; 

CHEROBIM: MENDONÇA, 2019). 

As competências organizacionais também estão relacionadas aos recursos financeiros, 

organizacionais, tecnológicos e reputacionais. Winckler, Zen e Prevot (2021) definem recursos 

como as competências necessárias para obter vantagem competitiva e guiar as estratégias 

empresariais. Os autores dividem os recursos em tangíveis, facilmente replicáveis, e 

intangíveis, relacionados a habilidades da empresa que apenas podem ser conhecidas em caso 

de aquisição. 

O estudo realizado por Winckler, Zen e Prevot (2021) investigou os recursos necessários 

à internacionalização de PMEs em países emergentes e obteve que, do ponto de vista financeiro, 

é possível analisar o acesso a recursos de terceiros e recursos próprios, além da liquidez interna, 

ativos disponíveis e montante disponibilizado para a inovação e para a internacionalização. É 

possível, ainda, relacionar os recursos organizacionais, reputacionais e tecnológicos às 

dimensões operacional e global definida por Machado, Zen e Caten (2018). 

Em relação à dimensão operacional, a estrutura interna da empresa, capacidade para 

atender a pedidos customizados e adaptar produtos a demanda internacional, conhecimento do 
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mercado e da estrutura do país, recursos produtivos, utilização de embalagem adequada e 

relações com agentes do destino da internacionalização, ambos recursos organizacionais, são 

essenciais. Por outro lado, os recursos reputacionais são diferenciais, uma vez que a certificação 

de origem ou qualidade, premiações e reputação prévia facilitam na aceitação do produto no 

mercado internacional (WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

Em relação à dimensão global, destacam-se os recursos tecnológicos de estrutura de 

assistência técnica e pós-venda, estrutura produtiva orientada a sustentabilidade e estrutura para 

comunicação e negociação no mercado interno. Das competências organizacionais, destaca-se 

a participação em redes, associações, feiras eventos e relações internacionais com atores chave 

(WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

Paralelamente ao apontado, pode-se afirmar que o desempenho do produto ou serviço 

no mercado global está relacionada à performance, canais de distribuição, demanda, 

fornecedores, tempo de espera e garantia, enquanto o relacionamento da empresa no exterior 

pode ser medida pela network. Além disso, o desempenho esterno da empresa está diretamente 

relacionado a capacidade de consolidar alianças (CHAPARO; KOZESINSKI; CAMARGO 

JUNIOR, 2021; CHEN; TSAI; LIU, 2019). 

 

5.2.8 Capital humano 

 

A dimensão do capital humano diz respeito à experiência do gerente internacional e o 

conhecimento do idioma do país de destino da internacionalização. Uma empresa com gerente 

internacional experiente e proativo possui maior chance de sucesso. Este conhecimento pode 

ser adquirido via experiência prévia ou domínio da língua e cultura por vivência naquele local. 

Cada vez mais deve ser inserido capital humano especializado e com maior know how 

(MACHADO; ZEN; CATEN, 2018). 

Winckler, Zen e Prevot (2021) apontam que o a experiência internacional é o fator que 

mais impacta na internacionalização, seguida da capacidade de inovação. Por outro viés, 

diferente de Machado, Zen e Caten (2018), Winckler, Zen e Prevot (2021) apontam a 

importância de todo um time com experiência internacional para realizar a internacionalização. 

Segundo o autor, uma das principais dificuldades para a internacionalização em países 

emergentes está relacionada a alocação de capital humano. 

São necessários a esta competência os seguintes recursos: pessoal fluente no idioma, 

habilidade em vendas, pessoal especializado em exportação, equipe para a internacionalização, 

habilidades interpessoais dos gestores, mão de obra especializada, comportamento 
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empreendedor orientado a internacionalização, articulação da equipe e gestor de comércio 

exterior ou com experiência prévia (WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

São considerados como básicos o comportamento empreendedor orientado a 

internacionalização, habilidade em vendas e fluência, pelo menos em inglês ou espanhol. Em 

países emergentes, como o Brasil, há dificuldade para contratação de pessoas com todas estas 

habilidades, especialmente fluentes, portanto, é possível terceirizar este departamento nos 

primeiros anos de internacionalização (WINCKLER; ZEN; PREVOT, 2021). 

Chaparo, Kozesinski e Camargo Junior (2021) apontam que a performance empresarial 

está diretamente relacionada a capacidade de absorção de know how pelos membros que 

compõem a estrutura organizacional. Quanto maior o nível educacional do indivíduo, maior a 

sua capacidade de aprendizagem, absorção e transformar o conhecimento em prática. 

Apesar da importância de experiência prévia do time de internacionalização, conforme 

abordado, em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento nem sempre há possibilidade 

de contratação de pessoas com esta qualificação. Neste caso, a busca por conhecimento a 

respeito do novo mercado torna-se imprescindível, sendo fator determinante, inclusive, no 

desenvolvimento de inovações (VENDRUSCOLO; GALINA, 2020).  

 

5.2.9 Distância psíquica 

 

Machado, Zen e Caten (2018) elencam que alguns autores consideram a dimensão da 

distância psíquica irrelevante, todavia, outros estudos apontam que startups no início do 

processo de internacionalização tendem a buscar locais com menor distância psíquica, a fim de 

reduzir os riscos do processo. Este distanciamento tende a diminuir à medida que se expandem 

as redes de contato e aprendizagem a respeito do processo. 

Apesar desta dimensão também não ser abordada pelos demais pesquisadores, é 

perceptível concordâncias a respeito da importância da escolha do país origem da 

internacionalização. 

Segundo Vendruscolo e Galina (2020, p. 146), a internacionalização depende, dentre 

outros aspectos, da abertura do país de destino. E exemplifica com uma dificuldade enfrentada 

pela Startup 1, alvo de sua pesquisa: 

 

A não aceitação da divisão de pagamento em cartão de crédito, como é realizado no 

Brasil, é um fator decisivo na compra e teve que ser adaptado a cada país atendido. 

Ao atender a demanda inicial, houve o aprendizado e a “captura” deste conhecimento 

para que se desenvolvesse uma “extensão” a fim de que o CRM se enquadrasse nas 

questões de pagamentos de diferentes países. 
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Os autores seguem abordando que as startups que já passaram por aceleração no exterior 

tendem a se internacionalizar nestes países e que a ausência desta etapa de seleção do país de 

destino prejudica a inovação empresarial. Por outro lado, a interação com diferentes 

nacionalidades provoca alterações importantes no produto (VENDRUSCOLO; GALINA, 

2020). 

Coudounaris (2018) aponta que os negócios da União Europeia que optam por se 

internacionalizar nos cinco primeiros anos de funcionamento tendem a ter como destino países 

psicologicamente e geograficamente próximos, apesar de recentemente as empresas 

internacionalizam em mercados fisicamente distantes em menos tempo. 

Um dos fatores chave para que a internacionalização ocorra em países psicologicamente 

próximos é o fluxo de informações, linguagem, educação, práticas de negócios, cultura e 

desenvolvimento industrial. É possível que dois países sejam geograficamente próximos, porém 

psicologicamente distantes, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia (COUDOUNARIS, 

2018). 

Esta perspectiva se relaciona à teoria dos recursos, abordada por Winckler, Zen e Prevot 

(2021). Segundo os autores, existem recursos próprios das firmas e recursos próprios dos países, 

sendo estes últimos compartilhados pelos membros do ecossistema de inovação. Estes recursos 

são absorvidos durante toda a existência empresarial, portanto, durante o processo de 

internacionalização, há um primeiro momento de adaptação, cujos recursos originais são 

explorados e, em segundo momento inicia-se uma busca por novos recursos. 

A internacionalização em países psicologicamente próximos implica na utilização de 

recursos originários semelhantes, facilitando a adaptação. Entretanto, em internacionalizações 

em países psicologicamente distantes, o uso de recursos locais fica impossibilitada pela 

incompatibilidade entre os países. 

Esta dimensão relaciona-se com a teoria da proximidade de Boshma (2005). O autor 

defende que a proximidade entre países influencia diretamente no aprendizado e inovação e 

pode ser dividida em cinco dimensões: cognitiva, organizacional, social, institucional e 

geográfica.  

Boshma (2005) aponta que a proximidade geográfica facilita o aprendizado interativo, 

entretanto, outras dimensões podem desempenhar de maneira mais eficiente o papel de 

parceiras da inovação e aprendizado empresarial. Entretanto, o autor aponta que a proximidade 

excessiva, em quaisquer dimensões, pode prejudicar o aprendizado e inovação devido à 

semelhança extrema. 
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Desta forma, partindo do pressuposto de Boshma (2005) e da abordagem de que a 

internacionalização intensifica a inovação empresarial e aprendizado, defendida pelos autores 

trabalhados do presente estudo, é possível afirmar que a dimensão da distância psíquica deve 

ser observada pelos gestores de acordo a estratégia buscada.  

 

5.3 Relações entre as dimensões da internacionalização de startups  

 

Para que a internacionalização ocorra, as dimensões da internacionalização se 

relacionam entre si, conforme detalhado nos tópicos anteriores. Uma dimensão pode ocorrer 

como consequência do desenvolvimento de outra dimensão ou pode ser apenas sofrer 

influência.  

Segue um compilado das relações entre as dimensões da internacionalização, 

aprofundadas anteriormente: 

 

• A Distância Psíquica, as Competências de Produção, o Capital Humano e o Ambiente 

Industrial não ocorrem como consequência ou são influenciados por outras dimensões; 

• A Inovação e P&D é uma consequência dos recursos financeiros pertencentes às 

Competências Organizacionais, da relação com o Ambiente Econômico e do Capital Humano. 

Por outro lado, a Inovação e P&D será influenciada pelo aprendizado decorrente da Distância 

Psíquica entre os países; 

• O Marketing e Vendas é uma consequência das inovações nos produtos, serviços ou 

processos, mas também é influenciado pela rede de contatos; 

• As Competências de Produção são consequências do Ambiente Econômico, das 

Competências Organizacionais, do Marketing e Vendas e do Capital Humano; 

• A Rede de Contatos pode sofrer influências do Ambiente de Inovação; 

• O Ambiente Econômico é consequência da dimensão global das Competências 

Organizacionais e pode ser influenciado pela Rede de Contatos; 

• As Competências Organizacionais são consequência da Inovação e P&D. 

 

A Figura 1 exemplifica estas relações, sendo as linhas contínuas representantes das 

relações onde uma dimensão ocorre como consequência de outra dimensão e as linhas 

pontilhadas representantes das dimensões que influenciam outras dimensões. 
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Figura 1 – relação entre as dimensões da internacionalização de startups 

 
Fonte: elaboração própria 

 

5.4 Principais dimensões para o Brasil 

 

Matos e Radaelli (2020, p. 6) apontam que o ecossistema brasileiro de startups apenas 

foi caracterizado entre os anos de 2018 e 2019, de modo que ainda existem diversos desafios a 

serem superados. Sendo assim, são apontados “elementos essenciais para a conformação, 

fortalecimento, consolidação e expansão do ecossistema de startups do Brasil”, visando a 

geração de riqueza, empregos e soluções tecnológicas globais. 

Estes elementos apontados coincidem com as dimensões abordadas no presente 

trabalho. Em primeira instância, os autores apontam que o principal empecilho para o 

desenvolvimento de startups, em qualquer país, é a disponibilidade de capital e fomento para o 

desenvolvimento de cada um dos estágios do negócio (MATOS; RADAELLI, 2020). 

A disponibilidade de capital pertence a dimensão das competências organizacionais, 

entretanto, também influencia na criação de produtos, serviços ou processos inovadores 

(dimensão da inovação e P&D), que por sua vez impacta na aceitação (dimensão do marketing 

e vendas) e desempenho do produto no mercado internacional (dimensão das competências 
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organizacionais) e no encontro de novos mercados para a expansão internacional (dimensão das 

competências de produção). 

No Brasil existem 25 iniciativas de crowdfunding, capital de risco e financiamento. As 

plataformas de crowdfunding possibilitam levantar recursos via internet, em troca de 

contrapartidas financeiras ou não financeiras. Todavia, este tipo de iniciativa foi regulamentado 

pela CVM no Brasil apenas em 2018 e, ainda hoje, não possui legislação clara, de maneira que 

a utilização deste tipo de recurso ainda é insipiente (MATOS; RADAELLI, 2020). 

Já o investimento por meio de capital de risco é crescente no país, mas é concentrado 

em empresas em fases avançadas de desenvolvimento. Isso se deve às altas taxas de juros 

remunerando capital de baixo risco, insegurança jurídica, alto encargo incidente sobre o lucro 

e falta de incentivo governamental (MATOS; RADAELLI, 2020). 

Em segundo lugar, o Matos e Radaelli, (2020, p. 7) citam a importância da 

“disponibilidade de talento e mão de obra qualificada para combinar capacidades técnicas, 

científicas e habilidades gerenciais em um mundo de mudanças abruptas e permanentes nos 

modelos de negócios trazidas pela transformação digital”. A instituição aponta que apesar do 

número crescente de estudantes de graduação no Brasil, persistem problemas estruturais e 

formação pouco direcionada a áreas do conhecimento de ciências, tecnologia, engenharia e 

matemática. 

Enquanto a média mundial de formação nestas áreas é de 23%, no Brasil este número é 

de apenas 15% dos graduados. E complementa: “o país está entre os 10 piores entre 70 países 

quanto à qualidade da educação básica” (BND, ano, p. 19), além disso, “entre 70 países, o Brasil 

ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática e perdeu 

nota em todos os quesitos” (MATOS; RADAELLI, 2020., p. 19). 

Em paralelo, os sucessivos cortes de orçamentos de ciências e tecnologia destinados a 

universidades públicas, maiores produtoras de conhecimento deste tipo, reduzem a qualidade 

da pesquisa e geram fuga de cérebros para o exterior (MATOS; RADAELLI, 2020). 

Estes dados são alarmantes, uma vez que a dimensão do capital humano é decisiva para 

a internacionalização. Portanto, iniciativas como o programa Start Out Brasil, que possui como 

um dos objetivos a capacitação dos membros da startup a partir de características do país destino 

da exportação, são de suma importância para a internacionalização destas empresas do Brasil 

(BRASIL, 2021).  

O capital humano, ainda, influencia diretamente as competências de produção, já que o 

sucesso da busca por mercados internacionais depende da correta segmentação de mercado pelo 

time de marketing (CHEN; TSAI; LIU, 2019) 
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Por fim, é citado a existência de ambientes de inovação como ponto primordial para o 

desenvolvimento de startups. No Brasil existem mais de 300 incubadoras e parques 

tecnológicos, em sua maioria relacionados a instituições de ensino superior. Por este motivo, 

enquanto em outros países estes ambientes possuem o objetivo de preparar a empresa para o 

mercado, tendo como ponto de partida a tecnologia (technology push), no Brasil é realizado o 

caminho inverso: o desenvolvimento da inovação parte de uma demanda de mercado (market 

pull). Com o surgimento de aceleradoras em território nacional, o perfil dos ambientes de 

inovação vem se alterando para o technology push (MATOS; RADAELLI, 2020). 

A Figura 2 foi construída a partir das dimensões prioritárias encontradas nos estudos de 

Matos e Radaelli (2020) e as dimensões secundárias que serão desenvolvidas a partir delas. 

 

Figura 2 – dimensões prioritárias segundo Matos e Radaelli (2020) e desenvolvimento de 

dimensões secundárias  

 
Fonte: elaboração própria 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do presente estudo foi possível verificar que a internacionalização de startups 

ainda é pouco trabalhada  pela literatura  acadêmica.  É possível  associar este fato ao surgimento 

recente do fenômeno das startups.  

Todavia, a pesquisa mostrou que estas empresas possuem cada vez mais relevância 

econômica e política, tanto em âmbito doméstico quanto externo, de modo que o 

aprofundamento na temática torna-se essencial , tanto para a manutenção da competitividade 

empresarial quanto para estabelecimento de políticas externas  do governo brasileiro.  

O Brasil  é uma potência regional que possui a política externa histórica de buscar o 

Dimensões prioritárias segundo Matos e Radaelli (2020)

Competências 
organizacionais 

(financeira)

Capital humano

Ambientes de 
inovação

Dimensões influenciadas pela dimensão financeira das 
competências organizacionais e pelo capital humano

Inovação e P&D

Competências de 
produção

Dimensões influenciadas pela inovação e 
P&D

Marketing e vendas
Competências organizacionais 

(operacional)



35  

aumento da projeção internacional. Desta forma, sabendo da crescente relevância das startups, 

torna-se importante intensificar estratégias da Diplomacia Científica e Diplomacia da Inovação. 

Também é importante criar novos programas que possam coolaborar para a continuidade da 

posição do país como potência Latino-Americana de relevância global. 

As dimensões da internacionalização de startups também são pouco estudadas do ponto 

de vista acadêmico, sendo que uma porcentagem muito pequena dos manuscritos acadêmicos 

sobre startups estudam esta área temática. Além disso, observou-se divergência teórica entre 

autores: não foi encontrada homogeneidade entre as dimensões apontadas em cada estudo e as 

nomenclaturas não eram padronizadas. 

De maneira geral, houve a concordância entre os autores estudados de que as startups 

dependem da internacionalização do ponto de vista financeiro e que a inovação é essencial para 

a manutenção de competitividade e sustentabilidade organizacional, seja em âmbito nacional 

ou internacional. 

Por fim, verificou-se que a análise de cada uma das dimensões depende da estratégia do 

gestor, resultados esperados e número de países atendidos pela startup. Esta constatação torna-

se ainda mais relevante na dimensão da distância psíquica, uma vez que  a internacionalização 

em países com distâncias psíquicas maiores trarão maior aprendizado e inovação, entretanto, a 

falta de experiência da startup em internacionalização faz com que este seja um investimento 

arriscado. 

Este estudo foi limitado pela estrategia na revisão sitemática, pelo número de referências 

encontradas que abordavam as dimensões da internacionalização. Além disso,  soma-se 

restrição à textos constantes nas bases de dados escolhidas: Spell, Scielo e Google Acadêmico 

e idiomas selecionados: português e inglês.  

Uma vez que o surgimento de startups ocorreu de forma tardia no Brasil, é possível 

priorizar algumas dimensões que poderiam influenciar no número de internacionalizações 

destas empresas nascentes no país. O subdesenvolvimento e alta concentração de renda 

brasileiro, paralelos à pequena quantidade de investidores anjo e de capital de risco, implica  na 

necessidade de fomento destas dimensões pelo governo. 

As principais dimensões a serem desenvolvidas no Brasil são: a dimensão financeira das 

Competências Organizacionais, o Capital Humano e os Ambientes de Inovação. Ainda, o 

desenvolvimento destas competências implica, de forma indireta, no desenvolvimento das 

dimensões da Inovação e P&D, das Competências Organizacionais, do Marketing e Vendas e 

da dimensão operacional das Competências Organizacionais. 

Já existem iniciativas governamentais de incentivo ao desenvolvimento de startups, 
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apoio à internacionalização, financiamento e fomento à empreendimentos inovadores e 

desenvolvimento pessoal de empreendedores no país. Todavia, em comparação a outros países, 

estas iniciativas ainda são escassas. 

Portanto, para o cumprimento das metas do Governo Federal e desenvolvimento de 

ambiente mais propício ao desenvolvimento de startups, é necessário o maior investimento 

nestas áreas. 
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