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Resumo 
As redes de negócios assumem papel fundamental no desenvolvimento e na sustentação das 
organizações. Nesse contexto, o estudo analisar as competências empreendedoras de 
relacionamento na dinamização de negócios internacionais. No entanto, para que o 
empreendedor tenha capacidade de entrar em um mercado internacional, ele primeiramente 
terá que obter informações valiosas e de confiança. Baseado em um estudo de natureza 
qualitativa, no qual foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto a empreendedores de 
duas empresas de base tecnológica do pólo de tecnologia da informação e comunicação da 
Região Metropolitana do Recife (RMR). A rede de negócios influencia o desenvolvimento do 
empreendedorismo internacional e as dimensões da competência de oportunidade e de 
relacionamento são significativas para a potencialização de um projeto internacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presença das empresas nos mercados externos durante muito tempo conquistou um 
lugar importante na reflexão estratégica dos dirigentes (CHTOUROU, 2005). A partir disso, 
no mundo globalizado, eles reconheceram as redes de negócios assumindo um papel 
fundamental no desenvolvimento e sustentação das organizações. E a articulação dos 
empreendedores permite que eles possam acessar os recursos necessários para montagem e 
manutenção dos novos empreendimentos. Nessa perspectiva, o envolvimento do agente 
empreendedor se revela como fator primordial na construção de negócios que movimentam a 
economia mundial ao longo dos tempos.  

A rede de negócios entre empreendedores é um assunto que vem sendo abordado com 
freqüência entre diversos autores da academia ao longo do tempo, tais como Granovetter 
(1985), Lin (1999), Paiva Jr. (2004) e Carolis et al (2009). O motivo para tantos estudos 
reside no fato de que a rede é um ambiente onde se desenvolve a construção de conhecimento, 
troca de informações, obtenção de recursos e desenvolvimento de capital social.  

Quando o indivíduo possui grande número de conexões, ele tem maior exposição a 
diferentes informações e a novas idéias (GRANOVETTER, 1973). Pertencer a uma rede 
social provê ao empreendedor vantagens competitivas que possibilitam um melhor 
posicionamento do seu negócio. (ALMEIDA; FERNANDES, 2006; GREVE; SALAFF, 
2003). 

Assim, para que o empreendedor tenha capacidade de entrar em um mercado 
internacional, no qual ele provavelmente nunca teve qualquer contato, ele primeiramente terá 
que obter informações valiosas e de confiança, de forma que seu esforço ao empreender na 
arena internacional tenha chance de êxito. Portanto, as redes de negócios desempenham um 
papel fundamental para auxiliar os empreendedores em seus constantes obstáculos, pois nesse 
ambiente simbiótico ele obtém conhecimento privilegiado com indivíduos que já tiveram 
experiência no mercado internacional.  

Dessa forma, baseado em dados coletados em entrevistas com dirigentes de empresas 
de base tecnológica, o estudo visa responder à seguinte pergunta: Como as competências de 
relacionamentos podem influenciar um projeto internacional?  

 

2. ABORDAGEM SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 
EMPREENDEDORAS DE RELACIONAMENTO 

A base teórica tem uma abordagem sobre as questões referente à internacionalização e 
suas diferentes linhas de visão, suas relações com o empreendedorismo e uma estruturação a 
cerca de como as empresas devem atuar no mercado internacional. Em seguida, 
aprofundamos a reflexão sobre o conceito de empreendedorismo, as estruturas que 
corroboram para a implantação de negócios internacionais, a definição de competências 
empreendedoras de relacionamento e o modo segundo o qual as redes de negócio atuam em 
conformidade com a visão de internacionalização do empreendimento.   

2.1. Internacionalização 

A internacionalização dos negócios é definida, segundo Dalmoro (2006), como um 
processo crescente e continuado de envolvimento da empresa nas operações com outros 
países fora de sua base de origem. O ato de internacionalizar a atividade empresarial passa a 
ser requisito para a expansão do empreendimento e isto se processa em decorrência dos 
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avanços técnicos e sociais do mundo globalizado, uma vez que, a idéia de mercado assume 
esta conotação.  

Empreendedorismo internacional é uma combinação de comportamentos inovadores, 
pró-ativos e de aversão ao risco que cruzam fronteiras internacionais e têm a intenção de criar 
valor dentro da organização (OVIATT; MCDOUGALL, 2000). Muitos são os motivos pelos 
quais os empreendedores decidem entrar no mercado internacional. A escassez dos mercados 
locais e a busca pela inserção de determinado produto no comércio externo como forma de 
expandir o negócio são alguns dos fatores que levam o indivíduo a se interessar e 
conseqüentemente se aproximar do mercado externo. 

Nas várias concepções desenvolvidas no campo da internacionalização da firma, duas 
visões se destacam: a econômica e a organizacional. O enfoque econômico define como se 
desenvolvem as unidades produtivas dentro do mercado, à medida que privilegia os seus 
aspectos financeiros com foco no homem econômico, de modo a definir de modo racional a 
atuação da empresa. Estas vertentes podem ser desdobradas em duas teorias; do poder de 
mercado, do ciclo do produto e do paradigma eclético.  

Em contrapartida, a linha de pensamento organizacional substitui o homem econômico 
pelo homem comportamental, demonstrando maior interesse pela própria empresa e 
introduzindo a concepção da força das redes no processo de internacionalização. Como 
vertente dessa linha, Hemais e Hilal (2004) sugere a teoria de internacionalização de Uppsala. 
Os autores prescrevem que nos modelos econômicos são ignorados, aspectos imprescindíveis 
do processo de internacionalização. Enquanto o enfoque organizacional lida mais com esses 
aspectos, no entanto deixam de evidenciar e analisar que as empresas ou as pessoas realizam 
opções estratégicas nos seus negócios.   

O modelo de Uppsala sugere que a internacionalização da empresa constitui um 
processo impulsionado para a interação entre a aprendizagem sobre operações internacionais 
e o comprometimento com os negócios deste setor (FILHO; AMAL, 2008). Outro fator 
destacado no modelo reside na experiência de atuação em mercados internacionais, os autores 
ressaltam que não basta ter experiência, é preciso usá-la de modo efetivo e articulada para 
potencializar as frentes de negócios da empresa, gerando expansão no âmbito internacional.  

As novas concepções de teorias da internacionalização da firma advindas da escola 
nórdica indicam que o papel do empreendedor é fundamental neste cenário de constantes 
mudanças. Esse ator possui habilidades integradas para lidar com diversas combinações, 
situações e conseguem convencer terceiros a investir em seus projetos dentro do tempo 
apropriado. Segundo esta concepção, o empreendedor se apresenta como elo entre conceitos 
macro e microeconômicos atrelados às definições processuais de estratégia e 
internacionalização.  

Nesse sentido, o processo de internacionalização não pode ser analisado apenas de um 
ângulo, uma vez que as teorias sobre internacionalização são complementares e não 
excludentes (HEMAIS; HILAL, 2004). Ao afirmar que o empreendedor é o elemento capaz 
de conduzir a empresa dentro do ambiente internacional, o autor busca salientar a linha tênue 
e a forte relação entre internacionalização e empreendedorismo.  

As empresas que ainda não estão organizadas internacionalmente sentem a 
necessidade de operar dentro de redes de negócios globais (STEELE, 1996). Dessa forma, a 
penetração em mercados fechados, o desenvolvimento de alianças estratégicas e a busca de 
fatores de produção de baixo custo são algumas das suas principais motivações. 
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2.2. Empreendedorismo e o Empreendedor 

O empreendedorismo vem sendo, nas últimas décadas, alvo de estudos acadêmicos em 
virtude das mudanças constantes no cenário mundial dos negócios. O tema é definido com 
base na ação realizada pelo empreendedor, figura que busca traçar um padrão cultural de 
comportamento. 

O empreendedorismo se articula no cerne da relacionalidade do seu agente, e poderá 
gerar novas fontes de ganho para as empresas e a sociedade. Autores como Gimenez, Ferreira 
e Ramos (2008) corroboram com esta visão onde descrevem que o surgimento de novos 
empreendimentos gera condições para um desenvolvimento econômico e social continuado em regiões 
carentes. No âmbito de organizações já existentes, o estímulo à ação empreendedora permite o 
crescimento e a adequação às transformações sociais. Por fim, o empreendedorismo produz um 
sentimento de realização profundo naquelas pessoas que empreendem. Dessa forma, o 
empreendedorismo pode ser visto como um processo que cria valor individual, organizacional e 
social”. (GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008) 

Ao analisarem a era global, McDougall e Oviatt (2003) caracterizam o 
empreendedorismo internacional como a combinação de inovação, proatividade e riscos 
assumidos que ultrapassem as fronteiras nacionais e se destinem a criar valor para as 
organizações.  Embora a figura do empreendedor seja crucial no processo empreendedorismo 
internacional, elementos como macroambiente, microambiente e resultados organizacionais, 
são relevantes para a ação empreendedora. Gimenez, Ferreira e Ramos (2008) determinam o 
empreendedorismo como um fenômeno complexo, multifacetado e impermeável a abordagens 
unidimensionais. Esse fenômeno pode ser apreendido ao se analisar as dimensões 
relacionadas ao indivíduo, ao empreendimento e ao contexto. Os autores alertam que qualquer 
análise fragmentada em cada uma dessas dimensões será sempre incompleta. 

Essa visão se completa com a idéia de atuação em redes de negócios, uma vez que, 
estes elementos passam a ter destaque no processo empreendedor se costurados e ampliados 
como uma teia de empreendimentos. Ao considerar o ambiente global, Rocha et al (2004) 
indicam que as networks corroboram para a inserção das empresas no contexto internacional, 
construindo parcerias e alianças que possibilitam a ampliação e sustentabilidade do tal 
negócio.  

2.3. Competências Empreendedoras de Relacionamento 

A formação de novos empreendedores é possível por meio do desenvolvimento de 
suas competências, como afirmam Vieira et al (2003), que podem ser de nível individual, 
grupal ou organizacional. As competências podem ser definidas como a habilidade de unir e 
combinar os elementos necessários ao empreendimento de determinada ação baseada em um 
resultado pretendido. (RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005). 

A análise da competência, sob a perspectiva de Feuerschütte e Alperstedt (2008), 
remete à associação entre competência e o processo de aprendizagem, isto é, à idéia de que a 
ela se expressa na ação em determinado contexto e sob a égide de conhecimentos e 
experiências que se acumulam e potencializam os recursos dos indivíduos. Por outro lado, 
Salazar e Oliveira (2003) conceituam as competências empreendedoras como sendo uma 
função das capacidades diferenciadoras (p.ex: relações de negócios, conhecimento do 
negócio, qualidade e inovação) e estratégias operacionais na gestão empresarial.  

A interação na rede de negócios constitui componente primordial da atividade 
empreendedora, condição que reforça a natureza coletiva do empreendedorismo. A 
relacionalidade acessa o compartilhamento de idéias e ações, além de potencializar o 
desenvolvimento de competências empreendedoras geradoras de ganhos mútuos (ALMEIDA; 
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FERNANDES, 2006). Portanto, a competência relacional consiste na capacidade integrada 
dos atores que facilitam a aquisição, o desenvolvimento e a manutenção de vínculos 
mutuamente satisfatórios, sob a égide de compromissos, confiança, boa reputação, expertise e 
capacidade de negociação com parceiros (BRUSH; GREENE; HART., 2001; PHAN et al, 
2005).  

As redes desempenham um importante papel na atuação de um empreendedor, pois 
quando engajado em um projeto de criação de empresa, ele vai mobilizar suas redes de 
relações para detectar e avaliar as oportunidades, procurando também adequá-las às suas 
necessidades (CHABAUD; NGIJOL, 2005). 

 A efetividade da ação empreendedora em rede é influenciada pelo carisma, 
comunicabilidade e competência técnica do empreendedor (KOCH; KAUTONEN; 
GRÜNHAGEN, 2006). A explicação para o bom funcionamento de sistemas baseados nos 
relacionamentos como fonte de recursos pode estar na teoria do capital social, um ativo 
coletivo que garante aos membros do grupo créditos que podem ser utilizados para o alcance 
de seus objetivos. Logo, as competências relacionais são fontes geradoras de identificação de 
oportunidades e geração de negócios por meio da captação e utilização dos recursos inerentes à 
rede pessoal do empreendedor.  

A conjuntura ganha força a partir do cenário de atuação em redes, na medida em que 
essas relações não ficam restritas apenas a aspectos impessoais e de transações de valores de 
trocas, devido à exigência de relações próximas e duradouras entre essas empresas para o 
compartilhamento de conhecimentos tácitos (HIRATUKA; GARCIA, 1998; MOGER, 2000). 
Por conseguinte, Souza (2006) define a rede como elemento capaz de construir as ações e 
estratégias provenientes desta articulação.  

“Redes envolvem contatos, vínculos e conexões que relacionam os agentes 
entre si e não se reduzem às propriedades dos agentes individuais. As 
instituições, a estrutura social e as características de indivíduos e grupos são 
cristalizações dos movimentos, trocas e “encontros” entre as entidades nas 
múltiplas e intercambiantes redes que se ligam ou que se superpõem” 
(SOUZA, 2006, p. 32-33). 

Diante do exposto, Paiva Jr. et al (2006) identificaram certa incidência do aspecto 
relacional no ambiente de negócios, para os autores os relacionamentos internos e externos às 
organizações se manifestam a partir do surgimento e fortalecimento da confiança mútua entre 
os stakeholders e as empresas, por outro lado, as relações sociais concretas, mais do que 
dispositivos institucionais ou a existência de uma moral generalizada, são atributos 
fundamentais para a construção da confiança na vida econômica.  

O capital social atua nesse âmbito como um eixo que mantém as pessoas unidas por 
meio de expectativas e crenças comuns. A junção de pessoas que confiam umas nas outras e 
se identificam entre si constitui uma sociedade inseparável (JOHANNISON, 1998).  

Segundo Lin (2001), dentre as várias razões que explicam o funcionamento do capital 
social nas das redes, existem duas relevantes: 

•  Esse capital melhora o fluxo de informações. Contatos em pontos estratégicos 
podem render informações úteis quanto a oportunidades ou que auxiliem no 
processo de tomada de decisão, os quais de outra forma estariam 
indisponíveis. Isso reduz os custos de transação da organização e possibilita ao 
indivíduo escolher o melhor investimento para seu capital; 

•  As relações sociais promovem certo reforço de identidade, sentimento de 
pertença ao grupo. O fato de ser reconhecido como partícipe de um grupo que 
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congrega os mesmos interesses fornece suporte emocional e facilita a busca 
por algum recurso. 

A partir dos resultados dos estudos de Carolis et al (2009), o capital social imerso nas 
redes contribui para o desenvolvimento de novos negócios pelo fato de que os 
empreendedores confiam no suporte e na informação que eles recebem no interior desses 
relacionamentos. Segundo essa perspectiva, o capital social acontece no contexto das redes 
sociais e pode ser definido como “os recursos imersos na rede social, acessados e utilizados 
pelos atores para suas ações” (LIN, 2001, p. 25). 

Na visão de Alves e Tiergarten (2008), um modelo de relacionamento de negócios 
baseado em capacidades, salienta que os relacionamentos, desenvolvidos na rede e seus 
aprimoramentos, geram vantagem competitiva para os participantes. Eles ressaltam a 
importância da ampliação de competências de relacionamentos para manutenção e 
implantação de novos negócios a partir da rede. A figura 1 descreve como os autores propõem 
tal concepção. 

 
Figura 1 – Modelo de Relacionamentos de negócios 

Fonte: adaptado de Alves; Tiergarten,  2008 
 

Conforme o modelo da figura 1, a capacidade do empreendedor de formar redes e de 
dar sustentabilidade ao empreendimento é significativa no sentido de estabelecer relações de 
igualdade, uma vez que habilidades efetivas de comunicação são fundamentais para o 
estabelecimento de relações duradouras e para o surgimento de oportunidades de negócios nos 
âmbitos nacional e internacional. 

 

2.4. As Redes de Relacionamentos e suas Relações com a Internacionalização  

A rede é uma forma de organização particularmente útil para os empresários na sua 
estratégia de posicionamento para a obtenção de uma vantagem competitiva. As empresas 
relacionadas tiram proveito de uma vantagem concorrencial em relação àquelas que não estão 
inseridas nas redes (CHTOUROU, 2005). 

Segundo Rocha e Freitas (2005), a atuação das empresas em mercados locais ou 
regionais não parece suficiente para garantir a sobrevivência delas. As organizações precisam 
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estar inseridas numa ótica de internacionalização do negócio para fortalecer inclusive sua 
projeção no cenário local. Para tanto, elas devem passar por uma mudança de visão no âmbito 
interno e expandir sua capacidade de desenvolver as tendências do mercado global. 

A interação em rede possibilita uma articulação intensa, redução de custos, facilidade 
de atuação em novas frentes de negócios, ganho em know-how e capacidade de investimentos. 
Frente a este novo cenário, as relações de cooperação são incrementadas visando reduzir as 
dificuldades que se traduzem em queda nos “custos de transação” para as empresas (OLAVE; 
AMATO NETO, 2001). 

Bovet e Martha (2001) prescrevem os relacionamentos cooperativos como a 
participação de fornecedores, clientes e até mesmo concorrentes no que denominam redes de 
agregação de valor. As redes de valor representam oportunidades para alavancar negócios por 
meio do desenvolvimento e manutenção de relacionamentos cooperativos. Os 
relacionamentos de cooperação atendem ao sistema como estratégia competitiva na busca de 
sustentabilidade e competitividade, em que os parceiros estabelecem laços com a intenção de 
diminuir os custos ou agregar valor e competências que tragam benefício mútuo. Além disso, 
as articulações em rede facilitam o processo de reconhecimento de oportunidades de mercado 
e o acesso a informação e conhecimento que subsidiam na criação de empresas e na redução 
dos riscos (CHABAUD; NGIJOL, 2005). 

A partir desta constatação, existe a necessidade de as organizações desenvolverem 
habilidades de relacionamento de modo a potencializar suas networks com este ambiente e 
potencializarem a capacidade de expandir os horizontes de suas atividades. Logo, a 
cooperação oferece a possibilidade de dispor de tecnologias e redução dos custos de transação 
relativos ao processo de inovação, aumentando a eficiência econômica e, por conseqüência, 
melhorando a competitividade (OLAVE; AMATO NETO, 2001). Oviatt e McDougall (2005) 
ratificam o valor das redes, ressaltando sua colaboração em ajudar os empreendedores a 
identificarem oportunidades no plano internacional, estabelecer credibilidade e criar alianças 
estratégicas. 
 
2.5 Absorção de Recursos nas Redes de Negócios 
 

A descoberta de uma oportunidade de negócio pelo empreendedor é um processo, e 
não o fruto de uma iluminação súbita. (CHABAUD; NGIJOL, 2005). As redes de negócio são 
uma fonte de informações e de oportunidades, uma vez que seus atores aumentam a 
disponibilidade dos recursos que sustentam a ação empreendedora. (GRANOVETTER, 1985) 

Dentre os recursos que as redes podem fornecer tem-se acesso a capital financeiro, 
habilidades, conhecimentos e conselhos, suporte emocional de pessoas com interesses 
semelhantes, a conquista ou obtenção de legitimidade social, reputação e credibilidade (KIM 
KLYVER, KEVIN HINDLE, DENNY MEYER, 2008).  

Greve e Salaff (2003) parecem concordar com a importância da construção dos 
relacionamentos e em seu estudo sobre as atividades em rede desenvolvidas pelos 
empreendedores durante as fases de desenvolvimento do negócio apontam que durante a fase 
de planejamento estratégico para o crescimento da empresa o empreendedor se concentra na 
atividade de construir redes.  

Tendo estabelecido a idéia do negócio, o empreendedor vai em busca de elementos 
que possam dar suporte ao seu empreendimento e para isso ele acessa um grande número de 
pessoas, formando uma rede ampla que a partir da interação vai se estabelecer e dar suporte 
para as fases seguintes de seu negócio. São nessas redes que os empreendedores têm acesso a 
mercados que antes tão distantes, agora se tornam muito mais próximos. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Natureza do estudo 
 

Este estudo corresponde a uma pesquisa de natureza qualitativa cuja coleta dos dados 
consistiu em duas entrevistas semi-estruturadas realizadas junto a empreendedores de duas 
empresas de base tecnológica do pólo de tecnologia da informação e comunicação da Região 
Metropolitana do Recife (RMR), pois o crescimento do setor lhe provê de características 
dinâmicas e de competitividade.  

Neste contexto, buscamos empreendedores de êxito socialmente reconhecido na 
atividade empresarial, o que pressupõe a emergência de indícios de habilidades 
empreendedoras na busca por vantagem competitiva e sustentabilidade. 

É imperativo que num estudo qualitativo seja desenvolvida uma noção de contexto do 
ator que atue num intercâmbio direto com seu ambiente natural e se estabeleça por mediação 
das características particulares da sociedade a que pertence.  
                                 
Tabela 1 – Material Empírico do Estudo 

Empresa Data de Criação Atividade Localização 
Alfa 1993 Especializada em 

tecnologias da 
informação para 

inovação em gestão de 
ativos físicos 

Recife 

Beta 1994 Especializada na 
tecnologia de telefonia 

computadorizada 

Recife 

  
 
3.2 Tratamento dos dados 
 

Depois de efetuadas as entrevistas e a transcrição dos relatos, fizemos uso de várias 
leituras flutuantes com o intuito de nos familiarizarmos com os achados e ultrapassarmos a 
sensação de caos inicial característico dessa etapa (MINAYO, 2000). Posteriormente, 
realizamos a constituição do corpus no que se refere à organização do material considerando 
os elementos de exaustividade (o qual contempla os elementos levantados no protocolo de 
pesquisa, em nosso caso, relativos aos indícios da influência das redes de negócios no 
empreendedorismo internacional); representatividade (relativo à representação do universo 
pretendido), homogeneidade (o estabelecimento de critérios precisos de escolha em termos 
de temas, técnicas e interlocutores); e a pertinência dos documentos analisados em relação ao 
objetivo da pesquisa. 

 Esses elementos iniciais são compreendidos no plano de uma pré-análise, na qual 
foram determinados os recortes, as unidades de significado sob a forma de síntese, a forma de 
categorização - fundada na perspectiva teórica de Filion (1999), Paiva Jr. et al., (2003) e 
Meddeb (2003) - sua compreensão, e os conceitos teóricos gerais que orientaram a análise dos 
dados. 

A fase seguinte envolveu a exploração do material sob a forma dos recortes ou 
fragmentos de texto escolhidos de acordo com os preceitos teóricos e achados relativos. Na 
seqüência, realizamos a agregação dos dados. Nesse momento delimitamos as categorias 
teóricas, baseadas nos achados teóricos de Phan, et al., (2005), e empíricas, compreendidas 
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sob o olhar dos temas relacionados à influência da rede de negócios no desenvolvimento do 
empreendedorismo internacional. 

 
3.3 Análise dos dados 
 

O plano analítico compreendeu uma análise de conteúdo com processo de transcrição 
dos relatos dos entrevistados, codificação dos conteúdos e interpretação de seus significados 
(BAUER; GASKELL, 2002). Essa estratégia permitiu a compreensão da influência das redes 
de negócios no empreendedorismo internacional por meio dos relatos baseados na experiência 
vivida do dirigente.  

Um mapa de codificação foi gerado. A partir daí, entrevistas começaram a ser 
analisadas e cada trecho representativo dos construtos recebeu um código de acordo com a 
adequação à determinada categoria (podendo uma frase obter mais de um código).  

Os dados foram codificados à medida em que foram coletados, como recomendam 
Miles e Huberman (1994), já que postergar a codificação para quando todos os dados 
estiverem coletados significa empobrecer a análise, além de tornar o próprio processo de 
codificação muito cansativo.Vale salientar que temos ciência da limitação da técnica de 
analise de conteúdo, na medida em que as informações estão sujeitas apenas à interpretação 
do entrevistado, bem como pela compreensão do pesquisador (TRIVIÑOS, 1987; 
CRESWELL, 1998).  
 
Tabela 2 - Definição das dimensões 
 

Cód. Dimensões dos Construtos Definições 

10 Acessibilidade às redes de negócios Essa dimensão diz respeito a fase em que empreendedor 
inicia seu relacionamento com as redes de negócios à 
sua volta. Ele precisa localizar àquelas redes que possam 
lhe proporcionar os recursos mais produtivos, ajudando-
o assim no seu projeto de internacionalização. 

101 Capacidade de relacionamento nas redes 
sociais 

Habilidade que o indivíduo tem de construir e manter 
relacionamentos e que, propiciando a troca de 
informações, é responsável pelo aumento do nível de 
inovação e pela potencialização do acesso aos recursos 
necessários à prática do empreendedorismo 
internacional. 

102 Mobilização dos contatos Capacidade do empreendedor, através de sua ação 
relacional, de mobilizar o capital social ao seu favor 
para ter acesso a indivíduos que possam lhe dar acesso a 
recursos essenciais para o seu projeto internacional. 

11 Absorção de recursos nas redes de 
negócios 

Habilidade em absorver recursos produtivos e identificar 
oportunidades que irão potencializar a ação 
empreendedora. 

111 Coleta de recursos instrumentais 
produtivos 

É a maneira pela qual o empreendedor aufere retornos 
instrumentais (novos contatos, informações, captação de 
recursos financeiros) de qualidade, expandindo sua 
possibilidade de ação no âmbito internacional. 

112 Coleta de recursos expressivos Maneira pela qual o empreendedor aufere retornos 
expressivos (segurança, aceitação, sentimento de 
pertença ao grupo) que potencializam sua atividade e 
retroalimentam seu capital social. 

  
3.4 Qualidade e Confiabilidade dos dados 
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A fase de tratamento dos resultados foi perpassada por idas e vindas interpretativas 

com apoio dialógico do auditor da investigação (MERRIAM, 1998). Esse processo recursivo 
permitiu consubstancia a análise dos dados por meio dessas atividades de validação. Desse 
modo, utilizamos elementos de auditoria, com o intuito de preservar o processo analítico da 
emergência de vieses interpretativos que poderiam ser realizados imprudentemente pelo 
pesquisador.  

A reflexividade foi uma constante forma de atenuar elementos limitantes que 
restringissem a qualidade das entrevistas e análises. Assim, lembramos a orientação de 
Creswell (2002) de que a reflexividade é um critério de confiabilidade e diz respeito ao antes 
e ao depois do acontecimento, gerando transformação no pesquisador, uma vez que este vai se 
tornando uma pessoa diferente por considerar as inconsistências do estudo ao longo do 
processo permanente de realização.  
 
3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A seguir, serão apresentados os resultados com intuito de responder à pergunta do 
artigo levantada inicialmente. Em primeiro lugar será apresentada uma visão geral dos 
resultados dos construtos encontrados na pesquisa relacionados à competência 
empreendedora, e em seguida uma análise de cada um deles.  

Após a codificação e ordenação de todos os dados, foi realizada uma análise de 
freqüência representativa do número de vezes que determinado código foi mencionado nas 
entrevistas. As tabelas de freqüência que serão apresentadas na análise dos resultados incluem 
menções extraídas das duas entrevistas, de acordo com o aparecimento e relevância 
 
3.1 Panorama do Empreendedorismo Internacional nas Redes de Negócios 
 

 Conforme a tabela 2 evidencia, o construto que aparece com mais freqüência é a 
acessibilidade às redes de negócios, mostrando o seu grau de importância no processo de 
internacionalização da empresa, onde o empreendedor, através das redes, obtém capital social 
e financeiro, necessários para obter um bom desempenho no mercado internacional 
(SHARMA; BLOMSTERMO, 2003).  

O construto absorção de recursos nas redes de negócios aparece com pouca 
freqüência. Pelo fato de ser uma variável de grande importância, já que nessa etapa há a coleta 
de recursos instrumentais e expressivos (KIM KLYVER, KEVIN HINDLE, DENNY 
MEYER, 2008), sua baixa freqüência pode ser justificada pelo fato de os entrevistados 
entenderem que essa fase faz parte da etapa acessibilidade às redes de negócios, ou seja, são 
dois construtos compreendidos em uma única etapa. 
 
 
Tabela 3 - Incidência dos Construtos nas Entrevistas 

Código Classificação Freqüência % 
10 Acessibilidade às redes de negócios 35 83,3 
11 Absorção de recursos nas redes de negócios 7 16,7 
                                                                                         Total 42 100 

  
3.2 Acessibilidade às redes de negócios 
 

Quanto à acessibilidade às redes de negócios, ambas as variáveis, Capacidade de 
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relacionamento quanto Mobilização dos Contatos, apareceram com significativa freqüência, 
54,3% e 45,7% respectivamente, corroborando com as pesquisas de Bonaccorsi (1992) e 
Jones (1999), sobre o relevante papel exercido pelas networks no processo de 
internacionalização da empresa. 

 De acordo com Sharma e Blomstermo (2003), as redes de relacionamento têm o papel 
de suprir os novos empreendimentos com conhecimento de mercados e clientes, reduzindo 
assim o risco envolvido nas operações internacionais, fato esse identificado claramente nas 
entrevistas. 
 
Tabela 4 - Incidência do Construto Acessibilidade às redes de negócios  

Código Classificação Freqüência % 
101 Capacidade de relacionamento 19 54,3 
102 Mobilização dos contatos 16 45,7 

                                                                                         Total 35 100 

  
 
3.3 Absorção de recursos nas redes de negócios 
 

Esse construto apareceu bem aquém do que o estudo esperava já que a coleta de novas 
informações, o estabelecimento de novas parcerias e alianças, além da obtenção de segurança, 
aceitação e sentimento de pertença ao grupo (Kim Klyver et al , 2008), proporcionam 
vantagens para o empreendedor, potencializando seu projeto internacional.  

A variável coleta de recursos instrumentais expressivos não pode ser identificada 
explicitamente nas respostas dos entrevistados, pois como foi previamente dito, acessibilidade 

às redes de negócios e absorção de recursos nas redes de negócios, parecem fazer parte de 
uma única etapa.  

Dessa maneira, tornou-se mais difícil a separação dos dois construtos. Assim, 
entendemos que, pelo fato de os empreendedores irem atrás de novas informações, de 
participarem de grupos e atarem novas parcerias e alianças, toda essa ação implicitamente já 
compreende a tentativa de obter maior segurança e aceitação, pois estão comprometidos com 
outros na troca de recursos e conseqüentemente se sentem mais pertencentes ao grupo. 
 
Tabela 5 - Incidência do Construto Absorção de recursos nas redes de negócios  

Código Classificação Freqüência % 
121 Acesso a recursos instrumentais produtivos 8 100 
122 Acesso a recursos expressivos - - 

                                                                                         Total 8 100 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as considerações levantadas com base nos dados teóricos e empíricos aqui 
apresentados, revisitamos a questão norteadora como pauta de achados e reflexões em torno 
da investigação: Como as competências de relacionamentos podem influenciar um projeto 

internacional? 
A atual ordem de mercado parte da premissa do achatamento dos limites territoriais e 

da busca de lucro em qualquer parte do globo, assim o ato de internacionalizar atividades para 
atuar neste ambiente, parece salutar para a sobrevivência das empresas, por outro lado, a 
busca da consolidação de mercados regionais e locais em conjunto com a articulação de 
parcerias parece alavancar uma estrutura duradoura de atuação em mercados transnacionais.  
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O desenvolvimento de habilidades e aptidões integradas, denominadas competências 
empreendedoras, pode gerar suporte para o dirigente na obtenção de espaços nos mercados 
internacionais. Nessa perspectiva, a literatura abordada levanta a argumentação de se valorizar 
a construção de competências empreendedoras de relacionamento como forma de o 
empreendedor construir espaço político, social e econômico no turbulento cenário mundial.  

As contribuições das competências de relacionamento se potencializam à medida que 
o acesso à rede começa a possibilitar a mobilização de novas relações de negócios na arena 
internacional. Assim, modelos, como o descrito por Alves e Tiergarten (2008), demonstram 
como a capacidade de se atuar de modo integrado às redes de relacionamento tende a 
proporcionar sustentabilidade para as organizações, tendo por base a ampliação de relações da 
rede, portanto as competências passam a constituir formas de aptidão, segundo as quais o 
cotidiano de conformidade com padrões de excelência dos processos, são valorizados no 
âmbito internacional e ganham crescente projeção.  

Os relacionamentos são dinâmicos uma vez que são construídos paulatinamente e, 
tendem a demandar constantes adaptações, visto que os players sempre se dispõem a buscar 
novas experiências para [re]inventarem suas estratégias de inserção nos mercados e 
garantirem, assim, a longevidade do negócio.  

Como se previa a incidência da dimensão acessibilidade às redes de negócios foi 
àquele que mais se destacou nas entrevistas, mostrando a importância que a capacidade de 

relacionamento e a mobilização de contatos têm para a potencialização de um negócio 
internacional. As redes de relacionamentos possuem o papel de suprir os novos 
empreendimentos com conhecimento de mercados e clientes, além de legitimidade e 
referências necessárias para o crescimento, resultado esse corroborado por Sharma e 
Blomstermo (2003), Bonaccorsi (1992) e Jones (1999). 

Uma variável de grande importância, mas que apareceu com baixa freqüência, 
corresponde à absorção de recursos nas redes de negócios, em que a coleta de recursos 

expressivos pelos empreendedores não pôde ser identificada nas entrevistas. A partir disso 
esse estudo concluiu que os empresários não tiveram dificuldades em auferir tais recursos nas 
redes que estavam inseridas e por conta disso não mencionaram nas entrevistas.  

No entanto, existe a limitação de se entrevistar somente dois empreendedores de 
empresas de base tecnológica. Assim, sugerimos que sejam realizadas investigações para 
permitir melhor identificação dos recursos expressivos como característica essencial para 
potencializar um negócio internacional, pois os laços sociais podem exercer influência sobre 
os atores-chave de uma negociação. Contatos ocupando cargos estratégicos que possuam 
recursos valiosos e exerçam poder tendem a ser elementos importantes no processo de 
internacionalização. (LIN, 2001). 

Como atestado por nossa pesquisa e corroborado por Zajac e Olsen (1993) as redes, 
através do seu dinamismo, constituem meio privilegiado para favorecer a circulação sistêmica 
de informações ricas a fim de acelerar o aprendizado do empreendedor em seus projetos 
voltados para o mercado global. 

Algumas empresas que desejam se voltar ao mercado externo, muitas vezes não tem 
acesso às redes que podem auxiliá-lo no seu projeto. Assim, faz-se necessário a criação de 
parques tecnológicos, arranjos produtivos locais, clusters, pólos e redes de empresas no 
sentido de incentivar a internacionalização. A disponibilidade de recursos para investimentos 
em capital produtivo, especialmente em pesquisa e desenvolvimento empresarial, permite a 
criação de produtos e serviços para o atendimento às demandas locais e crescimento de 
negócios, operando impactos positivos para a economia e a sociedade como um todo. 

Dessa forma, as ações e políticas públicas demonstram ser imprescindíveis para o 
incentivo, principalmente às empresas de pequeno e médio porte para o desenvolvimento de 
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competências que habilitem os gestores a penetrarem nos mercados internacionais. 
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