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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é analisar a influência dos fatores institucionais no 

processo de entrada e pós-entrada da firma em economias emergentes. Ao analisar 

tal influência em dois momentos distintos do processo de internacionalização da 

firma, entrada e pós-entrada, contribui-se com a literatura do campo da 

internacionalização, que apresenta trabalhos escassos com essa visão. Dessa 

forma, realizou-se um estudo de caso incorporado de natureza qualitativa sob uma 

perspectiva longitudinal em uma firma americana que se internacionalizou para oito 

economias emergentes: África do Sul, Cingapura, Malásia, México, Nigéria, Países 

do Oriente Médio, Polônia e Turquia. A análise de dados iniciou-se com uma 

descrição detalhada dos eventos relacionados com a entrada e pós-entrada da firma 

americana em cada uma das economias emergentes pesquisadas. Com isso, foi 

possível compreender qual a influência dos fatores institucionais presentes em tais 

economias na entrada e pós-entrada da firma. Os resultados indicam que os fatores 

institucionais não apresentaram influência na entrada da firma americana nas oito 

economias emergentes. Porém, influenciaram o pós-entrada em todas as economias 

pesquisadas.  

 

 

Palavras-chave: internacionalização. Economias Emergentes. Fatores 

Institucionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

ABSTRACT 
 

The objective of this paper is to analyze the influence of institutional factors on 

the firm's entry and post-entry process in emerging economies. When analyzing this 

influence in two distinct moments of the process of internationalization of the firm, 

entry and post-entry, it contributes with the literature of the field of 

internationalization, which presents works that are scarce with this vision. In this way, 

a case study was incorporated of a qualitative nature from a longitudinal perspective 

in a US firm that has internationalized to eight emerging economies: South Africa, 

Singapore, Malaysia, Mexico, Nigeria, GCC Countries, Poland and Turkey . Data 

analysis began with a detailed description of the events related to the entry and post-

entry of the US firm in each of the emerging economies surveyed. With this, it was 

possible to understand the influence of the institutional factors present in such 

economies in the entry and post-entry of the firm. The results indicate that the 

institutional factors did not influence the entry of the American firm in the eight 

emerging economies. However, they influenced post-entry in all the economies 

surveyed.  

 

Keywords: internationalization. Emerging Economies. Institutional Factors. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A pesquisa sobre os processos de internacionalização da firma é um campo 

de estudo vasto e, de maneira geral, tem como objetivo analisar os movimentos das 

firmas para iniciar e desenvolver atividades em mercados estrangeiros. (Rugman, 

Verbeke & Nguyen, 2011). Tais pesquisas buscam compreender aspectos diversos 

da internacionalização da firma, como, por exemplo, os motivadores da entrada da 

firma em mercados estrangeiros (Majkgard & Sharma, 1998), o modo de entrada da 

firma nesses mercados (Chang & Rosenzweig, 2001)  e os fatores propulsores do 

processo de internacionalização, em especial o comprometimento de recursos e a 

obtenção de conhecimento. (Sallis & Sharma, 2009).   

É interessante notar que dois momentos distintos do processo de 

internacionalização da firma são analisados (Johanson & Vahlne, 1977): a entrada e 

o pós-entrada da firma no mercado estrangeiro. Compreende-se como entrada, os 

eventos que antecedem o início da operação da firma no país de destino. Nesse 

caso, esses eventos estão relacionados com decisões tomadas pela firma para a 

condução do processo de entrada, como a escolha do país (Majkgard e Sharma, 

1998), a escolha do modo de entrada (Erramilli & Rao, 1993) e as estratégias para 

lidar com os passivos de entrada. (Wei & Clegg, 2015). Já na pós-entrada, 

compreendem-se os eventos que sucedem o início da operação da firma no 

mercado estrangeiro. Tais eventos estão relacionados com ações da firma para 

sustentar sua atuação no país de destino como as decisões de comprometimento de 

recursos (Johanson & Vahlne, 1977), a escolha de modelos para obtenção de 

conhecimento (Suarez-Ortega, Garcia-Cabrera & Knight, 2015) e a definição da 

atuação das subsidiárias. (He, Zhang & Wang, 2015). 

 Inicialmente, as pesquisas no campo da internacionalização foram 

direcionadas para firmas que se internacionalizaram para economias desenvolvidas 

(Erramilli & Souza, 1995): Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Assim, esses 

estudos analisam o processo de internacionalização de uma firma oriunda de uma 

economia desenvolvida para outra economia tradicionalmente considerada 

desenvolvida. Com o passar dos anos, o escopo dos estudos foi ampliado a fim de 

considerar o processo de internacionalização da firma para economias em transição 

(Polônia e Rússia, por exemplo) (Kouznetsov, Dass & Schmidt, 2014) ou economias 
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que, em meados da década de 90,  atingiram o status de  economias desenvolvidas 

(Taiwan e Coréia do Sul, por exemplo). (Luo & Park, 2001). 

Mais recentemente, verifica-se que as pesquisas no campo da 

internacionalização da firma têm se direcionado para as chamadas economias 

emergentes, as quais têm sido consideradas por muitas firmas como uma grande 

oportunidade de crescimento e investimento. (McKinsey Quarterly, 2012). Tais 

estudos buscam compreender, principalmente, os movimentos de entrada e pós-

entrada de firmas oriundas de economias desenvolvidas para economias 

emergentes, como, por exemplo, Brasil, China e África do Sul. (Conti, Parente & 

Vasconcelos, 2016). 

Dessa forma, os estudos que abordam a internacionalização da firma em 

economias emergentes buscam analisar e compreender o impacto de características 

específicas de tais economias nos processos de internacionalização da firma. Essas 

características são conhecidas como fatores institucionais e podem ser oriundas de 

questões políticas, culturais e de regulamentações. (Asiedu & Villamil, 2000; Wei 

2000). No caso das economias emergentes, esses fatores apresentam 

características diferentes das de economias desenvolvidas. Por exemplo, nas 

economias emergentes, a privação de informação (Xu, Zhou & Phan, 2010), a 

incerteza do mercado (Ahsan & Musteen, 2011) e a fragilidade das instituições 

formais (Meyer, Estrin, Bhaumik & Peng, 2009) são apontadas como determinantes 

na atuação da firma estrangeira.   

Apesar dos avanços nessas pesquisas, cabe ressaltar que os estudos do 

processo de internacionalização da firma em economias emergentes ainda são 

concentrados a determinadas economias, como, por exemplo, a China. (Wei & 

Clegg, 2015). Mais importante, pelo fato de serem notadamente estudos 

transversais (Petrou & Thanos, 2014), eles tendem a relacionar um fator 

institucional, como, por exemplo, a incerteza do mercado, com um aspecto do 

processo de internacionalização da firma, como, por exemplo, o modo de entrada. 

(Wooster, Blanco & Sawyer, 2016). Em outras palavras, esses estudos tendem a 

concentrar suas análises em um determinado fator institucional, descrevendo-o e 

analisando a sua influência em relação a uma fase específica do processo de 

internacionalização da firma.  

Com isso, nota-se uma lacuna nessa literatura: 
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a) Pouca ênfase no processo de internacionalização em economias 
emergentes tendo em vista não somente a entrada, mas também o 
pós-entrada. 

b) Pouca ênfase na possibilidade de que mais de um fator institucional 
possa intervir na entrada e no pós-entrada da firma nas economias 
emergentes.  

c) Pouca ênfase nos múltiplos mercados estrangeiros que uma firma 
atua.  

d) Pouca ênfase em estudos que abrangem economias emergentes além 
da China.  

 
Nesse contexto, interessa-nos identificar e analisar a influência dos fatores 

institucionais, presentes em economias emergentes, no processo de 

internacionalização da firma de economias desenvolvidas. Entende-se por processo 

de internacionalização da firma dois momentos distintos: entrada e pós-entrada. 

Dessa forma, a questão de desta pesquisa é: como ocorre a influência dos fatores 

institucionais na entrada e pós-entrada da firma oriunda de economia desenvolvida 

em economias emergentes?  

Para responder a essa pergunta, alguns aspectos são importantes. O primeiro 

é identificar quais são os eventos de entrada da firma. Nesse momento, analisam-se 

os eventos que antecedem o início da comercialização dos produtos e serviços da 

firma pesquisada em cada uma das economias emergentes pesquisadas, de forma 

cronológica. O segundo passo é apontar os eventos de pós-entrada, que são 

identificados como eventos que ocorrem após o início da comercialização dos 

produtos e serviços da firma, objeto desse estudo. Esses eventos são listados pela 

sua relevância e de forma cronológica. Posteriormente, o terceiro aspecto envolve 

identificar os fatores institucionais presentes no processo de entrada e pós-entrada 

da firma na economia emergente. Por fim, o último aspecto diz respeito à 

identificação da influência dos fatores levantados nos eventos de entrada e pós-

entrada da firma em cada uma das economias emergentes pesquisadas. Nesse 

momento, busca-se compreender se tais fatores têm influência ou não no processo 

de entrada e pós-entrada da firma nas economias estudadas, o seu grau de 

influência e se essa influência foi positiva ou negativa para o processo pesquisado.  

O método utilizado para essa pesquisa foi o estudo de caso incorporado de 

natureza qualitativa sob uma perspectiva longitudinal. A firma pesquisada chama-se 

Prosci, um instituto americano de gestão de mudanças que recentemente vem 

passando por um intenso processo de internacionalização para economias 
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emergentes, através de parceiros globais. A pesquisa foi realizada com oito 

economias emergentes nas quais a Prosci já tinha realizado o seu processo de 

internacionalização nos últimos anos. São elas: África do Sul, Cingapura, Malásia, 

México, Nigéria, Países do Oriente Médio, Polônia e Turquia. 

Como resultado desse trabalho, sugere-se que os processos de 

internacionalização pesquisados sofreram influência dos seguintes fatores 

institucionais: maturidade do mercado, dependência política, taxa de câmbio, 

estabilidade econômica, idioma e terrorismo. Porém, essa influência não aconteceu 

na entrada, e sim no pós-entrada da firma pesquisada nas economias emergentes. 

Percebe-se que a entrada da firma nas oito economias emergentes pesquisadas não 

sofreu influência de fatores institucionais. Isso porque os processos de 

internacionalização tiveram como motivadores a demanda de intermediário e a 

demanda de parceiro. Ou seja, esses processos foram motivados por profissionais e 

firmas oriundas das economias emergentes ou firmas que já eram parceiras da firma 

pesquisada. Já o pós-entrada da firma nas economias pesquisadas sofreu influência 

dos fatores institucionais citados anteriormente. Nesse caso, em todas as economias 

emergentes, assim que o processo de comercialização dos produtos e serviços da 

firma pesquisada começou, esses fatores se mostraram intervenientes e motivaram 

a condução de diversas respostas da firma pesquisada.  

1.1 Estrutura da dissertação  
 

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos. Após essa introdução, 

apresenta-se o capítulo 2, que é dedicado ao referencial teórico. Primeiramente, no 

capítulo 2, aborda-se a dimensão processual da internacionalização da firma. Em 

seguida, apresenta-se a dimensão institucional, que aborda os fatores institucionais 

no processo de internacionalização da firma. Finalizando-se o capítulo, o quadro 

teórico dessa dissertação é apresentado e mostra, através de uma matriz 2x2, os 

aspectos inerentes a essa pesquisa: fatores institucionais e o processo de 

internacionalização.  

O capítulo 3 é dedicado à metodologia que foi utilizada nesse trabalho, 

justificando a escolha do estudo de caso incorporado de natureza qualitativa sob 

uma perspectiva longitudinal como método de pesquisa. Em seguida, apresentam-se 
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os procedimentos adotados para a coleta de dados. Por último, detalham-se as 

atividades realizadas para a análise de dados.  

Já o capítulo 4 é destinado à descrição e análise de dados. Na primeira parte 

apresenta-se a firma que foi objeto desse estudo. Em seguida, apresenta-se cada 

uma das economias emergentes pesquisadas, bem como a descrição do processo 

de internacionalização. Por fim, aborda-se a análise comparativa dessa dissertação, 

que mostra, por meio do quadro teórico, como se deu o processo de 

internacionalização da firma pesquisada nas oito economias emergentes. 

No quinto e último capítulo apresentam-se as conclusões desse trabalho. A 

primeira parte contempla os resultados gerais e secundários da pesquisa. A 

segunda parte revisita a questão de pesquisa. Encerra-se o capítulo com as 

contribuições dessa pesquisa, suas limitações e apontamentos para pesquisas 

futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Considerações iniciais 
 

O referencial teórico desse trabalho está estruturado em três partes. Na 

primeira discute-se a internacionalização da firma sob o ponto de vista processual. 

Aborda-se nessa parte a evolução da pesquisa em processos de 

internacionalização, ressaltando-se dois momentos distintos: a entrada e o pós-

entrada da firma em mercados estrangeiros.  

Na segunda parte, discute-se a internacionalização da firma sob a dimensão 

institucional. Nessa parte, enfatizam-se os estudos que chamam atenção para as 

economias emergentes, ressaltando-se os fatores institucionais de duas maneiras: 

país de origem e país de destino.  

Na terceira parte, apresenta-se o quadro teórico dessa dissertação, que 

relaciona o processo de internacionalização (entrada e pós-entrada) e os aspectos 

institucionais, o qual encerra a fundamentação teórica. 

2.2 Internacionalização da firma: a dimensão processual  
 

A pesquisa sobre processos de internacionalização da firma representa um 

vasto campo de estudo (Rugman, Verbeke & Nguyen, 2011). De fato, a 

internacionalização da firma se tornou um dos principais tópicos de pesquisa na área 

de negócios internacionais e teve como ponto de partida os estudos de processos 

de internacionalização ininterruptos realizados principalmente a partir da década de 

70. (Hadjikhani & Johanson, 2002). De maneira geral, os pesquisadores têm 

apontado que a internacionalização da firma pode ser vista como um processo 

evolucionário, no qual a firma modifica seu comprometimento de recursos com o 

mercado estrangeiro de forma gradual ou não, tanto do ponto de vista do modo de 

operação, quanto da diversidade de modos utilizados e o número de mercados 

estrangeiros acessados. (Johanson & Wiedersheim-Paul,1975; Luostarinen, 1979). 

As pesquisas no campo de internacionalização da firma, envolvem ao menos 

dois momentos distintos: a entrada e o pós-entrada da firma no mercado 

estrangeiro.  
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A entrada diz respeito à decisão de inserção no mercado estrangeiro e 

envolve a escolha do país (Majkgard e Sharma, 1998), a escolha do modo de 

entrada (Erramilli & Rao, 1993), os passivos de entrada (Johanson & Vahlne 1990); 

e os fatores intervenientes. (Erramilli & Souza, 1995). 

A escolha do país diz respeito ao mercado estrangeiro no qual a firma irá 

entrar. Por exemplo, Majkgard e Sharma (1998) apontam que a escolha do país é 

baseada na intenção da firma de buscar oportunidades fora do mercado de origem. 

Já a escolha do modo de entrada abrange a forma como a firma acessa esse 

mercado escolhido, tais como exportação, modos contratuais (licenciamento e joint 

ventures). (Erramilli & Rao, 1993). Por sua vez, os passivos de entrada são os 

custos sociais e econômicos que as firmas enfrentam quando operam em mercados 

estrangeiros, como a dificuldade em familiarizar-se com a linguagem e sistemas 

econômicos do país de acolhimento. (Zaheer, 1995). Finalmente, os fatores 

intervenientes estão relacionados com aspectos que impactam a entrada da firma no 

mercado estrangeiro, como a incerteza (Erramilli & Souza, 1995) e aspectos 

institucionais.  (Asiedu, 2006) 

É importante ressaltar que a escolha do modo de entrada representa grande 

parte dos estudos relacionados com a entrada da firma no mercado estrangeiro 

(Canabal & White, 2008). Isso porque, no geral, defende-se que a escolha do modo 

de entrada é uma parte importante, senão crítica, da  internacionalização da firma 

(Root, 1987). Nesse sentido, as firmas se preocupam não somente sobre qual 

mercado entrar e quais atividades desenvolver, mas principalmente em como entrar. 

(Chang & Rosenzweig, 2001).   

Especificamente, quando uma firma decide entrar em um mercado 

estrangeiro, ela determina o modo adequado para organizar suas atividades. (Hill, 

Hwang & Kim, 1990). A escolha do modo de entrada é fator importante de uma 

operação internacional, mesmo sendo uma tarefa complexa (Root, 1987; Davidson, 

1982), já que implica em diferentes níveis de controle sob a operação. (Anderson & 

Gatignon, 1986; Calvet, 1981). O nível de controle significa a autoridade que a firma 

possui sob as decisões operacionais e estratégicas de suas operações estrangeiras. 

(Hill, Hwang & Kim, 1990).  Por exemplo, Hill, Hwang e Kim (1990) apontam que o 

nível de controle em casos de licenciamento é menor do que em casos de 

subsidiárias integrais.  
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Ainda sobre o modo de entrada da firma no mercado estrangeiro, é 

importante perceber as diferenças entre as firmas de manufatura e de serviços. De 

forma geral, o modo de entrada de firmas de manufatura pode ser caracterizado nos 

anos iniciais como exportação, seguida do estabelecimento de uma subsidiária de 

marketing e, consequentemente, a produção estrangeira. (Johanson & Wiedersheim-

Paul, 1975).  Já para as firmas de serviços, um escritório local normalmente lida com 

a produção e entrega dos serviços do começo ao fim e, com isso, envolve-se em 

problemas relacionados à produção, pessoas e consumidores. (Gronroos, 1999).  

Além disso, serviços diferem de produtos tangíveis, tanto em características 

físicas quanto em métodos de produção e entrega (Li, 1994; Edgett & Parkinson, 

1993)1. Por isso, as firmas de serviço e manufatura irão encontrar desafios únicos 

em sua entrada no mercado estrangeiro. (Erramilli & Rao, 1993; Nicoulaud, 1989; 

Vandermerwe & Chadwick, 1989).  

Para as firmas de serviços, uma forma tradicional de se internacionalizar é 

seguir firmas de manufatura para as quais estão fornecendo serviços em seus 

mercados domésticos. (Gronroos, 1999). Quando esses clientes se 

internacionalizam, as firmas de serviço têm a oportunidade de se 

internacionalizarem também e, muitas vezes, acabam sendo obrigadas a tal.	

(Weinstein, 1977; Vandermerwe & Chadwick, 1989). Como exemplo, pode-se citar 

estudos realizados com bancos e empresas de propaganda, nos quais a estratégia 

de seguir os clientes foi encontrada como a principal razão para internacionalização. 

(Nigh et al., 1986; Terpstra & Yu, 1988)2.  

Tal estratégia é conhecida como client-following e implica o entendimento de 

que a firma de serviço é parte de uma rede de internacional de troca, na qual os 

seus parceiros operam internacionalmente. (Majkgard & Sharma, 1998). Essa 

estratégia resulta em menor incerteza para a firma, já que, como parte dessa rede 

internacional, a mesma possui maior conhecimento do mercado. (Majkgard & 

Sharma, 1998).  Nesse sentido, Erramilli e Rao (1990) sugerem que as firmas que 

utilizam a estratégia de seguir o cliente apresentam três características: nos estágios 

																																																								
1	Erramilli (1990) dividiu os serviços para mercados estrangeiros em “serviços pesados” (design    
arquitetônico, educação, seguro de vida e música) e “serviços leves” (serviço de alimentação, 
cuidados de saúde, lavanderia e hospedagem). 	
2 Naturalmente, com o advento da tecnologia, as firmas de serviço estão menos dependentes de 
operações locais, podendo entrar em mercados estrangeiros através de plataformas tecnológicas. 
(Winsted & Patterson, 1998).  
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iniciais a firma consegue comprometer maior quantidade de recursos; a firma é 

capaz de comprometer maior quantidade de recursos em mercados com grande 

distância psíquica; e por último, a firma é capaz de comprometer recursos em 

empreendimentos de capital próprio no exterior.  

Outra estratégia de entrada adotada pelas firmas de serviços é conhecida 

como market-seeking. As firmas que optam por essa estratégia buscam parceiros 

estrangeiros para cooperar com sua entrada no mercado, identificando 

necessidades e suportando a firma no estabelecimento de relacionamentos. 

(Majkgard & Sharma, 1998).  Essas firmas possuem menos experiência e 

conhecimento do país de destino e estão mais expostas a problemas potenciais. 

(Majkgard & Sharma, 1998). Com base em suas pesquisas, Kilduff (1993) aponta 

que o custo dessa transferência de conhecimento e recursos é alto para a firma.  

 Após a compreensão de alguns aspectos sobre a entrada da firma no 

mercado estrangeiro, pode-se avançar para o entendimento do pós-entrada. 

Compreende-se como pós-entrada a sucessão de movimentos da firma em 

mercados estrangeiros após a entrada. A literatura sobre o tema apresenta 

contribuições importantes, entre elas: o processo de internacionalização da firma 

(Johanson & Vahlne, 1977, 1990; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975); e o papel 

das subsidiárias  (Kim, Rhee & Oh, 2011).  

Uma das abordagens mais influentes sobre o processo de internacionalização 

da firma é o modelo de Uppsala (Johanson & Wiedersheim-Paul,1975; Johanson & 

Vahlne, 1977), que apresenta a importância da aprendizagem experiencial e a 

construção de comprometimento para superar o que se denomina desvantagens de 

ser estrangeiro (Andersson, 2011; Johanson & Vahlne, 2013), ou seja, a dificuldade 

em se obter conhecimento do mercado, comprometer recursos, definir atividades e 

obter o comprometimento do mercado. (Johanson & Vahlne, 1977).  

De acordo com o modelo, pela falta de conhecimento em relação ao mercado 

estrangeiro, as firmas optam por entrar em mercados que têm proximidade com o 

país de origem, ou seja, menor distância psíquica. (Johanson & Sharma, 1987). A 

distância psíquica está relacionada a diversos fatores, sejam eles diferenças 

culturais, diferenças no ambiente de negócios ou nas regulamentações. 

(Wiedersheim-Paul, 1972). 

Mais especificamente, sendo baseado em estudos indutivos de firmas que 

iniciaram o processo de internacionalização (Johanson & Vahlne, 2013), o modelo 
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de Uppsala apresenta uma tentativa de explicar o processo de internacionalização a 

partir de um modelo dinâmico que retrata o mecanismo básico de 

internacionalização, o qual é separado em  aspectos do estado e da mudança do 

processo (Johanson & Vahlne, 1977) .  

Em relação aos aspectos do estado, Johanson e Vahlne (1977) afirmam que 

as questões que devem ser consideradas são o comprometimento de recursos nos 

mercados estrangeiros -  o que é chamado de comprometimento do mercado – e 

conhecimento sobre o mercado e operações no exterior – classificado no modelo 

como conhecimento do mercado. (Johanson & Vahlne, 1977). Já os aspectos de 

mudança são descritos como as atividades atuais da firma e as decisões de 

comprometimento de recursos para operações no mercado estrangeiro. (Johanson & 

Vahlne, 1977).  

Assim, as firmas evoluem em mercados estrangeiros por meio do 

aprendizado advindo de suas experiências de operações e atividades atuais em 

mercados estrangeiros. A experiência tem papel fundamental para a construção do 

corpo de conhecimento de uma firma em um determinado mercado e influencia as 

decisões sobre o nível de comprometimento e as atividades que surgirão (Johanson 

& Vahlne, 2009).  Além disso, elas evoluem em mercados estrangeiros pelas 

decisões de comprometimento que são tomadas para reforçar a posição delas 

nesses mercados, sendo o comprometimento compreendido como o volume de 

investimento e o seu custo de oportunidade. (Johanson & Vahlne, 2009).   

O modelo de Uppsala recebeu críticas de algumas naturezas. Uma dessas 

críticas reforçou o fato de o modelo ser muito determinístico, não respeitando a 

questão de que as firmas têm a opção de fazer escolhas estratégicas, assim como 

escolher os modos de entrada e expansão no mercado estrangeiro. (Reid, 1983). 

Outra crítica foi em relação ao modelo apresentar fatores importantes apenas para 

os estágios iniciais do processo de internacionalização, momento no qual a falta de 

conhecimento do mercado e recursos do mercado ainda são questões prementes. 

(Forsgren, 1989). Outro estudo também apresentou críticas diretas ao modelo de 

Uppsala, à medida que encontrou evidências que os padrões de desenvolvimento de 

firmas suecas no Japão não estavam de acordo com os esperados pelo modelo, 

principalmente no que tange à questão da falta de conhecimento do mercado, que, 

no caso estudado, não era um fator limitante ao processo de internacionalização. 

(Hedlund & Kverneland, 1985). Por fim, outra crítica foi o fato de o modelo não ser 
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válido para indústrias de serviços, aspecto percebido a partir de uma pesquisa 

realizada com consultores técnicos suecos na qual ficou evidenciado que o reforço 

acumulado de compromissos estrangeiros, presente no modelo, estava ausente. 

(Johanson & Sharma, 1987). 

Mais recentemente, Johanson e Vahlne (2009) revisaram o modelo de 

Uppsala alterando o seu nível de análise, que passa da firma para a sua inserção 

em uma rede de relacionamentos. (Johanson & Vahlne, 2009). Originalmente, o 

modelo de Uppsala privilegiou os relacionamentos intraorganizacionais da firma, 

levando somente em conta as relações apresentadas entre matriz e subsidiária 

focal, nas quais a matriz é responsável pela geração de conhecimentos e a 

subsidiária focal pela exploração em nível local. (Forsgren, 1989, 2002). Já o modelo 

revisado enfatiza os relacionamentos interorganizacionais da firma, principalmente 

os estabelecidos com os compradores e fornecedores locais (Johanson & Vahlne, 

2009).  

Assim, o modelo de internacionalização da firma revisado descreve processos 

dinâmicos e cumulativos de aprendizagem, como confiança e construção de 

comprometimento. (Johanson & Vahlne, 2009). Nessa visão, o aumento no nível de 

conhecimento pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a construção de 

confiança e comprometimento. (Johanson & Vahlne, 2009). Portanto, o processo de 

internacionalização da firma é pautado dentro de uma rede, na qual as relações são 

determinadas por níveis específicos de conhecimento, confiança e 

comprometimento, que podem ser distribuídos de forma desigual entre as partes que 

fazem parte do processo.  (Johanson & Vahlne, 2009). 

Outro aspecto importante no pós-entrada em mercados estrangeiros diz 

respeito à questão do papel das subsidiárias no processo de internacionalização. 

Para o modelo de Uppsala, as subsidiárias de vendas e ou produção se referem aos 

últimos estágios do processo de internacionalização, nos quais a firma atingiu um 

elevado grau de comprometimento de recursos. (Johanson & Vahlne, 2009).  Neste 

ponto de vista, a literatura tem destacado que as subsidiárias podem desempenhar 

um papel estratégico para as multinacionais. (Kim, Rhee & Oh, 2011). 

Mais especificamente, White e Poynter (1984) apontam que a subsidiária tem 

um papel importante na estratégia global da firma e deve desenvolver a competência 

de suas operações. Jarillo e Martinez (1990) afirmam que a subsidiária tem papel de 

determinar a localização das atividades funcionais e grau de integração das 
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atividades. Já Gupta e Govindarajan (1991) apresentam que a subsidiária tem a 

responsabilidade de gerenciar os fluxos de conhecimento dentro da firma entre os 

países. Por último, Birkinshaw e Morrison (1995) afirmam que a subsidiária deve 

realizar a integração de resultados de P&D.  

É importante ressaltar que existe um processo de evolução no papel 

desempenhado pelas subsidiárias. O desenvolvimento das subsidiárias pode ser 

definido como um processo no qual o seu papel estratégico muda (Hood et al., 

1994), o que acarreta em uma mudança fundamental em suas próprias estratégias. 

(White & Poynter, 1984). Por exemplo, uma subsidiária altera seu papel através de 

um processo incremental de integração de várias atividades da firma, assumindo, 

por vezes, mandatos mundiais de produtos e centros de excelência. (Hood & 

Taggart,1999). Nesse sentido, Hood e Taggart (1999) apontam três principais 

motivadores para a mudança de papel das subsidiárias: tarefas designadas pela 

matriz; escolha da própria subsidiária; e forças diretas do mercado local, tais como, 

novos competidores, mudanças políticas e econômicas. Em outras palavras, o papel 

de uma subsidiária é formado através da combinação de suas próprias capacidades, 

os recursos que estão disponíveis no ambiente local e os processos de tomada de 

decisão da multinacional. (Westney & Zaheer, 2001). 

Em suma,  abordou-se neste tópico a dimensão processual da 

internacionalização da firma, considerando como análise a entrada e o pós-entrada 

da firma no mercado estrangeiro. Como entrada, foi dada ênfase à escolha do modo 

de entrada e enfatizou-se a entrada em mercados estrangeiros por firmas de 

serviço. Já no pós-entrada, detalhou-se o modelo de Uppsala que aborda o 

processo de internacionalização da firma e discutiu-se o papel assumindo pelas 

subsidiárias.  

2.3 Internacionalização da firma: a dimensão institucional 
 

A pesquisa sobre a dimensão institucional no processo de internacionalização 

da firma ressalta os fatores institucionais do país de origem ou do país de destino. 

(Suarez-Ortega, Garcia-Cabrera & Knight, 2015; McCarthy & Puffer, 1997; Meyer & 

Nguyen, 2005). Entende-se por país de origem o país no qual a firma tem suas 

operações antes de se internacionalizar. Já o país de destino está relacionado com 

o mercado estrangeiro no qual a firma irá iniciar suas atividades. Por sua vez, os 



	 27	

fatores institucionais podem ser, de modo geral, compreendidos como 

características específicas de determinado contexto institucional, que, 

consequentemente, podem influenciar as operações internacionais da firma inserida 

neste contexto, como fatores políticos e culturais, regulamentações e leis. 

(Demirbag, McGuinness & Altay, 2010). De acordo com Bushman et. al (2004), 

fatores institucionais incluem os sistemas judiciais, a concorrência do mercado, o 

papel da imprensa, a conformidade fiscal e a economia/ política de cada país.   

                Mais recentemente, a pesquisa sobre internacionalização da firma tem 

chamado atenção para as economias emergentes. Nesse caso, analisam-se firmas 

que têm suas origens em tais economias (Boehe, 2016) ou que internacionalizam 

suas atividades nesses contextos geográficos (Meyer & Nguyen, 2005; Maa, Ding & 

Yuan, 2016). Para fins dessa dissertação, direcionam-se os entendimentos para a 

pesquisa que tem como foco o país de destino, a qual analisa os fatores 

institucionais presentes nas economias emergentes e o seus impactos no processo 

de internacionalização da firma. 

As economias emergentes têm sido consideradas como uma grande 

oportunidade de crescimento na história do capitalismo (McKinsey Quarterly, 2012), 

já que o crescimento dos mercados desenvolvidos tem chegado ao seu extremo 

(Suarez-Ortega, Garcia-Cabrera & Knight, 2015), fazendo com que muitas firmas 

busquem as economias emergentes como meio de aprofundar suas operações 

internacionais. (Prahalad & Hart, 2002).  

Diferentemente das economias desenvolvidas, onde a informação é mais 

facilmente obtida e trocada e os investidores podem obter informações mais 

completas sobre os agentes econômicos (Xu, Zhou & Phan, 2010), nas economias 

emergentes o ambiente de negócio é mais frágil e a proteção jurídica insuficiente, 

gerando um alto nível de desinformação. (Lin, Pen, Yang & Sun, 2009). Tal privação 

da informação acarreta aumento dos custos de transação, especialmente os 

relacionados à obtenção de informações sobre os agentes econômicos do país de 

destino. (Wei & Clegg, 2015). Em outras palavras, a privação das informações faz 

com que as firmas tenham maior necessidade de adaptação ao ambiente local para 

obter informações e tenham dificuldade em entender aspectos relevantes do 

mercado estrangeiro, como regime de taxa de câmbio e seus impactos. (Wei & 

Clegg, 2015).  
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Outro aspecto importante sobre as economias emergentes é a questão da 

incerteza do ambiente. A incerteza é uma característica marcante de economias 

emergentes e tem sido destacada nos estudos sobre escolhas do modo de entrada 

da firma. (Ahsan & Musteen, 2011). Normalmente, a incerteza em economias 

emergentes tende a ser maior devido às fragilidades política e econômica, ausência 

de instituições fortes e escassez de informação. (Ahsan & Musteen, 2011).  

As instituições formais representam outro aspecto importante no contexto das 

economias emergentes. Essas instituições são, por exemplo, as regras jurídicas e 

suas aplicações, os direitos de propriedade, os sistemas de informação e os regimes 

regulatórios. (Meyer, Estrin, Bhaumik & Peng, 2009).  Tais instituições têm um papel 

essencial em uma economia para suportar o funcionamento eficaz das transações 

entre agentes econômicos, fazendo com que as firmas e indivíduos realizem 

transações sem acarretar em custos excessivos ou riscos indevidos. (North, 1990; 

Peng, 2009).  

Diferentemente das economias desenvolvidas, as economias emergentes 

apresentam instituições formais mais frágeis, que estão sujeitas a mudanças mais 

constantes. (Peng, 2003). Em economias desenvolvidas, as instituições são bem 

mais sólidas e muitas vezes parecem ser até mesmo invisíveis, já que as regras 

estabelecidas são de amplo conhecimento. (McMillan, 2008). Já nas economias 

emergentes, a ausência de instituições fortes se torna evidente, fazendo com que as 

firmas fiquem expostas às incertezas que comprometem sua atuação. (McMillan, 

2008).  

No contexto das  economias emergentes, um dos aspectos abordados pelas 

pesquisas de internacionalização da firma está relacionado com a seleção do modo 

de entrada da firma em mercados estrangeiros. (Kalyanaram, Robinson, & Urban, 

1995; Kumar & Subramaniam, 1997). 

Conforme discutido anteriormente, entende-se por modo de entrada a forma 

operacional que a firma escolhe para entrar no mercado estrangeiro. Normalmente, 

essas formas incluem: exportação, licenciamento, joint ventures e subsidiárias 

integrais, tais como investimentos greenfield e aquisições. (Ashan & Musteen, 2011). 

Cada um desses modos de entrada implica diferentes níveis de recursos, controle 

organizacional, retornos futuros esperados e exposição ao risco. (Anderson & 

Gatignon, 1986; Buckley & Casson, 1998). 
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Apesar do modo de entrada da firma ser um tópico de pesquisa tradicional em 

Negócios Internacionais (Shaver, 2013), a ênfase em economias emergentes é 

relativamente recente (Meyer & Nguyen, 2005) e destaca principalmente pesquisas 

na China (Pan & Chi, 1999; Pan & Tse, 2000). De modo geral, essas pesquisas 

discutem a relação de características institucionais de tais países, como a incerteza 

(Wooster, Blanco & Sawyer, 2016) e o papel das instituições (Maa, Ding & Yuan, 

2016), com a escolha do modo entrada. O que se tem observado é que tais 

pesquisas apresentam a relação de uma característica específica, como a incerteza, 

por exemplo, e seu impacto em um tipo de modo de entrada da firma, como joint 

ventures, por exemplo. 

Nesse sentido, ressaltando a incerteza do mercado, Kogut e Kulatilaka (2001) 

apontam que a escolha da firma pela estratégia de joint venture em mercados com 

alto grau de incerteza é adequada para explorar novos mercados e construir 

capacidades para a firma, já que essa estratégia faz com que a firma tenha 

condições de lidar com a incerteza através da obtenção de conhecimento e 

aprendizado de acordo com as relações de negócios do país de destino. Black e 

Mendenhall (1990) sugerem que esse aprendizado deve ser desenvolvido através 

do conhecimento das práticas e mercados locais, aprendizado das rotinas e 

processos específicos de parceiros. Esses resultados são corroborados por 

Demirbag, McGuinness e Altay (2010), que apontam em suas pesquisas que em 

mercados nos quais as incertezas são elevadas, as firmas optam pela estratégia de 

joint venture ao invés de subsidiárias integrais.  

 Outra característica institucional ressaltada nas pesquisas sobre o modo de 

entrada da firma em economias emergentes é o papel das instituições. Meyer, 

Estrin, Bhaumik e Peng (2009) ressaltam que quanto mais fortes forem as 

instituições em uma economia emergente, menor será a tendência de a firma optar 

por uma joint venture. Da mesma forma, os autores apontam que quanto mais forte 

for a dependência da firma em relação aos recursos locais do mercado para 

aumentar sua competitividade, menor será a chance de a firma optar por um 

greenfield como modo de entrada.  

Tais proposições estão baseadas na visão de que as firmas estrangeiras em 

economias emergentes necessitam ter acesso aos recursos locais para superar as 

ineficiências causadas pela fragilidade das instituições. No entanto, instituições 

fracas tornam o acesso a esses recursos difícil. Isso não somente inibe a entrada 
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por greenfield, como também  aumenta os custos de aquisições de firmas locais. 

Dessa forma, as joint ventures fornecem um meio para acessar recursos de firmas 

locais, incluindo recursos como redes, para contrapor os impactos de um contexto 

institucional mais frágil. (Delios & Beamish, 1999). 

As questões políticas, tais como a corrupção e a instabilidade política, 

também foram abordadas na pesquisa do modo de entrada da firma em economias 

emergentes. Kouznetsov, Dass e Schmidt (2014), por exemplo, sugerem que 

quando as firmas têm ciência dos efeitos que os fatores políticos podem ter em suas 

operações em economias emergentes com alta atratividade econômica as mesmas 

tendem a escolher um modo de entrada de baixo comprometimento, como a 

exportação. Segundo os autores, tal opção se dá pela fraca aplicação da lei e a 

existência de práticas corruptas generalizadas em economias emergentes, fazendo 

com que as firmas que conhecem as características do país não entrem no mercado 

estrangeiro utilizando modos de entrada de alto comprometimento.  

Asiedu (2006) também aborda as questões políticas e seus impactos no modo 

de entrada da firma em economias emergentes. Para o autor, a instabilidade política 

e a corrupção são fatores que não promovem investimentos diretos estrangeiros. 

Sobre este ponto, é interessante notar que outras pesquisas sobre o impacto da 

corrução e da fragilidade da aplicação das leis chegam a esta mesma conclusão, 

qual seja: esses aspectos políticos não são fatores propulsores de investimento 

estrangeiro. (Asiedu & Villamil, 2000; Wei 2000). 

Outro aspecto abordado pelas pesquisas de internacionalização da firma em 

economias emergentes é o que se pode chamar de suscetibilidade de ser 

estrangeiro (liability of foreignness - LOF). A LOF é a implicação de custos extras 

envolvidos no estabelecimento de operações da firma em um mercado estrangeiro. 

(Hymer, 1976). Em economias emergentes, nas quais a informação não pode ser 

obtida e trocada facilmente, as firmas incorrem em custos mais elevados devido à 

LOF. (North, 1990).  

Estudos relacionados com o processo de aquisição mostram, por exemplo,  

que o impacto da LOF acontece ao longo de todo o processo de internacionalização 

da firma. (Wei & Clegg, 2015). Durante a pré-aquisição, as firmas adquirentes 

enfrentam uma LOF severa devido à má informação sobre as instituições, já que as 

firmas têm um acesso desigual ao conjunto de informações e, por isso, enfrentam 

graus de incerteza de avaliação, o que afeta as decisões finais. (Xu, 2010). Já no 
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pós-aquisição, à medida que o processo de integração é desenvolvido, a firma ainda 

enfrenta obstáculos devido à falta de informação. (Wei & Clegg, 2015). Nesse 

sentido, Vaara (2003) sugere que as aquisições internacionais em economias 

emergentes levam, muitas vezes, a uma integração mais lenta e mais flexível. 

Sob outro prisma, Yildiz e Fey (2011) analisam a questão da LOF 

relacionando-a com a disponibilidade de recursos locais. Para os autores, os custos 

associados à LOF são moderados pelo nível de dependência de uma subsidiária em 

relação aos recursos disponíveis localmente em economias emergentes, de tal 

forma que quanto menor for essa dependência, menores serão os custos. Ou seja, 

quanto maior o grau de relacionamento de uma subsidiária com fornecedores e 

recursos locais, menos dependência dos recursos ela terá, e menor será a LOF da 

firma, já que a subsidiária conseguirá desenvolver suas atividades sem depender 

excessivamente de agentes externos.  

Em suma,  abordou-se neste tópico a dimensão institucional da 

internacionalização da firma, considerando o país de destino. Apresentou-se as 

principais características das economias emergentes e ressaltou-se características 

institucionais que impactam o processo de internacionalização da firma,  em especial 

o  modo de entrada. No próximo tópico, apresenta-se o quadro teórico dessa 

dissertação, o qual relaciona as dimensões processual e institucional do processo de 

internacionalização da firma.  

2.4 Quadro Teórico 
 

Com base na discussão apresentada anteriormente, destacamos duas 

dimensões para o entendimento do processo de internacionalização da firma em 

economias emergentes. A primeira dimensão, denominada processual, indica que a 

internacionalização da firma pode ser entendida a partir da entrada ou do pós-

entrada da firma. Quando se entende a internacionalização da firma a partir da 

entrada, dá-se ênfase aos eventos que caracterizam o processo conduzido pela 

firma para iniciar as operações no mercado estrangeiro. Por sua vez, quando se leva 

em consideração o pós-entrada, assume-se que a firma já iniciou suas operações no 

país de destino escolhido e se defronta com aspectos inerentes à evolução neste 

país, como, por exemplo, obtenção de conhecimento. (Johanson & Vahlne, 1977). 

Já a dimensão institucional salienta os fatores institucionais do mercado estrangeiro, 
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entendidos como características específicas inerentes ao contexto do país, como, 

por exemplo, a corrupção. (Brouthers, Gao & MCnicol, 2008). 

Com base nessas duas dimensões, elaboramos o quadro teórico desta 

dissertação que relaciona a dimensão processual e a institucional, gerando uma 

matriz 2x2 com quatro quadrantes (Figura 1). 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Quadro teórico.  
Fonte: Autor da pesquisa 

 

O primeiro quadrante aponta que fatores institucionais influenciam a entrada 

da firma no mercado estrangeiro. Isso quer dizer que os estudos que abordam esta 

influência selecionam um ou mais fatores institucionais do país de destino e 

examinam a influência de tal(is) fator(s) em algum evento da entrada da firma no 

mercado estrangeiro, como, por exemplo, o modo de entrada.  

O quadrante 2 assume que não há relação de fatores institucionais com o 

processo de entrada da firma no mercado estrangeiro. Os estudos que adotam esta 

perspectiva subscrevem a ideia de que estes fatores não são importantes ou então 

são desprezíveis no que tange ao processo de internacionalização da firma. Assim, 

a firma é capaz de iniciar as operações internacionais em determinado mercado 

estrangeiro independente de quão similar e ou diferente este mercado é em relação 

ao seu mercado de origem. 
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O terceiro quadrante apresenta que os fatores institucionais têm influência no 

pós-entrada da firma no mercado estrangeiro. Os estudos que consideram essa 

perspectiva apresentam a relação de fatores institucionais do país de destino com 

algum aspecto do pós-entrada da firma no mercado estrangeiro, como, por exemplo, 

a questão do conhecimento.  

O último quadrante assume que não há relação direta de fatores institucionais 

com o pós-entrada da firma no mercado estrangeiro. Os estudos que adotam essa 

visão apresentam aspectos inerentes ao processo de pós-entrada da firma, como o 

papel das subsidiárias e o efeito da adoção de diferentes estratégias de 

internacionalização, porém não abordam de maneira explícita a influência dos 

fatores institucionais neste processo. Dessa forma, a firma é capaz de realizar as 

atividades de pós-entrada no país de destino independente das diferenças ou 

semelhanças com o seu país de origem. 

Em suma, o quadro teórico é composto de duas dimensões (processual e 

institucional) que dão origem a uma matriz com quatro situações: entrada com 

presença de fatores institucionais; entrada sem a presença de fatores institucionais; 

pós-entrada com presença de fatores institucionais; e pós-entrada sem presença de 

fatores institucionais. Essas situações estão detalhadas a seguir.  

2.4.1 Entrada com presença de fatores institucionais  
 

A primeira situação do quadro teórico trata da entrada da firma no mercado 

estrangeiro deparando-se com a presença de fatores institucionais advindos do 

mercado estrangeiro. Ou seja, neste quadrante aborda-se o processo de entrada da 

firma quando existe a presença de algum desses fatores no país de destino. Assim, 

busca-se compreender a influência desses aspectos no processo de entrada da 

firma. 

O pressuposto dos estudos que adotam essa perspectiva é que algum fator 

institucional, como, por exemplo, a incerteza ou aspectos políticos do país de 

destino interferem na decisão de entrada da firma no mercado estrangeiro, já que 

impactam a escolha do modo de entrada da firma, atraem ou dificultam 

investimentos diretos estrangeiros e ou aumentam ou diminuem o risco do processo 

de entrada da firma. 



	 34	

Nos estudos envolvendo a entrada da firma com a presença de fatores 

institucionais, argumenta-se, por exemplo,  que a incerteza influencia a decisão de 

investimentos diretos estrangeiros (Erramilli & Souza, 1995), assim como a 

corrupção e a atratividade do mercado também são fatores intervenientes nesta 

entrada. (Brouthers, Gao & MCnicol, 2008). Nesse sentido, o estudo de Asiedu 

(2006) apresenta que grandes mercados locais, dotações de recursos naturais, boa 

infraestrutura, baixa inflação e um sistema legal eficiente, promovem investimento 

direto estrangeiro.  

Além desses estudos, outros pesquisadores apresentam a relação dos fatores 

institucionais com a escolha do modo de entrada da firma. Chang e Rosenzweig 

(2001) afirmam que a taxa de câmbio é um fator que favorece a decisão da firma 

pela estratégia de aquisição. Brouthers e Brouthers (2003) apontam que as firmas 

que percebem um alto grau de incerteza no mercado estrangeiro preferem utilizar 

joint ventures como estratégia de entrada já que poderão contar com o 

conhecimento da firma parceira para iniciar as operações com menor grau de risco. 

Hill, Hwang & Kim (1990) sugerem que em mercados estrangeiros de alto risco, com 

maior distância institucional e demanda incerta, a firma opta por modos de entrada 

com menor comprometimento de recursos. Neste caso, o menor comprometimento 

de recursos se dá pelo fato de a firma conseguir estabelecer sua operação com 

menor grau de risco e conseguir deixar o mercado estrangeiro mais facilmente em 

caso de insucesso da operação. 

É importante ressaltar que em economias emergentes, a situação 

apresentada no quadro teórico se torna ainda mais evidente, já que essas 

economias apresentam, por natureza, características institucionais marcantes que 

tendem a influenciar o processo de entrada da firma. Como foi visto no tópico 

anterior do referencial teórico, as economias emergentes têm características 

específicas que as tornam fonte de estudo de pesquisadores no campo da 

internacionalização. Essas características são, por exemplo, maior incerteza local, 

maior fragilidade das instituições, nível mais elevado de corrupção, entre outros.  

McCarthy e Puffer (1997) afirmam que  ambientes jurídico e político incertos, 

bem como políticas fiscais opressivas afetam as estratégias de entrada das firmas 

em economias emergentes, aumentando o risco do processo de entrada da firma e 

tornando a entrada mais onerosa. Meyer, Estrin, Bhaumik e Peng (2009) ressaltam 

que quando as instituições são sólidas em um determinado mercado estrangeiro, 
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menor será a chance de a firma optar por uma estratégia de joint venture. Isso 

porque a firma terá o suporte de leis e regras claras, que suportarão a sua entrada 

no país de destino. Kogut e Kulatilaka (2001) apontam que a opção de entrada de 

joint venture é a mais adequada para firmas que querem entrar em economias 

emergentes com alto grau de incerteza. Nesse caso, a opção por joint venture  se 

torna adequada porque o parceiro local detém conhecimento e experiência que 

podem atenuar a influência de fatores institucionais advindos dos mercados 

estrangeiros, notadamente as economias emergentes. 

2.4.2 Entrada com ausência de fatores institucionais  
 

A segunda situação do quadro teórico trata da entrada da firma no mercado 

estrangeiro com a ausência ou com a falta de relevância dos fatores institucionais 

advindos do país de destino. Ou seja, neste quadrante aborda-se o processo de 

entrada da firma quando os fatores institucionais não são considerados no processo 

de internacionalização da firma. Assim, busca-se compreender aspectos inerentes à 

entrada da firma em um determinado mercado estrangeiro, independentemente das 

características institucionais do país.  

O pressuposto dos estudos que adotam essa perspectiva é que os fatores 

institucionais do país de destino, como, por exemplo, a incerteza ou aspectos 

políticos, não são relevantes ou não interferem na decisão de entrada da firma no 

mercado estrangeiro. É importante ressaltar que estes estudos foram realizados, em 

sua maioria, em países de destinos cujos fatores institucionais eram, em maior ou 

menor grau, semelhantes aos dos países de origem. Neste sentido, eles abrangem 

processos de entrada em países desenvolvidos por parte de firmas oriundas de 

países desenvolvidos.   

Assim, os estudos envolvendo a entrada da firma sem a presença de fatores 

institucionais abordam aspectos que são inerentes ao processo de entrada em si, 

como, por exemplo, estratégias de entrada de firmas de serviços e a questão da 

experiência na escolha do modo de entrada da firma no mercado estrangeiro.  

Sobre as estratégias de entrada de firmas de serviços, Majkgard e Sharma 

(1998) apontam que esse tipo de firma tende a optar por duas diferentes estratégias 

de entrada no país de destino. São elas: client-following e market-seeking. A 

primeira trata de uma forma tradicional das firmas de serviços se 
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internacionalizarem. As mesmas optam por seguir firmas de manufatura para as 

quais estão fornecendo serviços em seus mercados domésticos. (Gronroos, 1999). 

Já a estratégia de market-seeking está relacionada com firmas que optam por 

buscar parceiros estrangeiros para cooperar com sua entrada no mercado, 

identificando necessidades e suportando a firma no estabelecimento de 

relacionamentos. (Majkgard & Sharma, 1998). Estudos apontam que a estratégia de 

seguir os clientes foi encontrada como a principal razão para a internacionalização 

de firmas de serviços, tais como agências de propaganda e consultorias 

empresariais, já que facilita a entrada da firma no país de destino pela obtenção de 

conhecimento. (Nigh et al., 1986; Terpstra & Yu, 1988). 

Em relação à questão da experiência no modo de entrada da firma, Davidson 

(1982) aponta que a experiência advinda de entradas em outros mercados e a 

experiência anterior no país de destino aumentam a preferência da firma pela 

entrada através de subsidiárias próprias. Essa visão mostra que firmas menos 

experientes tendem a perceber maior incerteza e risco em relação à sua entrada em 

um mercado estrangeiro. Entretanto, de maneira oposta, Kogut e Singh (1988) 

observam que não existe relação entre o grau de experiência e o grau de controle da 

firma em seu processo de entrada no país de destino. Segundo os autores, isso 

explica o fato de firmas americanas utilizarem a estratégia de joint venture ao invés 

de subsidiárias próprias na entrada em mercados estrangeiros desenvolvidos.   

É importante ressaltar que a literatura de internacionalização apresenta 

poucos estudos de firmas oriundas de países desenvolvidos que se 

internacionalizam para economias emergentes sem apresentar a influência de 

fatores institucionais no processo de entrada. Nesse sentido, um dos estudos que 

aborda o processo de entrada da firma em economias emergentes sem ressaltar tais 

fatores apresenta a relação das vantagens específicas da firma com o país de 

destino (Purkayastha, 2015). O autor relata que os grupos de negócio que se 

internacionalizam para economias emergentes desenvolvem um novo conjunto de 

vantagens específicas no país de destino. Essas vantagens, no caso, são distintas 

das vantagens específicas do país de origem.  
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2.4.3 Pós-entrada com presença de fatores institucionais  
 

A terceira situação do quadro teórico trata do pós-entrada da firma no 

mercado estrangeiro deparando-se com a presença de fatores institucionais, 

advindos do país de destino. Ou seja, neste quadrante aborda-se o processo de 

pós-entrada da firma quando existe a presença de algum desses fatores no país de 

destino. Assim, busca-se compreender a influência desses aspectos na continuidade 

do processo de internacionalização da firma.  

O pressuposto dos estudos que adotam essa perspectiva é que algum fator 

institucional, como, por exemplo, a disponibilidade de recursos naturais e a 

fragilidade das leis, interferem nas atividades da firma após a sua entrada no 

mercado estrangeiro, já que impactam diversos aspectos, como por exemplo, o 

papel das subsidiárias e a superação da LOF. 

Nos estudos envolvendo o pós-entrada da firma com a presença de fatores 

institucionais, argumenta-se que as firmas adquirem conhecimentos e experiência 

no pós-entrada no país de destino a fim de se estabelecer no mercado estrangeiro, 

já que o contexto institucional de cada mercado é único e pode impactar as 

atividades de pós-entrada da firma no país de destino. (Suarez-Ortega; Garcia-

Cabrera & Knight, 2015). De acordo com Scott (2008), existem elementos 

regulatórios, normativos e culturais que desempenham um papel importante na 

construção do conhecimento da firma e que podem minimizar o impacto dos fatores 

institucionais no pós-entrada da firma.  

Além desses estudos, outros pesquisadores apresentam a relação dos fatores 

institucionais com a superação da LOF. Wei e Clegg (2015) afirmam que as firmas 

conseguem superar a dificuldade em estar em um mercado estrangeiro com fatores 

institucionais marcantes através da obtenção de conhecimento. Segundo os autores, 

essa obtenção de conhecimento se dá através primeiramente da estrutura 

desenvolvida pela firma para que suas atividades cumpram os objetivos 

estabelecidos e, em sequência, através dos recursos adquiridos pela firma, que 

atuam para fortalecer o conhecimento da firma e superar as dificuldades impostas 

pelo contexto institucional. (Wei & Clegg, 2015). 
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2.4.4 Pós-entrada sem presença de fatores institucionais  
 

A quarta e última situação do quadro teórico trata do pós-entrada da firma no 

mercado estrangeiro com a ausência ou com a falta de relevância dos fatores 

institucionais advindos do país de destino. Ou seja, neste quadrante aborda-se o 

processo que sucede a entrada da firma quando os fatores institucionais não 

apresentam relação com o processo de internacionalização da firma ou então não 

são considerados. Assim, busca-se compreender aspectos inerentes ao processo de 

pós-entrada da firma no país de destino, negligenciando as características 

institucionais do país.  

O pressuposto dos estudos que adotam essa perspectiva é que os fatores 

institucionais do país de destino, como, por exemplo, a fragilidade das instituições, 

não são relevantes ou não interferem no pós-entrada da firma no mercado 

estrangeiro. É importante ressaltar, como foi dito anteriormente, que estes estudos 

foram realizados, em sua maioria, em países de destinos que apresentam contextos 

institucionais relativamente semelhantes aos dos países de origem. 

Assim, os estudos envolvendo o pós-entrada da firma sem a presença de 

fatores institucionais abordam aspectos que são inerentes ao processo de 

continuidade da firma no mercado estrangeiro após a sua entrada, como por 

exemplo, o processo de internacionalização de firmas de manufatura e o papel das 

subsidiárias. 

Em relação ao processo de internacionalização de firmas de manufatura, 

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) apresentam o Modelo de Uppsala, que aponta 

a aprendizagem experiencial e a construção de comprometimento como fatores 

determinantes para a firma superar as dificuldades em atuar em um mercado 

estrangeiro (Andersson, 2011; Johanson & Vahlne, 2013), ou seja, a dificuldade em 

obter conhecimento do mercado, comprometer recursos, definir atividades e obter o 

comprometimento do mercado. (Johanson & Vahlne, 1977).  

Sobre o papel das subsidiárias, ressalta-se que as mesmas desempenham 

um importante papel para o pós-entrada da firma no mercado estrangeiro. O próprio 

Modelo de Uppsala aponta que as subsidiárias de vendas e ou produção se referem 

aos últimos estágios do processo de internacionalização da firma, momento no qual 

a firma atingiu um elevado grau de comprometimento de recursos. (Johanson & 

Vahlne, 2009).  
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Outros autores também destacam os papéis das subsidiárias. Por exemplo, 

White e Poynter (1984) mostram que a subsidiária desempenha um papel importante 

na estratégia global da firma. Jarillo e Martinez (1990) apontam que a localização 

das atividades funcionais e o grau de integração das mesmas é papel da subsidiária, 

já que a mesma está próxima da operação da firma e apta a aplicar as melhores 

práticas para a condução das atividades da firma em determinado mercado 

estrangeiro.  Já Gupta e Govindarajan (1991) apontam a responsabilidade de 

gerenciar os fluxos de conhecimento dentro da firma para a subsidiária, sendo que a 

mesma está próxima do local onde o conhecimento é gerado e pode gerenciar os 

aspectos relevantes que devem ser compartilhados com outras partes da firma em 

outros países. 

É importante ressaltar que durante a revisão de literatura não foram 

encontrados estudos que enfocam o pós-entrada da firma em economias 

emergentes sem que alguma característica institucional fosse mencionada. Como foi 

dito anteriormente, o que caracteriza as pesquisas do campo da internacionalização 

em economias emergentes é a ênfase em fatores institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 40	

3. METODOLOGIA  
 

Nos capítulos anteriores foi apresentada a questão de pesquisa, bem como o 

referencial teórico e o quadro de análise dessa dissertação. Neste capítulo, 

descreve-se a metodologia utilizada como suporte para a realização do estudo em 

questão, abrangendo os aspectos que tangem a preparação e execução da 

pesquisa.  

Apresenta-se primeiramente o método de pesquisa utilizado nessa 

dissertação, estudo de caso incorporado de natureza qualitativa sob uma 

perspectiva longitudinal, ressaltando suas características e justificando a sua 

escolha. Em seguida, apresentam-se os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados. Por último, abordam-se os procedimentos realizados para a análise de 

dados. 

3.1 Método de pesquisa 
 

Para analisar o processo de internacionalização da firma em mercados 

emergentes, optou-se pelo estudo de caso incorporado de natureza qualitativa sob 

uma perspectiva longitudinal.  

A justificativa da escolha do método estudo de caso para embasar a pesquisa 

se dá pelo fato de o estudo de caso ser uma estratégia de investigação que tenta 

examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, no qual as 

fronteiras entre o fenômeno estudado e o contexto são entrelaçadas. (Yin, 1981). Ou 

seja, o método é utilizado para lidar com situações do contexto com a expectativa 

que elas poderão contribuir para a compreensão do fenômeno estudado (Yin, 2001). 

No caso estudado, o processo de internacionalização da firma escolhida ressalta, 

em maior ou menor grau, as peculiaridades dos contextos no qual tal processo se 

desenrolou, ou seja, nas oito economias emergentes pesquisadas. Isso quer dizer 

que o processo de internacionalização da firma selecionada reflete as características 

de tais contextos e, portanto, sua análise não deve ser dissociada das mesmas.  

Além disso, este método permite a obtenção de dados com riqueza de 

detalhes utilizando, para tanto, diversas fontes de coleta de dados, tais como 

entrevistas e relatórios gerenciais das firmas envolvidas. (Eisenhardt,1989). 
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O estudo de caso incorporado se deve ao fato de ser um estudo de um caso 

único, mas realizado em unidades múltiplas de análise. (Yin, 1981).  Neste caso, a 

pesquisa foi realizada com um único caso, o processo de internacionalização da 

firma americana, porém as análises do processo ocorreram em unidades distintas. 

Essas unidades são representadas pelas oito economias emergentes pesquisadas, 

sendo que cada unidade possui um processo de internacionalização específico. 

Já a natureza qualitativa do estudo de caso possibilita maior compreensão e 

detalhamento do objeto pesquisado nos diversos contextos nos quais a firma está 

presente. (Pettigrew, 1995). Além disso, possibilita maior flexibilidade em relação ao 

levantamento de dados (Meyer, 2001) a partir de fontes de dados múltiplas, 

facilitando a compreensão de situações que podem mudar ao longo do tempo. 

(Chiles, Meyer & Hench, 2004). Dessa forma, o pesquisador pode desenvolver 

análises e construir novos entendimentos sobre o tema pesquisado. (Pettigrew, 

1995). 

A perspectiva longitudinal para a pesquisa baseia-se em estudos que avaliam 

a internacionalização como um processo. (Cavusgil, 1980; Andersen, 1993; 

Johanson & Vahlne, 1977, 2009). Essa perspectiva busca descrever e analisar uma 

sequência de eventos que se transformam em outros eventos, como é o caso de 

processos de internacionalização. (Van de Ven & Huber, 1990). Nessa pesquisa, 

buscou-se compreender o processo de internacionalização como uma sequência de 

eventos, que foi dividido em dois momentos (entrada e pós-entrada) e a sua relação 

com os fatores institucionais presentes nas economias emergentes. Além disso, tal 

opção é legitimada pela realização de estudos prévios sobre processos de 

internacionalização da firma. (Coviello, 2006). 

3.2 Coleta de Dados 
 

Como primeiro passo da coleta de dados, definiu-se o caso que é objeto 

deste estudo. Neste trabalho, o caso foi escolhido tendo como base uma firma 

multinacional que se internacionalizou em economias emergentes.  

O primeiro critério de escolha do caso foi baseado na intenção do 

pesquisador em estudar os processos de internacionalização da firma em 

economias emergentes. Isso significa que a firma deveria operar em ao menos uma 

economia considerada emergente, como, por exemplo, África do Sul, Turquia ou 
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México. O segundo foi a questão processual, ou seja, a firma em questão deveria 

não ter somente entrado em determinada economia emergente, mas deveria 

também apresentar certa evolução de atividades nessa economia. O terceiro foi a 

acessibilidade de informações do pesquisador que permitiu a construção do caso. 

(Eisenhardt, 1989; Yin, 2005). Ressalta-se que o pesquisador possui nível de 

relacionamento estreito com diversos profissionais da firma escolhida. E, por fim, a 

intimidade do pesquisador com o segmento de atuação da firma foi um critério 

importante para a escolha do caso, o que permitiu maior interação com os 

entrevistados, favorecendo o levantamento de dados com maior profundidade. (Yin, 

2005). 

A firma em questão chama-se Prosci, um instituto de gestão de mudanças 

americano. A firma iniciou suas atividades nos Estados Unidos em 1994 e 

atualmente possui 32 firmas afiliadas que representam os seus produtos e serviços 

em 38 países. Dos 38 países, a Prosci está presente em 18 classificados como 

economias emergentes. Para esse trabalho foram selecionadas oito economias 

emergentes, nas quais as firmas já tinham iniciado suas operações no momento do 

início da pesquisa. As firmas das outras 10 economias emergentes firmaram 

parceria com a Prosci após o início dessa pesquisa. 

Para considerar essas oito economias como emergentes obedeceu-se as 

principais referências de estudos sobre economias mundiais, que levam em 

consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), fornecido pela 

Organização das Nações Unidas, e o Produto Interno Bruto (PIB), apresentado pelo 

Fundo Monetário Internacional, para classificar os mercados. 

É importante salientar que no âmbito da economia mundial, não existe uma 

definição consensual em relação à classificação das economias em emergentes ou 

não. Sabe-se que o termo surgiu na década de 1990 pelo Banco Mundial e, desde 

então, tornou-se um jargão econômico em todo o mundo. De forma geral, as 

economias emergentes possuem níveis medianos de desenvolvimento, alta 

produção industrial, boa capacidade de exportação e dinamismo econômico. O 

BRIC, por exemplo, foi um termo criado pelo economista inglês Jim O'Neil em 2001 

para se referir às quatro principais economias emergentes mundiais: Brasil, Rússia, 

Índia e China. Em 2006, o BRIC deixou de ser apenas um termo e se tornou um 

acordo internacional entre os países membros. Já em 2011, a África do Sul entrou 

para esse grupo, formando, então, o BRICS. 
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No segundo passo, iniciou-se a coleta de dados propriamente dita. Neste 

trabalho, optou-se pelo levantamento de dados secundários e pela entrevista 

individual. Para Eisenhardt (1989) e Yin (2001), tratam-se de duas das fontes de 

coleta de dados mais importantes para a elaboração de estudos de caso de 

natureza qualitativa. Além disso, com a utilização de várias fontes de dados elevou-

se a validade interna do estudo por meio da triangulação de dados. (Greenwood, 

1973; Bonoma, 1985; Yin, 2005; Eisenhardt & Graebner, 2007). 

A coleta de dados secundários foi realizada por meio de busca de arquivos, 

relatórios, contratos, materiais de marketing, planos de negócio e outros materiais 

das firmas acessadas. Os documentos foram obtidos através do envio pelas firmas 

acessadas e também pela própria Prosci. Os materiais que tinham cunho mais 

confidencial, como, por exemplo, contratos, planos de negócio e apresentações de 

resultado foram enviados pela Prosci. Neste caso específico, as firmas das 

economias emergentes pesquisadas foram pouco receptivas no envio destes 

documentos. A documentação voltada para a rotina das firmas acessadas, como, 

por exemplo, materiais de marketing, relatórios e publicações na imprensa foi 

enviada pelas próprias firmas.  

Toda essa documentação resultou em aproximadamente 447 páginas de 

dados sobre o processo de negociação da firma americana com os afiliados, 

análises dos mercados, planos de negócio, dados de resultado empresarial de cada 

firma afiliada, como faturamento, rentabilidade, market share, entre outros, além do 

acesso à nove websites, como mostra a Tabela 1: 

 
Tabela 1 
 
Dados Secundários 
 

Fonte Unidade Quantidade 

Planos de negócio Páginas 91 

Contratos de parceria Páginas 75 

Apresentações de resultado Páginas 123 

Materiais de marketing Páginas 102 

Outros materiais Páginas 56 

Site das firmas Websites 09 

 
Fonte: Autor da pesquisa 
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Além dos dados secundários, foi utilizada foi a entrevista individual. Para essa 

pesquisa foi elaborado um roteiro de entrevista, em inglês, cujo objetivo era fornecer 

condições adequadas para que os entrevistados comentassem sobre eventos dos 

processos de internacionalização nas oito economias emergentes onde a Prosci 

opera, focando em dois principais aspectos que interessam diretamente a este 

estudo (ver Apêndice A).  

O primeiro diz respeito ao mercado emergente no qual a firma afiliada tem 

origem. Neste aspecto interessou analisar os fatores que motivaram a entrada da 

firma americana no mercado emergente, bem como as características do mercado 

no processo de internacionalização da firma no país, com perguntas do tipo: 1) 

“Quais fatores levaram a Prosci a entrar nesse mercado?;  2) “A escolha do mercado 

foi influenciada por fornecedores e/ou clientes?”; 3) “Como estava o mercado no 

momento em que a Prosci decidiu entrar?”.  

O segundo aspecto diz respeito ao processo de internacionalização em si. 

Neste quesito buscou-se compreender como se deu o processo de entrada da firma 

americana nas economias emergentes estudadas, o desenvolvimento do negócio ao 

longo do tempo e os relacionamentos estabelecidos pelas firmas afiliadas, com 

perguntas do tipo: 1) “Como o processo de entrada aconteceu nesse mercado?”; 2) 

“Como e por que o modo de entrada foi selecionado?”; 3) Quais foram os grandes 

desafios encontrados após a entrada nesse mercado?”. 

A escolha dos profissionais entrevistados se deu a partir do alinhamento com 

a Prosci em relação aos profissionais de cada firma afiliada em cada uma das oito 

economias emergentes que estavam ou estiveram envolvidos com o processo de 

internacionalização e que teriam condições de participarem dessa pesquisa. Esse 

levantamento gerou uma lista com quatorze profissionais aptos a participarem da 

pesquisa. Após o levantamento dos nomes dos profissionais, foram incluídos mais 

três entrevistados da firma americana diretamente ligados ao processo de 

internacionalização da Prosci.  

Com os nomes levantados, o entrevistador solicitou que o vice-presidente da 

Prosci enviasse um e-mail para todos os possíveis entrevistados convidando-os para 

participarem do trabalho, reforçando a importância das atividades para o 

pesquisador e para as próprias firmas, que poderão visualizar os resultados após a 

conclusão da pesquisa. 
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Em seguida, o pesquisador entrou em contato com cada um dos possíveis 

entrevistados solicitando uma data e horário para realizar a entrevista. De uma 

maneira geral, todas as firmas foram muito receptivas e se dispuseram a participar 

das entrevistas. Apenas duas firmas selecionadas não quiseram envolver outros 

profissionais que estavam selecionados para as entrevistas por considerarem que os 

mesmos não teriam condições de responder as perguntas. Dessa forma, foram 

entrevistados doze profissionais das firmas de economias emergentes e três da 

Prosci. 

Em relação ao perfil dos profissionais entrevistados, é importante ressaltar 

que o perfil requerido exigiu indivíduos que, direta ou indiretamente, participaram do 

processo de internacionalização da Prosci seja nos Estados Unidos ou em uma das 

economias emergentes escolhidas. Além disso, foi fundamental que esses 

profissionais tivessem posições executivas nas firmas já que as firmas parceiras da 

Prosci são firmas de médio e pequeno porte. Isso significa que os próprios 

proprietários foram responsáveis por todo o processo de negociação com a firma 

americana e implementação das atividades de internacionalização. Seguindo esse 

pressuposto, todos os entrevistados eram donos das firmas ou tinham posições 

estratégicas nas mesmas. 

No total, foram realizadas 15 entrevistas, no período de 16/05/2016 a 

05/07/2016, que foram registradas por gravação, totalizando 23 horas e 44 minutos 

de gravação, como mostra a Tabela 2.  
 
 
 
          Tabela 2 
 

                      Entrevistas 
 

# Posição Duração 
(horas) 

1 CEO – Parceiro Cingapura 0:52 
2 CEO – Parceiro Países do Oriente Médio 1:10 
3 CEO – Parceiro Polônia 1:04 
4 CEO – Parceiro México 1:22 
5 Diretora Comercial – Parceiro Malásia 0:48 
6 CEO – Parceiro Nigéria 1:14 
7 CEO – Parceiro África do Sul 1:20 
8 CEO – Parceiro Turquia 0:54 
9 Diretor Comercial – Parceiro México 0:50 

10 Gerente de Parcerias Internacionais - Prosci  3:20 
11 CEO - Prosci 1:52 
12 Vice-Presidente de Negócios Internacionais - Prosci 3:45 
13 Diretora de Projetos – Parceiro África do Sul 1:25 
14 Diretora de Projetos – Parceiro Turquia 0:53 
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15 Diretor de Gestão de Mudanças– Parceiro Polônia 0:57 
 

Total  23:44 
 
 
                         Fonte: Autor da pesquisa 

 

O roteiro de entrevistas foi enviado previamente por e-mail aos entrevistados 

para a melhor preparação para os trabalhos. Além disso, o pesquisador enviou um 

e-mail previamente para garantir que as dúvidas sobre a entrevista fossem sanadas.  

No início de cada entrevista foi solicitada a autorização para realizar tal 

gravação, que foi concedida por todos os participantes. Todas as entrevistas foram 

realizadas em inglês via Skype, ferramenta de comunicação instantânea, já que 

todos os profissionais estavam em países diferentes do pesquisador e o tempo para 

a realização da pesquisa e os custos envolvidos com o deslocamento do 

pesquisador inviabilizariam entrevistas presenciais.   

As entrevistas foram iniciadas com a explicação do objetivo da pesquisa e o 

contexto para a realização da mesma a fim de deixar o entrevistado mais envolvido 

e ciente das informações que seriam tratadas, evitando dúvidas quanto à utilização 

das informações obtidas e expressando o compromisso da pesquisa com a 

qualidade.	(Bauer & Gaskell, 2002). 

Apesar das perguntas do roteiro de entrevistas terem sido elaboradas em 

uma sequência lógica, alguns profissionais da Prosci, que foram entrevistados sobre 

todas as economias emergentes, preferiram esgotar todas as perguntas de uma 

economia emergente antes de passar para a próxima economia, enquanto outros 

preferiram responder as mesmas perguntas simultaneamente em relação a todos os 

mercados.  

Todas as entrevistas foram transcritas, o que gerou 30 documentos 

totalizando 286 páginas. Esses documentos, bem como os dados secundários, 

forneceram a base para a análise de dados, descrita a seguir. 

3.3 Análise de dados 
 

O primeiro passo para a condução da análise de dados foi agrupar as 

respostas dos entrevistados de acordo com cada pergunta do roteiro de entrevistas. 

Esse trabalho foi realizado a partir da leitura dos relatos dos entrevistados, já que as 

respostas não eram lineares e, em uma mesma parte da entrevista, foram 
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encontrados relatos importantes para outras perguntas. Com isso, a primeira etapa 

permitiu comparar as respostas dos entrevistados, obtendo um panorama geral dos 

dados primários e identificando possíveis divergências. (Miles & Huberman, 1994). 

Este primeiro passo gerou 88 arquivos com os dados primários, 11 para cada 

economia emergente pesquisada: África do Sul, Cingapura, Malásia, México, 

Nigéria, Países do Oriente Médio (GCC Countries), Polônia e Turquia, gerando 165 

páginas. Esses 11 arquivos contemplavam os grandes blocos de perguntas sobre o 

mesmo assunto que foram realizadas ao longo das entrevistas, como, por exemplo, 

os fatores que levaram a firma americana a entrar no mercado. 

Com o mesmo objetivo do primeiro passo, o segundo passo foi a separação 

dos dados secundários de acordo com cada pergunta do roteiro de entrevistas de 

cada economia emergente, gerando 10 arquivos que totalizam 97 páginas. Esses 

arquivos também foram agrupados pelos grandes blocos de perguntas do roteiro de 

entrevistas, apresentando os dados secundários que suportavam o entendimento do 

aspecto pesquisado, como, por exemplo, dados sobre resultados financeiros do 

parceiro da firma americana. 

O terceiro passo foi realizar a consolidação e resumo dos documentos 

elaborados com os dados primários e secundários, eliminando informações 

repetidas, resultando em oito documentos, um para cada economia emergente. 

Dessa forma, o pesquisador obteve um resumo das respostas de todas as perguntas 

do roteiro de entrevista com base em dados primários e secundários, realizando a 

triangulação dos dados (Yin, 2005) em três níveis: primário, secundário e primário 

versus secundário.  

Neste momento, algumas divergências foram encontradas, como, por 

exemplo, visões distintas sobre as razões de entrada em determinado mercado 

advindas da firma americana e dos entrevistados das economias emergentes,  como 

exemplificado abaixo:  

 

“Tínhamos a Malásia como país em potencial para termos operação e fomos 

proativos nesse processo” (entrevistado da firma americana) 

“Entramos em contato com a Prosci para solicitarmos uma possível parceria 

internacional ”- (entrevistado do parceiro da Malásia) 
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Porém, a apresentação do desenho da estratégia da Prosci não mostra a 

Malásia como um país prioritário (dados secundários do tipo apresentações de 

resultados). Para sanar esse tipo de divergência, o pesquisador entrou em contato 

novamente com os entrevistados por e-mail e solicitou mais uma conversa por 

Skype para sanar essas dúvidas. Na conversa, o pesquisador instigou os 

entrevistados a pensarem sobre os pontos de divergência, buscando dados que 

suportassem as respostas. De uma maneira geral, todas as divergências foram 

sanadas e estavam ligadas à falta de informação detalhada do entrevistado sobre o 

aspecto perguntado.  

O quarto passo da análise de dados se deu a partir dos documentos gerados 

no passo anterior e consistiu em elaborar quadros sintéticos que comparavam as 

respostas de cada pergunta entre as economias emergentes, o que gerou 24 

planilhas. O quadro apresentou seis colunas. A primeira coluna estava relacionada 

com todas as respostas consolidadas para determinada pergunta. Já as oito colunas 

seguintes correspondiam aos oito mercados estrangeiros estudados. Dessa forma, 

quando uma resposta era comum a todos os mercados estrangeiros, as oito colunas 

eram marcadas com um “x”. Da mesma forma, se uma resposta atendia apenas três 

economias emergentes, essas colunas correspondentes eram também marcadas 

com um “x” e as outras cinco ficavam em branco. Com esse trabalho realizado foi 

possível obter os primeiros indícios de quais respostas eram comuns a um ou mais 

mercados estrangeiros e quais eram as respostas individuais de cada mercado 

estrangeiro. 

Por exemplo, considerando a pergunta “Quais fatores fizeram a Prosci entrar 

nesse mercado?”, o quadro sintético apresentou alguns indícios de forma clara e 

visual nas economias emergentes pesquisadas que a Prosci foi acionada por firmas 

oriundas desses mercados se oferecendo para serem parceiras da firma americana. 

Ou seja, a Prosci não teve ações proativas para entrar nos mercados em questão.  

A partir deste momento, a análise de dados ocorreu a partir do mapeamento 

processual do caso estudado. Por meio desta técnica de análise de dados, o 

pesquisador tenta documentar de forma mais completa possível a sequência de 

eventos pertinentes ao estudo em questão. (Pentland, 1999). Em outras palavras, a 

sequência de eventos é o núcleo fundamental da estrutura narrativa, já que a 

mesma incorpora sequência e tempo, sendo naturalmente adequada para o 

desenvolvimento de teorias processuais. (Pentland, 1999). 
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Assim, o passo seguinte foi identificar os eventos ligados ao processo de 

internacionalização da Prosci que deveriam ser descritos no caso de cada economia 

emergente. Para essa análise foram considerados eventos ligados à entrada e ao 

pós-entrada das firmas nas economias emergentes. Conforme o quadro teórico, 

considerou-se como entrada os eventos anteriores à decisão de entrada no mercado 

estrangeiro. Como pós-entrada, considerou-se os eventos posteriores ao início da 

operação na economia emergente.  

A principal fonte de dados para a realização desse passo foram os dados 

secundários, que identificavam as datas dos principais eventos ligados à entrada e 

pós-entrada da Prosci nas economias emergentes pesquisadas, conforme 

demonstrado em relatórios da Prosci:  

 

“Assinatura do contrato de parceria com África do Sul” - (entrada) 

“Realização da primeira turma do Programa de Certificação”- (pós-entrada) 

 

Ao final desse passo, foram identificados em média 12 eventos em cada 

economia emergente, sendo em média cinco relacionados à entrada e sete ao pós-

entrada da firma. Por exemplo, na Malásia houveram sete eventos de entrada e 

cinco de pós-entrada enquanto na Nigéria foram quatro eventos de entrada e oito de 

pós-entrada. 

 Esses eventos foram organizados de forma cronológica para cada economia 

emergente (Pentland, 1999), com o intuito de facilitar o entendimento de sua 

evolução. (Langley, 1999). Cabe salientar que esses eventos são marcos 

importantes do processo de internacionalização da firma americana e que se 

repetiram ao longo das entrevistas. Eles foram identificados a partir do entendimento 

das grandes etapas do processo de internacionalização da Prosci, que de forma 

geral, foram similares nas oito economias pesquisadas. 

Com o processo de internacionalização de cada economia emergente 

mapeado, partiu-se para o próximo passo, que consistiu em identificar os fatores que 

influenciaram a entrada e o pós-entrada em cada economia emergente. Nesta etapa 

foram geradas duas planilhas sintéticas que apresentavam os principais fatores 

levantados nas entrevistas para a entrada da firma no mercado estrangeiro e os 

principais fatores que influenciaram o pós-entrada.   
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Como resultado, foram identificados dois grandes fatores que interferiram na 

entrada da Prosci nas economias emergentes pesquisadas: demanda do cliente e 

demanda de parceiro, e seis fatores institucionais que influenciaram o pós-entrada: 

maturidade do mercado, estabilidade econômica, taxa de câmbio, idioma, terrorismo 

e dependência política. Alguns fatores apareceram nas próprias entrevistas 

realizadas, conforme exemplificado a seguir: 

 

“[...] a partir do momento em que fiz a certificação nos Estados Unidos 

visualizei uma grande oportunidade de levar para o meu mercado [...]”  

(demanda do cliente) 

“[...] já atuava com a Prosci no meu país e vi uma oportunidade de expandir a 

nossa atuação para outro mercado [...]” (demanda de parceiro)  

“[...] a grande dificuldade em nosso mercado é a falta de maturidade para o 

assunto que trabalhamos [...]” (maturidade do mercado)  

 “[...] 90% das minhas receitas são de prestação de serviços para o governo 

[...]” (dependência política)  

 

Já outros fatores foram mais evidenciados nos dados secundários, como em 

relatórios de pagamento de royalties da Prosci, no qual fica evidente o impacto da  

taxa de câmbio na operação de parceiros de economias emergentes, como 

demonstrado abaixo: 

 

- O valor pago para a firma americana em royalties por parceiros de 

economias emergentes é, em média, 80% menor que o valor pago por parceiros de 

economias desenvolvidas. (Relatório de gestão da Prosci)  

- O preço estabelecido para pagamento de royalties pela Prosci é 30% menor 

para parceiros advindos de economias emergentes. (Contrato de parcerias da 

Prosci) 

 

Com o levantamento dos fatores intervenientes na entrada e no pós-entrada 

em cada economia emergente, foi possível possível realizar uma análise 

comparativa entre as oito economias pesquisadas, através de uma planilha sintética 

que apresentava os fatores institucionais e o processo de entrada e pós-entrada da 

firma em cada uma das economias. Os processos de internacionalização, entrada e 
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pós-entrada, que sofreram impacto de algum fator institucional eram assinalados 

com um “x”. Quando não existia a relação, era deixado em branco. Dessa forma, foi 

possível concluir a análise de dados dessa pesquisa que contemplará os seus 

resultados no capítulo a seguir.  
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 

Este capítulo é dedicado à descrição e análise de dados. Na primeira parte, 

apresenta-se a firma objeto dessa pesquisa. Em seguida, apresenta-se o processo 

de internacionalização da Prosci nas oito economias emergentes pesquisadas. Em 

cada economia, relaciona-se o quadro teórico dessa dissertação com o processo de 

internacionalização mapeado. Por último, encerra-se o capítulo com a análise 

comparativa. 

4.1 A Prosci  
 

A Prosci, de Professional + Science, é um instituto de gestão de mudanças 

com sede na cidade de Fort Collins, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Foi  

fundado em 1994 por Jeff Hiat, um engenheiro, que percebeu que os projetos em 

que ele estava envolvido não atingiam os seus resultados porque as pessoas não 

adotavam as mudanças ali propostas.  

A missão declarada da Prosci é desenvolver a competência de mudanças nos 

indivíduos para que as organizações consigam ter agilidade organizacional e 

alcancem seus objetivos de negócio através de seus projetos.  

Assim, a Prosci desenvolve os profissionais das organizações com base no 

conhecimento em gestão de mudanças, que é fornecido através de treinamentos 

sobre a sua metodologia para todos os níveis da organização, de empregados a 

executivos, literatura sobre gestão de mudanças e pesquisa acadêmica. Atualmente, 

a Prosci é considerada uma importante referência sobre gestão de mudanças por 

desenvolver a cada dois anos a pesquisa de “Melhores Práticas em Gestão de 

Mudanças”, juntamente com a Universidade do Colorado.  

Atualmente, a Prosci tem mais de 45.000 profissionais certificados em sua 

metodologia ao redor do mundo, sendo que 80% das empresas da Fortune 100 

utilizam a metodologia da Prosci em seus projetos. 

Nos últimos cinco anos a firma americana passou por um processo intenso de 

internacionalização e deixou de operar apenas nos Estados Unidos e em países 

vizinhos, como Canadá e México. Atualmente, a Prosci está presente em 38 países 

através de parceiros, chamados de Global Affiliates, os quais representam seus 
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produtos e serviços ao redor do globo e promovem a sinergia da metodologia da 

Prosci em nível global. 

Atualmente, a Prosci realiza mais de 200 turmas de certificação em gestão de 

mudanças nos Estados Unidos por ano, certificando mais de 3.000 profissionais. A 

rede de parceiros da Prosci também tem uma importante contribuição para o 

negócio, realizando mais de 450 turmas anualmente, certificando mais de 5.000 

profissionais. 

4.2 Parceiro - África do Sul  

4.2.1 Informações gerais 
 

O parceiro da Prosci da África do Sul é uma firma que tem como sócios dois 

profissionais que são italianos, mas com forte ligação pessoal e profissional com o 

país.  

A firma foi constituída em 2007 justamente para atender os requisitos da 

Prosci para ser um parceiro oficial, sendo que um deles é ser uma firma formalizada 

no país. Desde então, o parceiro tem como atividade empresarial os serviços de 

gestão de mudanças da Prosci. 

4.2.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci na África do Sul pode ser visto 

na Figura 2 que apresenta os primeiros eventos deste processo.  

 
Figura 2. Internacionalização da Prosci na África do Sul. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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profissionais foram realizar o Programa de Certificação Internacional em Gestão de 

2006	
Evento	1	

Cer$ficação	
Prosci	de	

profissionais	
do	mercado	

2006	
Evento	2	

Proposta	dos	
profissionais	para	
serem	parceiros	

da	Prosci	

2007	
Evento	3	

Aprovação	dos	
profissionais	

como	parceiros	

2007	
Evento	4	

Abertura	da	
empresa	

2007	
Evento	6	
Início	da	

comercialização	
dos	produtos	da	

Prosci	

2008	
Evento	7	

Par$cipação	em	
congressos	e	
seminários	

ENTRADA	 PÓS-ENTRADA	

2009	
Evento	8	

Desalinhamentos	
com	a	Prosci	

2009	
Evento	9	
Ações	de		

marke$ng	mal	
sucedidas	

2010	
Evento	10	

Criação	do	capítulo	
da	ACMP	

2007	
Evento	5	
Preparação	
do	parceiro	



	 54	

Mudanças Prosci, um dos principais produtos da Prosci, nos Estados Unidos. O 

programa teve a duração de três dias e os profissionais aprenderam a metodologia 

da Prosci e conheceram executivos da firma americana no programa. (Evento 1).  

Ao retornarem para a África do Sul, os profissionais começaram a aplicar a 

metodologia em projetos e perceberam que o método da Prosci era diferenciado. 

Neste momento, notaram que não havia firmas na África do Sul que forneciam 

produtos e serviços semelhantes.  

Após realizarem algumas análises e pesquisas informais no país, os 

profissionais decidiram entrar em contato com a Prosci para verificar quais eram os 

procedimentos para levar os produtos e serviços de gestão de mudanças para a 

África do Sul. (Evento 2). 

 

“Percebi que a metodologia da Prosci era tudo o que eu sempre 
busquei como profissional e nunca tinha encontrado.” (CEO da 
firma da África do Sul) 
 
“Logo me toquei que levar a Prosci para a África do Sul poderia 
ser uma grande oportunidade.” (Diretora de Projetos da firma da 
África do Sul) 

 

Neste momento a Prosci ainda não tinha uma estrutura formal que cuidasse 

de parcerias internacionais. O próprio fundador da Prosci era responsável por definir 

as estratégias e etapas para o processo de parcerias. Porém, mesmo sem um 

processo estruturado, a firma americana exigiu que os profissionais abrissem uma 

firma formal na África do Sul, já que os mesmos eram profissionais liberais. O 

processo de validação da parceria ocorreu através de uma reunião presencial entre 

os profissionais e o fundador da Prosci nos Estados Unidos. (Evento 3). 

Em 2007, os profissionais abriram a firma na África do Sul e iniciaram o 

processo de formalização da parceria com a Prosci. Pela falta de estrutura da 

Prosci, como foi dito anteriormente, o processo foi formalizado através de um acordo 

que contemplava quais eram os direitos e obrigações de cada parte envolvida na 

parceria. (Evento 4). 

Durante seis meses os profissionais começaram a estruturar toda a operação 

da Prosci na África do Sul, que envolvia o entendimento dos produtos e serviços, 

estrutura de suporte para o funcionamento da firma, preparação de instrutores para 

a realização de treinamentos, desenvolvimento do planejamento de marketing, entre 
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outros. Essa preparação ocorreu de forma menos formal e diretamente com 

profissionais da firma americana, que instruíram os profissionais a se prepararem da 

maneira adequada para a comercialização dos produtos. Essa etapa de preparação 

da firma representa o último evento da entrada da Prosci na África do Sul. (Evento 

5). 

Ainda em 2007, iniciou-se o pós-entrada da Prosci na África do Sul com a 

comercialização dos produtos e serviços. Neste momento a Prosci iniciou a venda 

de produtos e serviços através do website da firma sul-africana e, principalmente, 

pela rede de relacionamentos dos executivos da firma. (Evento 6). 

Para alancar os negócios e construir o entendimento do mercado sobre o 

negócio da Prosci, em 2008 a firma da África do Sul participou de diversos 

congressos e seminários sobre temas correlatos à gestão de mudanças, como 

gestão de projetos e gestão de pessoas. Essas iniciativas foram importantes para 

que o mercado sul-africano começasse a perceber a necessidade da gestão de 

mudanças em diversos tipos de projetos. (Evento 7). 

 

“Participar de congressos e seminários foi uma grande 
estratégia para tornar a Prosci mais conhecida no mercado.” 
(CEO da firma da África do Sul) 

 

Já em 2009, com um ano de operação, a firma da África do Sul começou a 

enfrentar desalinhamentos com a Prosci. Como a firma americana não apresentava 

uma estrutura interna que suportasse seu crescimento, como processos, pessoas e 

tecnologia, os parceiros não tinham o suporte necessário para evoluir nos negócios 

em seus mercados. Esses desalinhamentos eram advindos de falta de 

comunicação, falta de alinhamento da estratégia global, ausência de processos e 

gestão dos parceiros. (Evento 8). 

A falta de alinhamento entre a Prosci e a firma sul-africana gerou retrabalhos 

e dificuldade em construir uma estratégia mais assertiva na África do Sul, porém 

despertou na Prosci a visão de que era necessário estruturar melhor sua rede de 

parceiros e gestão empresarial. 

 

“A experiência na África do Sul nos fez ver que precisamos nos 
organizar melhor para crescermos mundialmente através dos 
nossos parceiros.” (Gerente de Parcerias Internacionais da 
Prosci) 
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Como uma das iniciativas realizadas para fomentar o negócio na África do 

Sul, foram conduzidas intensas ações de marketing em 2009, como utilização de 

campanhas do Facebook, LinkedIn, entre outras. Essas ações foram tomadas pelos 

executivos da firma sul-africana sem o suporte de consultorias especializadas no 

assunto, com a crença de que conseguiriam atingir mais profissionais e empresas no 

país. Porém, após oito meses, os próprios executivos perceberam que essas ações 

não estavam gerando retorno para o negócio e chegaram à conclusão, juntamente 

com a Prosci, que os produtos e serviços da Prosci eram muito específicos e que 

necessitavam de uma maior maturidade do mercado para apresentarem um maior 

volume de vendas. A partir desse momento, a firma parou de investir em ações de 

marketing com essas características. (Evento 9). 

 

“Investimos muito em mídias sociais e anúncios pagos. 
Achávamos que conseguiríamos alavancar os negócios. Foi 
uma grande frustração.” (Diretora de Projetos da firma da África 
do Sul) 

 

Com o entendimento mais claro dos executivos da firma sul-africana que a 

gestão de mudanças era um negócio especializado, a firma iniciou movimentos para 

conseguir fortalecer a disciplina no país. Para tanto, em 2010, foi responsável pelo 

desenvolvimento do capítulo nacional da ACMP – Associação dos Profissionais de 

Gestão de Mudanças no país, ação que disseminou a importância da disciplina de 

gestão de mudanças para os profissionais da África do Sul. A ACMP é uma 

associação global que foi criada pela Prosci nos Estados Unidos para justamente 

fortalecer a prática de gestão de mudanças. Na África do Sul a associação tinha 

como presidente um dos executivos da firma sul-africana e conseguiu em pouco 

tempo ter associados de várias partes do país que já atuavam com gestão de 

projetos, gestão de pessoas e gestão de mudanças. (Evento 10). 

Essas ações de pós-entrada foram fundamentais para que a Prosci 

apresentasse crescimento em quase todos os anos da sua operação na África do 

Sul. Em 2008, a firma americana cresceu 20% em faturamento em relação ao ano 

anterior. Em 2009 apresentou 30% de crescimento. Já em 2010 houve um 

crescimento de 35%. Em 2011 o crescimento atingiu os 59% em relação a 2010. Em 

2012 apresentou crescimento de 19%.  Já em 2013 o crescimento foi de 24%. Em 
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2014 houve um crescimento de 58%. O único ano que apresentou queda no 

crescimento da Prosci foi 2015. Em 2015 a firma apresentou queda de 45% em seu 

faturamento devido a fatores políticos e econômicos. 

4.2.3 Fatores intervenientes 
 

Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, tanto na 

entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 3 . 

 
Figura 3. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci na África do Sul. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Inicialmente, observa-se que o fator que influenciou a entrada da Prosci na 

África do Sul foi a demanda de intermediário. Isso significa que a Prosci não teve 

uma atitude proativa para entrar na África do Sul. A demanda ocorreu a partir de 

profissionais sul-africanos que perceberam a oportunidade de representar o instituto 

americano em seu país. Este fator, demanda de intermediário, não é considerado 

um fator institucional. Nesse sentido, a entrada da Prosci na África do Sul não sofreu 

influência de fatores institucionais.  

Com relação ao pós-entrada, observa-se que três fatores, todos eles 

classificados como institucionais, apresentaram certa influência nesta fase do 

processo de internacionalização da Prosci na África do Sul. São eles: maturidade do 

mercado, estabilidade econômica e taxa de câmbio. 
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A baixa maturidade do mercado para o tema de gestão de mudanças foi uma 

das primeiras barreiras enfrentadas pela firma americana, que estava acostumada a 

comercializar seus produtos e serviços em economias desenvolvidas, como Estados 

Unidos e Austrália, que apresentam alto grau de maturidade empresarial. No caso 

da África do Sul, primeira economia emergente que a Prosci iniciou suas operações, 

o nível de maturidade era considerado baixo e as firmas não conheciam e nem viam 

importância em gerenciar mudanças. Tal influência foi marcante no Evento 9. Como 

as firmas locais não tinham um percepção de valor sobre os programas de gestão 

de mudanças, fator este desconhecido pelos executivos da firma sul-africana, houve 

um investimento de marketing em mídia de massa, que, conforme relatado, não 

trouxe os resultados esperados. Em função desses investimentos, os executivos 

concluíram que havia um desconhecimento das firmas locais sobre a gestão de 

mudanças, o que os levou a fazer não somente investimentos de marketing mais 

específicos, como também a desenvolver outras formas de acessar o mercado, 

como o Evento 10, que marcou a criação da ACMP no país. 

Outro aspecto que influenciou o pós-entrada foi a estabilidade econômica que 

a África do Sul apresentava em 2007. Mesmo com baixa maturidade em gestão de 

mudanças, as firmas locais tinham condições financeiras de investir em produtos e 

serviços de alto valor agregado. Nesse sentido, a influência da estabilidade 

econômica, de algum modo, serviu como contraponto à baixa maturidade de 

mercado. Se por um lado, boa parte das firmas locais não atribuía valor à gestão de 

mudanças, por outro lado, aquelas que percebiam que tal abordagem poderia 

contribuir para a consecução de projetos encontravam pouca dificuldade em arcar 

com os custos de iniciativas de treinamento e consultoria, por exemplo.   

Porém, mesmo com a estabilidade econômica presente, a moeda local da 

África do Sul apresentava grande desvalorização frente ao dólar americano, o que 

impactava diretamente nos valores dos produtos e serviços, já que a firma sul-

africana pagava royalties em dólar para comercialização dos produtos da Prosci. Em 

2007, 1 RAND, moeda da África do Sul, valia em média 0,14 centavos de dólar 

americano. Dessa forma, os produtos e serviços da Prosci na África do Sul 

apresentavam valores altos, que apenas as firmas com maior maturidade e 

entendimento da importância da gestão de mudanças estavam dispostas a arcar. 

Além disso, a desvalorização cambial impactava diretamente o pagamento de 

royalties da firma da África do Sul para a Prosci, que era realizado em moeda 
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americana. Tal desvalorização impactava diretamente o valor dos produtos e 

serviços e o pagamento dos direitos de propriedade intelectual.  

Em suma, o processo de entrada da Prosci na África do Sul não foi 

influenciado por fatores institucionais e se deu por uma demanda de intermediários, 

porém o processo de pós-entrada sofreu influência direta de três fatores 

institucionais: maturidade de mercado, taxa de câmbio e estabilidade econômica. 

4.3 Parceiro – Países do Oriente Médio 

4.3.1 Informações gerais 
 

A firma que representa a Prosci nos países do Oriente Médio, conhecidos 

como GCC Countries - Conselho de Cooperação do Golfo, é uma firma  

estabelecida desde 2007 na Arábia Saudita. 

Desde sua criação, a firma atua com treinamentos e serviços de consultoria 

em gestão de mudanças para firmas oriundas do Conselho de Cooperação do Golfo, 

atuando diretamente em Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e 

Kuwait.  

4.3.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci nos Países do Oriente Médio 

está apresentado na Figura 4 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 

Figura 4. Processo de Internacionalização da Prosci nos Países do Oriente Médio. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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A entrada da Prosci nos Países do Oriente Médio iniciou-se em 2006 quando 

um profissional da Arábia Saudita resolveu participar do Programa de Certificação 

Internacional em Gestão de Mudanças da Prosci nos Estados Unidos. Esse 

profissional trabalhava na época com projetos de implantação de sistemas 

integrados de gestão empresarial em uma firma do país. Em uma de suas buscas 

por metodologias e abordagens de gestão de mudanças organizacionais, o 

profissional se deparou com a Prosci e decidiu participar do programa de certificação 

da firma americana. Durante três dias o profissional participou de um treinamento 

intensivo sobre a metodologia da Prosci, aprendendo ferramentas, modelos e 

métodos de trabalho. Esse treinamento ocorreu em setembro de 2006 nos Estados 

Unidos e contou com a participação de profissionais de todo o mundo. (Evento 1). 

 

“Eu já atuava com gestão de mudanças em meus projetos, mas 
não tinha uma visão de uma metodologia global, como é o caso 
da Prosci.” (CEO da firma dos Países do Oriente Médio) 

 

Após o treinamento, o profissional retornou para a Arábia Saudita e começou 

a pesquisar mais sobre a firma americana e as firmas que atuavam com a 

metodologia ao redor do mundo. Para tanto, começou a participar de congressos 

que tinham executivos da Prosci como palestrantes, como, por exemplo, o 

congresso da ACMP – Associação dos Profissionais de Gestão de Mudanças, que 

acontece anualmente nos Estados Unidos, e realizar visitas em clientes da Prosci.  

Com essas iniciativas o profissional percebeu que a metodologia da Prosci 

apresentava grande aceitação por parte do mercado e fornecia embasamento 

teórico que sustentava a sua aplicação. Além disso, percebeu que a Arábia Saudita 

não tinha uma firma que tivesse a visão de gestão de mudanças oferecida pela 

Prosci. Dessa forma, o profissional percebeu que poderia ser uma grande 

oportunidade levar a firma americana para o seu país.  

 

“Eu me dei conta que não tínhamos uma firma na Arábia Saudita 
que tivesse a visão da Prosci em gestão de mudanças. Percebi 
que trazer a Prosci para o meu país poderia ser um grande 
negócio.” (CEO da firma dos Países do Oriente Médio) 
 

Em meados de 2007, o profissional entrou em contato com a Prosci para 

formalizar o seu interesse em representar a firma americana em seu país. Esse 
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contato ocorreu diretamente com o presidente da firma americana, que, na época, 

era responsável pela aprovação de novos parceiros. (Evento 2). 

No momento da solicitação, a Prosci ainda não tinha muitos parceiros globais. 

Dessa forma, não apresentava um processo estruturado para aprovação e gestão da 

sua rede de firmas parceiras. Porém, a firma americana tinha alguns pré-requisitos 

já estabelecidos para aprovar parceiros que a representasse fora dos Estados 

Unidos. Um desses critérios era que o parceiro deveria ser uma firma formal 

estabelecida no país.  

 

“A Prosci só atua com firmas estabelecidas formalmente nos 
países. No primeiro momento nós assustamos por ter recebido 
uma proposta de um profissional que não tinha uma firma 
estabelecida na Arábia Saudita, mas já tínhamos esse critério 
bem claro.” (CEO da Prosci) 

 

Como o profissional não tinha uma firma na Arábia Saudita, a Prosci exigiu 

que, para ele ser representante da Prosci no país, ele deveria abrir uma firma com 

todos os requisitos legais. Somente após a abertura da firma e as análises de 

mercado realizadas pelo profissional, a Prosci poderia aprovar a parceria.  

A partir desse retorno da firma americana, o profissional da Arábia Saudita 

iniciou a construção de análises de negócio para compreender de forma mais 

detalhada sobre a viabilidade de sair de sua firma e atuar como parceiro da Prosci. 

Após três meses de análises, o profissional se convenceu de que realmente poderia 

ter sucesso com o investimento de representar a Prosci no país.  

 
“Os estudos que realizei foram decisivos para que eu tomasse a 
decisão de sair de onde eu trabalhava e abrir a minha própria 
firma. Nesse sentido, os pré-requisitos da Prosci foram 
importantes até mesmo para a minha decisão.” (CEO da firma 
dos Países do Oriente Médio) 
 

A partir dessa decisão, o profissional iniciou o processo de desligamento da 

firma em que trabalhava e começou os trâmites de abertura da sua firma na Arábia 

Saudita. Esse processo durou em torno de dois meses e resultou na criação da atual 

firma parceira da Prosci nos Países do Oriente Médio. (Evento 3). 

Com a criação da firma, o profissional entrou em contato novamente com a 

Prosci para formalizar os avanços estabelecidos e apresentar os estudos realizados 

para levar os produtos e serviços da firma americana para a Arábia Saudita. Nesses 
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estudos, o profissional também apresentou a possibilidade de incluir na parceria a 

atuação da firma nos Países do Oriente Médio, e não somente na Arábia Saudita, já 

que esses países eram próximos e já eram estabelecidos como um Conselho de 

Cooperação do Golfo. Após a apresentação dos estudos, o presidente da Prosci 

solicitou que o profissional aguardasse para ter o retorno definitivo sobre a sua 

aprovação como parceiro oficial.  

 

“Os estudos realizados pelo profissional eram interessantes. 
Sabíamos que seria um desafio novo para a Prosci entrar em 
um país tão diferente como a Arábia Saudita, mas poderíamos 
ter sucesso com esse investimento.” (CEO da Prosci) 

 

Após dois meses de análises internas da firma americana, a Prosci entrou em 

contato com a firma da Arábia Saudita para agendar uma reunião presencial nos 

Estados Unidos para falar sobre a parceria entre as firmas. Essa reunião foi 

realizada no começo de 2008 na sede da Prosci. Nessa reunião, os executivos da 

Prosci aprovaram formalmente a firma como parceira da firma americana em todos 

os Países do Oriente Médio. Essa reunião teve a duração de um dia e nela os 

executivos também apresentaram para o profissional da firma da Arábia Saudita os 

passos para iniciar a comercialização dos produtos e serviços nos países. (Evento 

4). 

 
“Fiquei muito feliz com a aprovação da parceria pela Prosci. Eu 
já tinha 25 anos de atuação como profissional de tecnologia da 
informação. Estava sedento por ter o meu próprio negócio. E 
começar com a Prosci seria mais que um sonho.” (CEO da firma 
dos Países do Oriente Médio) 
 
“Precisamos dar uma noção da complexidade de iniciar uma 
operação da Prosci. Nessa reunião aproveitamos para mostrar 
todos os passos para que o nosso parceiro tenha ciência que 
ele teria que investir junto com a Prosci.” (Gerente de Parcerias 
Internacionais da Prosci) 

 

Com a aprovação da parceria realizada, a Prosci iniciou o desenvolvimento do 

contrato de parceria para formalizar a relação com a firma saudita. Com o contrato 

desenvolvido, o profissional da firma da Arábia Saudita retornou aos Estados Unidos 

para assiná-lo. O contrato consistia nas principais regras de parceria da firma 

americana com os seus parceiros globais, como, por exemplo, o território de atuação 
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da firma parceria, o valor de royalties a serem pagos pelo parceiro, regras de 

utilização da marca da Prosci, bem como condições para quebra do contrato. 

(Evento 5).   

Já na reunião realizada para assinatura do contrato, a Prosci iniciou alguns 

treinamentos de preparação do parceiro da Arábia Saudita para o início da 

comercialização dos produtos e serviços da firma americana no país. Esses 

treinamentos consistiam na preparação do profissional para atuar de acordo com as 

regras estabelecidas pela Prosci no que tange o modelo de ações de marketing, os 

formatos dos produtos e serviços, a formação do instrutor dos treinamentos da 

Prosci e alinhamos de processos internos. Esses treinamentos ocorreram durante 

uma semana e tiveram sua continuidade à distância, via Skype, durante mais três 

semanas. (Evento 6).  

 

“A minha preparação com a equipe da Prosci foi fundamental 
para que eu começasse os trabalhos com a visão do que era 
necessário fazer. A equipe me ajudou muito em todas as etapas 
de preparação.” (CEO da firma dos Países do Oriente Médio) 

 

Como etapa final de aprovação dos parceiros da Prosci, a firma americana 

tinha como requisito a realização de uma auditoria presencial para verificar como a 

firma parceira iria comercializar seus produtos. Dessa forma, após a etapa de 

preparação, o profissional da firma da Arábia Saudita convidou alguns clientes que 

já eram seus contatos estabelecidos anteriormente para participar do primeiro 

Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças Prosci nos países 

do Oriente Médio. Essa turma seria a auditoria formal para cumprir a exigência da 

firma americana.  

Assim, no final de 2008, a firma saudita realizou o seu processo de auditoria 

com a presença do Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci. Durante três dias, 

o executivo da Prosci monitorou aspectos importantes para garantir o padrão de 

qualidade dos produtos e serviços da firma americana. Ao fim da auditoria, o 

profissional da firma da Arábia Saudita foi aprovado e a firma se tornou apta a 

comercializar oficialmente os produtos e serviços da Prosci. Dessa forma, 

encerrava-se o processo de entrada da Prosci nos Países do Oriente Médio. (Evento 

7). 
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“O profissional estava muito preparado. A auditoria foi um 
sucesso e ele mostrou que teria condições de representar a 
Prosci com o mesmo nível de qualidade que oferecemos nos 
Estados Unidos.” (Gerente de Parcerias Internacionais da 
Prosci) 

 

   

Em janeiro de 2009 teve início o pós-entrada da Prosci nos países do Oriente 

Médio com o início da comercialização dos produtos e serviços da firma americana. 

Como início da comercialização, a firma saudita desenvolveu um website para incluir 

todos os produtos e serviços da Prosci, bem como apresentar a firma americana 

para o mercado. Além disso, o profissional da Arábia Saudita iniciou uma série de 

visitas a antigos clientes para apresentar a sua nova firma a parceria estabelecida 

com a Prosci. Durante três meses, o profissional realizou diversas visitas e contatos 

comerciais para desenvolver os negócios nos países. Porém, logo no início desses 

trabalhos, percebeu que os países do Oriente Médio não apresentavam maturidade 

em gestão de mudanças. O assunto ainda era muito pouco difundido nos países e 

as firmas não compreendiam a importância de gerenciar mudanças para obter mais 

resultados em projetos. (Evento 8). 

 

“Assustei-me um pouco com a dificuldade das firmas e 
profissionais compreenderem o que era gestão de mudanças. 
Como trabalhava com projetos de implantação de sistemas, 
achava que a disciplina era bem conhecida, de forma geral.” 
(CEO da firma dos Países do Oriente Médio) 

 

Com essa baixa maturidade apresentada nos países, a firma saudita teve 

dificuldades em comercializar os produtos e serviços da Prosci. Além disso, em 

2009, a crise econômica mundial, iniciada em 2008, se agravou nos países e 

começou a impactar ainda mais o fechamento de contratos. Nesse momento, a 

economia se retraiu, o índice de desemprego aumentou e as firmas diminuíram 

consideravelmente os investimentos.  

 

“Tivemos impactos fortes nos Estados Unidos com a crise. Não 
podia ser diferente na Arábia Saudita. A situação ficou delicada, 
ainda mais no começo de uma operação.” (CEO Prosci) 
 
“Essa crise não estava prevista em meu plano de negócios. 
Achei que teria um retorno de investimento rápido, mas o que 
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comecei a entender era que teria dificuldades em vender os 
produtos e serviços da Prosci.” (CEO da firma dos Países do 
Oriente Médio) 
 
 

Com o cenário apresentado, a firma da Arábia Saudita começou a 

desenvolver soluções para tentar minimizar os impactos da baixa maturidade do 

mercado e da crise econômica instalada. Além disso, o alto preço dos produtos da 

firma americana também impactava o desenvolvimento dos negócios do país. Isso 

se dava pela desvalorização da moeda local em relação ao dólar americano. Como 

o pagamento dos royalties pela firma saudita era realizado na moeda americana, o 

valor dos produtos e serviços se tornou elevado. Dessa forma, a firma começou a 

participar de congressos e seminários que tinham assuntos similares à gestão de 

mudanças, como, por exemplo, congressos do PMI – Project Management Institute.  

Durante todo o ano de 2010, o executivo da firma saudita participou de mais 

de 15 seminários como palestrante para falar sobre a importância da gestão de 

mudanças para os resultados das firmas em projetos. (Evento 9). 

 

“A saída que encontrei para tentar me aproximar de firmas e 
profissionais foi palestrando em congressos. A Prosci é uma 
firma americana que tem muitos dados de pesquisa. Isso ajuda 
muito no convencimento do mercado.” (CEO da firma dos 
Países do Oriente Médio) 

 

 Com a realização dessas iniciativas, a firma da Arábia Saudita começou 

apresentar crescimento, mas ainda sofria com a questão da baixa maturidade do 

mercado. Somente com as palestras não era possível atingir todos os países do 

Oriente Médio de forma abrangente. Pensando nessa questão, o profissional da 

firma saudita resolveu investir em ações de marketing na tentativa de massificar a 

comercialização dos produtos e serviços da Prosci. Para isso, investiu em mídias 

digitais pagas, como anúncios no LinkedIn, Facebook e Google. Durante sete meses 

a firma saudita manteve esse tipo de ação como prioridade. Porém, ao final do 

sétimo mês, percebeu que não estava obtendo retorno de investimento com essas 

iniciativas, já que o número de contratos fechados representava 98% dos esforços 

comerciais realizados fora das plataformas digitais. (Evento 10). 
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“Realmente esse tipo de ação de marketing não foi bem 
sucedida. Vender gestão de mudanças de forma massiva não 
funciona. E a firma da Arábia Saudita percebeu isso.” (Gerente 
de Parcerias Internacionais da Prosci) 

 

Em 2013, um importante acontecimento marcou o desenvolvimento do 

mercado dos países do Oriente Médio em relação à gestão de mudanças. Em junho, 

a ACMP – Associação dos Profissionais de Gestão de Mudanças desenvolveu seu 

capítulo nacional dos Países do Oriente Médio. Essa iniciativa fortaleceu a disciplina 

de gestão de mudanças nos países e reuniu profissionais que praticavam gestão de 

mudanças em firmas locais para discutirem sobre o assunto. (Evento 11).  

 

“A entrada da ACMP foi um grande marco para o nosso 
crescimento. A associação fortaleceu a disciplina e divulgou as 
iniciativas das firmas que já utilizam gestão de mudanças.” 
(CEO da firma dos Países do Oriente Médio) 
 
“A ACMP foi criada pela Prosci e sempre incentivamos nossos 
parceiros a se aproximarem dela. Nos Países do Oriente Médio 
a entrada da ACMP foi muito importante para a percepção do 
mercado em relação à gestão de mudanças.” (CEO da Prosci) 

 

Ainda em 2013, a firma saudita começou a perceber movimentos de 

modernização dos órgãos do governo da Arábia Saudita. Nesse momento, o 

governo estava se modernizando, principalmente através da implantação de 

sistemas de gestão integrados, tipo de projeto no qual o profissional da firma saudita 

era especialista. Nesse momento, o executivo da firma da Arábia Saudita retomou 

os contatos que tinha quando ainda era executivo de outra firma para verificar como 

levar os produtos e serviços da Prosci para o governo. Após alguns contatos com 

importantes profissionais do governo, a firma saudita conseguiu fechar diversos 

contratos para a preparação de profissionais ligados aos órgãos públicos em gestão 

de mudanças. (Evento 12). 

 

“Fechar contrato com o governo foi fundamental para o 
crescimento da nossa operação. O governo tem uma forte 
atuação na Arábia Saudita.” (CEO da firma dos Países do 
Oriente Médio) 
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As atividades do pós-entrada da Prosci nos Países do Oriente Médio foram 

importantes para o crescimento da Prosci nos países. Mesmo com as dificuldades 

encontradas, a firma saudita apresenta o segundo melhor desempenho em relação a 

todos os parceiros da Prosci oriundos de economias emergentes.  

4.3.3 Fatores intervenientes 
 

            Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 5 . 

 
Figura 5. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci nos Países do Oriente 

Médio. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Inicialmente, percebe-se que o aspecto que influenciou a entrada da Prosci 

nos Países do Oriente Médio foi a demanda de intermediário. Neste caso, um 

profissional da Arábia Saudita resolveu ir até os Estados Unidos para participar de 

uma certificação da Prosci e percebeu a oportunidade de levar os produtos e 

serviços da firma americana para o país. Este fator, demanda de intermediário, não 

é considerado um fator institucional. Portanto, a entrada da Prosci nos países do 

Oriente Médio não teve influência de fatores institucionais.  
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Em relação ao pós-entrada, nota-se que quatro fatores, classificados como 

institucionais, tiveram influência neste momento da internacionalização da Prosci 

nos países do Oriente Médio. São eles: maturidade do mercado, dependência 

política, taxa de câmbio e estabilidade econômica. 

A baixa maturidade do mercado em relação à gestão de mudanças 

influenciou diretamente o pós-entrada da Prosci nos países, ao ponto que dificultou 

o início da comercialização dos produtos. Neste momento, as firmas dos Países do 

Oriente Médio não compreendiam a importância de aplicar gestão de mudanças em 

projetos para obter mais retorno de investimento. Mesmo com uma maior 

maturidade em gerenciamento de projetos, disciplina próxima à gestão de 

mudanças, os profissionais das firmas não conseguiam compreender os ganhos que 

teriam em serem profissionais com maior competência em gerenciar mudanças 

(Evento 8). Além disso, a baixa maturidade fez com que a firma adotasse estratégias 

e ações para tentar minimizar os impactos da falta de maturidade, como, por 

exemplo, participar de congressos e seminários e realizar ações de marketing que 

foram mal sucedidas (Eventos 9 e 10).  

A dependência política também foi um fator relevante no pós-entrada da 

Prosci nos Países do Oriente Médio. A Arábia Saudita é uma monarquia, na qual o 

rei não é apenas o chefe do estado, mas também do governo. Dessa forma, o 

governo apresenta forte dominância sobre as decisões econômicas e políticas, não 

havendo partidos políticos, nem constituição. Por isso, a decisão de modernização 

do governo foi fundamental para que a firma saudita expandisse sua atuação e 

conseguisse firmar contratos importantes para sua operação nos Países do Oriente 

Médio (Evento 13). 

Já a desvalorização cambial se apresentou como fator importante à medida 

que aumentou o preço dos produtos e serviços da Prosci nos Países do Oriente 

Médio e, juntamente com a baixa maturidade do mercado, dificultou o início da 

comercialização dos produtos e serviços da firma americana. Como a firma saudita 

pagava os royalties estabelecidos em contrato para a firma americana em dólar 

americano, tinha que aumentar significativamente o valor dos produtos e serviços, já 

que a moeda local apresentava forte desvalorização. Em 2009, momento do início 

da comercialização dos produtos da Prosci, um Rial Saudita, moeda da Arábia 

Saudita utilizada para o pagamento dos royalties, valia vinte e sete centavos de 

dólar americano (Evento 8). 
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A instabilidade econômica foi outro fator que teve influência direta no pós-

entrada da Prosci nos Países do Oriente Médio, ao ponto que dificultou o início da 

operação da Prosci nos países (Evento 8). A crise mundial estabelecida em 2008, 

que atingiu grandes economias mundiais, com o próprio Estados Unidos, começou a 

ter reflexo nos Países do Oriente Médio em 2009. Nesse momento, os países se 

vieram frente à forte queda do poder de compra, aumento do desemprego e maior 

austeridade das firmas locais na contratação de fornecedores. A economia dos 

países do Oriente Médio é baseada, principalmente, na indústria do petróleo. O 

preço do barril do petróleo saiu de U$ 132,55 em 2008 para U$ 41,76 em 2009. 

Dessa forma, a economia dos países sofreu forte queda, impactando diretamente a 

confiança das firmas. 

Em suma o processo de entrada da Prosci nos Países do Oriente Médio não 

sofreu influência de fatores institucionais e se deu através de uma demanda de 

intermediário. Já o processo de pós-entrada teve influência direta de quatro fatores 

institucionais: maturidade do mercado, dependência política, taxa de câmbio e 

estabilidade econômica. 

4.4 Parceiro – Nigéria 

4.4.1 Informações gerais 
 

O parceiro da Prosci na Nigéria é uma firma estabelecida no país desde 2004 

com atuação direcionada para consultoria em gestão de mudanças, 

desenvolvimento de lideranças e coaching.  

Além de ser parceira da Prosci na Nigéria, a firma representa outros dois 

institutos globais em assuntos ligados à gestão de pessoas: um instituto também dos 

Estados Unidos, chamado Table Group, e outro da Inglaterra, chamado Insights.  
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4.4.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci na Nigéria está apresentado na 

Figura 6 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 

Figura 6. Processo de Internacionalização da Prosci na Nigéria  

Fonte: Autor da pesquisa 

 

A entrada da Prosci na Nigéria teve seu início em meados de 2008 quando o 

sócio de uma firma nigeriana foi para os Estados Unidos participar do Programa de 

Certificação Internacional em Gestão de Mudanças Prosci. O intuito do profissional 

era obter mais conhecimentos sobre gestão de mudanças para utilizar em seus 

projetos com clientes da Nigéria. O executivo ficou durante três dias aprendendo a 

aplicar a metodologia da Prosci, conhecendo as ferramentas e modelos e discutindo 

com profissionais de todo o mundo aplicações da metodologia da firma americana. 

(Evento 1). 

 

“Eu sempre gostei de sair do meu universo e aprender coisas 
diferentes. O primeiro intuito da certificação era me preparar 
melhor para atender meus clientes.” (CEO da firma da Nigéria) 

 

Ao retornar para a Nigéria, o profissional começou a compartilhar sua 

experiência de treinamento com profissionais nigerianos e firmas com as quais ele 

atuava. Após algumas semanas de conversas e troca de materiais e livros que o 

executivo tinha recebido no treinamento, ele chegou à conclusão que na Nigéria não 

existiam firmas que ofereciam o que a Prosci oferecia. Neste momento, o executivo 

começou a pensar sobre as possíveis aplicações dos produtos e serviços da firma 

americana em seu país.  
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“Eu vi que o produto da Prosci era diferenciado e eu já atuava 
com gestão de mudanças. Ficou claro que poderia ser uma 
grande oportunidade trazer a Prosci para a Nigéria.” (CEO da 
firma da Nigéria) 

 

Após algumas semanas conversando com clientes atuais da firma nigeriana, 

o executivo resolveu formalizar sua intenção de ser representante da Prosci na 

Nigéria. Essa formalização aconteceu em setembro de 2008 por telefone e 

diretamente para o sócio da Prosci, que no momento era o responsável pela 

aprovação de parceiros internacionais. Neste momento, a firma americana ainda não 

tinha uma estrutura organizada para o desenvolvimento de seus parceiros globais. 

Todo o processo de aprovação e condução era realizado pelo próprio sócio da 

Prosci. (Evento 2). 

Após a formalização, o sócio da Prosci resolveu conversar com os executivos 

da firma para compreender os impactos da decisão de levar a Prosci para um país 

como a Nigéria.  

 
“Recebemos com surpresa a solicitação da firma da Nigéria. O 
país não estava em nossos planos por várias questões. A 
decisão era delicada por ser um país com características 
únicas.” (CEO da Prosci) 
 

Durante três meses os executivos se reuniram para discutir o assunto e 

também realizar sessões de questionamentos com a firma da Nigéria. Com as 

condições definidas e os riscos levantados, os executivos da firma americana 

chegaram à conclusão que seria uma experiência importante para a Prosci entrar 

em um mercado como a Nigéria. Dessa forma, em janeiro de 2009, o sócio da Prosci 

entrou em contato com a firma nigeriana para aprová-la formalmente como parceira 

da Prosci. (Evento 3). 

 

“Foi uma grande satisfação ser aprovado como parceiro de uma 
firma americana com a dimensão da Prosci. O processo de 
análise demorou muito e fomos questionados sobre vários 
aspectos.” (CEO da firma da Nigéria) 
 
“Não sabíamos ao certo como seria a operação na Nigéria, mas 
tínhamos a intenção de aprender com um mercado tão diferente 
do nosso.” (Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 

 



	 72	

Com a formalização da firma nigeriana como parceira da Prosci, as firmas 

puderam evoluir para a assinatura do contrato que formalizava a relação entre elas. 

Esse contrato era simples, porém abordava aspectos importantes, como, por 

exemplo, a área de atuação da firma da Nigéria, os produtos e serviços que 

poderiam ser comercializados, os valores de royalties a serem pagos e as regras de 

relacionamento com a Prosci. No momento da assinatura do contrato no escritório 

da Prosci nos Estados Unidos, os executivos da firma americana apresentaram para 

os profissionais da firma nigeriana qual o caminho deveria ser percorrido para que 

eles começassem a comercializar os produtos e serviços. (Evento 4). 

Tendo realizado a formalização da parceria, a firma nigeriana iniciou o seu 

processo de preparação para a comercialização dos produtos e serviços da Prosci. 

Essa preparação consistia em capacitar os profissionais da firma da Nigéria que 

estariam diretamente ligados à operação da Prosci para que eles pudessem atuar de 

acordo com o modelo de negócio da firma americana. Os treinamentos tinham como 

conteúdo os processos da operação da Prosci, estratégias de marketing, pagamento 

de royalties e a preparação do sócio da firma nigeriana para ser instrutor dos 

treinamentos da Prosci no país. Alguns treinamentos foram realizados através de 

plataformas eletrônicas e outros presencialmente nos Estados Unidos. (Evento 5). 
Com a preparação realizada, os profissionais da firma da Nigéria estavam 

aptos a realizarem uma etapa crucial para o início da comercialização dos produtos 

da Prosci. Essa etapa era a auditoria que a firma americana realizava com seus 

parceiros para garantir que as entregas de seus produtos e serviços tivessem o 

mesmo nível de qualidade das entregas realizadas nos Estados Unidos. A auditoria 

era realizada em um treinamento formal da firma nigeriana para um cliente. Neste 

caso, a firma da Nigéria escolheu um de seus clientes com maior potencial de 

compra e realizou o Programa de Certificação Internacional em Gestão de 

Mudanças Prosci para os seus profissionais. Durante o treinamento, a firma da 

Nigéria recebeu o Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci para auditar o 

processo de forma presencial. A primeira auditoria foi realizada em agosto de 2009 e 

teve a duração de três dias. (Evento 6). 

 

“A auditoria da firma da Nigéria teve um grande significado para 
a Prosci. Era a primeira vez que auditávamos uma firma de um 
país tão diferente dos Estados Unidos.” (CEO da Prosci) 
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A auditoria foi realizada, porém o sócio da firma nigeriana não foi aprovado no 

processo de avaliação. Ao final do treinamento, o executivo da Prosci realizou uma 

reunião com o instrutor e fez a formalização das deficiências encontradas em 

relação à entrega desse primeiro treinamento. Após a reunião, o executivo 

formalizou que a firma nigeriana deveria se preparar para um novo processo de 

avaliação, que aconteceria dois meses após a realização da primeira auditoria. 

 

“Realmente não estava preparado para o nível de exigência da 
Prosci. O treinamento é extenso e o conteúdo muito profundo. 
Deveria ter me preparado melhor.” (CEO da firma da Nigéria) 

 

Com pouco tempo para se preparar, o sócio da firma da Nigéria voltou para 

os Estados Unidos para aprofundar seus conhecimentos e entendimentos sobre a 

metodologia da Prosci e, principalmente, sobre a forma de ensino dos modelos e 

ferramentas. Essa visita teve a duração de cinco dias e fez com que o sócio da firma 

nigeriana ficasse mais confiante em relação ao novo processo de auditoria. Dessa 

forma, retornando à Nigéria, o executivo convidou outro cliente para levar seus 

profissionais para um novo Programa de Certificação Internacional em Gestão de 

Mudanças Prosci. Sendo assim, uma nova auditoria foi marcada para novembro de 

2009 com a presença do Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci que avaliou 

se as fragilidades apontadas na primeira avaliação tinham sido sanadas. Após três 

dias de treinamento, o executivo da Prosci aprovou o sócio da firma da Nigéria e 

formalizou a liberação para a firma nigeriana iniciar a comercialização dos produtos 

e serviços da Prosci no país. Nesse momento, encerrava-se então a entrada da 

Prosci na Nigéria. (Evento 7). 

 

“Somente após a segunda auditoria tive a condição de perceber 
que o nosso parceiro iria dar conta do desafio de representar a 
Prosci.” (Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 

 

Em janeiro de 2010 iniciou-se o pós-entrada da Prosci na Nigéria com o início 

da comercialização dos produtos e serviços da firma americana. Para tanto, a firma 

da Nigéria realizou atualizações em seu website para incluir os produtos que 

disponibilizaria e informações sobre a Prosci. Além disso, realizou reuniões com 

clientes atuais e antigos para apresentar a nova parceria firmada com a firma 

americana. No entanto, com as primeiras reuniões para a venda dos produtos e 
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serviços da Prosci, os executivos da firma da Nigéria perceberam que as firmas 

locais não apresentavam maturidade em relação à gestão de mudanças, 

principalmente no nível proposto pela Prosci. (Evento 8). 

 

“A Prosci pensa de forma estratégica e quer construir uma visão 
organizacional de gestão de mudanças. Estávamos longe 
disso.” (CEO da firma da Nigéria) 
 
“Quem trabalha com gestão de projetos ou está envolvido em 
iniciativas de mudanças, já sentiu a dor de não ter pessoas 
preparadas e bem gerenciadas.” (CEO da firma da Nigéria) 
 

Além disso, a firma enfrentava dificuldades em comercializar os produtos da 

Prosci pelo valor estipulado ao mercado. O valor dos produtos era alto em relação à 

maturidade das firmas para o assunto. Nesse caso, um dos fatores mais 

impactantes para o alto valor dos produtos e serviços era o pagamento dos royalties 

da firma da Nigéria para a Prosci. Esses pagamentos eram realizados em moeda 

americana e, nesse momento, a moeda da Nigéria sofria uma forte desvalorização.  

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo alto valor dos produtos, a firma 

nigeriana tinha um fator positivo para suportar a estratégia traçada. No momento do 

início da comercialização dos produtos e serviços da Prosci a Nigéria apresentava 

forte estabilidade econômica. Com tal estabilidade, as firmas da Nigéria não 

poupavam para investir em produtos que apresentassem soluções para o negócio, 

principalmente àquelas voltadas para a indústria de petróleo. 

Com esse cenário, a firma da Nigéria continuou o trabalho de apresentação 

dos produtos da Prosci para o mercado nigeriano e começou a obter os primeiros 

resultados ainda no começo de 2010, realizando turmas de treinamento. Em meados 

de 2010, a firma nigeriana conseguiu fechar um primeiro contrato expressivo com  

uma grande firma do país do setor petroleiro. Esse contrato era direcionado para a 

formação de diversos profissionais nas práticas de gestão de mudanças. (Evento 9). 

 

“Foi um grande marco fecharmos um contrato dessa dimensão.” 
(Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 
 
“O contrato foi muito importante para impulsionar nossos 
negócios no país.” (CEO da firma da Nigéria) 
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Mesmo com o crescimento notável do negócio na Nigéria, a firma continuou 

sentindo o impacto da falta de maturidade em gestão de mudanças das firmas e 

profissionais locais. Observando algumas práticas adotadas pela Prosci nos Estados 

Unidos, os executivos da firma nigeriana decidiram se aproximar de associações e 

institutos que abordam assuntos semelhantes à gestão de mudanças. Nesse caso, 

estabeleceram parceria com o PMI – Project Management Institute e com a ACMP – 

Associação dos Profissionais de Gestão de Mudanças para terem oportunidade de 

conversar com os profissionais dessas entidades sobre a gestão de mudanças. 

(Evento 10). 

Dessa forma, através das parcerias realizadas a firma nigeriana começou a 

participar de seminários e congressos ao redor do país. Os executivos da firma da 

Nigéria realizaram palestras em diversas iniciativas promovidas por associações, 

entidades de classe, firmas e grupos de profissionais. Essas iniciativas foram 

importantes para o crescimento da venda de produtos e serviços da Prosci no país. 

(Evento 11). 

 

“Quando falamos sobre gestão de mudanças para pessoas que 
sabem a complexidade de um processo de mudança, é fácil 
mostrar que podemos gerar resultados.” (CEO da Prosci) 
 
“Sempre fizemos esse tipo de parceria nos Estados Unidos. A 
melhor forma de vender gestão de mudanças é falando com 
propriedade sobre o assunto.” (Gerente de Parcerias 
Internacionais da Prosci) 

 

As atividades do pós-entrada da Prosci na Nigéria foram relevantes para o 

crescimento da Prosci no país. Mesmo com as dificuldades encontradas, a firma  

nigeriana apresentou crescimento em todos os anos de sua operação com a Prosci. 

4.4.3 Fatores intervenientes 
 

          Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 7. 
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Figura 7. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci na Nigéria. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Percebe-se, de forma inicial, que o aspecto que influenciou a entrada da 

Prosci na Nigéria foi a demanda de intermediário. No caso apresentado, o 

profissional da firma da Nigéria foi até os Estados Unidos participar de um 

treinamento da Prosci e percebeu a oportunidade de representar a firma americana 

em seu país. Este fator, demanda de intermediário, não é considerado um fator 

institucional. Portanto, a entrada da Prosci na Nigéria não teve influência de fatores 

institucionais.  

Já em relação ao pós-entrada, nota-se que três fatores, classificados como 

institucionais, tiveram influência neste momento da internacionalização da Prosci na 

Nigéria. São eles: maturidade do mercado, taxa de câmbio e estabilidade 

econômica. 

A questão da baixa maturidade do mercado em relação à gestão de 

mudanças foi um fator que teve influência direta no pós-entrada da Prosci na 

Nigéria, à medida que dificultou o processo de início da comercialização dos 

produtos e serviços da firma americana no país. As firmas nigerianas tinham 

dificuldade em compreender a importância de se tornarem menos dependentes de 

consultorias de gestão de mudanças e preparar os profissionais para atuarem com 

essa gestão de forma interna (Evento 8). Além disso, a própria maturidade em 

gerenciamento de projetos, disciplina mais popularizada no país, era baixa, o que 

dificultava ainda mais o entendimento da necessidade em se gerenciar mudanças 

organizacionais.  
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Esse fator foi tão relevante, que a própria Prosci estabeleceu um novo modelo 

de parceria apenas para o parceiro da Nigéria. Devido à baixa maturidade do 

mercado nigeriano, a Prosci permitiu que a firma parceira comercializasse seus 

produtos e serviços apenas para outras firmas do país. O contrato padrão de 

parceria da firma americana prevê que os parceiros podem comercializar seus 

produtos para firmas e também para profissionais, com treinamentos abertos ao 

público.  

Já a questão da desvalorização cambial apresentou impacto para o pós-

entrada ao ponto que fez com que os produtos da Prosci no país tivessem valores 

mais altos. Isso se deu pelo fato do pagamento dos royalties pela firma nigeriana à 

Prosci ser realizado em moeda americana. Em 2010, um naira, moeda nigeriana, 

valia menos que um centavo de dólar americano. Dessa forma, os produtos e 

serviços da Prosci se tornaram de alto valor e, com a baixa maturidade do mercado, 

o início da comercialização se tornou ainda mais difícil (Evento 8).  

A estabilidade econômica também foi um fator que apresentou influência no 

pós-entrada da Prosci na Nigéria. A Nigéria é um país que tem economia baseada 

na indústria petrolífera. As riquezas do país são advindas, principalmente, de 

atividades de exploração de petróleo. Dessa forma, no momento do início da 

comercialização dos produtos da Prosci no país, mesmo com a baixa maturidade e 

os valores elevados dos produtos, as firmas locais tinham condições de investir em 

soluções importantes para o desenvolvimento de seus negócios. Essa condição fez 

com que a firma da Nigéria conseguisse iniciar a operação da Prosci no país já com 

algumas turmas de treinamento (Evento 8). Além disso, com a expansão da atuação 

comercial, a firma nigeriana conseguiu fechar um contrato expressivo com uma firma 

do setor petroleiro, contrato esse que foi fundamental para a continuidade dos 

negócios no país (Evento 9).  

Em suma o processo de entrada da Prosci na Nigéria não sofreu influência de 

fatores institucionais e se deu através de uma demanda de intermediário. Já o 

processo de pós-entrada teve influência direta de três fatores institucionais: 

maturidade do mercado, taxa de câmbio e estabilidade econômica. 
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4.5 Parceiro – Polônia 

4.5.1 Informações gerais 
 

O parceiro oficial da Prosci na Polônia é uma firma que faz parte de um grupo 

empresarial presente em mais de 25 países que atua com serviços de consultoria 

em gestão de pessoas, treinamentos de lideranças e desenvolvimento de equipes. 

Atualmente a firma é representante oficial da Prosci na Polônia e também na 

República Checa, oferecendo serviços e produtos de gestão de mudanças da firma 

americana. 

4.5.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci na Polônia está apresentado na 

Figura 8 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 

Figura 8. Processo de Internacionalização da Prosci na Polônia. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

O processo de entrada da Prosci na Polônia teve início em 2009 quando dois 

profissionais da firma polonesa foram participar do Programa de Certificação 

Internacional em Gestão de Mudanças Prosci nos Estados Unidos para conhecerem 

uma abordagem de gestão de mudanças diferente da que eles utilizavam. O 

programa aconteceu durante três dias e os profissionais tiveram a oportunidade de 

conhecer as práticas que envolvem a metodologia da firma americana. (Evento 1). 

 

“O nosso grupo já trabalhava com uma metodologia de gestão 
de mudanças, mas queríamos conhecer outras práticas. 
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Chegamos até a Prosci por meio de pesquisas na internet e no 
mercado.” (CEO da firma da Polônia) 

 

Após o treinamento, os profissionais retornaram para a Polônia com uma 

série de materiais, livros e ferramentas. Ao longo de dois anos, eles se 

aprofundaram nos conhecimentos sobre a metodologia da Prosci, participaram de 

congressos e seminários sobre o assunto e, principalmente, começaram a aplicar o 

método da firma americana em seus clientes. Durante esse período, os profissionais 

tiveram a chance de comparar as abordagens utilizadas pela Prosci com os outros 

métodos que eles já trabalhavam. Com a aplicação da metodologia nos clientes e os 

resultados colhidos nos projetos, os executivos da firma polonesa perceberam que a 

metodologia da Prosci apresentava resultados efetivos.  

 

“Percebemos que os resultados dos nossos projetos começaram 
a sobressair em relação aos projetos que não utilizamos a 
metodologia da Prosci.” (Diretor de Gestão de Mudanças da 
firma da Polônia) 

 

Com essa percepção, os profissionais começaram a realizar pequenos 

estudos para compreender qual seria a viabilidade de levar a firma americana para a 

Polônia. Durante quatro meses, os executivos fizeram algumas entrevistas com 

clientes, levantaram dados do mercado polonês, conversaram com profissionais de 

gerenciamento de projetos e trocaram percepções com os seus pares do grupo 

empresarial o qual faziam parte.  

Com os dados levantados, os profissionais da firma polonesa chegaram à 

conclusão que levar os produtos e serviços da Prosci para o país poderia ser um 

diferencial para a firma na qual atuavam. Dessa forma, em meados de 2011, os 

executivos agendaram uma reunião com a equipe da Prosci e foram até os Estados 

Unidos para formalizar a intenção de serem parceiros da firma americana na 

Polônia. (Evento 2). 

 

“Recebemos os dois executivos para compreender qual seria a 
proposta de atuação na Polônia. Ficamos surpresos com essa 
oportunidade que ainda não tínhamos mapeado.” (CEO da 
Prosci) 
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Com o entendimento da proposta dos executivos, a Prosci começou a 

investigar e analisar os dados apresentados pela firma polonesa. Ao longo de quatro 

meses, executivos da firma americana reuniram-se para discutir os impactos da 

entrada na Polônia, que até então não era um mercado prioritário para a Prosci. Ao 

longo das reuniões os executivos levantaram situações de risco e oportunidades em 

torno da decisão de ir para o país polonês.  

 

“Tínhamos receio de como seria investir em um país pequeno e 
de pouca representatividade na Europa.” (Gerente de Parcerias 
Internacionais da Prosci) 

 

Com base nos estudos realizados e as discussões dos executivos da Prosci, 

a firma americana aprovou a firma da Polônia como parceira oficial, em dezembro de 

2011. A aprovação foi comunicada pelo presidente da Prosci para os executivos da 

firma polonesa através de uma reunião realizada via Skype. No entanto, a Prosci 

ressaltou para os executivos que a parceria tinha sido aprovada em caráter 

diferenciado. Nesse caso, a Prosci aprovou a firma da Polônia apenas como um 

provedor de treinamento para outras firmas polonesas. Dessa forma, a firma ficaria 

impossibilitada de comercializar alguns tipos de serviços e não poderia atuar com 

programas abertos ao público. (Evento 3). 

 

“Nesse primeiro momento percebemos que não seria estratégico 
investir em um mercado pequeno como a Polônia da mesma 
forma que investimentos em outros países.” (CEO da Prosci) 
 
“Ficamos um pouco chateados com o retorno da Prosci. Nossa 
expectativa era alta em relação à parceria. Mas acreditamos que 
provaríamos para eles o nosso potencial.” (CEO da firma da 
Polônia) 
 
 

Feita a aprovação formal, as firmas iniciaram o processo de assinatura do 

contrato de parceria. Esse contrato foi desenvolvido pela Prosci e apresentava as 

principais regras entre as duas firmas, como, por exemplo, área de atuação do 

parceiro, tipos de produtos e serviços a serem comercializados, valor para 

pagamento de royalties e regras de relacionamento entre as firmas. O contrato foi 

assinado no início de 2012 pelos executivos das firmas nos Estados Unidos em uma 

reunião presencial. (Evento 4). 
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Na  mesma reunião da assinatura do contrato, os executivos da Prosci 

iniciaram as conversas com os profissionais da firma da Polônia em relação aos 

procedimentos que deveriam ser adotados para que eles começassem a 

comercializar os produtos e serviços da firma americana no país. Entre esses 

procedimentos estavam treinamentos presenciais e reuniões à distância com a 

equipe da Prosci para preparar os profissionais da firma da Polônia nos processos e 

modelos de trabalho.  

Dessa forma, durante três meses, os profissionais da firma polonesa 

realizaram treinamentos para se prepararem para o início da comercialização dos 

produtos e serviços. Esses treinamentos contemplavam a preparação da firma para 

atividades, como, por exemplo, marketing, processos internos, venda de produtos e 

serviços e a preparação de instrutores para os treinamentos da Prosci que seriam 

comercializados no país. (Evento 5). 

 

“A fase de preparação foi intensa. Tivemos que nos dedicar 
muito para entender todas as regras e procedimentos da Prosci. 
Mas tivemos noção da dimensão do negócio e da importância 
da nossa parceria.” (Diretor de Gestão de Mudanças da firma da 
Polônia) 

 

Com a etapa de preparação realizada, a firma da Polônia deveria passar por 

um processo de auditoria para finalmente ser liberada para o início da 

comercialização dos produtos e serviços. Para tanto, a firma polonesa organizou 

uma turma do Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças 

Prosci com a equipe de um de seus clientes para que a Prosci pudesse realizar a 

auditoria. Essa turma ocorreu em meados de 2012 e contou com a presença do 

Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci que avaliou se a firma da Polônia 

apresentava as condições necessárias para manter o padrão estabelecido pela 

Prosci em seus produtos e serviços. Após três dias, o executivo da Prosci realizou o 

trabalho de auditoria e aprovou a firma polonesa no processo avaliativo. Com esse 

evento, encerrava-se o processo de entrada da Prosci na Polônia. (Evento 6). 

 

“Eles estavam bem preparados. Pude perceber que os padrões 
exigidos pela Prosci foram cumpridos e muitos até superados.” 
(Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 
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“Foi um teste muito importante para a nossa firma. Naquele 
momento tivemos a noção do quanto a Prosci era exigente com 
os padrões a serem cumpridos.” (CEO da firma da Polônia) 
 

 

Ainda em 2012 iniciou-se o pós-entrada da Prosci na Polônia com o início da 

comercialização dos produtos e serviços da firma americana no país. Para tanto, a 

firma polonesa fez inclusões em seu website para informar sobre a nova parceria, 

explicar sobre os produtos e serviços que estavam disponíveis e apresentar a Prosci 

para o mercado. Além disso, iniciou visitas comerciais em clientes potenciais para 

apresentar as novas soluções da firma americana. Durante alguns meses a firma 

intensificou seu processo comercial, dando foco aos produtos e serviços da Prosci, 

para alavancar os negócios no país. (Evento 7). 

 Porém, a firma polonesa percebeu que as firmas locais não conseguiam 

compreender o valor da gestão de mudanças no nível que a Prosci apresentava. 

Nesse momento, as firmas ainda estavam construindo maturidade em 

gerenciamento de projetos e, muitos dos projetos em andamento, não atingiam os 

resultados esperados. 

 

“O mercado não respondeu da forma que esperávamos. Era 
muito difícil vender gestão de mudanças. As firmas não viam a 
importância de gerenciar o lado humano da mudança.” (Diretor 
de Gestão de Mudanças da firma da Polônia) 

 

 Além disso, os executivos da firma da Polônia perceberam que o preço dos 

produtos e serviços da Prosci não estavam dentro da expectativa das firmas locais, 

que os consideravam elevados. Isso se dava pelo fato do pagamento de royalties 

pela firma polonesa para a Prosci ser feito através de moeda americana. Nesse 

momento, a moeda polonesa apresentava grande desvalorização frente ao dólar 

americano.  

 

“Era difícil ter um preço competitivo sendo que tudo que 
pagávamos para a Prosci era em dólar. O preço dos produtos 
não fazia sentido pela baixa maturidade das firmas polonesas.” 
(CEO da firma da Polônia) 

 

Com esse cenário apresentado, os executivos da firma polonesa começaram 

a pesquisar soluções que seriam viáveis para fortalecer a disciplina de gestão de 
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mudanças no país e aumentar a maturidade das firmas e profissionais. Para isso, 

conversaram com executivos da Prosci, outros parceiros globais da firma americana 

e consultores especializados da Polônia. Dessa forma, a firma polonesa decidiu 

participar ativamente de congressos e seminários para falar sobre gestão de 

mudanças. Durante o ano de 2013, os executivos da firma polonesa e também da 

firma americana palestraram em diversos congressos importantes no país para falar 

sobre resultados da pesquisa de melhores práticas da Prosci e apresentar casos de 

sucesso. (Evento 8). 

 

“Eu fui palestrar em um importante congresso no país. Essa 
visita me fez compreender melhor que teríamos que construir a 
maturidade de gestão de mudanças no país.” (CEO da Prosci) 

 

Além dessa iniciativa, a firma da Polônia começou a desenvolver ações de 

marketing digital para aumentar a abrangência de seus esforços comerciais. A firma 

contratou serviços de consultoria especializados, realizou campanhas de publicidade 

através de plataformas digitais, como, por exemplo, LinkedIn, Facebook e Google, e 

ampliou sua presença digital através de geração de conteúdos sobre gestão de 

mudanças. Ao longo de seis meses, a firma investiu em ações desse tipo, porém 

não percebeu resultados expressivos. As ações não apresentavam retorno direto 

para a firma, como fechamento de contratos, ligações no escritório e pedidos de 

propostas. (Evento 9). 

 

“Em um mercado sem maturidade, não fez sentido vender 
gestão de mudanças de forma genérica. Ninguém compra 
gestão de mudanças como se compra um tênis.” (Diretor de 
Gestão de Mudanças da firma da Polônia) 

 

Mesmo sem resultados tangíveis dos esforços realizados para desenvolver o 

mercado polonês, no final de 2013 a firma polonesa foi acionada pelo governo do 

país para prover soluções de gestão de mudanças para os seus profissionais. A 

firma da Polônia apresentou para o governo as soluções da Prosci para preparar os 

profissionais para serem gestores de mudanças organizacionais em projetos 

governamentais. Dessa forma, o governo da Polônia assinou um importante contrato 

com a firma da Polônia para treinar mais de mil profissionais do governo em gestão 

de mudanças. (Evento 10). 
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“O contrato com o governo foi um importante marco para a 
nossa operação no país. Precisávamos naquele momento 
acreditar mais no mercado polonês.” (Gerente de Parcerias 
Internacionais da Prosci) 

 

Com o fechamento desse contrato, a confiança dos executivos da firma 

polonesa e da firma americana aumentou consideravelmente. Dessa forma, no início 

de 2014 a própria Prosci decidiu entrar em contato com os executivos da firma da 

Polônia para comunicá-los que a parceria seria estendida para o modelo de parceria 

global. Essa decisão se deu pelo fato da Prosci ter percebido que a firma polonesa 

conseguiu estabelecer negócios importantes e que o modelo de parceria global 

poderia proporcionar maior abrangência de atuação, já que a firma poderia 

comercializar mais produtos e serviços da Prosci e também atuar com treinamentos 

abertos ao público. (Evento 11). 

 

“Naquele momento percebemos que tínhamos um parceiro forte 
ao nosso lado. Os negócios estavam se desenvolvendo e eles 
poderiam crescer mais se fornecêssemos as condições 
necessárias.” (CEO da Prosci) 
 
“Essa alteração no formato da parceria foi um grande 
reconhecimento da Prosci em relação aos nossos esforços. 
Criamos ainda mais confiança no trabalho que estávamos 
desenvolvendo.” (CEO da firma da Polônia) 
 

 

No novo formato de parceria, a firma da Polônia começou a realizar turmas do 

Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças Prosci abertas ao 

público em diferentes estados da Polônia. Com isso, a firma polonesa conseguiu 

apresentar crescimento relevante. Porém, ainda em 2014, a crise se instalou nos 

países europeus e provocou impactos severos na operação do parceiro da Prosci na 

Polônia. Os índices de desemprego estavam disparados, as firmas não tinham 

condições de investir e o país estava em queda de crescimento.  

 

“Era tudo que não podia ter acontecido. Estávamos começando 
a crescer e a crise nos pegou em cheio.” (Diretor de Gestão de 
Mudanças da firma da Polônia) 
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Mesmo com o cenário econômico em crise, os executivos da firma polonesa 

não se deixaram abater e continuaram a desenvolver o negócio da Prosci no país. 

Como sequência da expansão da atuação, a equipe da firma polonesa iniciou a 

tradução de todos os produtos da Prosci para o idioma local. Até então, todos os 

produtos da firma americana eram comercializados em inglês. Durante seis meses a 

firma da Polônia teve um intenso trabalho para traduzir todos os materiais que iriam 

suportar a comercialização dos produtos e serviços da Prosci. (Evento 12). 

 

“Alguns profissionais no país não falavam inglês. Precisávamos 
ter os materiais em nossa língua.” (CEO da firma da Polônia) 
 
“O entendimento da metodologia na nossa língua nativa também 
foi um fator importante para os profissionais que faziam nossos 
programas.” (Diretor de Gestão de Mudanças da firma da 
Polônia) 
 
 

As atividades do pós-entrada da Prosci na Polônia tiveram relevância para o 

desenvolvimento do negócio da firma americana no país. Apesar do cenário 

encontrado, a firma polonesa apresentou crescimento em todos os anos de 

operação, com exceção de 2014, ano da crise europeia.   

4.5.3 Fatores intervenientes 
 

                 Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 9. 
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Figura 9. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci na Polônia. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Percebe-se inicialmente que o aspecto que influenciou a entrada da Prosci na 

Polônia foi a demanda de intermediário. No caso pesquisado, dois profissionais de 

uma firma polonesa foram até os Estados Unidos para conhecer a metodologia da 

Prosci e perceberam a oportunidade em levar a firma americana para o país. Este 

fator, demanda de intermediário, não é considerado um fator institucional. Portanto, 

a entrada da Prosci na Polônia não teve influência de fatores institucionais.  

No pós-entrada, nota-se que quatro fatores, classificados como institucionais, 

tiveram influência neste momento da internacionalização da Prosci na Polônia. São 

eles: maturidade do mercado, dependência política, taxa de câmbio, estabilidade 

econômica e idioma. 

A questão da baixa maturidade do mercado em relação à gestão de 

mudanças apresentou influência direta no pós-entrada da Prosci na Polônia ao 

ponto que dificultou o processo de início da comercialização dos produtos e serviços 

da firma americana no país. Naquele momento, as firmas polonesas não 

apresentavam entendimento sobre a relevância da disciplina para a obtenção de 

resultados dos projetos que estavam em andamento (Evento 7). Além disso, a baixa 

maturidade do mercado polonês fez com que a firma adotasse medidas para tentar 

criar maior abrangência em seus esforços comerciais, como, por exemplo, a 

participação em congressos e a realização de ações de marketing (Eventos 8 e 9). 
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Já a dependência política apresentou forte influência no pós-entrada à medida 

que fez com que os negócios da Prosci no país fossem impulsionados por contratos 

fechados com o governo da Polônia (Evento 10). A Polônia tem uma economia 

capitalista recente. Há 24 anos, o país ainda vivia um forte socialismo que ainda se 

apresenta na política do país. Os contratos com o governo do país fez com que a 

firma se estabelecesse como parceira da Prosci e tivesse essa parceria elevada ao 

status dos demais parceiros globais da firma americana (Evento 11).  

A desvalorização cambial também se mostrou um fator de influência, ao ponto 

que elevou os preços dos produtos da Prosci na Polônia. Devido a forte 

desvalorização cambial da moeda polonesa, o pagamento de royalties realizados 

pela firma da Polônia à Prosci impactava diretamente o valor dos produtos e 

serviços comercializados. Em 2011, no início do pós-entrada, um Zióti, moeda local 

da Polônia, valia trinta e um centavos de dólar americano. Essa desvalorização 

cambial fez com que o preço dos produtos e serviços da Prosci no país fossem 

elevados, impactando assim o início da comercialização dos produtos e serviços da 

firma americana no país (Evento 7). 

Em relação à estabilidade econômica, esse fator influenciou os eventos de 

pós-entrada da Prosci na Polônia. Em 2014, a firma polonesa estava fortalecendo 

sua atuação no país a partir dos contrato fechados com o governo e a elevação do 

modelo de parceria com a Prosci (Eventos 10 e 11). Porém, a crise europeia 

impactou diretamente o crescimento da operação da Prosci no país. A crise 

econômica teve início em 2008 nos setores bancários e financeiros e se estendeu 

até 2014. O endividamento público elevado foi um dos fatores que fragilizou a 

economia, aumentando o índice de desemprego e diminuindo a confiança das 

firmas. Com a crise, 2014 foi o único ano que a firma polonesa não apresentou 

crescimento empresarial.  

Já a questão do idioma se mostrou influente ao ponto que fez com que a firma 

polonesa realizasse investimentos para traduzir os produtos da Prosci para o idioma 

local, já que muitos profissionais do país não falavam inglês (Evento 12). Naquele 

momento, a firma da Polônia percebeu que se não tivesse os materiais de 

treinamento traduzidos para o idioma local, teria mais dificuldades em expandir sua 

atuação no país.  

 Em suma o processo de entrada da Prosci na Polônia não sofreu influência 

de fatores institucionais e se deu através de uma demanda de intermediário. Já o 
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processo de pós-entrada teve influência direta de quatro fatores institucionais, 

característicos de economias emergentes: maturidade do mercado, dependência 

política, taxa de câmbio e estabilidade econômica.  

4.6 Parceiro – Malásia  

4.6.1 Informações gerais 
 

A firma parceira da Prosci na Malásia é uma firma que atua em diversos 

segmentos de desenvolvimento profissional, como, por exemplo, liderança, gestão 

empresarial e tecnologia da informação, com treinamentos e certificações 

internacionais em diversos assuntos. 

Com sede nas cidades de Kuala Lumpur e Penang, na Malásia, desde 2003 a 

firma atua representando produtos e serviços especializados de diversas firmas 

multinacionais, como a alemã SAP, e tem como missão desenvolver indivíduos 

através de produtos e serviços referenciados ao redor do mundo. 

4.6.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci na Malásia está representado na 

Figura 10 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 

Figura 10. Processo de Internacionalização da Prosci na Malásia. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

A entrada da Prosci na Malásia teve início quando um profissional malaio foi 

realizar o Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças Prosci 

em uma das turmas dos Estados Unidos. Durante o programa o profissional teve 
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oportunidade de conhecer a metodologia e ferramentas da Prosci que norteiam as 

atividades de gestão de mudanças, além de conhecer profissionais de diversas 

partes do mundo que atuam com a disciplina. (Evento 1).  

Após o treinamento, o profissional retornou para a Malásia e começou a 

aplicar a metodologia em projetos nos quais atuava com profissional liberal. Neste 

momento, o profissional percebeu o valor da metodologia da Prosci, bem como a 

ausência de uma referência como a da firma americana no mercado da Malásia.  

Após alguns dias de análise, o profissional decidiu entrar em contato com a 

Prosci para compreender o processo de levar os produtos e serviços da Prosci para 

a Malásia. Com essa abordagem, o profissional expôs sua intenção de ser parceiro 

da firma americana na Malásia. (Evento 2).  

 

“Esse profissional tinha muito interesse em ser parceiro da 
Prosci e, além de tudo, tinha muita experiência em gestão de 
mudanças.” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 
 
“Lembro-me bem que o profissional estava muito ansioso para 
levar a Prosci para a Malásia. Ele percebeu muito valor na 
nossa metodologia.” (Gerente de Parcerias Internacionais da 
Prosci) 
 

 

Em 2013, a Prosci já tinha iniciado a sua estruturação para a condução de 

parcerias internacionais. Dessa forma, alguns critérios já eram bem estabelecidos 

em relação ao tipo de parcerias que poderiam ser firmadas. Com essas diretrizes em 

mãos, a Prosci realizou análises de mercado para compreender o potencial da 

Malásia, investigou o histórico do profissional que estava solicitando a parceria e, 

como definição, solicitou que o profissional buscasse alguma firma da Malásia que 

tivesse a condição adequada de representar a Prosci no país. É importante ressaltar 

que a Prosci não estabelece parcerias internacionais com pessoas físicas  (Evento 

3). 

 

“Ele era um profissional incrível. Mas somente um profissional 
não iria fazer nosso negócio crescer no país.” (CEO Prosci) 

 

Com essa diretriz da Prosci, o profissional foi em busca de firmas na Malásia 

que teriam condições de suportá-lo no projeto de levar a Prosci para o país. Após 
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quatro meses de buscas, o profissional encontrou uma firma que já tinha como 

modelo de negócio representar outras firmas globais e que aceitou inclui-lo no 

quadro de empregados para que ele cuidasse da operação da Prosci no país. 

(Evento 4).  

Como se tratava de um caso muito específico, no qual um profissional buscou 

uma firma de um país estrangeiro, o Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 

Prosci foi até a Malásia para conhecer o corpo de diretores executivos da firma, bem 

como compreender o modelo de negócio que estava sendo proposto. Essa visita 

aconteceu no início de 2014 e teve a duração de três dias. (Evento 5).  

 

“Eu precisava compreender melhor que empresa era essa, qual 
estrutura teríamos e como atingiríamos nossos objetivos.” (Vice-
Presidente de Negócios Internacionais da Prosci) 
 
“O vice-presidente da Prosci veio à Malásia para nos conhecer e 
falar do negócio Prosci. Essa visita foi fundamental para termos 
certeza que seria um investimento importante para o nosso 
negócio.” (Diretora Comercial da firma da Malásia) 

 

Após a visita, o executivo da Prosci retornou para os Estados Unidos para 

realizar análises juntamente com o corpo diretivo da firma americana. Após um mês, 

o Vice-Presidente entrou em contato com a firma da Malásia para formalizar o 

interesse da Prosci em realizar a parceria e apresentar as condições prévias para 

que o processo ocorresse. Neste momento, o profissional que tinha acionado a 

empresa da Malásia para ser parceira da Prosci também foi notificado sobre o 

interesse da Prosci para que ele fosse o profissional para liderar todo o processo e 

também que fosse responsável pela operação da firma americana no país. (Evento 

6). 

 

“A Malásia não estava em nossos planos prioritários, mas foi 
uma grata surpresa acessarmos um mercado como esse.” (CEO 
da Prosci) 

 
 

Com a aprovação da parceria, a equipe da Prosci desenvolveu o contrato que 

formalizava a relação entre a firma americana e a firma da Malásia. Esse contrato 

estabelecia as regras para a atuação da firma da Malásia na comercialização dos 

produtos e serviços da Prosci. Neste contrato existiam cláusulas que abordavam, 
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por exemplo, a atuação territorial, venda de livros, compra de materiais e pagamento 

de royalties. O contrato foi assinado por ambas as firmas em julho de 2014. (Evento 

7). 

Munidos de todas as formalizações, as firmas iniciaram a preparação para o 

início da operação na Malásia. Como parte do processo de parcerias internacionais 

da Prosci, a firma da Malásia realizou diversos treinamentos para compreender o 

modo de operação da firma americana. Entre eles, foram realizados treinamentos de 

processos internos, formação de instrutores e sistemas de informação. Esses 

treinamentos tiveram a duração de dois meses e foram realizados nos Estados 

Unidos e também na Malásia. (Evento 8). 

 

“A preparação de nossos parceiros é uma importante etapa para 
iniciarmos os trabalhos em um país.” (Vice-Presidente de 
Negócios Internacionais da Prosci) 
 
“Os treinamentos que tivemos com a equipe da Prosci foram 
fundamentais para entendermos como seria nossa operação.” 
(Diretora Comercial da firma da Malásia) 

 

Com a preparação do parceiro da Malásia realizada, a Prosci realizou a última 

etapa de entrada no país. Como parte do processo de liberação para a 

comercialização dos produtos e serviços, a empresa americana exige que o parceiro 

realize um programa de treinamento completo para que a Prosci realize uma 

auditoria. Essa auditoria é uma garantia que o parceiro tem condições de 

comercializar os produtos da Prosci de acordo com os padrões americanos 

estabelecidos. O programa de auditoria da Prosci na Malásia aconteceu em 

novembro de 2014 e teve como instrutor o profissional que iniciou o movimento de 

entrada da Prosci no país.  A auditoria durou três dias e foi realizada segundo os 

critérios de sucesso da Prosci. Com a aprovação, a firma da Malásia estava apta a 

iniciar a comercialização dos produtos da Prosci. (Evento 9). 

Iniciando o pós-entrada na Malásia, a Prosci começou a comercializar seus 

produtos e serviços através do website da firma da Malásia e também por meio de 

contatos comerciais que os executivos da firma malaia tinham. Como a firma já 

representava outras grandes firmas, o processo inicial de comercialização foi 

realizado com os clientes que já faziam parte dos contatos comerciais dos 

executivos. Neste momento, os executivos da Prosci e da firma da Malásia 
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perceberam que o país não apresentava maturidade em gestão de mudanças e em 

disciplinas próximas, como, por exemplo, gerenciamento de projetos. Dessa forma, o 

investimento em ações de marketing e de relacionamento com o cliente deveriam 

ser mais intensas e abrangentes. (Evento 10). 

 

“Tinhamos muitos clientes. O processo inicial de venda das 
soluções da Prosci aconteceu primeiramente com esses 
clientes.” (Diretora Comercial da firma da Malásia) 
 
“Percebemos logo no começo que o país não tinha maturidade 
em gestão de mudanças. Mesmo os clientes atuais do nosso 
parceiro não tinham entendimento sobre o que é gerenciar 
mudanças. ” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 

 

Em meados de 2015, após alguns meses de operação da Prosci na Malásia, 

o profissional que se tornou instrutor e responsável pela operação da firma 

americana no país teve um desentendimento com um dos executivos da firma da 

Malásia e resolveu se desligar da firma.  Os desentendimentos ocorreram por 

questões de desalinhamento dos objetivos empresariais do executivo com as 

objetivos de carreira do profissional. Esse evento impactou diretamente o 

desenvolvimento dos negócios da Prosci no país, já que a firma ficou sem instrutor 

para realizar os programas e sem um profissional para cuidar das estratégias na 

Malásia, o que refletiu em aumento de custos para contratação de instrutores de 

outros parceiros da Prosci ao redor do mundo, redução nas vendas e cancelamentos 

de programas. (Evento 11). 

  

“Perder o profissional que iniciou todo o processo tão cedo foi 
um impacto enorme. Ele era a pessoa chave da operação.” 
(Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 
 
“Não foi fácil ficar sem o profissional. Tivemos meses de 
readaptação para tentarmos ajustar a operação.” (Diretora 
Comercial da firma da Malásia) 

 

Após seis meses de ajustes no negócio juntamente com a Prosci, a firma da 

Malásia conseguiu contratar um profissional para realizar as atividades da operação 

da firma americana. Essa busca foi difícil porque o profissional anterior deixou má 

impressões para o corpo executivo da firma da Malásia, o que levou a escolha de  
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um profissional com um perfil mais orientado para processos e atividades 

comerciais, e menos voltado para a condução do negócio da Prosci no país.  

Com essa contratação a firma iniciou novamente seus movimentos para 

comercialização dos produtos e serviços da Prosci na Malásia. O profissional 

contratado tinha forte influência sobre o governo local, que representa um importante 

papel sobre a economia do país. Após alguns movimentos comerciais, a firma 

conseguiu estabelecer um contrato com o governo da Malásia para fornecer 

descontos para os profissionais do setor governamental realizarem os programas de 

treinamento da Prosci. Esse acordo fez com que a firma atingisse expressivos 

resultados financeiros e aumentasse sua participação no mercado da Malásia. 

(Evento 12). 

As ações realizadas no pós-entrada da Prosci na Malásia tiveram importante 

representatividade para o crescimento da firma americana, fazendo com que a firma 

apurasse crescimento de mais de 1.200% de 2014 para 2015. 

4.6.3 Fatores intervenientes 
 

           Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 11. 

 
Figura 11. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci na Malásia. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Inicialmente, o processo de entrada da Prosci na Malásia foi influenciado por 

uma demanda de intermediário. Neste caso, um profissional identificou a 

oportunidade de levar a firma americana para o seu país de origem. Dessa forma, a 

Prosci não teve participação ativa na identificação da demanda. Este fator, demanda 

de intermediário, não é considerado um fator institucional. Portanto, a entrada da 

Prosci na Malásia não teve influência de fatores institucionais.  

Em relação ao pós-entrada da firma americana, percebe-se que dois fatores, 

tidos como fatores institucionais, influenciaram este momento da internacionalização 

da Prosci na Malásia. São eles: maturidade do mercado e dependência política. 

Em relação à baixa maturidade do mercado sobre gestão de mudanças, a 

Malásia também não apresentava grandes entendimentos sobre a importância da 

disciplina. Apesar do país ter acesso à diversas metodologias de gestão 

empresarial, gerenciar mudanças era um tema novo e pouco discutido. Porém, o 

fato do país ter uma forte dependência política, fez com que a disciplina fosse 

disseminada através do próprio governo, que realizou uma forte parceria com a firma 

da Malásia (Evento 12). 

Sabe-se que a Malásia é um país com grande dependência política, que se 

expressa na sua condição de monarquia eletiva. Essa dependência faz com que as 

firmas atuem diretamente com órgãos governamentais e sofram influência direta de 

aspectos como a corrupção. Esse fator apresentou forte influência para o processo 

de pós-entrada da Prosci na Malásia ao ponto que favoreceu a firma no 

desenvolvimento de seus negócios e no crescimento apresentado em 2015 (Evento 

12). A abertura fornecida pelo governo para oferecer desconto para os profissionais 

da administração governamental foi fator-chave para que a firma da Malásia 

conseguisse se estabelecer como representante da Prosci no país. Além disso, 

firmas que atuam com o governo no país são bem-vistas no mercado nacional. 

De forma geral, o processo de entrada da Prosci na Malásia não foi 

influenciado por fatores institucionais e se por meio de uma demanda de 

intermediário. Já o processo de pós-entrada teve forte influência de dois fatores 

institucionais: maturidade do mercado e dependência política. 
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4.7 Parceiro - Cingapura 

4.7.1 Informações gerais 
 

O parceiro oficial da Prosci em Cingapura é também parceira oficial da Prosci 

na Irlanda e no Reino Unido. Atualmente a firma é uma importante referência de 

gestão de mudanças na Europa e conta com uma equipe de consultores 

especializados que atua diretamente com os clientes no desenvolvimento de 

projetos de gestão de mudanças.  

A firma foi constituída em 2002 por dois profissionais experientes em projetos 

e mudanças oriundos do Reino Unido e que tinham “paixão por gerar resultados 

empresariais através das pessoas”.  

4.7.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci em Cingapura está apresentado 

na Figura 12 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 
Figura 12. Processo de Internacionalização da Prosci em Cingapura. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

O processo de entrada da Prosci iniciou-se em 2014 quando um dos 

executivos da firma do Reino Unido percebeu que a firma já estava atuando com 

diversos clientes em Cingapura com os produtos e serviços da Prosci. É importante 

ressaltar que mesmo um parceiro sendo responsável por um país específico, ele 
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pode atuar com firmas de qualquer país do mundo. Neste momento, a firma era 

parceira oficial da Prosci na Irlanda e no Reino Unido.  

Após algumas análises de viabilidade realizadas pelos executivos, a firma do 

Reino Unido resolveu entrar em contato com a Prosci para solicitar a inclusão de 

Cingapura como mais um país de atuação. Dessa forma, a firma poderia estender 

sua atuação no país e oferecer também outros tipos de serviços exclusivos para 

parceiros oficiais de um país, como treinamentos abertos ao público.  

 

“Tínhamos uma atuação forte em Cingapura. Percebi que seria 
muito fácil levar para lá o que tínhamos no Reino Unido e na 
Irlanda.” (CEO da firma de Cingapura) 

 

Neste momento, a Prosci já tinha estruturado um processo para formalização 

e desenvolvimento de parceiros, que contava inclusive com um Vice-Presidente de 

Negócios Internacionais como responsável pelas parcerias internacionais. Dessa 

forma, a firma americana realizou algumas reuniões presenciais com os executivos 

ingleses para entender as motivações e as questões envolvidas nessa decisão.  

O processo de análise durou por volta de um mês e a Prosci percebeu que 

seria um passo importante ter atuação em Cingapura, além do fato de poder contar 

com uma firma que já atuava com seus produtos e serviços. Dessa forma, em 

meados de 2014, a Prosci aprovou a extensão da parceria com a firma do Reino 

Unido para atuação em Cingapura. (Evento 2). 

 

“Percebemos que seria muito mais fácil entrar em um mercado 
com um parceiro que já dominava os nossos produtos e 
serviços.” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 
 
“O nosso parceiro do Reino Unido sempre foi um exemplo de 
condução do negócio. Confiávamos neles!” (CEO da Prosci) 

 

Com a aprovação da extensão da parceria, a Prosci desenvolveu um contrato 

aditivo para incluir Cingapura como um país de atuação do parceiro. Este contrato 

apresentava todas as condições e regras da parceria e foi assinado por ambas as 

firmas no final do ano de 2014. Nas cláusulas do contrato estavam explícitas 

questões como, por exemplo, a extensão da territorialidade, práticas permitidas no 
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novo mercado, tipos de produtos e serviços que poderiam ser comercializados e 

valores para pagamento de royalties. (Evento 3). 

Neste momento, encerrou-se a etapa de entrada do processo de 

internacionalização da Prosci em Cingapura. Como a firma do Reino Unido já tinha 

realizado todos os treinamentos e preparações para operar no país e na Irlanda, não 

foi necessário nenhum outro tipo de formação para a atuação em Cingapura.  

Em 2015 iniciou-se o pós-entrada da Prosci em Cingapura com a 

comercialização dos produtos e serviços. A firma do Reino Unido ajustou suas 

plataformas digitais e iniciou a venda de produtos e serviços através do seu website 

e através da rede de contatos já realizados anteriormente em Cingapura. (Evento 4). 

No início da operação no país, todas as atividades eram realizadas através do 

escritório da firma no Reino Unido. Dessa forma, logo nos primeiros meses de 

operação, os executivos perceberam que a ausência de um profissional da firma em 

Cingapura era um fator crítico para o sucesso do negócio. Até então, a firma não 

tinha contratado nenhum profissional, nem alterado seus processos e atividades 

para suportar a operação em Cingapura, mesmo com a grande distância geográfica 

que separava os países. Além da questão operacional, o profissional era um fator 

relevante de sucesso porque o país não apresentava maturidade em gestão de 

mudanças, e o esforço para comercializar os produtos e serviços da Prosci era 

grande. Essa questão também preocupava a Prosci, que já tinha percebido essa 

fragilidade. (Evento 5). 

 

“Tínhamos uma grande dificuldade em vender os produtos e 
serviços em um país tão distante do nosso.” (CEO da firma de 
Cingapura) 
 
“Percebemos que eles não tinham pensado em um profissional 
exclusivo para atender o mercado de Cingapura. E isso nos 
preocupava no início. O mercado não tinha maturidade e 
precisávamos de alguém para criar tal maturidade.” (Gerente de 
Parcerias Internacionais da Prosci) 

 

Mesmo com a necessidade da contratação de um profissional para 

desenvolver os negócios no país, a firma chegou à conclusão que não tinha 

condições de evoluir nessa questão em curto prazo. Dessa forma, preferiu adotar 

ações que fomentassem o mercado em Cingapura e, dessa forma, conseguisse 

estruturar um escritório no país.  
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Com esse intuito, ainda em 2015, a firma do Reino Unido começou a 

participar de congressos e seminários para falar sobre gestão de mudanças em 

Cingapura. Os executivos da firma fizeram palestras e workshops baseados na 

metodologia da Prosci em eventos com temas afins à gestão de mudanças, como 

gerenciamento de projetos e gestão por processos. Essas ações foram importantes 

para o fomento de negócios no país. (Evento 6). 

 

“Falar sobre gestão de mudanças foi fundamental para 
começarmos a crescer em Cingapura.” (CEO da firma de 
Cingapura) 
 
“Eles fizeram um ótimo trabalho com palestras em congressos 
importantes.” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 

 

Com essas ações direcionadas foi possível estabelecer contato com 

potenciais clientes e com firmas que já tinham utilizado os produtos e serviços da 

Prosci. Como resultado desses esforços, no final de 2015, o parceiro de Cingapura 

fechou importantes contratos com o governo do país para treinar profissionais de 

diversos órgãos em gestão de mudanças. Estes contratos tinham um valor 

expressivo e foram importantes para criar condições da firma atuar em Cingapura de 

forma mais bem estruturada. Neste momento, Cingapura apresentava crescimento 

econômico expressivo e as firmas oriundas do país já tinham como prática adquirir 

produtos e serviços inovadores e oriundos de economias desenvolvidas, como é o 

caso dos Estados Unidos. (Evento 7). 

 

“Cingapura é um país com forte atuação governamental. Ter 
contratos com o governo foi fundamental para nosso 
crescimento.” (CEO de Cingapura) 
 
“O momento econômico do país nos ajudou a fomentar os 
negócios.” (CEO de Cingapura) 

 

A partir dos contratos fechados com o governo de Cingapura, a firma do 

Reino Unido conseguiu se planejar do ponto de vista financeiro para abrir um 

escritório no país. Dessa forma, no início de 2016, os executivos buscaram um 

profissional no mercado de Cingapura para assumir as atividades comerciais e 

estruturar a operação da Prosci no país. Ainda em 2016, o escritório em Cingapura 
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foi implantado e atualmente a firma conta com três profissionais atuando diretamente 

em Cingapura. (Evento 8). 

As ações de pós-entrada da Prosci em Cingapura foram importantes para o 

uma receita expressiva da Prosci no país, em 2015. Comparativamente, a firma de 

Cingapura teve um dos três melhores resultados no ano de 2015 em relação aos 

parceiros da Prosci advindos de outras economias emergentes. 

4.7.3 Fatores intervenientes 
 

Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 13. 

Figura 13. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci em Cingapura. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Percebe-se inicialmente que o aspecto que influenciou a entrada da Prosci 

em Cingapura foi a demanda de parceiro. Ou seja, um parceiro da firma americana 

percebeu a oportunidade de estender sua atuação para outros países, além do 

Reino Unido e Irlanda. Neste contexto, a Prosci não teve uma atuação proativa no 

processo. Este fator, demanda de parceiro, não é considerado um fator institucional. 
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Portanto, a entrada da Prosci em Cingapura não teve influência de fatores 

institucionais.  

Já do ponto de vista do pós-entrada, percebe-se que três fatores, 

classificados como institucionais, tiveram influência neste momento da 

internacionalização da Prosci em Cingapura. São eles: maturidade do mercado, 

dependência política e estabilidade econômica. 

A questão da baixa maturidade do mercado para a gestão de mudanças é um 

fator que impactou diretamente o desenvolvimento dos negócios da Prosci em 

Cingapura. No momento do pós-entrada da Prosci, o país ainda não reconhecia o 

valor de gerenciar mudanças organizacionais e os benefícios que poderiam ser 

colhidos com a adoção de tal prática. De formal geral, as firmas não tinham 

entendimento do que era gestão de mudanças e como poderiam gerar retorno de 

investimento para os seus projetos utilizando tal abordagem. Esse fator teve impacto 

importante no início das operações da Prosci em Cingapura, ao ponto que dificultou 

a atuação da firma sem um profissional atuando diretamente no país – Evento 5. 

Sem a maturidade do mercado, a existência de um profissional atuando para 

fomentar o mercado e desenvolver a maturidade necessária para o crescimento do 

negócio, se tornou fator essencial para o crescimento da operação da Prosci no 

país. Além disso, fez com que a firma adotasse ações para apresentar a gestão de 

mudanças para o mercado, como, por exemplo, a participação em congressos e 

seminários (Evento 6). 

A dependência política também foi um fator relevante no processo de pós-

entrada da Prosci em Cingapura. A atuação do governo no país é forte e tem como 

característica um sistema de partido dominante, no qual o atual presidente está no 

poder desde 1999. Dessa forma, os departamentos e órgãos governamentais são 

geradores de empregos e representam importante parte da economia. Neste 

contexto, o contrato estabelecido pela firma de Cingapura com o governo local teve 

grande relevância para o crescimento e estabelecimento da Prosci no país. Esse 

contrato para capacitar os profissionais do governo em gestão de mudanças é um 

caso único em todas as operações da Prosci ao redor do mundo (Evento 7). 

Outro aspecto importante no pós-entrada em Cingapura foi a estabilidade 

econômica que o país apresentava. O país crescia 5% ao ano e as firmas nacionais 

tinham interesse em investir em produtos e serviços inovadores. Este quesito foi 

importante para que as firmas fornecessem mais abertura para escutarem sobre 
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gestão de mudanças e os produtos da Prosci. Tal aspecto facilitava a abertura da 

firma de Cingapura para acessar às firmas e profissionais do país para iniciar o 

trabalho de venda dos produtos e serviços. Essa estabilidade favorecia o 

fechamento de contratos por firmas que conseguiam compreender o valor da 

disciplina de gestão de mudanças, como foi o caso dos contratos fechados com o 

governo de Cingapura (Evento 7).  

Em resumo, o processo de entrada da Prosci em Cingapura não sofreu 

influência de fatores institucionais e se deu através de uma demanda de parceiro, 

porém o processo de pós-entrada apresentou influência direta de três fatores 

institucionais: maturidade do mercado, dependência política e estabilidade 

econômica. 

4.8 Parceiro – México  

4.8.1 Informações gerais 
 

A firma parceira da Prosci no México é uma firma que atua no país desde 

2001 com atividades de treinamento e consultoria em gestão de mudanças e 

pessoas.  

Atualmente a firma também é a representante oficial da Prosci na Argentina, 

Chile e Panamá, realizando nesses países turmas abertas ao público e entregando 

os produtos e serviços da firma americana para empresas locais. A firma também 

atua em parceria com outro instituto americano que oferece produtos de gestão de 

pessoas, chamado CentACS. 

4.8.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci no México está apresentado na 

Figura 14 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  
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Figura 14. Processo de Internacionalização da Prosci no México. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

A entrada da Prosci no México iniciou-se em 2014 quando os dois sócios da 

firma mexicana foram aos Estados Unidos participar do Programa de Certificação 

Internacional em Gestão de Mudanças Prosci para obter mais uma certificação que 

iria suportá-los na comercialização de seus serviços. O programa ocorreu no início 

de 2014 e os dois profissionais ficaram durante três dias aprendendo a metodologia 

da Prosci e entrando em contato com outros profissionais que participavam do 

treinamento. (Evento 1). 

 

“Fomos fazer o programa de certificação porque já atuávamos 
com gestão de mudanças e a Prosci era a maior referência do 
assunto.” (CEO da firma do México) 

 

Após o treinamento, os sócios retornaram para o México e começaram a 

aplicar a metodologia da Prosci em seus clientes. Esse processo durou em torno de 

quatro meses. Com a aplicação das ferramentas e modelos, os profissionais 

perceberam que a metodologia era útil, pois auxiliava os clientes no atingimento dos 

resultados de projetos. Dessa forma, perceberam também que poderia ser uma boa 

oportunidade levar os produtos e serviços da firma americana para o México, já que 

no país não existiam abordagens similares.  

Com a oportunidade identificada, os sócios iniciaram um pequeno estudo de 

viabilidade que contemplava os aspectos financeiros e econômicos para o 

investimento que seria realizado. Certos de que poderiam obter sucesso com essa 

iniciativa, os profissionais entraram em contato com a Prosci para formalizar a 

intenção de serem parceiros oficiais da firma americana no México. Essa 
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formalização ocorreu em meados de 2014 e foi realizada diretamente para o Vice-

Presidente de Negócios Internacionais da Prosci. (Evento 2). 

 

“Fizemos um estudo simples, mas que contemplava os 
principais aspectos financeiros para trazer a Prosci para o 
México.” (Diretor Comercial da firma do México) 
 
“Tínhamos a sensação que levar a Prosci para o México seria 
um grande diferencial para a nossa atuação no país.” (CEO da 
firma do México) 
 

 

Neste momento, a Prosci já se encontrava mais estruturada em relação ao 

seu processo de parcerias internacionais. Dessa forma, o Vice-Presidente da firma 

americana decidiu ir até o México para conhecer a firma e os sócios que realizaram 

a proposta diretamente para ele.  

Essa visita ocorreu ainda em 2014 e durou três dias. Durante a visita o 

executivo da Prosci teve condições de conhecer a firma mexicana, entender o 

mercado do país, visitar algumas firmas do país e ter a dimensão do esforço para 

levar a Prosci para o México. Além dos aspectos do mercado, o profissional da 

Prosci também explicou para os sócios da firma do México quais seriam as etapas 

para se tornar parceiro oficial e as regras da parceria. (Evento 3). 

 

“Com a visita ao México pude perceber que tínhamos um grande 
mercado para atuar. Vi também que os sócios da firma 
mexicana tinham um bom plano de negócios.” (Vice-Presidente 
de Negócios Internacionais da Prosci) 

 

Retornando aos Estados Unidos, o Vice-Presidente da Prosci realizou 

algumas reuniões com o seu CEO para discutir aspectos relevantes percebidos na 

visita ao México, como, por exemplo, tamanho do mercado, características da 

economia, plano de negócios e aspectos relacionados à firma mexicana. Essas 

reuniões duraram cerca de 20 dias e foram decisivas para a tomada de decisão da 

Prosci em relação à validação da parceria.  

 

“Já tínhamos o México como um mercado potencial, até mesmo 
pela proximidade com os Estados Unidos, mas não tínhamos 
feito ainda esforços. Precisávamos compreender como seria 
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entrar no país da maneira mais assertiva possível.” (CEO da 
Prosci) 

 

Após as análises realizadas pelo corpo executivo da Prosci, a firma 

americana aprovou a parceria com a firma mexicana. A formalização da aprovação 

ocorreu através de uma reunião via Skype realizada entre o Vice-Presidente de 

Negócios Internacionais da Prosci e os sócios da firma mexicana. Nesse momento, 

o executivo da Prosci já iniciou os primeiros alinhamentos em relação ao modelo da 

parceria e os passos que deveriam ser tomados para o início da comercialização 

dos produtos. (Evento 4).  

O primeiro passo foi a assinatura do contrato que estipulava as cláusulas da 

relação entre a Prosci e a firma do México. Esse contrato foi desenvolvido pela firma 

americana e trazia as principais regras para atuação da firma mexicana enquanto 

parceira da Prosci no país. Essas regras abordavam, por exemplo, o território de 

atuação do parceiro, os produtos e serviços que poderiam ser comercializados, os 

valores para pagamento de royalties e as condições para que o parceiro pudesse se 

apresentar para o mercado como parceiro da Prosci. O contrato foi assinado por 

ambas as firmas em setembro de 2014. (Evento 5). 

 

“Ficamos bem mais tranquilos com as regras claras no contrato. 
Sabíamos quais eram os nossos direitos e deveres.” (CEO da 
firma do México) 

 

Com a aprovação e formalização da parceria, a firma mexicana iniciou a sua 

preparação para a comercialização dos produtos e serviços, etapa que é obrigatória 

no processo de parcerias internacionais da Prosci. Essa preparação foi iniciada em 

setembro de 2014 e foi realizada com treinamentos nos Estados Unidos e no 

México. Esses treinamentos envolveram a preparação dos profissionais da firma do 

México que iriam atuar diretamente com a operação da Prosci no país. Esses 

profissionais tiveram formações nos processos administrativos da Prosci, 

ferramentas eletrônicas, sistemas de informação, marketing. Além disso, os próprios 

sócios da firma mexicana foram preparados para serem instrutores dos treinamentos 

da firma americana. (Evento 6).  
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“Os treinamentos que tivemos com a equipe da Prosci foram 
fundamentais para entendermos como seria a operação em 
nosso país.” (CEO da firma do México) 
 
“Ser parceiro de uma outra firma não é fácil. Tivemos que 
aprender como atuar no modelo de negócio deles.” (Diretor 
Comercial da firma do México) 

 

Com a etapa de preparação realizada, a firma mexicana tinha outro desafio 

para iniciar as operações no país. Dessa vez, a firma teria que realizar um 

treinamento presencial com clientes reais para ser auditada pela Prosci. Essa etapa 

de auditoria também é um requisito da firma americana no desenvolvimento de 

novos parceiros. Para tanto, os sócios da firma do México iniciaram a preparação de 

duas turmas do Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças 

Prosci para um cliente atual da firma. Dessa forma, os dois sócios poderiam 

ministrar as turmas, a firma ser aprovada na auditoria e iniciar a comercialização de 

seus produtos.  

A auditoria ocorreu em março de 2015, na Cidade do México, e teve como 

auditor o Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci, que acompanhou as duas 

turmas durante seis dias seguidos e avaliou como a firma mexicana estava 

entregando o principal produto da Prosci. Após a auditoria, o executivo da Prosci 

reuniu-se com os sócios da firma mexicana e apontou as principais fragilidades e 

pontos positivos dos trabalhos realizados. Ao final, aprovou a firma mexicana no 

processo de auditoria da Prosci. Com a realização da auditoria, encerrou-se a etapa 

de entrada do processo de internacionalização da Prosci no México.  (Evento 7). 

 
“Eles se prepararam muito. Além de tudo, tinham muita 
experiência em gestão de mudanças. Foi um bom começo.” 
(Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 
 
“Estávamos prontos! Estudamos muito e sentíamos que a 
auditoria seria muito produtiva. Os feedbacks da Prosci também 
foram fundamentais para o nosso começo como instrutores.” 
(CEO da firma do México) 

 

Após a auditoria, iniciou-se o pós-entrada da Prosci no México com a 

comercialização dos produtos e serviços da firma americana no país. Para tal, a 

firma mexicana desenvolveu um novo website com informações sobre os novos 

produtos e serviços, datas de treinamentos abertos ao público e informações sobre a 
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Prosci. Além disso, preparou sua equipe comercial para visitar os clientes e 

apresentar a parceria que tinha sido estabelecida com a Prosci. Nesse momento, os 

executivos da firma do México começaram a perceber a dificuldade em abordar o 

tema gestão de mudanças com as firmas e profissionais com que eles conversavam. 

(Evento 8). 

 

“Logo no início percebemos que não havia maturidades nas 
firmas mexicanas. Achávamos que seria mais fácil vender um 
produto tão reconhecido nos Estados Unidos.” (CEO da firma do 
México) 
 
“Explicávamos para as firmas a importância de gerenciar uma 
mudança organizacional e em preparar os empregados, e não 
víamos um entendimento claro sobre o assunto. O esforço de 
venda era muito grande.” (Diretor Comercial da firma do México) 
 

 

Com as dificuldades iniciais encontradas, os executivos da firma mexicana 

resolveram ter uma abordagem mais abrangente e começaram a realizar ações de 

marketing, principalmente através de plataformas digitais. Essas ações tinham o 

objetivo de atingir profissionais que tivessem como carreira, assuntos similares à 

gestão de mudanças, como, por exemplo, gestão de pessoas e gestão de projetos. 

Dessa forma, ações de marketing digital foram realizadas com o Google, Facebook 

e LinkedIn. Após seis meses de investimento nesse tipo de ações, a firma do México 

percebeu que não estava tendo retorno de investimento e que os profissionais e 

firmas que compravam os produtos e serviços da Prosci não eram direcionados 

pelas campanhas de marketing realizadas. (Evento 9). 

 

“Tínhamos pouca experiência com marketing digital porque nos 
Estados Unidos já tínhamos muita maturidade em gestão de 
mudanças. A experiência do México foi importante para 
percebermos as diferenças de mercados.” (Vice-Presidente de 
Negócios Internacionais da Prosci) 

 

Com a dificuldade em se comercializar os produtos da Prosci de forma 

abrangente, a firma do México também percebeu que o custo da operação da Prosci 

era alto. Isso se dava pelo fato do pagamento dos royalties realizados pela firma 

mexicana ser realizado com base no dólar americano. Nesse momento, o peso 

mexicano apresentava forte desvalorização cambial frente à moeda americana. 
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Além disso, a economia mexicana apresentava forte queda, devido à crise mundial 

instalada em 2015. 

 

“Estávamos em um momento complicado. Nossa moeda valia 
muito pouco frente ao dólar.” (CEO da firma do México) 
 
“Até esse momento tínhamos uma visão única sobre a cobrança 
dos royalties para os nossos parceiros. Mesmo para países com 
alta desvalorização cambial, cobrávamos o mesmo valor.” 
(Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 

 

Com esse cenário, a saída encontrada pela firma mexicana para expandir os 

negócios no país foi se aproximar de associações e instituições que tivessem como 

missão desenvolver assuntos relacionados com a gestão de mudanças. Nesse caso, 

realizou parcerias com o PMI – Project Management Institute e com a ACMP – 

Associação dos Profissionais de Gestão de Mudanças do país. A partir dessas 

iniciativas, foi possível conversar com profissionais que já vivenciavam mudanças 

em suas organizações e apresentar a proposta de valor da Prosci. Os sócios da 

firma mexicana realizaram diversas palestras gratuitas e foram palestrantes em 

seminários e congressos no país para falar sobre gestão de mudanças. (Evento 10). 

 

“A única forma que víamos de atingir as pessoas era falando 
para quem tinham um pouco mais de maturidade sobre projetos 
nas organizações.” (CEO da firma do México) 
 
“Eles participaram de muitos seminários e eu percebi o valor 
desse tipo de abordagem quando estive presente em um desses 
encontros.” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 

 

As atividades do pós-entrada da Prosci no México foram relevantes e tiveram 

um importante papel para o desenvolvimento da firma americana no país. Em 2015, 

a receita obtida pela firma do México foi uma das quatro melhores em relação aos 

parceiros da Prosci oriundos de economias emergentes. 

4.8.3 Fatores intervenientes 
 

            Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 15 . 
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Figura 15. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci no México. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Inicialmente, percebe-se que o aspecto que influenciou a entrada da Prosci no 

México foi a demanda de intermediário. Nesse caso, dois profissionais do México 

foram até a Prosci para realizar um de seus treinamentos e perceberam a 

oportunidade de levar a firma americana para o país. Dessa forma, a Prosci não teve 

uma atuação ativa no processo, mesmo já tendo o México como um país potencial. 

Este fator, demanda de intermediário, não é considerado um fator institucional. 

Portanto, a entrada da Prosci no México não teve influência de fatores institucionais.  

Em relação ao pós-entrada, percebe-se que três fatores, classificados como 

institucionais, tiveram influência neste momento da internacionalização da Prosci no 

México. São eles: maturidade do mercado, taxa de câmbio e estabilidade 

econômica. 

A baixa maturidade do mercado em relação à gestão de mudanças afetou 

diretamente o início da comercialização dos produtos e serviços da Prosci no país, 

ao ponto que a demanda do mercado esperada pelos executivos da firma do México 

não foi a demanda real encontrada após o início da operação no país. De forma 

geral, mesmo as firmas que já eram clientes da firma mexicana em serviços de 

gestão de mudanças, não apresentavam conhecimento em relação à importância de 

desenvolver equipes internas para diminuir a dependência de consultorias, que é o 

grande objetivo dos produtos e serviços da Prosci (Evento 8). Além disso, fez com 
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que a firma tomasse ações sem compreender a viabilidade e retorno de investimento 

esperado, como foi o caso das ações de marketing digital (Evento 9). 

Outro aspecto relevante no processo de pós-entrada da Prosci no México foi 

a desvalorização cambial. Esse fator teve impacto direto no modelo de precificação 

dos produtos e serviços da Prosci no país, já que, como foi dito anteriormente, as 

taxas de royalties eram pagas em dólar americano pela firma mexicana. Em 2015, 

um peso mexicano valia em média seis centavos de dólar americano.  Dessa forma, 

o pagamento de royalties se tornou o fator mais expressivo na composição de 

preços dos produtos e serviços, chegando a representar 50% do valor total. Esse 

fator teve influência direta na dificuldade encontrada pela firma mexicana em iniciar 

a comercialização dos produtos da Prosci no país (Evento 8). 

A instabilidade econômica também foi um fator que interferiu o pós-entrada no 

México. Quando a firma mexicana decidiu levar a Prosci para o México, o país 

apresentava o maior PIB – Produto Interno Bruto da sua história. Porém, com a crise 

mundial em 2015, o país se viu em um momento de grande instabilidade, com 

fechamento de firmas e aumento do desemprego. Esse fator influenciou diretamente 

o início da operação da Prosci no país, que esperava encontrar um mercado com a 

economia estabilizada, como previsto no plano de negócios inicial realizado pela 

firma mexicana (Evento 8). Dessa forma, a firma do México teve que tomar ações 

para expandir os negócios no país, como foi o caso da aproximação de associações 

e institutos para ministrar palestras e participar de seminários (Evento 9). 

Em suma, o processo de entrada da Prosci no México não sofreu influência 

de fatores institucionais e se deu através de uma demanda de intermediário. Porém 

o processo de pós-entrada apresentou influência direta de três fatores institucionais: 

maturidade do mercado, taxa de câmbio e estabilidade econômica. 

4.9 Parceiro – Turquia 

4.9.1 Informações gerais 
 

A parceira da Prosci na Turquia é uma firma que atua há sete anos no país 

com treinamentos e formação de profissionais em gestão de mudanças e também 

projetos de consultoria para firmas que estejam passando por grandes 
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reestruturações, como, por exemplo, implantações de sistemas integrados de 

gestão, fusões e aquisições e mudanças de cultura organizacional. 

A firma da Turquia faz parte de um grupo empresarial que tem como corpo 

acionário o mesmo grupo de acionistas da firma parceira da Prosci na África do Sul 

e na Itália. 

4.9.2. Processo de internacionalização 
 

O processo de internacionalização da Prosci na Turquia está apresentado na 

Figura 16 que ressalta os primeiros eventos deste processo.  

 
Figura 16. Processo de Internacionalização da Prosci na Turquia. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

O processo de entrada da Prosci na Turquia iniciou-se no começo do ano de 

2014 quando os sócios de uma firma parceria da Prosci na África do Sul e na Itália 

perceberam que a firma estava atendendo três grandes clientes na Turquia e seus 

executivos começaram a ter mais conhecimento acerca do mercado turco. Dessa 

forma, levantaram a possibilidade de representar a Prosci também na Turquia.  

Durante dois meses, os executivos fizeram algumas análises de viabilidade, 

conversaram com alguns clientes e conduziram pequenas pesquisas de mercado 

com a ajuda de profissionais da Turquia. É importante ressaltar que as firmas 

parcerias da Prosci podem atender firmas em qualquer lugar do mundo. O impeditivo 

é que as firmas realizem programas abertos ao público fora do seu país de origem.  
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“O nosso grupo já trabalhava com a Prosci na Itália e na África 
do Sul. Mas nos demos conta que estávamos presentes na 
Turquia e a Prosci ainda não atuava diretamente lá.” (CEO da 
firma da Turquia) 

 

Certos de que o investimento de ser representante da firma americana 

também na Turquia seria importante para o grupo empresarial, os executivos da 

firma entraram em contato com a Prosci para solicitar a extensão da parceria para o 

território turco. Essa solicitação foi realizada através de uma reunião via Skype com 

o Vice-Presidente de Negócios Internacionais da Prosci. (Evento 1). 

 

“Eu ainda estava recente na Prosci, mas já tinha realizado 
visitas na África do Sul e na Itália. Sabia que a firma tinha 
negócios na Turquia, mas não tinha analisado ainda a 
possibilidade de estarmos presentes no país.” (Vice-Presidente 
de Negócios Internacionais da Prosci) 

 

Com a solicitação realizada, o vice-presidente da Prosci se reuniu com outros 

executivos da firma americana para analisar os dados e estudos conduzidos pelos 

executivos da firma parceira. Esses estudos mostravam dados sobre o mercado 

turco, as condições da economia, contexto político e projeções para a entrada da 

Prosci no país. Ao longo de duas semanas, os executivos da Prosci discutiram sobre 

os impactos da decisão de entrada na Turquia e, principalmente, consideraram o 

fato da firma parceira já atuar em dois grandes mercados.  

 

“Eles já atuavam na África do Sul e na Itália. Tínhamos receio de 
como seria a atuação deles em mais um mercado. Investir em 
um novo mercado requer muito esforço, tempo e recursos.” 
(CEO da Prosci) 
 
“Sabíamos da competência deles, mas nunca tínhamos 
permitido que um parceiro nosso atuasse em mais de dois 
mercados.” (Gerente de Parcerias Internacionais da Prosci) 
 

 

Com as análises em mãos, os executivos da Prosci tomaram a decisão de 

aprovar a firma como parceira também na Turquia. Essa decisão foi realizada em 

março de 2014 e comunicada para os executivos da firma parceira através de uma 

reunião presencial nos Estados Unidos. Nessa reunião a Prosci apresentou para os 

executivos as questões que envolveram essa decisão, como, por exemplo, a 
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confiança da firma americana no trabalho conduzido na Itália e na África do Sul, a 

relação duradoura entre as firmas e a entrada na Turquia como um fator estratégico 

para a Prosci. (Evento 2). 

 

“Tínhamos muita confiança no que estávamos propondo. 
Sempre tivemos uma relação forte com a Prosci. Fomos os 
segundos parceiros globais da firma americana.” (Diretora de 
Projetos da firma da Turquia) 
 
 

A partir dos alinhamentos realizados, na própria reunião a Prosci apresentou 

para os executivos da firma turca o contrato aditivo da parceria entre as firmas. Esse 

contrato regia as condições para que a parceria da Prosci com a firma parceira fosse 

estendida para a Turquia, como, por exemplo, início da vigência da atuação da firma 

turca, área de atuação, regras de comercialização de produtos e pagamento de 

royalties. O contrato foi analisado pelos executivos da firma da Turquia na reunião e 

foi assinado por ambas as firmas. A assinatura do contrato encerra o processo de 

entrada da Prosci na Turquia. Como a firma já era parceira da Prosci em outros 

países, ela não precisava realizar treinamentos de preparação e auditorias. (Evento 

3). 

Iniciou-se então o pós-entrada da Prosci na Turquia com a comercialização 

dos produtos e serviços da firma americana no país. Para isso, a firma turca 

desenvolveu um website que contava com informações sobre a Prosci, os produtos 

e serviços que seriam comercializados, valores dos produtos e agenda de 

treinamentos abertos ao público. Além disso, os executivos da firma realizaram 

visitas a firmas turcas para apresentar a nova parceria estabelecida. (Evento 4). 

 

“Conhecíamos algumas firmas e profissionais turcos. Esse era o 
melhor caminho para começarmos a vender nossos produtos.” 
(CEO da firma da Turquia) 

 

Porém, logo nos primeiros meses de comercialização dos produtos e serviços 

da firma americana no país, os executivos da firma turca encontraram grande 

dificuldade para fechar contratos. Essa dificuldade estava relacionada com a baixa 

maturidade das firmas e profissionais da Turquia em relação à gestão de mudanças. 

No momento, o país ainda não tinha a visão da importância da disciplina para a 

melhora no desempenho dos projetos. Além disso, o preço dos produtos e serviços 
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comercializados eram elevados e o mercado turco não percebia valor em relação ao 

que era oferecido pela firma americana. O alto valor dos produtos estava 

diretamente relacionado com o pagamento de royalties da firma turca para a Prosci. 

Esses pagamentos eram realizados em dólar americano e a moeda da Turquia 

sofria forte desvalorização no momento. 

 

“Naquele momento começamos a vender os produtos e serviços 
da Prosci para todo o mercado turco. Antes atendíamos apenas 
alguns clientes. Nesse instante nos demos conta que teríamos 
mais dificuldade do que prevemos.” (Diretora de Projetos da 
firma da Turquia) 
 
“Os royalties impactavam muito a operação na Turquia, como 
em outros países emergentes.” (CEO da Prosci) 
 
 

 Para tentar minimizar os impactos causados pelo elevado preço dos produtos 

e pela baixa maturidade do mercado, a firma turca desenvolveu estratégias para 

alavancar os negócios no país. Uma dessas estratégias foi a aproximação com 

universidades do país para realizar parcerias. Essas parcerias foram conduzidas no 

intuito de ter encontros com estudantes de graduação e pós-graduação para falar 

sobre a importância da gestão de mudanças no ambiente empresarial e no 

desenvolvimento de competências profissionais. Ao longo do ano de 2015, os 

executivos da firma turca e também os da Prosci realizaram uma série de palestras 

e aulas sobre o tema em grandes universidades do país. (Evento 5). 

Além disso, a firma turca contratou uma consultoria especializada em 

relacionamento com a imprensa na tentativa de aumentar a abrangência dos 

esforços de venda dos produtos e serviços. Essa consultoria era responsável por 

desenvolver matérias sobre a atuação da firma da Turquia, agendar entrevistas em 

programas de televisão e rádio, e acompanhar os executivos da firma turca em 

eventos. Com essa ação, a firma conseguiu estar presente na mídia do país e 

colocar a Prosci em evidência, como, por exemplo, a entrevista realizada pelo Vice-

Presidente de Negócios Internacionais da Prosci à rede de televisão CNN do país. 

(Evento 6).  

 

“Essas ações com a imprensa local foram importantes para 
massificar um pouco a nossa atuação e dar credibilidade ao 
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nosso trabalho.” (Vice-Presidente de Negócios Internacionais da 
Prosci) 

 

Com essas ações em andamento, a firma turca começou a colher os 

primeiros resultados expressivos da operação Prosci no país. Porém, ainda em 2015 

a firma se viu diante de situações graves, como, por exemplo, uma série de 

atentados terroristas no país. Esses atentados impactavam diretamente os negócios 

da firma turca, ao ponto que fragilizavam a população turca, diminuíam a confiança 

das firmas e faziam com que programas da firma fossem cancelados. 

 

“Cancelamos programas que já estavam confirmados e pagos 
pelos participantes porque o país estava em choque por 
atentados ocorridos.” (Diretora de Projetos da firma da Turquia) 

 

No início de 2016, a firma começou a perceber que um dos fatores que estava 

influenciando a venda de produtos e serviços da Prosci no país era o fato que os 

programas de treinamento da Prosci eram em inglês, e a maioria dos profissionais 

turcos não tinha fluência na língua americana. Com isso, as firmas deixavam de 

fechar contratos por causa dos materiais que eram disponibilizados para os 

profissionais. (Evento 7). 

A partir do diagnóstico realizado, a firma turca solicitou a Prosci a liberação 

para traduzir os programas de treinamento para a língua local. Durante quatro 

meses, a firma se envolveu no processo de tradução dos materiais com o suporte de 

uma consultoria da Turquia especializada em traduções. Com isso, em meados de 

2016, a firma conseguiu apresentar para o mercado as soluções da Prosci na língua 

turca. Essa iniciativa fez com que a comercialização de produtos e serviços 

aumentasse significativamente. (Evento 8).  

 

“O processo de tradução é muito caro e moroso, por isso ainda 
estávamos utilizando os materiais em inglês. Mas o mercado 
não tinha essa preparação.” (Vice-Presidente de Negócios 
Internacionais da Prosci) 
 
“Infelizmente, não fomos felizes com a decisão de manter os 
materiais em inglês. Não mapeamos bem o mercado, nesse 
sentido.” (CEO da firma da Turquia) 
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As atividades do pós-entrada da Prosci na Turquia foram importantes para o 

desenvolvimento do negócio da Prosci no país. A firma turca registrou de 2015 para 

2016 uma receita similar às outras firmas de economias emergentes com mais 

tempo de parceria com a Prosci.  

4.9.3 Fatores intervenientes 
 

           Os fatores que influenciaram o processo de internacionalização da Prosci, 

tanto na entrada quanto no pós-entrada, são retratados na Figura 17 . 

 

Figura 16. Fatores de influência do Processo de Internacionalização da Prosci na Turquia. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Inicialmente, percebe-se que o aspecto que influenciou a entrada da Prosci na 

Turquia foi a demanda de parceiro. Nesse caso, uma firma que já atuava com a 

Prosci na África do Sul e na Itália percebeu a oportunidade de também representar a 

firma americana na Turquia. Este fator, demanda de parceiro, não é considerado um 

fator institucional. Portanto, a entrada da Prosci na Turquia não teve influência de 

fatores institucionais.  

Em relação ao pós-entrada, nota-se que dois fatores, classificados como 

institucionais, tiveram influência neste momento da internacionalização da Prosci na 

Turquia. São eles: maturidade do mercado, taxa de câmbio, idioma e terrorismo.  
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A questão da baixa maturidade do mercado em relação à gestão de 

mudanças teve influência no processo de pós-entrada à medida que dificultou o 

início da comercialização dos produtos e serviços da Prosci na Turquia (Evento 4). 

Nesse momento, as firmas turcas não tinham a condição de compreender a 

importância da disciplina de gestão de mudanças e nem compartilhavam a visão que 

as firmas de países desenvolvidos, como por exemplo, Estados Unidos, Austrália e 

Canadá, que utilizam a metodologia da Prosci como fator de retorno de investimento 

de seus projetos. Além disso, a baixa maturidade do mercado fez com a firma turca 

adotasse ações para tentar desenvolver seus negócios no país. Uma delas foi a 

parceria realizada com universidades, e a outra as ações com a imprensa local 

(Eventos 5 e 6). 

Já a desvalorização cambial apresentou forte influência por ter impactado 

diretamente o preço dos produtos e serviços da Prosci na Turquia. No momento do 

início da comercialização dos produtos da Prosci no país, a moeda turca sofria forte 

desvalorização frente ao dólar americano. Dessa forma, como o pagamento dos 

royalties pela firma turca era realizado em moeda americana, os preços dos 

produtos e serviços se tornavam elevados. Em 2015, uma Lira Turca, moeda da 

Turquia, valia em média quarenta e três centavos de dólar americano. Com isso, a 

firma da Turquia teve dificuldades em desenvolver os negócios da Prosci no país, ao 

ponto que as firmas locais consideravam o preço dos produtos muito elevado e não 

percebiam valor em adquirir os produtos e serviços da firma americana (Evento 4).  

O idioma também apresentou influência direta à medida que dificultou a 

comercialização dos produtos e serviços da Prosci na Turquia. (Evento 7). Naquele 

momento a firma turca utilizava os produtos da firma americana no idioma inglês 

para minimizar os custos com serviços de tradução e agilizar o processo de 

impressão dos materiais de treinamento, porém não considerou o fato que a língua 

americana não era de uso comum no país. Esse fato fez com que a firma da Turquia 

traduzisse os produtos da Prosci para a língua nativa do país (Evento 8). 

Em relação ao terrorismo, o mesmo se mostrou influente no pós-entrada da 

Prosci na Turquia ao ponto que os atentados terroristas frequentes no país criaram 

um contexto político, econômico e social desfavorável para a comercialização dos 

produtos e serviços da firma americana (Evento 4). Entre 2014 e 2016 a Turquia foi 

alvo de oito atentados terroristas registrados oficialmente. Além do país fazer 

fronteira com países em guerra, como, por exemplo, Síria, Irã e Iraque, o país vive 
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um conflito de mais de dois séculos com os curdos, que lutam por sua 

independência no sudeste da Turquia. Os ataques terroristas trouxeram impactos 

para a firma turca e fizeram com que programas de treinamento fossem cancelados 

e as firmas diminuíssem a confiança empresarial.  

Em suma o processo de entrada da Prosci na Turquia não sofreu influência 

de fatores institucionais e se deu através de uma demanda de parceiro. Já o 

processo de pós-entrada teve influência direta de dois fatores institucionais, 

característicos de economias emergentes: maturidade do mercado e taxa de 

câmbio.  

4.10 Análise Comparativa 
 

A partir da descrição dos casos, apresenta-se a análise comparativa do 

processo de internacionalização da Prosci nas economias emergentes pesquisadas. 

A análise comparativa considera dois momentos do processo de 

internacionalização da Prosci: a entrada e o pós-entrada. Em relação à entrada da 

Prosci nas economias emergentes pesquisadas, percebe-se que nas seis das oito 

economias o fator interveniente da entrada da firma nas economias emergentes 

pesquisadas foi a demanda de intermediário. Nesse caso, profissionais 

estabelecidos nas economias emergentes, ou firmas oriundas dessas economias, 

perceberam a oportunidade de levar a Prosci para seus países.  

De forma geral, executivos de firmas de economias emergentes procuraram 

referências mundiais de gestão de mudanças e encontraram a Prosci. Após 

realizarem o treinamento da firma americana, perceberam a oportunidade de levar 

os produtos e serviços para o seu país de origem. Não existia, dessa forma, vínculos 

anteriores de parceria entre as firmas e profissionais. Como exemplo, pode-se citar 

os casos da África do Sul e da Malásia. No caso da África do Sul dois profissionais 

foram realizar o Programa de Certificação Internacional em Gestão de Mudanças 

Prosci nos Estados Unidos e ao retornarem perceberam que poderia ser uma 

oportunidade levar os produtos e serviços da Prosci para o país. Já no caso da 

Malásia, um profissional foi realizar o mesmo programa de certificação, porém não 

tinha uma firma formal no país. Dessa forma, a firma americana solicitou que ela 

procurasse uma firma da Malásia para assim formalizar a parceria com a Prosci. 
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Ainda sobre o processo de entrada, em duas economias, Cingapura e 

Turquia, observa-se como fator responsável pela entrada da Prosci nesses países a 

demanda de parceiro. Ou seja,  em ambas as economias emergentes, firmas que já 

eram parceiras da Prosci em outros países identificaram a oportunidade de estender 

a atuação para países próximos ou países que já prestavam serviços como 

parceiros da firma americana. O parceiro de Cingapura, por exemplo, já tinha uma 

forte operação com a Prosci no Reino Unido e na Irlanda, porém atuava com clientes 

corporativos em Cingapura. Dessa forma, percebeu que poderia estender sua 

atuação para o país, levando mais produtos e serviços da Prosci que a firma já 

comercializa nos países europeus. Já a firma parceira na Turquia tinha operações 

da Prosci na África do Sul e na Itália. Da mesma forma, a firma estabeleceu relações 

comerciais com firmas turcas e percebeu que poderia ter uma atuação mais intensa 

no país mediante aprovação da Prosci.  

A Figura 18 apresenta os fatores intervenientes da entrada da Prosci nas oito 

economias emergentes pesquisadas.  

 

Figura 18. Entrada da Prosci nas economias emergentes. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Já em relação ao pós-entrada da Prosci nas economias emergentes 

pesquisadas, percebe-se que o pós-entrada sofreu influência direta de seis fatores 

institucionais. São eles: maturidade do mercado, dependência política, taxa de 

câmbio, estabilidade econômica, terrorismo e idioma.  

A maturidade de mercado foi um fator que influenciou todas as oito 

economias emergentes pesquisadas, ao ponto que dificultou o processo de início da 

comercialização dos produtos e serviços da firma americana. Nos casos estudados, 

as firmas oriundas das economias emergentes não apresentavam maturidade para 

compreender os benefícios e resultados de aplicarem a metodologia da Prosci em 

seus negócios. Além disso, a baixa maturidade fez com que as firmas parceiras da 

Prosci tomassem ações para tentar minimizar essa influência, como, por exemplo, 

realizar ações de marketing digital e participar de congressos e seminários. Esse 

exemplo foi bem evidenciado pela firma da África do Sul. 

A dependência política foi um fator que apresentou influência no processo de 

pós-entrada da Prosci em quatro economias emergentes pesquisadas. Esse fator se 

apresentou relevante ao ponto que impulsionou os negócios da Prosci nos países 

através da forte influência do governo. De forma geral, nessas economias o governo 

é um dos principais compradores de produtos e serviços das firmas, o que faz com 

que a economia seja dependente do comportamento de compra de órgãos 

governamentais Como exemplo, pode-se citar a Malásia, que conseguiu desenvolver 

um acordo com o governo do país para oferecer descontos para a formação de 

profissionais em gestão de mudanças.  

Outro aspecto que apresentou influência no pós-entrada da Prosci foi a taxa 

de câmbio, que se mostrou relevante em seis economias emergentes pesquisadas. 

A desvalorização da moeda local se tornou um fator de forte influência já que o 

pagamento de royalties pelas firmas parceiras da Prosci era realizado em dólar 

americano e, nessas seis economias, a moeda local sofria forte desvalorização 

frente à moeda americana. Dessa forma, as firmas parceiras se viram com 

dificuldade em iniciar a comercialização dos produtos e serviços da firma americana, 

já que os preços dos produtos e serviços se tornaram elevados. Pode-se citar como 

exemplo, a firma parceira da Prosci nos Países do Oriente Médio, que em 2009 

encontrou um cenário no qual um Rial Saudita, moeda da Arábia Saudita utilizada 

para o pagamento dos royalties, valia vinte e sete centavos de dólar americano. 
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Já a estabilidade econômica foi um fator que influenciou o pós-entrada da 

firma americana em seis economias emergentes, sendo três positivamente e três 

negativamente. Do ponto de vista positivo, a estabilidade econômica se mostrou 

influente ao ponto que favoreceu a comercialização dos produtos e serviços da 

Prosci nos países. Como três economias também apresentavam baixa maturidade 

do mercado, a boa condição econômica do país facilitava o fechamento de contratos 

a partir do entendimento das firmas sobre a importância da disciplina de gestão de 

mudanças. Como exemplo, pode-se citar a firma da Nigéria, que desenvolveu 

negócios importantes com firmas do setor petrolífero, que é a principal atividade 

econômica do país.  

Ao mesmo tempo, três economias emergentes pesquisadas, sofreram 

influência da instabilidade econômica de seus países. Tal instabilidade pode ser 

vista à medida que cenário econômico, juntamente com outros fatores, como, por 

exemplo, a baixa maturidade do mercado e a desvalorização cambial, dificultou a 

comercialização dos produtos e serviços da Prosci nos países. Como exemplo 

dessa situação pode-se citar a firma do México, que foi impactada pela crise mundial 

em 2015 e teve que lidar com um cenário de retração econômica que não era 

esperado quando a firma resolveu levar à Prosci para o país.  

O terrorismo foi um fator que apenas a Turquia sofreu influência. Nesse caso, 

o terrorismo impactou diretamente o início da comercialização dos produtos e 

serviços da Prosci no país à medida que desestabilizou o país econômica, politica e 

socialmente, além de gerar cancelamentos de treinamentos que já estavam 

confirmados, resultando em perdas financeiras e de crescimento do negócio. 

Em relação ao idioma, o processo de internacionalização da Prosci em duas 

economias emergentes sofreu influência desse fator. Nessas economias, o idioma 

inglês, utilizado pela firma americana em seus produtos, não era de domínio dos 

profissionais dos países. Esse aspecto não foi levantado de forma antecipada pelas 

firmas e acabou impactando diretamente a comercialização dos produtos e serviços 

da Prosci. Dessa forma, as firmas tiveram que realizar altos investimentos para 

minimizar o impacto desse fator e atingir mais firmas e profissionais em seus países. 

Em suma, cada processo de pós-entrada da Prosci nas economias 

emergentes pesquisadas apresentou impacto de um ou mais fatores institucionais. 

De qualquer forma, nota-se que a maturidade do mercado foi um dos fatores 
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influenciadores em todas as economias emergentes pesquisadas, como mostra a 

Figura 19: 

 
Figura 19. Pós-entrada da Prosci nas economias emergentes. 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Em síntese, percebe-se que a entrada da Prosci nas economias emergentes 

pesquisadas se deu ou através de demanda de parceiro ou demanda de 

intermediário e os fatores institucionais não se mostraram intervenientes nos 

eventos de entrada em nenhuma economia emergente. Ou seja, percebe-se que os 

eventos de entrada foram conduzidos sem a influência de fatores, como, por 

exemplo, maturidade do mercado, taxa de câmbio e estabilidade econômica. 

Por sua vez, percebe-se que o pós-entrada da Prosci sofreu influência direta 

de fatores institucionais em todas as economias emergentes pesquisadas. Tais 

fatores, como, por exemplo, o terrorismo e a dependência política, influenciaram os 

eventos de pós-entrada da firma americana nos países. 

A Figura 20 sintetiza essa discussão ao salientar que os processos de 

entrada da Prosci nas oito economias emergentes pesquisadas são enquadrados no 

quadrante que ressalta ausência dos fatores institucionais, enquanto que os 

processos de pós-entrada, em todas as economias emergentes acessadas, são 

enquadrados no quadrante que ressalta a presença dos fatores institucionais.  
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Figura 20. Análise Comparativa do Processo de Internacionalização da Prosci. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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5 CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões dessa pesquisa. Inicialmente, 

apresentam-se os principais resultados obtidos nessa dissertação, confrontando-os 

com o quadro teórico. Na sequência, revisita-se a questão de pesquisa. Para 

finalizar o capítulo, destacam-se as principais contribuições desse estudo, suas 

limitações e alguns pontos para agenda de pesquisas futuras.  

5.1 Principais resultados 
 

O primeiro resultado desta pesquisa é que o processo de entrada da firma 

americana não sofreu influência de fatores institucionais das economias emergentes 

pesquisadas. O segundo  é que o processo de pós-entrada da Prosci nas economias 

emergentes acessadas sofreu influência de fatores institucionais. Já o terceiro 

resultado é que a influência de fatores institucionais não é homogênea ao longo do 

processo de internacionalização da firma. 

Com relação ao primeiro resultado, tem-se que o processo de 

internacionalização da Prosci nas oito economias emergentes não sofreu influência 

de fatores institucionais, como, por exemplo, taxa de câmbio e estabilidade 

econômica, no que tange o seu processo de entrada. Ou seja, o processo de 

entrada da Prosci nas economias emergentes foi motivado por demandas de 

intermediários e demandas de parceiros. Nesse caso, profissionais ou firmas 

oriundas de economias emergentes identificaram a oportunidade de levar os 

produtos e serviços da firma americana para os seus países. Além disso, firmas 

parceiras da Prosci em outros países também identificaram oportunidades em outras 

economias emergentes para representar a firma americana. Dessa forma, os 

eventos de entrada da Prosci nas oito economias emergentes foram conduzidos 

sem a influência de fatores institucionais presentes nessas economias.  

Percebe-se que, nesse caso, os parceiros da Prosci nas economias 

emergentes pesquisadas tiveram um papel de minimizar os efeitos dos fatores 

institucionais ao longo do processo de entrada, já que todos os eventos de entrada 

mapeados foram conduzidos pelos parceiros no próprio país de destino, porém sem 

a influência dos fatores institucionais. Ou seja, os parceiros da firma americana 

conduziram os eventos de entrada aplicando o conhecimento que tinham dos 
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mercados locais, fazendo que os fatores institucionais presentes em tais mercados 

não influenciassem o processo. 

Em relação ao segundo resultado, sugere-se que o processo de pós-entrada 

da Prosci nas economias emergentes sofreu influência de fatores institucionais. Os 

resultados indicam que fatores institucionais apresentaram influência nos eventos de 

pós-entrada da Prosci nas oito economias emergentes pesquisadas. Nessa 

dissertação, apontamos seis fatores: maturidade do mercado, dependência política, 

taxa de câmbio, estabilidade econômica, terrorismo e idioma.   

De forma geral, as pesquisas que abordam o pós-entrada da firma em 

economias emergentes já consideram a influência dos fatores institucionais em tal 

momento do processo de internacionalização da firma. Essas pesquisas apontam, 

por exemplo, como superar a LOF (Wei & Clegg, 2015) e o papel das subsidiárias 

(Manea & Pearce, 2006) em tal contexto. Porém, percebe-se que tais pesquisas não 

apresentam os eventos do processo de pós-entrada de forma cronológica e a 

influência dos fatores institucionais em tais eventos.  

De forma geral, esses trabalhos apresentam a influência de um fator 

institucional, como, por exemplo, a corrupção (Petrou & Thanos, 2014), em relação a 

um evento de pós-entrada, como, por exemplo, a aquisição de conhecimento. 

(Suarez-Ortega, Garcia-Cabrera & Knight, 2015). Nesse sentido, essa dissertação 

evidenciou os eventos do pós-entrada da firma americana em oito economias 

emergentes, e os relacionou com seis fatores institucionais identificados. Nota-se 

que isso permite fornecer uma visão mais ampliada do processo de pós-entrada da 

firma em mercados estrangeiros. 

 O terceiro resultado apresenta que a influência de fatores institucionais não é 

homogênea ao longo do processo de internacionalização da firma. Tal resultado 

parece ser contraintuitivo, já que se esperava que tais fatores institucionais tivessem 

maior influência no processo de entrada da firma no mercado estrangeiro devido à 

falta de experiência da firma em tal mercado, mesmo com a presença de parceiros 

locais. Esperava-se encontrar nessa pesquisa uma forte influência dos fatores 

institucionais nos eventos de entrada da Prosci nas economias emergentes, já que, 

mesmo com parceiros locais, os eventos de entrada estavam expostos ao contexto 

institucional de tais economias, contexto esse, que a firma americana não tinha 

experiência.  
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Percebe-se que as pesquisas do campo da internacionalização da firma não 

discutem explicitamente se a influência dos fatores institucionais é homogênea ou 

não ao longo do processo de internacionalização. Tais pesquisas apontam, de forma 

geral,  a influência de tais fatores apenas em um dos momentos do processo de 

internacionalização: entrada ou pós-entrada. Dessa forma, nota-se uma lacuna na 

compreensão da influência dos fatores institucionais em ambos os momentos do 

processo de internacionalização da firma e se essa influência é homogênea ou não. 

5.2 Revisitando a questão de pesquisa  
 

Considerando os resultados e análises apresentados, retoma-se a questão de 

pesquisa: como ocorre a influência dos fatores institucionais na entrada e pós-

entrada da firma oriunda de economia desenvolvida em economias emergentes?  

Percebe-se que em todas as economias emergentes, o processo de entrada 

da firma americana não sofreu influência de fatores institucionais. Já em relação ao 

pós-entrada, o processo sofreu influência direta de fatores institucionais em todas as 

oito economias acessadas. Os fatores institucionais que influenciaram o pós-entrada 

foram: maturidade do mercado, dependência política, taxa de câmbio, estabilidade 

econômica, terrorismo e idioma.  

É interessante notar que a influência dos fatores institucionais no processo de 

internacionalização da Prosci nas economias emergentes não foi homogênea. 

Através da pesquisa realizada, percebe-se que os fatores institucionais presentes 

nas oito economias emergentes influenciaram apenas os eventos de pós-entrada da 

firma americana. Os eventos de entrada não foram influenciados por tais fatores 

institucionais.  

5.3 Contribuições, limitações e sugestões de pesquisa futura 
 

A principal contribuição dessa pesquisa aponta para a possibilidade de 

visualizar o processo de internacionalização da firma em dois momentos distintos: a 

entrada e o pós-entrada, e analisar a influência dos fatores institucionais de 

economias emergentes nesses dois momentos. Contribui-se num primeiro aspecto 

com o entendimento que a entrada da firma oriunda de economia desenvolvida em 

economias emergentes não sofre influência de fatores institucionais, e, em um 
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segundo aspecto, que o pós-entrada da firma oriunda de economia desenvolvida em 

economias emergentes sofre influência de fatores institucionais. A contribuição 

desse trabalho se dá justamente pela visão desses dois aspectos, sugerindo que os 

fatores institucionais influenciam apenas o pós-entrada da firma em economias 

emergentes. Além disso, percebe-se que a influência dos fatores institucionais no 

processo de internacionalização da firma não se deu de forma homogênea. 

Acredita-se também que uma importante contribuição dessa dissertação diz 

respeito à possibilidade de se analisar a influência de mais de um fator institucional 

no processo de internacionalização da firma. Como foi dito anteriormente, as 

pesquisas, de forma geral, se concentram em compreender a influência de apenas 

um fator institucional no processo de internacionalização da firma.  

Sobre as limitações dessa pesquisa, pode-se destacar, primeiramente, a 

abrangência de um número pequeno de casos. Sabe-se que os estudos de caso não 

permitem a generalização estatística dos resultados obtidos (Miles & Huberman, 

1994). Porém, a escolha por esse método mostra a opção pela profundidade na 

pesquisa ao invés da extensão. Em outras palavras, ao optar-se pelo estudo de caso 

incorporado, o objetivo foi pesquisar o processo de internacionalização da firma em 

economias emergentes com maior profundidade e de forma mais minuciosa. Cabe 

salientar que o fato de trabalhar com subcasos atenua a dependência de 

observação única. Nesse caso, foram observadas oito processos de 

internacionalização da Prosci em economias emergentes distintas. 

Outra limitação foi o fato dos profissionais entrevistados terem uma posição 

executiva nas firmas pesquisadas. Esse fato fez com que a visão do processo de 

internacionalização da firma ficasse restrita à uma análise gerencial. Como a maior 

parte dos profissionais sem cargo de gestão das firmas pesquisadas não foi 

envolvida no processo de entrada da firma americana nas economias emergentes, 

os mesmos não foram considerados para essa pesquisa. Embora os critérios para 

definição dos entrevistados tenham sido esclarecidos na metodologia, pode-se 

argumentar que as indicações dos entrevistados podem ter introduzido vieses na 

pesquisa. 

Ainda como aspecto limitante, aponta-se o fato da Prosci ser uma firma de 

serviços, cujo o processo de internacionalização se difere de firmas de manufatura. 

As pesquisas apontam que firmas de serviços optam por modos de entrada no 

mercado estrangeiro diferentes de firmas de manufatura, como, por exemplo, a 
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estratégia de seguir o cliente ou buscar novos mercados.	 (Majkgard & Sharma, 

1998). Além disso, a obtenção de conhecimento de firmas de serviços também se dá 

de maneira distinta de firmas de manufatura, já que as próprias características do 

negócio fazem com que a firma utilize estratégias diferentes de firmas de manufatura 

para para obter conhecimento. (He, Zhang & Wang, 2015). Dessa forma, percebe-se 

que caso essa pesquisa fosse realizada com firmas de manufatura, os resultados 

obtidos poderiam ter sido diferentes. Nesse caso, compreende-se que o processo de 

internacionalização de firmas de manufatura em mercados estrangeiros se dá de 

forma mais estruturada e através de etapas mais bem definidas. Já no caso de 

firmas de serviço, a estratégia de seguir o cliente pode ter uma limitação em relação 

ao acesso às informações do país de destino, que faz com a influência dos fatores 

institucionais se torne mais forte durante o processo de internacionalização.  

A partir das contribuições e limitações apresentadas, são propostas duas 

sugestões de pesquisas futuras. A primeira trata-se de ampliar as pesquisas do 

processo de internacionalização da firma em economias emergentes para 

compreender o processo de internacionalização de mais de uma firma. Dessa forma, 

será possível compreender se a influência do contexto institucional de tais 

economias ocorreu em todos os processos de internacionalização, compreendendo 

a forma de influência dos fatores e seus impactos. A segunda sugestão é considerar 

para a agenda de pesquisas do campo da internacionalização a influência dos 

fatores institucionais nos eventos de entrada e pós-entrada de firmas oriundas de 

economias emergentes se internacionalizando também para economias emergentes. 

Com isso, será possível analisar se os fatores institucionais influenciaram o 

processo de internacionalização, já que a firma tende a ter um maior afinidade com o 

contexto institucional do país de destino.  
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas  
	
	
ROTEIRO – PARCEIROS PROSCI	
	
	
General Information: 
  
Name:  
Role:  
Phone: 
Email:  
Company time:  
  
 
The Market:  
 
 ·What are the factors that led Prosci to enter in this market? 
. Was the market selection influenced by suppliers and / or customers? Describe.  
. What are the factors that led your company to bring Prosci to this market?  
. How was the market at the moment that Prosci decided to enter in it? Maturity, 
economical and political aspects.  
· What this market represented/represents for Prosci? 
 
Internationalization Process:  
 
a) Entry mode  
 
.  How did the entry process happen in this market? Tell me the steps.  
·  How and why was the entry mode selected? 
·  What were the difficulties? 
 · What were the biggest challenges faced after the entry into this market? 
 · What would you do again? 
 · What would not you do? 
.  As a foreign company, in your opinion how is Prosci perceived by local customers? 
  
  
 b) Business Evolution  
 
 · What were the most important events in the internationalization of Prosci in this 
market? Why? 
· How did these events contribute to the evolution of Prosci in this market? 
 · Are other factors that positively or negatively contributed to this evolution? 
  
c) Relationships:  
 
 ·  How did you develop the relationship with the customers in this market over time? 
 · What about the partners?  
 . Did you develop other kinds of relationships?  
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ROTEIRO - PROSCI 
 
 
General Information: 
  
Name: 
Role: 
Phone: 
Email: 
Company time: 
  
 
The Market:  
 
 ·What are the factors that led Prosci to enter in this market? 
. Was the market selection influenced by suppliers and / or customers? Describe.  
. How was the market at the moment that Prosci decided to enter in it? Maturity, 
economical and political aspects.  
· What this market represented/represents for Prosci? 
 
Internationalization Process:  
 
a) Entry mode  
 
.  How did the entry process happen in this market? Tell me the steps.  
·  How and why was the entry mode selected? 
·  What were the difficulties? 
 · What were the biggest challenges faced after the entry into this market? 
 · What would you do again? 
 · What would not you do? 
.  As a foreign company, in your opinion how is Prosci perceived by local customers? 
· How does Prosci perceive a XXXXXX (name of the country) company as partner? 
 
  
 b) Business Evolution  
 
 · What were the most important events in the internationalization of Prosci in this 
market? Why? 
· How did these events contribute to the evolution of Prosci in this market? 
 · Are other factors that positively or negatively contributed to this evolution? 
  
c) ) Foreing Markets   
 · What was the easiest market to enter? Why? And the more difficult one? Why? 
.  In your opinion, which foreign market has Prosci been more sucessful? Why?  
.  Which foreign market has Prosci faced more difficulties? Please, describe and 
explain.   
 . What are the similarities and the differences between these markets?  
 
 
 




