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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica tem o 

objetivo de analisar os fatores que influenciam a 

internacionalização de Empresas brasileiras nascentes 

de Base Tecnológica (EBT`s). Este tipo de empresa é 

tipicamente chamada de born global na literatura 

internacional e tem sido reportadas principalmente em 

setores de alta tecnologia. 

 

1. Introdução 
Os negócios internacionais têm-se modificado nos 

últimos vinte anos, e as empresas de base tecnológica 

são evidências disso: elas se internacionalizam de 

maneira acelerada desde sua fundação ou poucos anos 

depois de ter sido fundada, e por essas características 

são denominadas de born globals.  

As EBT`s são definidas como pequenas e médias 

empresas de setores de alta tecnologia que realizam 

esforços tecnológicos significativos e concentram suas 

operações na fabricação de novos produtos (Pinho, 

2005). 

Nos estudos internacionais sobre born globals os 

fatores internos da firma e os ligados ao empreendedor 

são os mais recorrentes. Além disso, as revisões mais 

recentes apontam uma lacuna de estudos no 

entendimento do papel de fatores externos: como o do 

ambiente de origem e localização da empresa no 

fenômeno born global. Fernhaber Gilbert e Mcdougall 

(2008) apontam que essa lacuna é até surpreendente, 

primeiro em virtude do crescimento de áreas nos EUA e 

segundo, decorrente do aparecimento e crescimento de 

áreas similares em vários países do mundo. 

      

2. Ilustração 
 

 
Figura 1 – O modelo de análise 

 

A ilustração acima representa os três fatores 

responsáveis pela entrada acelerada das EBT`s no 

exterior.  

De uma forma resumida, podemos distinguir cada 

um desses fatores: Os fatores externos aborda a 

localização, a integração em cadeias de produção 

globais, as parcerias e alianças estratégicas para 

inovação e as políticas governamentais de 

internacionalização; Os fatores internos abordam a 

capacidade de inovação, a orientação para o mercado 

internacional e as habilidades de marketing 

internacional; E os fatores do empreendedor abordam a 

habilidade gerencial internacional e a experiência 

internacional. 

3. Metodologia 
Este é um projeto de natureza qualitativa e será 

utilizado o método de estudo de caso para analisar duas 

empresas nascentes brasileiras de alta intensidade 

tecnológica.  

O questionário para as entrevistas está em 

desenvolvimento. Serão entrevistadas quatro empresas 

brasileiras: duas internacionalizadas e duas que atuam 

apenas no mercado doméstico. 

 

4. Resultados 
O projeto está em desenvolvimento do referencial 

teórico, por isso não há resultados e conclusões para 

serem apresentados no momento. 

O contato e entrevistas com as empresas será feito 

em novembro de 2015. 
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