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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo compreender os modos de aquisição de informação para
exportação, realizando a aplicação de um modelo desenvolvido por Souchon &
Diamantopoulos (1999). O trabalho utiliza tem uma abordagem descritiva conclusiva
por meio de uma amostragem não-probabilística e a seleção de sua amostra foi por
conveniência. Além da aplicação do modelo que indica três modos de aquisição de
informações, sendo (1) pesquisa de marketing em mercados externos; (2) serviços de
apoio à exportação; e (3) inteligência de mercado para exportação, é realizada uma
avaliação de como as empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto/SP utilizam
estes diferentes modos de aquisição de informação. Também é realizada uma avaliação
da aplicação do modelo teórico e uma avaliação da intercambiabilidade dos modos de
aquisição de informação para exportação.
Os resultados obtidos indicam a predominância da inteligência de mercado para
exportação como modo de aquisição de informação preferencial. São indicadas as
formas que as empresas entrevistadas utilizam como lidam com os modos de aquisição
e qual é a importância de cada modo de informação. Ao final, são apresentadas as
conclusões dos estudos realizados, indicando que outros estudos podem ser
desenvolvidos para melhor compreender a inteligência de mercado com um todo
Palavras-Chave: Exportação, Inteligência de Marketing Internacional, Marketing Internacional,
Tomada de decisão, Informação
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ROSSETTO, Dennys Eduardo. Export information acquisition modes: An
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Ribeirão Preto/SP. 2007. 150. Dissertation (Master's degree in Administration of
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ABSTRACT
This work has for objective to understand export information acquisition modes,
accomplishing the application of Souchon & Diamantopoulos’ model (1999). The work
uses has a conclusive descriptive approach through a sampling no-probabilistic and the
selection of sample was for convenience. Besides the application of the model that
indicates three export information acquisition modes, being (1) export marketing
research; (2) export assistance; And (3) export marketing intelligence, an evaluation is
accomplished of as the companies exporters of the area Ribeirão Preto / SP they use
these different export information acquisition modes. It is also accomplished an
evaluation of the application of the theoretical model and an evaluation of the
interexchangeable of the export information acquisition modes. The obtained results
indicate the predominance of the market intelligence for export as way of acquisition of
preferential information. They are suitable the forms that the companies interviewees
use how they work with the acquisition manners and which is the importance in each
way of information. At the end, the conclusions of the accomplished studies are
presented, indicating that other studies can be developed for best to understand the
market intelligence with a whole.

Key-words: Export, International Marketing Intelligence, International Marketing, Decision Make,
Information.
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CAPÍTULO I

1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Apresentação do problema
Atualmente, é cada vez mais notória a importância que o comércio internacional

assume. A cada dia, presenciamos diversas reportagens e matérias jornalísticas
discutindo de alguma forma a presença e a atuação do Brasil do mercado internacional.
As atividades comerciais, sobretudo a atividade exportadora vem ganhando espaço na
pauta de discussão governamental brasileira e na comunidade acadêmica (BRITO,
2004).
Da mesma forma, é cada vez mais comum encontrar nos diversos meios de
comunicação, políticos, economistas e especialistas afirmando sobre a necessidade do
Brasil crescer para fortalecer sua economia e aquecer o mercado interno. É de
conhecimento geral que este crescimento traria ao país uma série de benefícios como o
aumento do consumo doméstico e industrial, geração de emprego e renda, aumento do
poder de compra da população, redução das taxas de juros, fontes de financiamento
mais acessíveis, entre uma série de outros benefícios (ROSSETTO & CARVALHO,
2006).
Entre as principais alternativas em discussão para o crescimento da economia
brasileira, está o “aumento das exportações” que é uma das principais pautas do
governo. Encontrar meios de promover o aumento das exportações é o atual desafio
para o país.
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Para isto, o papel que as empresas assumem é fundamental para contribuir com o
crescimento da economia. É por meio dela que país pode elevar seu volume de
exportações. (CAVUSGIL & NEVIN, 1981)
Entretanto, diversas organizações encontram grandes obstáculos no modo de
aquisição de informações seguras e precisas sobre mercados externos, caracterizando-se
como uma grande barreira para o desenvolvimento dos negócios, já que é amplamente
reconhecido o papel crítico que a informação exerce no sucesso e na falência das
organizações. (ROSSETTO & CARVALHO, 2006; CAVUSGIL & NEVIN, 1981;
BARBBA, 1983; BARBBA & ZALTMAN, 1991).
Alguns desses obstáculos nos modos de aquisição de informações são atribuídos
a: (a) falta de sensibilidade a variação das necessidades e preferências do consumidor;
(b) uma limitada avaliação das diferentes características no ambiente de negócios dentro
e fora do país; (c) uma falta de familiaridade com os mercados estrangeiros e com as
fontes de informação sobre mercados internacionais; (d) a relutância ou falta de
condição de absorção dos custos para a condução de pesquisas no exterior; e (e) dúvidas
sobre a competência dos provedores de informações internacionais. (CRAIG &
DOUGLAS, 1999).
A cada dia, torna-se mais evidente que na era da globalização, os competidores
necessitam incorporar novas abordagens em seus processos de inteligência, pois este
processo é resultado dos avanços na comunicação e no transporte de informações que
muda rapidamente o ambiente, o clima político e ideológico. Reduções de barreiras
abrem as portas para novas oportunidades de negócios. Com isto, competidores
estrangeiros invadem agressivamente o mercado doméstico, forçando as empresas a
reagir, identificando as oportunidades e instituindo programas para alcançar a melhoria
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contínua da criatividade e inovação para a melhora da sua posição competitiva.
(BABBAR & RAI, 1993)
Até o momento fica evidente que a informação é um fator-chave para o sucesso
da organização e o modo de aquisição é o primeiro passo para determinar o sucesso,
pois a aquisição de informações irregulares ou esporádicas, afeta a capacidade de
resposta da organização a crises ambientais ou problemas específicos que limitam os
benefícios que podem ser obtidos por meio da aquisição de informação (FAHEY, KING
& NARAYANAN, 1981; BABBAR & RAI, 1993).
Nesta direção, com o objetivo de compreender e identificar a forma com que as
empresas adquirem informações para subsidiar sua tomada de decisão, os autores
Souchon & Diamantopoulos (1998) realizaram um estudo com empresas britânicas
onde resultou em um modelo para mensuração dos modos de aquisição de informação
para exportação. Segundo os autores, é importante compreender o modo de aquisição de
informação para exportação que as empresas utilizam para assim criar mecanismos que
possam contribuir para suprir e facilitar o acesso a estas informações.
Desta forma, esta dissertação é uma aplicação prática do modelo apresentado por
Souchon & Diamantopoulos (1998) para compreender melhor os modos de aquisição de
informação para exportação utilizada pelas empresas exportadoras da região de Ribeirão
Preto, no estado de São Paulo.
Segundo os autores, o papel crucial da informação como um fator determinante
de sucesso nas exportações tem sido amplamente reconhecido. Entretanto muito da
literatura de informação para exportação tem focado nos modos de uso da informação e
não

nos

modos

como

DIAMANTOPOULOS, 1999).

essa

informação

e

adquirida

(SOUCHON

&
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Os modos de aquisição de informação para exportação têm sido abordados por
poucos autores, e nos trabalhos existentes na literatura, tendem a focar em certos modos
de

aquisição

de

informação

independentemente

de

outros

(SOUCHON

&

DIAMANTOPOULOS, 1999).
No estudo realizado por Souchon & Diamantopoulos (1999) é identificado três
modos de aquisição de informação para exportação: (1) Pesquisa de marketing para
exportação; (2) Serviços de apoio à Exportação; e (3) Inteligência de mercado para
exportação, onde os autores apresentam realizam uma mensuração dos modos de
aquisição destas três fontes de informação.
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1.2.

Organização Geral da Dissertação
Este trabalho está organizado em três partes, que estão distribuídos em sete

capítulos. Na primeira parte deste trabalho, onde está relacionado aos Aspectos Teóricos
no qual a pesquisa está inserida. Nesta parte temos os capítulos um e dois. O capítulo
um contém uma introdução do trabalho, aonde é apresentada uma contextualização do
tema de pesquisa e é realizada uma delimitação do estudo. Também é apresentada a
organização geral do estudo e a relevância do estudo. São também apresentados os
objetivos gerais e específicos, além da justificativa do trabalho.
No capítulo dois faz-se toda uma revisão da literatura pertinente ao tema de
pesquisa. Neste capítulo é apresentado um levantamento sobre o Contexto da
Globalização e dos Mercados Internacionais, a Importância da Informação como fatorchave, a Informação e o seu uso na exportação. Também é abordado os modos de
aquisição de informação para exportação, a pesquisa de marketing para exportação, o
papel dos serviços de apoio à exportação e a informação e a inteligência de marketing
para exportação são realizados e analisados por diferentes autores.
Na segunda parte deste trabalho está o terceiro capítulo deste trabalho, onde é
descrita toda a estrutura e os procedimentos metodológicos da pesquisa. Neste capítulo
será descrita a natureza da pesquisa, o tipo de pesquisa, a estrutura de revisão da
literatura. Também é apresentada a definição das variáveis e termos utilizados, o plano
amostral, o modelo de pesquisa bem como a pergunta da pesquisa e outras informações
sobre a metodologia empregada na realização deste trabalho.
A apresentação dos resultados, discussões e conclusões são apresentadas na
terceira parte deste trabalho, onde é composta pelos capítulos quatro, cinco, seis e sete.
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No quatro são apresentados os resultados obtidos da pesquisa aplicada bem como toda a
análise e discussões decorrentes dos resultados obtidos.
No capítulo cinco são apresentadas as considerações pertinentes sobre os
resultados obtidos da aplicação do modelo de Souchon e Diamantopoulos (1999). Neste
capítulo também são apresentadas todas as considerações finais relativas ao objetivo
geral e específico propostas no início deste trabalho, bem como as sugestões para
pesquisas futuras.
As referências bibliográficas e os anexos são apresentados nos capítulos seis e
sete, respectivamente.
Para uma melhor compreensão da estrutura deste trabalho, todas as partes e
capítulos indicados nesta seção podem ser melhor visualizadas no Esquema Geral da
Dissertação ilustrada pela Figura 1.
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1.

2.

3.

Aspectos Metodológicos
Natureza da pesquisa e pergunta de pesquisa
Tipo de pesquisa
Revisão da literatura
Definição das variáveis
Definição dos termos
Pergunta de pesquisa
Apresentação das variáveis
Modelo de pesquisa
Plano Amostral
Plano de análise dos dados

4.

Apresentação e Discussão dos Resultados
Apresentação dos resultados da pesquisa, discussão e
análise dos resultados apresentados.
Conclusão e Considerações Finais
Apresentação das conclusões do estudo, das
considerações finais. Também serão apresentadas as
sugestões para pesquisas futuras.
Referencias Bibliográficas
Anexos
Apresentação do questionário, das tabelas entre outros.

5.

6.
7.

Figura 1: Esquema Geral da Dissertação

Introdução
Apresentação do problema em estudo, da organização do
trabalho, delimitação do estudo e da justificativa e
relevância teórica e empírica do tema de pesquisa
Fundamentação Teórica
Contexto da globalização e dos mercados internacionais
A importância das exportações para as organizações
A informação como fator-chave
A informação e o seu uso na exportação
Aquisição de informação para exportação
Pesquisa de marketing para exportação
Serviços de apoio à exportação e a informação
Inteligência de marketing para exportação
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1.3.

Objetivos do trabalho

1.3.1. Objetivo Geral
Investigar os modos de aquisição de informação para exportação em empresas
exportadoras de Ribeirão Preto por meio da aplicação do modelo desenvolvido
por Souchon e Diamantopoulos (1999).

1.3.2. Objetivos Específicos


Identificar o perfil das empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto,
quanto aos modos de aquisição de informação para exportação, segundo
modelo de Souchon & Diamantopoulos (1999);



Avaliar o grau de intercambiabilidade percebido entre os modos de aquisição
de informações para exportação;



Avaliar a adequação do modelo quando aplicado às empresas exportadoras
de Ribeirão Preto;



Relacionar os modos de aquisição com os tipos de informação para tomada
de decisões estratégicas e táticas relacionadas à exportação;
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1.4.

Justificativa
Como já constatado, um dos maiores desafios do Brasil para os próximos anos é

o crescimento da sua economia, e um dos caminhos para isto é a melhoria do
desempenho das organizações brasileiras no mercado internacional. Diversas
organizações governamentais e privadas vêm realizando uma série de ações que
objetivam melhorar o desempenho da atividade exportadora do país.
O próprio governo brasileiro tem tomado diversas iniciativas com o objetivo de
prover informações sobre mercados internacionais às empresas brasileiras e orientar
sobre os procedimentos para exportação. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior mantém um esforço de incentivar o crescimento das exportações,
bem como de melhorar o desempenho das organizações brasileiras no mercado
internacional. Desta forma o governo vem oferecendo mecanismos para prover
informações sobre mercados externos, produtos e estatísticas sobre o mercado, tais
como Aliceweb, Siscomex – Sistemas de Comércio Exterior, Portal do Exportador,
Brazil Tradenet, Vitrine do Exportador, Secex – Secretaria de Comércio Exterior, entre
outros.
A iniciativa privada também tem contribui com a promoção das exportações e o
processo de melhoria do desempenho das organizações exportadoras brasileiras, que
também fornecem orientações e informações sobre mercados internacionais. Um
exemplo são as atividades desenvolvidas pela FUNCEX – Fundação Centro de Estudos
do Comércio Exterior, a APEX BRASIL – Agência de Promoção de Exportação e
Investimentos e as ações desenvolvidas pelo Banco do Brasil com seu Balcão de
Negócios, proporcionando as organizações, um mecanismo de fazer contatos e divulgar
produtos e serviços.
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Entretanto, faz-se uma melhor compreensão da forma como as empresas
adquirem suas informações para tomada de decisão, bem como verificar qual é o nível
de utilização de cada um dos três modos utilizados pelas organizações para aquisição e
informação.
Outro ponto relevante e a melhor compreensão do nível de importância que as
organizações atribuem a cada tipo de informação. Tanto quanto ao tipo de tomada de
decisão quanto ao nível de intercambiabilidade entre estes modos de aquisição de
informação para tomada de decisão tática e estratégica, verificando o quanto, as
informações obtidas por cada modo de aquisição podem ser substituídas sem prejuízo
no processo de tomada de decisão.
Além destes fatores, este trabalho justifica-se teoricamente em diversos níveis:
Primeiro, a informação é uma poderosa determinante do sucesso nas tomadas de
decisões das organizações (BARBBA, 1983; BARABBA & ZALTMAN, 1991).
Embora o uso, ao invés de mera aquisição de informação, afeta diretamente as tomadas
de decisão (ZALTMAN & MOORMAN, 1998; HART & DIAMANTOPOULOS,
1993), a informação lógica não pode ser usada a menos que tenha sido previamente
coletada (WEITZEL, 1987).
Segundo, os exportadores freqüentemente citam a falta de informação como a
maior barreira para a entrada em novos mercados e como um obstáculo para a expansão
das exportações atuais (CAVUSGIL & NAOR, 1987; KATSIKEAS, 1994;
LEONIDOU, 1995). Assim, a aquisição da informação tem sido identificado como uma
atividade crucial para a atividade de exportação das organizações (CAVUSGIL, 1984)
com o objetivo de reduzir as incertezas associadas às atividades exportadoras
(DIAMANTOPOULS et al., 1993; KOH et al., 1993; MCAULEY, 1993).
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Terceiro, embora o uso efetivo da informação para exportação tenha mostrado
seu impacto na performance das exportações (SOUCHON & DIAMANTOPOULOS,
1997), a aquisição de cada informação é substancialmente mais complexa e custosa do
que as informações coletadas em um contexto doméstico (LOUDON, 1975; DOUGLAS
& CRAIG, 1999; GRØNHAUG & GRAHAM, 1987). Porém, apesar da sua importância
e complexa natureza, a aquisição de informação para exportação “tem recebido
desproporcionalmente, uma baixa atenção empírica comparada às outras linhas de
investigação em exportação” (LEONIDOU & KATSIKEAS, 1997, p.66)
Quarto, a aquisição de informação para exportação pode ser realizada de
diferentes modos (SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1996), como por informações
disponibilizadas por terceiros em seu mercado doméstico (SERINGHAUS, 1987)
chamado neste trabalho de serviços de apoio à exportação. Além disto, embora existam
evidências para sugerir que os modos de aquisição possuam um impacto para cada
modo que a informação é utilizada (SOOD & ADAMS, 1984, GARRETT & HART,
1993, DIAMANTOPOULOS & SOUCHON, 1996), não existe análises da literatura
relativa

ao

uso

alternativo

dos

modos

de

aquisição

(SOUCHON

&

DIAMANTOPOULOS, 1999). Isto apesar das recentes chamadas para estabilizar “a
relativa confiança das organizações na pesquisa de marketing em mercados externos
versus serviços de apoio à exportação versus inteligência de marketing para exportação”
(SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1996, P.66).
Desta forma, evidencia-se a justificativa deste trabalho por uma melhor
compreensão dos modos de aquisição como um todo, verificando-se a aplicação e
adequação de um modelo teórico da literatura na prática, possibilitando uma melhor e
mais profunda compreensão da teoria das áreas específicas deste estudo.
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1.5.

Contribuições do trabalho
Os modos de aquisição de informação para tomada de decisão quanto a

exportação é um tema bastante relevante, devido a diversos fatores já mencionados
anteriormente.
Entretanto, as principais contribuições deste trabalho serão a de:


Uma melhor compreensão acerca dos modos de aquisição de informações
que são utilizadas para subsidiar as tomadas de decisão das empresas
exportadoras da região de Ribeirão Preto. Pois uma empresa que avalia quais
mercados são adequados para a sua atuação, bem como a forma de decidir
em quais mercados deve ou não entrar, precisa ser apoiado em informações
relevantes, precisas e consistentes para assegurar uma tomada de decisão
bem sucedida.



Um melhor entendimento quanto às formas de uso de cada modo de
aquisição de informações, proporcionando assim, uma contribuição empírica
e para a literatura do comportamento das empresas exportadoras quanto à
suas formas de adquirir informações. Outra contribuição relevante é um
melhor entendimento do nível do uso de cada modo de aquisição, obtendo
uma perspectiva relacionada ao tipo de empresa exportadora.



Entender como o uso de cada modo de aquisição de informação contribui
para uma melhor tomada de decisão para exportação, bem como entender o
nível de intercambiabilidade que cada modo de aquisição de informação
possui, observando o quanto cada modo de aquisição pode substituir o outro
sem prejuízo das informações.



Testar o modelo existente verificando a sua adequação quando aplicado em
empresas brasileiras exportadoras, localizadas na região de Ribeirão Preto.
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Ao aplicar o modelo em um mercado diferente, testa-se a sua adequação
levando-se em conta um país com características ambientais e gerenciais
completamente diferentes do contexto em que o modelo foi originalmente
desenvolvido. Desta forma, além de verificar como as relações entre
variáveis do modelo proposto se dão, este estudo também possibilitará uma
“pré-validação”da aplicação do modelo no mercado brasileiro.
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CAPÍTULO II

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.

O contexto da globalização e dos mercados internacionais
O conhecimento e a compreensão dos mercados em que as companhias operam

são de extrema importância para todas as atividades de negócios (DOOLE & LOWE,
2004). A competição cresce a cada dia, abrindo uma série de oportunidades por meio do
processo de globalização que vem forçando as empresas a gerar inovação em seus
produtos e a usarem seus recursos de forma eficiente (HILL, 2005). Os executivos neste
novo milênio se vêem forçados a buscar negócios no mercado global, fazendo com que
ocorra um enorme crescimento no potencial dos lucros em mercados estrangeiros,
gerando motivação e desejo dos empresários de sobreviver ao assalto da competição
global (ROSENSWEIG, 1998 apud WOOD & ROBERTSON, 2000).
Já há alguns anos se pode observar as mudanças que ocorrem em uma nova era
em que as regras, os valores e até mesmo as fronteiras se alteram constantemente
(BAÑEGIL PALACIOS & SOUZA, 2004). Os negócios internacionais não só ocupam
uma grande e crescente porção do total de negócios fechados ao redor do mundo
(CZINKOTA et al., 1995), como também proporcionam um aumento da velocidade,
freqüência e magnitude do acesso, incluindo todos os aspectos tangíveis e intangíveis do
comércio, por um novo e mais diversificado grupo de competidores (WOLF, 2000).
A globalização tem sido uma poderosa tendência. Como indicam Nakata &
Huang (2005), o volume de negócios internacionais em todo o mundo cresceu de 6%
para mais de 12% anualmente nas últimas décadas e na frente estão os investimentos
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diretos que subiram de US$ 42 bilhões para US$ 430 bilhões entre 1984 e 1997; além
disso, as transações diárias dobraram no decorrer dos anos, chegando a ultrapassar a
marca dos US$ 1,5 trilhões nos últimos anos. Como resposta a este aumento no
comércio internacional, vários estudos envolvendo pesquisa, administração e marketing
são realizados dentro das companhias no intuito de avaliar como seus produtos e
serviços podem se estender aos países estrangeiros, considerando suas condições
econômicas, políticas e culturais, buscando concentrar seus recursos nas oportunidades
e ameaças do mercado nesse novo contexto e tornando ainda mais desafiante a
economia global emergente (NAKATA & HUANG, 2005; KEEGAN, 2005; HITT et
al., 1997).
Tabela 1: Variação (%) das exportações e participação (%) das exportações no PIB 1950 a 2006.

Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior. Governo Federal.

No Brasil, segundo Bañegil Palácios & Souza (2004), a partir de 2000 foi
constatado um alto déficit de relacionamentos externos (BAÑEGIL PALACIOS &
SOUZA, 2004) acompanhado de uma desaceleração do crescimento do montante
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exportado, recolocando de maneira recorrente a preocupação com as perspectivas do
crescimento econômico brasileiro (LIMA & CARVALHO JR, 2000).
Confirmando a insatisfação das empresas brasileiras com o baixo nível de
internacionalização, Iglesias & Veiga (2002) evidenciam em seu estudo o
reconhecimento de que a economia brasileira apresenta uma baixa relação exportações
versus PIB, (veja Tabela 1), um baixo coeficiente médio de exportação na indústria e
uma alta concentração das exportações em um número muito pequeno de empresas e
produtos, veja Gráfico 1 (IGLESIAS & VEIGA, 2002; PASIN, 2007).

Gráfico 1: Participação das exportações brasileiras por porte de empresa.
Fonte: MDIC/SECEX/DEPLA - Janeiro 2006 (ano base 2005)

Lima & Carvalho Jr. (2000) acrescentam que após a apresentação de
significativas taxas de crescimento das exportações no início dos anos 90, o montante
exportado pelo país estabilizou no patamar dos US$ 50 bilhões1.
Atualmente, o valor anual acumulado do volume das exportações brasileiras para
o ano de 2006, atingiu a marca de US$ 137,5 bilhões e neste ano de 2007, até o presente

1

Dados relativos ao ano fiscal de 2002 apresentados por Lima & Carvalho Jr (2000).
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momento, o volume de exportações atingiu o volume de US$ 48.360 milhões2 de
Janeiro até a 2º semana de Maio, conforme pode ser visto na Tabela 2 (SECEX, 2007).

Tabela 2: Balança Comercial Brasileira – Maio de 2007 (US$ milhões FOB)

Fonte: SECEX/MDIC. Maio/2007: 22 dias úteis; Abril/2007: 20 dias úteis; Maio/2006: 22 dias úteis.

Com pode-se observar, o desempenho exportador do país vem crescendo.
Segundo Puga (2006) esse crescimento foi acompanhado por um aumento do saldo
comercial, por elevados superávits em conta corrente e, conseqüentemente, por forte
redução na restrição externa ao crescimento econômico.
Para muitos especialistas, o aumento das exportações deriva de um processo
estrutural de redirecionamento das empresas ao mercado global, desencadeada pelas
mudanças do regime cambial no início de 1999 que refletiu a elevação dos preços das
commodities, evidenciando que o mérito da melhora nas exportações se deve ao restante
do mundo e, portanto, minimizando o esforço exportador das organizações brasileiras
(PUGA, 2006; SUZUKI JR, 2006).

2

Dados extraídos do sítio da SECEX – Secretaria de Comércio Exterior – Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) – <http://www.desenvolvimento.gov.br> na seção
Balança Comercial Semanal. <acesso em 13/05/2007>.
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Importante ressaltar que a continuidade do crescimento das exportações
brasileiras está cada vez mais ligada à permanência das condições favoráveis do
mercado externo (SUZUKI JR, 2006a, 2006b), fatores estes que ocorrem devido aos
processos de liberação comercial do país e aos potenciais efeitos das exportações para a
estabilidade macroeconômica num contexto de economia mais aberta (ARBACHE &
NEGRI, 2001).
Em outras palavras, o crescimento das exportações brasileiras se deve
principalmente ao crescimento da demanda mundial, e não ao esforço exportador
propriamente dito (PUGA, 2006; SUZUKI JR, 2006a e 2006b) o que indica que existe
muito ainda por ser feito.
Por outro lado, um fator que deve ser destacado é o aumento da participação do
Brasil no comércio internacional que se deve também a alta capacidade de resposta das
empresas brasileiras ao aumento da demanda mundial, uma vez que o crescimento
mundial explica apenas a metade do aumento das exportações brasileiras (PUGA,
2006b).

36

2.2.

A importância das exportações para organizações brasileiras

A partir dos anos 80, as organizações de menor porte começaram a ganhar espaço nas
exportações. Evidências empíricas indicam que os desempenhos destas organizações
superam grandes empresas em diversos países (PUGA, 2000). Neste contexto, a visão
do papel das organizações exportadoras tem alterado a forma como os governos têm
conduzido as suas políticas industriais.
A competição nos mercados internacionais transcende a questões comerciais e, de um
modo geral, as empresas, ao estabelecer estratégias competitivas para atuar no mercado
internacional relacionam elementos voltados para explorar um mercado original,
consolidar-se em mercado internacional através da conquista de novos mercados e da
diversificação produtiva (GUIMARÃES, 2001).
Bañegil Palácios & Souza (2004) apresentam estudos já realizados no setor.
Dentre eles, os estudos realizados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX) e pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), avaliando o papel
das organizações exportadoras e caracterizando as principais dificuldades de acesso ao
mercado internacional, em um esforço de projetar as empresas brasileiras no comércio
internacional.
Através dos dados levantados, pode-se observar a grande representatividade das
empresas brasileiras, com destaque às pequenas e médias empresas que representam
atualmente 98% dos 4,1 milhões de estabelecimentos formais na indústria, comércio e
serviços do país. Emprega 45% da força de trabalho que possui carteira registrada,
totalizando 60% da População Economicamente Ativa (PEA). Geram 14,5 milhões de
empregos e 42% da renda produzida no setor industrial, contribuindo com 21% do PIB
– Produto Interno Bruto (SEBRAE, 2006).

37
Com relação às atividades comerciais internacionais, em 2000, das 2.161.783
empresas existentes com até 99 empregados (micro e pequenas), 16.016 (0,74%) eram
exportadoras, sendo 63,7% micro e pequenas empresas, que participaram com 12,4% no
valor total exportado. Em 2001, 64% das empresas exportadoras brasileiras se
enquadravam no padrão “micro e pequena empresa”, o que representou US$ 7,7 bilhões
em vendas para o mercado externo (FUNCEX, 2006).
Analisando estes dados de 2005, podemos perceber o grande potencial das
exportações brasileiras, pois as grandes empresas respondem por 75,1% das
exportações, ficando as micro-empresas com 0,3%. Já as pequenas empresas
representam 2,4%, as médias empresas com 13,2% e as médias empresas especiais por
8,9%, totalizando 24,8% de participação nas exportações, segundo a classificação do
SEBRAE (veja Tabela 3). Esta realidade é muito diferente quando comparada a outros
países como no Japão, que 52% das exportações provêm de pequenas empresas, nos
Estados Unidos a participação varia entre 45 e 48%, na Itália 53% e na Ásia em torno
de 60% (MACIEL e LIMA, 2002). Esta discrepância entre a participação das empresas
brasileiras nas exportações, comparada à participação de outros países é um dos motivos
que motivaram e justificam muitos estudos realizados atualmente, visando justamente
criar condições para que estas diferenças apresentadas sejam reduzidas.
Tabela 3: Valor exportado pelas empresas segundo o tamanho, em anos selecionados.
Valor Exportado (US$ Milhões)

Tamanho
1998

2001

2004

Cresc. (%)
2005

2004/2005

Participação (%)
1998

2001

2004

2005

Micro

241,5

301,8

364,1

348,9

(4,2)

0,5

0,5

0,4

0,3

Pequena

1.599,4

1.991,2

2.639,4

2.795,4

5,9

3,1

3,4

2,7

2,4

Total MPE

1.840,8

2.293,0

3.003,5

3.144,4

4,7

3,6

3,9

3,1

2,7

MP especial

6.815,7

5.730,4

8.679,0

10.550,3

21,6

13,3

9,9

9,0

8,9

Média

9.595,9

9.221,5

14.614,8

15.614,8

6,8

18,8

15,9

15,2

13,2

Grande

32.832,9

40.869,7

69.945,2

88.630,8

26,7

64,3

70,3

72,7

75,1

Não classificadas

14,3

24,6

2,5

151,3

5.903,8

0,0

0,0

0,0

0,1

Total empresas

51.099,7

58.139,2

96.245,0

118.091,5

22,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: SEBRAE, 2006 [Secex/MDIC, RAIS/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas)]
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Estes números mostram o potencial latente que o país possui para desenvolver e
despertar o crescimento. De fato, Nosé Jr. (2005) afirma que já há alguns anos, o Brasil
têm sofrido choques de modernidade acompanhados de alguns desajustes econômicos,
principalmente no que diz respeito ao desemprego, ressaltando que o país está muito
atrasado em relação a outros de menor potencialidade.
Doole & Lowe (2004) mostram que um grande número de empresas que iniciam
suas atividades no mercado internacional, algum tempo depois, passam a apresentar
grandes possibilidades de crescimento para outros países, tornando as atividades de
exportação uma boa alternativa para o crescimento.
A importância da internacionalização é reconhecida e atestada por milhares de
empresas no Brasil e no Mundo, conforme destaca Minervini (1991 p.66): “O mercado
internacional é a melhor escola para você permanecer no mercado nacional (...)”,
reforçando a necessidade de que as empresas brasileiras se modernizem e passem a ser
competitivas, não só no mercado interno como no externo, gerando mais empregos e
melhores condições de vida para a população, contribuindo para a geração de emprego,
renda e fortalecendo a economia brasileira.
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O simples fato de uma empresa estar inserida no mercado internacional já traz
vantagens que, segundo Nosé Jr. (2005) “só a prática do marketing internacional pode
proporcionar”, como foram listadas na Tabela 4 algumas das principais vantagens da
internacionalização de empresas.
Tabela 4: Vantagens decorrentes do processo de inserção internacional.
PRINCIPAIS VANTAGENS DA INSERÇÃO INTERNACIONAL
1. Diversificação de mercados
2. Diversificação de Riscos

10. Redução dos custos fixos

3. Melhoria da qualidade

12. Redução de custos financeiros

4. Aquisição de tecnologia

13. Maior desenvolvimento dos recursos humanos

5. Atualizado das tendências mundiais

14. Aumento do ciclo de vida dos produtos

6. Aquisição de produtividade e competitividade

15. Lucratividade

7. Status nacional e internacional

16. Melhoria da vantagem competitiva

8. Melhoria do marketing

17. Sobrevivência no mercado nacional

9. Aumento do volume de vendas

18. Expansão para novos mercados

11. Redução do custo marginal de produção

Fonte: Adaptado pelo autor, baseado em Nosé Jr. (2005) e Doole & Lowe (2004).

Com isso, as idéias de Nosé Jr. (2005) reforçam diversos aspectos como o
fortalecimento dos blocos econômicos e a sensível redução das distâncias comerciais,
fazendo-se necessário pensar na internacionalização de uma empresa como forma de
sobreviver aos novos tempos. O autor Nosé Jr. (2005) prossegue afirmando que
“Exportar é uma necessidade para, inovar, progredir e lucrar (...). Internacionalizar-se é
dar nova dimensão para a empresa, é essencialmente ganhar experiência para vencer a
guerra da competitividade”.
Em outra pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2000, os dados já demonstravam que
47% das empresas exportadoras (veja Tabela 5) consideravam o conhecimento do
mercado onde atua como um fator importante para o sucesso da empresa. Somados a
este percentual, 22,5% das empresas exportadoras apontaram o conhecimento da
conjuntura econômica, totalizando 69,5%.
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Tabela 5: Fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa
Fatores

Exportadoras

Não-Exportadoras

Boa organização administrativa

54,4%

5,0%

Conhecimento do mercado onde atua

47,0%

4,2%

Boa administração financeira

38,0%

44,4%

Aproveitamento das oportunidades de negócio

35,4%

37,1%

Conhecimento da conjuntura Econômica

22,5%

20,1%

Fonte: Adaptado pelo autor com dados do SEBRAE, 2000
(questão admitia mais de uma resposta).
Desta forma, os percentuais levam a crer que as empresas reconhecem a necessidade da
gestão do conhecimento para atuar no mercado internacional, ou de alguma forma estão
cientes da falta de informação. Este conhecimento pode ser obtido de várias formas e
faz parte do desenvolvimento de um processo de aprendizagem.
Tabela 6: Dificuldades na exportação por tamanho de empresa

Itens
Obter informações comerciais
Lidar com a burocracia nacional
Adaptar produtos
Obter informações de acesso a
mercados
Total
Fonte: Guimarães, 2001.

Micro
%
29,1
45,3
15,1

Pequen
a%
36,5
38,9
8,7

Média
%
15,9
46,4
14,6

Grande
%
17,5
43,3
27,8

8,1

12,7

8,2

12,7

12,4

100

100

100

100

100

Total
24,3
43,5
15,9

Com objetivo de compreender melhor as dificuldades de exportação, podemos observar
(veja Tabela 6) que as informações, tanto comerciais quanto de acesso ao mercado,
respondem por 36,7% do total das empresas pesquisadas. Observando o resultado para
as pequenas empresas, este percentual representa 49,2%.
Com a globalização exigindo uma intensa atividade de marketing para buscar os
clientes onde quer que eles estejam (NOSÉ JR, 2005), a informação torna-se a chave
para estratégias de marketing de sucesso (CRAIG & DOUGLAS, 1999).
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2.3.

Informação como fator-chave
De acordo com Nosé Jr. (2005), o Sistema de Informação de Marketing (SIM) é o

ponto fundamental de toda a estrutura mercadológica de uma empresa devido ao seu
importante papel de auxiliar os profissionais de marketing na fundamentação de suas
decisões com relação ao mercado.
Da mesma forma, Keegan (2005) destaca que as informações, ou dados úteis se
constituem na matéria-prima da ação executiva. Porém, o problema das informações é
sua abundância, não sua escassez. Embora os países avançados de todo o mundo
estejam no meio de uma explosão de informações, faltam informações adequadas,
seguras e relevantes sobre enumeras variáveis para análise de mercados internacionais
(KEEGAN, 2005).
Segundo Doole & Lowe (2004), as empresas necessitam identificar um método
sistemático para análise de mercados. Este é o papel principal de um “Sistema de
Informação de Marketing”. Da mesma forma como foi teorizado o SIM, pode-se
analogamente sistematizar o Sistema de Informações de Marketing Internacional (SIMI)
(NOSÉ JR., 2001).
Segundo os autores, tanto o SIM, como o SIMI, podem ser definidos como
qualquer estrutura de fluxo e interação entre pessoas, equipamentos, métodos e
controles pré-estabelecidos com o objetivo de criar um fluxo de informações ou dados
que seja capaz de ajudar o profissional de marketing a tomar decisões fundamentais
para a empresa e, conseqüentemente, preparar um plano de marketing ou uma estratégia
de marketing eficaz (KEEGAN, 2005; DOOLE & LOWE, 2004; NOSÉ JR., 2001).
Já, o termo “Inteligência de Marketing”, segundo Fleisher & Blenkho (2003) é
um resultado do processo de compreensão que examina os competidores e o ambiente
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de negócios relevante para prover recomendações de ações relacionadas à decisão
estratégica das companhias e de responsabilidade do topo da diretoria. Wee (2001) apud
Fleisher & Blenkho (2003) faz uma colocação de três mecanismos necessários para a
prática da Inteligência de Marketing:
•

Compreensão, Planejamento e Implementação Sistemática;

•

Resposta efetiva para problemas ou oportunidades inesperadas;

•

“Insights” e criatividade empresarial.

Desta forma, a “Inteligência de Marketing Internacional” não se limita apenas a
produção de informação (coleta, análise), mas também a interpretação e utilização das
informações de forma inteligente, gerando vantagem competitiva. Com isto, busca-se na
proposta deste trabalho contribuir para uma melhor compreensão da aplicação do
conhecimento gerado na indústria brasileira que serve de suporte à tomada de decisão as
organizações com foco de atuação internacional.
Com isto, na busca por uma Inteligência de Marketing Internacional que dê
suporte a todas as tomadas de decisão, faz-se necessário avaliar a qualidade e a
quantidade de informações disponíveis, assunto este que está entre um dos mais
importantes tópicos da literatura administrativa (DESS, GUPTA, HENNART & HILL,
1995; PENG, 2001; TALLMAN, 1992 apud ROTHAERMEL, KOTHA &
STEENSMA, 2006), e de notável carência de pesquisas empíricas focalizadas no
processo de internacionalização (ZAHRA, IRELAND, & HITT, 2000).
Esta carência se torna clara quando Oktar & Erdoğan (2003) através de seus
estudos sobre a necessidade de informações para tomada de decisão empresarial,
identificam o “gap” de informações existentes entre a demanda e a oferta de
informações. Em suas discussões, sistematizam a evolução do nível de informações
necessárias no processo de tomada de decisão com as informações disponibilizadas.

QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO
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DEMANDA POR
INFORMAÇÃO

GAP DE
INFORMAÇÃO
OFERTA DE
INFORMAÇÃO

TEMPO

Figura 2: O Espaço do Conhecimento
Fonte: Adaptado pelo autor, baseado em Oktar & Erdoğan (2003).

Como se pode observar na Figura 2 a linha superior denominada “demanda de
informação” representa o nível de demanda de informações dos tomadores de decisão
da empresa, enquanto que a linha inferior “oferta de informação” é o nível de
informação que os tomadores de decisão conseguem obter no decorrer do tempo da
negociação (OKTAR & ERDOĞAN, 2003). Os autores indicam que as linhas no
gráfico em um certo momento no tempo tende a se encontrar, representando o momento
em que ocorre a equalização das informações necessárias para a tomada de decisão.
Pode-se verificar que durante certa fase do processo de tomada de decisão, o nível de
necessidade por informações chega a um determinado nível que a oferta de
informações, ou as informações disponíveis não consegue suprir toda a demanda,
gerando um “gap” (lacuna) de informações que podem ser decisivas para uma tomada
de decisão bem sucedida (OKTAR & ERDOĞAN, 2003).
Oktar & Erdoan (2003) indicam ainda que quando o processo demonstrado na
Figura 1 é aplicado a um histórico evolutivo de tomada de decisões, o gráfico será como
o demonstrado na Figura 2.
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QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO

DEMANDA POR
INFORMAÇÃO

FASE I
OFERTA DE
INFORMAÇÃO

FASE II

TEMPO

Figura 3: A Espiral do “gap” de informação.
Fonte: Adaptado pelo autor, baseado em Oktar & Erdoan (2003).

Através da Figura 3 é que se pode visualizar o relacionamento dialético entre a
demanda e a oferta por informações, indo ao encontro das idéias de Li et. al. (1999)
quando ressaltam que o processo de desenvolvimento de estratégias de marketing é uma
tarefa difícil e complexa devido à necessidade freqüente de análises sistemáticas e
sintetização de informações relevante.
Yeniyurt, Cavusgil & Hult (2005) complementam dizendo que a informação é
imperfeita e custosa, tornando as competências do conhecimento uma importante
vantagem competitiva (HUNT & MORGAN, 1995) e que pode ser avaliado como um
recurso intangível que capacita a organização para produzir ofertas para os
consumidores e quando ligado às estratégias internas da empresa, a qualidade do
conhecimento possuído pela organização determina a abrangência de caminhos que
podem ser seguidos (ZACK, 1999) e da mesma forma, o sentimento de competência no
mercado é aceito como uma capacidade crítica associada com a orientação de mercado
das organizações (DAY, 1994).
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Vindo ao encontro, Kohli & Jaworski (1990) definem orientação de mercado
através de uma perspectiva de inteligência de mercado que abrange a geração de
inteligência, disseminação e correspondência de inteligência.
Com isto é possível perceber a importância da informação e do seu papel chave
como subsídio para tomada de decisão e servindo tanto para o mercado interno quanto
para os mercados internacionais. Conhecer o mercado onde se deseja atuar é o primeiro
passo para o processo de construção de vantagem competitiva em quaisquer mercados.
Em outras palavras, "conheça o inimigo e a si mesmo e você obterá a vitória sem
qualquer perigo; conheça terreno e as condições da natureza, e você será sempre
vitorioso" (SUN TZU, 2001).
Corrobora com estas idéias, Boar (2002) quando declara que a vantagem é um
fator que separa os vencedores dos perdedores. Aqueles que a conseguem, passam a
obter a primazia da vantagem competitiva, conseguindo observar que, na era da
informação “hipercompetitiva”, vantagem comercial se iguala ao uso superior e
inovador da tecnologia da informação (BOAR, 2002).
Desta forma, fica clara a existência da necessidade de preparar as empresas para
este início de século, tornando-a apta a participar do mercado global e altamente
competitivo. Buscando traçar estratégias que antecipem e respondam as rápidas
mudanças do mercado, o momento e a relevância da informação são essenciais para
prover uma base de dados que proporcione velocidade e segurança nas tomadas de
decisão levando ao melhor caminho, mais lucrativo e com um ambiente menos
turbulento (GRAIG & DOUGLAS, 2001).
Como vivemos na sociedade da informação, o cenário econômico modificou de
tal modo que inovar e converter conhecimento (“informação”) em vantagem
competitiva passou a se constituir em um importante diferencial (TAKAHASHI, 2000).
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De acordo com Shapiro & Varian (1998), os empresários que possuem
habilidades para atuar nos mercados externos têm a possibilidade de gerar uma
economia de escala sem precedentes, possibilitando criar grandes fortunas com a
utilização dos novos avanços tecnológicos em velhos modelos de negócios.
Day (1990) também caminha nesta direção quando diz que “suas posições atuais
refletem opções e intenções estratégicas passadas, mas o desempenho futuro depende de
como irão se adaptar ao ambiente do futuro”. Mas como avaliar o desempenho futuro
ou ainda projetar cenários ambientais do futuro? As implementações de estratégias para
se avançar nos mercados internacionais necessitam de uma profunda compreensão das
diferentes variáveis envolvidas e das tendências internacionais (HILL, 2005).
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2.4.

A informação e o seu uso nas exportações
O aumento da globalização dos negócios e das atividades de vendas, bem como

da internacionalização de várias organizações, tem se acentuado de forma constante a
importância da informação e do seu uso nas exportações, resultando em um número de
pesquisas e contribuições relativas a este tópico (TOFTEN & OLSEN, 2003).
Desta forma, a construção do conhecimento se tornou altamente relevante,
elevando ainda mais a importância da geração de informação nas organizações (KOHLI
& JAWORSKI, 1990), e seu uso e utilização (KOHLI & JAWORSKI, 1990; MENON
& VARADARAJAN, 1992; MOORMAN et al., 2001), sua interpretação (BAKER &
SINKULA, 1999), e sua disseminação (KOHLI & JAWORSKI, 1990; NONAKA et al.,
2001).
Por exemplo, Lam (2000, p.487) alega que o “aumento do conhecimento está
relacionado como um recurso crítico e econômico das empresas”. Isto é reforçado por
Nonaka (1991, p.96), que declara que “em uma economia onde a única certeza é a
incerteza, a única fonte clara para a perda da vantagem competitiva é o conhecimento”.
Toften & Olsen (2003) fazem sua contribuição, propondo uma estrutura
conceitual (veja a Figura 4) integrando as teorias do uso de informação para exportação
(SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1996; DIAMANTOPOULOS & SOUCHON,
1999) com as teorias de conhecimento organizacional (NONAKA, 1994; NONAKA &
TAKEUCHI, 1995; NONAKA et al.,2001) e a ligação com a performance nas
exportações (SOUCHO & DIAMANTOPOULOS, 1997; KATSIKEAS et al., 2000).
A sucessão global de efeitos sugeridos inclui o efeito direto e positivo no uso da
informação para exportação no conhecimento organizacional e no desempenho
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exportador da empresa, como também o efeito positivo indireto do uso do conhecimento
organizacional no desempenho das exportações (TOFTEN & OLSON, 2003).

Figura 4: Estrutura conceitual de integração das teorias
Fonte: Adaptado de Toften & Olsen (2003).

Pesquisas prévias sugerem que o uso da informação para exportação
(DIAMANTOPOULOS

&

SOUCHON,

1996,

1999),

que

o

conhecimento

organizacional (LAM, 2000; GUPTA et al., 2000), e que a performance nas exportações
(STYLES, 1998; KATSIKEAS et al., 2000) são construtos multidimensionais. Para ter
uma melhor compreensão do relacionamento entre os construtos principais, veja a
Figura 4.
O papel da informação tem sido examinado em muitas disciplinas. Estas
disciplinas incluem avaliações e pesquisas em ciências sociais (WEISS, 1981),
comportamento organizacional (KILMAN et al., 1983), políticas de tomada de decisão
(CAPLAN et al., 1985; KNORR, 1977; WEISS, 1977), administração (BOISOT, 1998)
e marketing (SINKULA, 1990; MOORMAN, et al., 1993; DESHPANDÉ &
ZALTMAN, 1982, 1984, 1987; MENON & VARADARAJAN, 1992), incluindo
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marketing para exportação (DIAMANTOPOULOS & SOUCHON, 1999; SOUCHON
& DIAMANTOPOULOS, 1996, 1997, 1999).
Esta ampla e diversificada disciplinariedade resultou em definições conceituais e
operacionais diferentes do uso da informação para exportação. Bentley (1986) define
informação com um dado que é útil e significativo para o usuário, na qual pode ser
exata, aplicável, na hora certa e disponível.
Nonaka (1994, p.15) define a informação como “um fluxo de mensagens”,
enquanto Boisot (1998) descreve a informação como um dado que deve ser filtrado por
meio de filtros conceituais e perceptuais, organizado e transformado em informação.
Com uma particular ênfase no marketing, Glazer (1991, p.2) define informação
de mercado como “dados que foram organizados ou estruturados – isto é, estabelecido
em um contexto – em dotado de significado”. Moorman (1995, p.319) constrói uma
segunda definição, indicando informação de mercado como “dados relacionados com a
situação atual da empresa e de seus stakeholders”. Definindo informação de mercado
deste modo, Moorman (1995) lembra que a informação pode vir de uma variedade de
fontes diferentes. Além disso, sua definição incorpora uma perspectiva dinâmica porque
inclui os stakeholders atuais e os potenciais. Também, por usar o termo “mercado” ao
invés de “marketing”, a ênfase é estabelecida nas informações externas que cruzam
todas as áreas funcionais de uma empresa, ao invés de ser aplicado somente ao
departamento de marketing (MOORMAN, 1995).
A informação e seu construto têm sido tratados de forma unidimensional
(LARSEN, 1982) e multidimensional (MENON & VARDARAJAN, 1992). Na
literatura clássica sobre o uso da informação para exportação (DIAMANTOPOULOS &
SOUCHON, 1996; SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1996), três dimensões (uso
instrumental, conceitual e simbólico) são identificados e apresentados nos itens a seguir.
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2.4.1. Uso instrumental
É baseado na aplicação direta das informações obtidas para a resolução de
problemas (CAPLAN et al.,1975), implicando em uma informação que é
adquirida para uso imediato e aplicado para um propósito específico
(SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1997). Por exemplo, para priorizar a
introdução de um novo produto no mercado externo, as empresas podem
necessitar da realização de uma pesquisa de marketing específica para
compreender melhor os desejos e necessidades do público-alvo no mercado
estrangeiro, entendendo melhor o consumidor para adaptar apropriadamente o
composto de marketing para este objetivo. (TOFTEN & OLSEN, 2003).

2.4.2. Uso conceitual
É baseado na aplicação indireta dos resultados de pesquisa (MENON &
VARADARAJAN, 1992) na qual muito da informação é usado geralmente para
o esclarecimento (BEYER & TRICE, 1982) e para o desenvolvimento de uma
base de conhecimento gerencial (MENON & VARADARAJAN, 1992). Isto
implica que a informação não e necessariamente aplicada à um problema
específico e pode ser armazenada para uso futuro (SOUCHON &
DIAMANTOPOULOS, 1997). Por exemplo, exportadores ou exportadores em
potencial podem desejar adquirir informações gerais de como entrar em
determinados mercados, como construir marcas internacionais ou como
funciona os sistemas de distribuição sem necessariamente ter em mente uma
aplicação imediata e concreta para a informação. (TOFTEN & OLSEN, 2003).
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2.4.3. Uso simbólico
O uso simbólico da informação não possui um propósito declarado e
consistente (MENON & VARADARAJAN, 1992). Exemplos incluem os
resultados de pesquisas de mercado distorcidas, tomando conclusões fora do
contexto, revelando somente os resultados que confirmam uma tomada de
decisão pré-determinada, ignorando conscientemente a informação (WEISS,
1977; MENON & VARADARAJAN, 1992). O uso simbólico pode sustentar e
legitimar uma posição prévia, ou uma ação justificada por outras razões
(BEYER & TRICE, 1982). Um exemplo claro é o uso (incorreto) das
informações de pesquisas para justificar uma tomada de decisão gerencial
realizada com base na percepção do tomador de decisão (TOFTEN & OLSEN,
2003).
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2.5.

A aquisição de informação para exportação
Em um sentido amplo, “aquisição de informação” pode ser definida como a

geração de informação relevante para tomada de decisão. Em um nível organizacional
de construto, “a geração de informação é considera responsabilidade de todos os
departamentos ao longo da organização”. (CADOGAN & DIAMANTOPOULOS,
1995, P.43; SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1999). O Domínio conceitual de
aquisição de informação para exportação é um tanto limitado no que se refere à geração
de informação específica para tomada de decisão (CAVUSGIL, 1984).
Dependendo dos recursos da empresa, da estrutura organizacional, do estagio de
internacionalização, da geração de exportações, a informação pode se tornar
responsabilidade de um departamento em especial, como por exemplo, em um
departamento de exportações. Pode ser parte das atividades de marketing ou vendas. Ou
ainda pode ser adquirida de forma externa, por meio de institutos ou agências de
pesquisa, geralmente contratada por empresas independentes (SAMIEE & WALTERS,
1990;

SCHLEGELMILCH

et

al.,

1993;

BELICH

&

DUBINSKY,

1995;

DIAMANTOPOULOS & CADOGAN, 1996).
O atual falso interesse nos modos alternativos para aquisição de informação
usado pelos exportadores se refere a mecanismos pelos quais as empresas coletam
informações relevantes para as atividades de exportação. Com base na literatura,
Souchon & Diamantopoulos (1996) apresentam três modos de aquisição que podem se
basear em uma combinação de:


Natureza da informação oferecida (objetiva versus experimental);



Nível de formalidade/objetividade do processo de coleta (ex. formal versus
informal), e;



A locação da informação (uso interno versus externo).
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2.5.1. A pesquisa de marketing para exportação
Em um sentido amplo, “aquisição de informação” pode ser definida como a
O primeiro modo de aquisição é a pesquisa de marketing em mercados
estrangeiros, também chamado de “pesquisa de marketing para exportação”, que referese as atividades de pesquisa que a empresa realiza fora do país, com o objetivo de
reduzir as incertezas quanto à tomada de decisão internacional (CAVUSGIL, 1984). É
diferente dos outros modos de aquisição de informação, porque é formal, sistemático e
objetivo (SCHLEGELMILCH, et al., 1993). A pesquisa de marketing pode ser
conduzida internamente (por meio de um departamento de pesquisa dentro da empresa)
e/ou externamente (por meio de institutos ou agências especializadas em pesquisa de
mercado para exportação. De acordo com as evidências de pesquisa, somente um a cada
dois exportadores, conduzem pesquisas de marketing (DIAMANTOPOULOS, et al.,
1990; SCHLEGELMILCH, et al., 1993) e a sofisticação das pesquisas realizadas geram
um atraso para o mercado doméstico (CAVUSGIL, 1984; DIAMANTOPOULOS, et
al., 1991).

2.5.2. Os serviços de apoio à exportação
O segundo modo de aquisição de informação é por meio dos “serviços de apoio
a exportação”, que são fornecidos por organismos oficiais como bancos, departamentos
do governo, embaixadas, câmaras do comércio, entre outros, e que podem incluir um
guia padronizado e customizado com informações de mercado ou um guia para exportar
para determinados mercados. Podem oferecer programas de auxílio às empresas que
buscam pesquisas específicas sobre mercados externos, programas de visitas individuais
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ou missões de negócios com um grupo de empresas em um mercado estrangeiro.
(SERINGHAUS, 1985).
Os serviços de apoio á exportação são tipicamente orientados ao auxílio de
pequenas e médias empresas e fornecem informações e serviços que podem ser úteis
nos diferentes estágios do processo de internacionalização (DIAMANTOPOULOS et
al., 1993). Este modo de aquisição tende freqüentemente a ter um baixo uso, porque as
informações obtidas deste modo são consideradas ineficazes pelos exportadores
(GRØNHAUG & LORENTZEN, 1983) ou porque a falta de consciência da existência
dos serviços de apoio à exportação e dos programas e informações oferecidos é baixa
(REID, 1984).

2.5.3. Inteligência de mercado para exportação
Finalmente, a inteligência de mercado para exportação é um modo de aquisição
informal de informações para exportação na qual incluem abordagens aos potenciais
consumidores, distribuidores e/ou competidores, por meio de contatos pessoais, visitas a
feiras internacionais, missão de negócios ou visita pessoal direta ao país estrangeiro
(KLEINSCHMIDT & ROSS, 1984; DENIS & DEPELTEAU, 1985; SAUNDERS &
JONES, 1990).
Este é um processo avançado de aquisição de informação, absolutamente
diferente de pesquisas de marketing, pois refletem “uma série de procedimentos usados
pelos gestores para obtenção diária de informação pertinente sobre o desenvolvimento
do ambiente de marketing (KOTLER, 2000). Esta é uma forma direta e pessoal de
aquisição de informação e mostra-se o procedimento para coleta de informações mais
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apreciada pelos exportadores. (REID, 1984; MCAULEY, 1993; LEONIDOU &
KATSIKEAS, 1997).
Em grupo, a pesquisa de marketing em mercados estrangeiros, os serviços de
apoio à exportação e a inteligência de marketing para exportação fornecem uma
compreensão específica do potencial dos modos de aquisição de informação usado pelos
exportadores, na qual mostra consistência com as classificações prévias encontradas na
literatura (POINTON, 1978; SOOD & ADAMS, 1984; SERINGHAUS, 1988).
De qualquer forma, um nível de “overlap” entre estes três modos de aquisição é
inevitável. Por exemplo, durante a participação em seminário de exportação organizado
por um serviço e apoio à exportação, um tomador de decisão pode encontrar outros
delegados e assim obter informações relevantes informalmente, e posteriormente esta
informação poderia ser aceita e ser considerada como uma informação obtida via
inteligência de marketing para exportação. Da mesma forma, durante a obtenção de
dados para um projeto de pesquisa de marketing, uma agência e pesquisa podem obter
dados secundários preparados por algum serviço de apoio à exportação. Enquanto cada
“overlap” indica que os três modos de aquisição de informação para exportação não são
mutuamente excludentes, e pode-se estimar que “há diferenças fundamentais entre os
três modos” (SOUCHON & DIAMANTOPOULOS, 1996, p.56).

Por exemplo,

comparado a inteligência de marketing para exportação, a pesquisa de marketing é o
modo de aquisição muito mais formalizado, planejado e focado na informação que se
deseja obter (CRAIG & DOUGLAS, 1999). Além disto, “o tipo de conhecimento
gerado pela inteligência de marketing para exportação é amplamente experimental,
enquanto que as informações geradas pela pesquisa de marketing em mercados externos
geram

um

conhecimento

objetivo

do

mercado”

(DIAMANTOPOULOS

&

HORNCASTLE, 1997, p.263). Argumentos similares podem ser oferecidos para
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suportar a natureza distinta dos serviços de apoio à exportação versus os outros dois
modos de aquisição de informação (SOOD, 1981; SOOD & ADAMS, 1984; REID,
1984).
É importante notar que nem todas as empresas podem empregar todos os três
modos de geração de informação para exportação. Por exemplo, algumas organizações
podem contar somente com a inteligência de marketing para exportação e/ou com os
serviços de apoio à exportação porque seus podem possuir restrição de recursos, ou
podem passar por longos períodos para obterem retorno dos investimentos de
exportação, tornando a realização ou a compra de pesquisas de marketing pouco
atrativas (CRAIG & DOUGLAS, 1999). Da mesma forma, muitos exportadores
experientes tendem a ter um baixo uso dos serviços de apoio à exportação, por terem
desenvolvido seu próprio modo de aquisição de informação (interna) ou por meio de
mecanismos de coleta de informação (SERINGHAUS, 1987; YOUNG et al., 1989).
Poderia também ser o caso, dependendo do tipo de tomada de decisão em
particular (GOODMAN, 1993), ou do estágio em particular do processo de tomada de
decisão (SAUNDERS & JONES, 1990), do emprego de diferente ênfase nas pesquisas
de marketing em mercados externos versus serviços de apoio à exportação versus
inteligência de marketing para exportação. Estes são assuntos nos quais muito pouco é
conhecido e como são poucos os estudos nesta área de estudo onde investiga a relação
dos modos de aquisição com a tomada de decisão para exportação (SOUCHON &
DIAMANTOPOULOS, 1999).
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CAPÍTULO III

3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, são descritos todos os procedimentos metodológicos para a
realização desta pesquisa, incluindo a natureza e o tipo da pesquisa, a pergunta de
pesquisa entre outros procedimentos metodológicos que foram necessários para a
realização deste trabalho.
Entretanto, para uma melhor compreensão dos aspectos metodológicos
utilizados neste trabalho, faz-se necessária a recapitulação dos objetivos deste trabalho,
sendo o objetivo geral, Investigar os modos de aquisição de informação para
exportação em empresas exportadoras de Ribeirão Preto por meio da aplicação do
modelo desenvolvido por Souchon e Diamantopoulos (1999).
Desta forma, uma revisão da literatura sobre a informação e os modos de
aquisição de informação para exportação foi realizada buscando delinear o conceito
sobre os modos de aquisição de informação, identificando a sua importância e seus
componentes. Pelo trabalho de Souchon & Diamantopoulos foi identificado o modelo
teórico com os construtos que permitiram a mensuração das dimensões que compõe os
modos de aquisição de informação para exportação. Com isto, foi possível compreender
melhor o problema para nas etapas seguintes buscar o cumprimento dos objetivos deste
trabalho.
Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foi necessário projetar e
executar uma pesquisa de campo que completam os objetivos do presente estudo.
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3.1.

Natureza da pesquisa
Este projeto de pesquisa caracteriza-se como de natureza descritiva, que segundo

Malhotra (2006) tem como objetivo principal descrever alguma coisa, normalmente
características ou áreas de mercado, como por exemplo, a descrição do perfil de um
determinado público. Em um estudo descritivo também pode ter como objetivo estimar
a porcentagem de unidades em uma população específica que exibe um determinado
comportamento (MALHOTRA, 2006), com é o caso deste estudo, que visa descrever e
estimar os modos de aquisição de informações para exportação que são utilizadas pelas
empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto.
De acordo com Malhotra (2006, p.102), uma pesquisa descritiva é “um tipo de
pesquisa conclusiva que tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente
características ou funções do mercado”, indo ao encontro dos objetivos deste estudo.
Em uma primeira fase, foi realizado um levantamento de toda a literatura
relevante sobre o tema para proporcionar uma melhor compreensão dos problemas a
serem estudados durante o restante do estudo. Devido a área de investigação se
configurar como uma área relativamente nova e com escassos materiais sobre os modos
de aquisição, fez-se necessária esta primeira fase exploratória para contribuir na
adaptação do modelo a ser utilizado na fase seguinte (COOPER & SCHINDLER, 2003;
MALHOTRA, 2006).
Em uma segunda fase, foi realizado um levantamento sobre as empresas
exportadoras de Ribeirão Preto, a fim de descrever os modos de aquisição de
informação para exportação que são utilizados por estas empresas. O restante dos
objetivos específicos deste trabalho também busca descrever uma realidade por meio da
aplicação de um modelo teórico selecionado, por avaliar o grau de intercambiabilidade
que é apresentado pelas empresas entrevistadas.
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Importante destacar que a “intercambiabilidade” entre os modos de aquisição
de informação para exportação foi incluído neste trabalho como forma de observar o
quanto os modos de aquisição de informação utilizados pelas empresas podem ser
substituídas sem prejuízo algum por outras formas de aquisição de informação.
Para um melhor entendimento da natureza da pesquisa, é possível observar na
Tabela 7 a relação entre natureza de pesquisa e os benefícios de cada uma.
Segundo Malhotra (2006), seu principal objetivo é ajudar a compreender a
situação-problema enfrentada pelo pesquisador. Segundo o autor, é utilizada quando é
necessário definir o problema com maior precisão, como neste caso em que é necessário
compreender melhor os modos de aquisição de informação para exportação utilizada
pelas empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto/SP.
Tabela 7: Comparação da natureza de pesquisa
Exploratória
Objetivo

Características

Descobrir idéias e
percepções

Descrever características
ou funções do mercado

Causal
Determinar relações de
causa e efeito

 Flexível e Versátil
 Muitas vezes é o ponto
de partida de toda a
concepção da pesquisa.

 Marcada pela
formulação prévia de
hipóteses específicas

 A informação buscada é
definida apenas
superficialmente

 A informação buscada é
claramente definida e
estruturada
formalmente.

 Análise qualitativa
 Amostra é pequena e
estatisticamente não
representativa

Métodos

Descritiva

 Análise quantitativa
 Amostra grande e
representativa

 Resultados são
hipóteses, tentativa.

 Resultados Conclusivos

 Entrevista com
especialistas

 Dados Secundários
Levantamentos
Painéis
Dados de observação e
outros dados

 Levantamento-piloto
 Dados Secundários
 Pesquisa Qualitativa

Fonte: Adaptado pelo autor baseado em Malhotra (2006)

 Manipulação de uma ou
mais variáveis
independentes.
 Controle de outras
variáveis
intermediárias.

 Experimentos
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No mesmo sentido, Hair (2005) complementa que várias perspectivas podem ser
contempladas em uma pesquisa exploratória, como as revisões de literatura que utilizam
periódicos comerciais e acadêmicos bem como outras fontes de informação, reforçando
a natureza descritiva do presente estudo.

3.2.

Tipo da pesquisa
A concepção deste estudo é Conclusiva, de caráter Descritivo com estudo

transversal único, com levantamento de dados primários, de natureza quantitativa, com
método de levantamento por meio de entrevista pessoal realizado em “sala de aula”
seguindo técnica de amostragem não-probabilística por conveniência, com pode ser
melhor observado na Figura 5 (MALHOTRA, 2006).

Figura 5: Descrição do tipo de pesquisa utilizado no presente estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Malhotra (2006).
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3.3.

Revisão da Literatura
A primeira fase é composta por uma revisão da literatura e dos principais

autores. Esta abordagem metodológica, segundo Fachin (2002) é considerada um
procedimento intelectual para adquirir conhecimentos por meio da investigação de uma
realidade e busca de novas verdades sobre um fato, objeto ou problema.
O levantamento bibliográfico ser refere a um conjunto de conhecimentos
humanos reunidos nas obras e tem como principal objetivo conduzir o pesquisador a um
determinado assunto e a produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e
comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa (ECO, 1977;
FACHIN, 2002).
Desta forma, por meio do levantamento bibliográfico das áreas de Marketing
Internacional, Exportações, Informação para Exportação e Modos de Aquisição de
Informação realizado neste trabalho será possível suprir a necessidade de entender as os
modos de aquisição de informação descritos na literatura para posterior verificação
empírica.
Esta literatura tem relação direta com a necessidade de compreender melhor os
modos de aquisição de informação para exportação utilizada pelas empresas
exportadoras, permitindo uma melhor compreensão e discussão dos principais aspectos
relacionados com a tomada de decisão.
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3.4.

Pergunta de pesquisa
O modelo apresentado por Souchon & Diamantopoulos (1999) é adequado para

compreender os modos de aquisição de informação utilizada para tomada de decisão
relacionada às exportações em empresas exportadoras brasileiras na região de Ribeirão
Preto?
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3.5.

Apresentação da escala de medida de Souchon & Diamantopoulos (1999)
Para uma melhor compreensão do construto utilizado para a realização desta

pesquisa, segue a apresentação da escala de medida proposta pelos autores em questão.
Tabela 8: Modelo teórico proposto por Souchon & Diamantopoulos (1999)

Construto

Referencial

Pesquisa de marketing para exportação
Pesquisas realizadas por conta própria (dentro da empresa)
Compra ou assinatura de informações como assinatura
Encomenda de pesquisas específicas para agências ou institutos

Sinkula (1990)
Sinkula (1990)
Sinkula (1990)

Serviços de Apoio à Exportação
Serviços oferecidos pelos órgãos do governo
Associações Setoriais
Associações / Clubes de Exportação
Câmaras de Comércio
Consultores e Traders
Bancos
Embaixadas
Missões de Negócios
Conferências e Seminários de Exportação
Feiras e Exposições Internacionais

Crick et al. (1990)
Diamantopoulos et al (1991)
Bodur & Cavusgil (1985)
Souchon & Diamantopoulos (1999)
McAuley (1993)
Walters (1983)
Crick et al (1994)
Seringhaus & Mayer (1983)
GrØnhaug & Lorentzen (1983)
Inclusão do autor

Inteligência de Mercado para Exportação
Jornais de negócios/revistas/livros
Contatos pessoais feitos em feiras e exposições
Contatos feitos com funcionários da empresa que estão no exterior
Contatos ou visitas a clientes no exterior
Contatos ou visitas a agentes de exportação/distribuidores

Walters (1983)
Hart et al. (1994)
Keegan (1974)
Koh (1991)
Bodur (1994)

Experiência exportadora
Número de anos que exporta

Bodur (1994)

Dependência das exportações
Porcentagem do total das vendas geradas das exportações

Diamantopoulos & Schlegelmilch (1994)

Departamento exportador
Presença de um departamento de exportações

Samiee & Walters (1990)

Fonte: Traduzido pelo autor, baseado em Souchon & Diamantopoulos (1999)

A variável “feiras e exposições internacionais” foi incluída no modelo porque
são muitas as evidências empíricas que indicam que as empresas brasileiras tem as
feiras e exposições internacionais como uma forma de contato com o mercado externo e
muitas vezes, a grande maioria das empresas que inicia sua atividade exportadora inicia
por meio da participação de feiras e exposições internacionais.
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3.6.

Modelo de pesquisa
Para a realização da pesquisa contida neste estudo, são consideradas as

principais variáveis: (1) Pesquisa de Marketing para Exportação; (2) Serviços de Apoio
à Exportação; (3) Inteligência de Mercado para Exportação; (4) Natureza da tomada de
decisão; (5) Intercambiabilidade das Informações. Estas variáveis são indicadas pelo
modelo proposto por Souchon & Diamantopoulos (1999), que está sendo utilizado para
a aplicação neste trabalho.
Na revisão da literatura acerca dos modos de aquisição de informação para
exportação, foram identificadas diversas variáveis relativas a informação para
exportação, como o uso da informação para exportação, suas classificações e níveis de
contribuição de cada tipo de uso. Também foram identificadas algumas variáveis
relacionadas aos modos de aquisição de informação para exportação. Entretanto, neste
estudo não serão avaliadas todas as dimensões relacionadas ao uso da informação,
restringindo-se apenas as dimensões relacionadas aos modos de aquisição de
informação.
Este estudo não possui variáveis independentes, dependentes e intervenientes
justamente por não trabalhar com variáveis que podem variar dependendo da variação
de outra variável. Desta forma, objetivando apenas verificar como algumas variáveis se
inter-relacionam, que o atual estudo utiliza-se de variáveis interdependentes e de perfil,
justamente por contribuir com a compreensão de como estas variáveis se relacionam.
Com isto, as variáveis interdependentes do estudo são representadas pelos
modos de aquisição indicados por Souchon & Diamantopoulos (1999), sendo a pesquisa
de marketing em mercados externos, os serviços de apoio à exportação e a inteligência
de mercado para exportação. Ainda como variáveis interdependentes são apresentadas
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pelos modos de aquisição de informação para exportação, a intercambiabilidade dos
modos de aquisição de informação para tomada de decisão estratégica e tática.
Já como variáveis de perfil, são apresentadas as variáveis referente as
características da empresa pesquisada justamente objetivando a identificação do perfil
dos entrevistados.
Desta forma, na Erro! Fonte de referência não encontrada. encontra-se o
modelo conceitual utilizado como referência para a realização da pesquisa e que reflete
o levantamento teórico realizado.

VARIÁVEIS INTERDEPENDENTES
Dimensões
Modos de aquisição
de informação para
exportação
Intercambiabilidade
dos modos de
aquisição

Especificação
Pesquisa de marketing em mercados externos
Serviços de apoio à exportação
Inteligência de mercado para exportação
Pesquisa de marketing em mercados externos
Serviços de apoio à exportação
Inteligência de mercado para exportação

Variáveis
V1 a V3
V5 a v11 e v13 a v15
V16 a v20
V4
V12
V21

Tomada de decisão
estratégica

Tipo de informação mais relevante quanto a empresa
está a procura de novos mercados

V22 a v24

Tomada de decisão
tática

Tipo de informação mais relevante quando a empresa
precisa decidir sobre a entrada em novos mercados

V25 a v27

VARIÁVEIS DE PERFIL
Dimensões
Características da
empresa

Especificação
% do total das vendas geradas das exportações
Relacionamento empresa-matriz
Setor de atividade
Anos de experiência em exportação
Existência de um departamento de exportações

Quadro 1: Detalhamento do modelo de pesquisa

Variáveis
V28
V29
V30
V31
V32
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3.7.

Apresentação das variáveis

Abaixo são apresentadas as variáveis que compõe o instrumento de coleta, com a
indicação das variáveis e a pergunta realizada aos entrevistados.
Dimensões

V.

V22

Descrição
Sua empresa realiza pesquisas de marketing para exportação dentro da
empresa?
Sua empresa compra informações de pesquisas de marketing para exportação
disponíveis em bases para compra ou assinatura?
Sua empresa encomenda projetos de pesquisa de marketing para exportação
executados especificamente para a sua empresa por agências de pesquisa de
marketing independentes?
As informações obtidas via Pesquisa de Marketing em mercados estrangeiros
podem ser substituídas, sem prejuízo, por outras informações obtidas de outra
maneira?
Governo (aliceweb, brazil tradenet, etc...)
Associações Setoriais
Associações/Clubes de Exportação
Câmaras de comércio
Consultores e Traders Brasileiros
Bancos
Embaixadas
As informações obtidas via Serviços de Apoio à Exportação podem ser
substituídas, sem prejuízo, por outras informações obtidas de outra maneira?
Missão de Negócios a outros países
Conferências e Seminários de Exportação
Feiras e Exposições Internacionais
De jornal de negócios/revistas/livros
De contatos pessoais feitos em feiras/exposições
De fncionarios da empresa que estão estabelecidos no exterior
De contatos ou visitas a clientes no exterior
De contatos ou visitas a agentes de exportação / distribuidores
As informações obtidas via Inteligência de Mercado para Exportação podem
ser substituídas, sem prejuízo, por outras informações obtidas de outra maneira?
Pesquisa de marketing no exterior

V23

Serviços de apoio à exportação

V24
V25
V26
V27

Inteligência de Mercado para exportação
Pesquisa de marketing no exterior
Serviços de apoio à exportação
Inteligência de Mercado para exportação

Desempenho
exportador

V28

Aproximadamente, qual é a porcentagem do total das vendas que são geradas das
exportações?

Descrição da
empresa

V29

Qual das opções melhor descreve sua empresa?

Setor de atividade

V30

Qual é o setor de atividade em que sua empresa atua?

Experiência
exportadora

V31

Há quantos anos sua empresa exporta?

Departamento de
Exportação

V32

Sua empresa possui um departamento ou setor específico de exportação?

Cargo ou função

V33

Indique o seu cargo, função ou posição na empresa

V1
V2
Pesquisa de
Marketing no
Exterior

V3
V4

Serviços de Apoio à
Exportação

V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

Inteligência de
Mercado para
Exportação

V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Preferência para
tomada de decisão
Estratégica
Preferência para
tomada de decisão
tática

Quadro 2: Apresentação das variáveis do instrumento de coleta de dados

67

3.8.

Definição de termos
Devido a grande variação de interpretações que podem resultar de uma leitura

deste estudo, objetiva-se realizar uma conceituação dos termos utilizados em todo o
projeto, iniciando pelos seguintes termos:


Pesquisa de marketing para exportação: ou Pesquisa e marketing em
mercados externos é considerado toda a atividade de pesquisa formal
realizada diretamente em outros países e conduzida pela própria empresa.



Pesquisa de marketing em mercados externos: ou Pesquisa e marketing para
exportação é considerada toda a atividade de pesquisa formal realizada
diretamente em outros países e conduzida pela própria empresa.



Pesquisa de marketing: Atividade realizada formalmente para se obter
informações de mercado que subsidiem a tomada de decisão. Pode ser
realizada pela própria empresa em um departamento específico ou pode ser
realizada de forma terceirizada sendo por meio da contratação de uma
empresa, agência ou instituto de pesquisa, ou ainda por meio da assinatura
ou compra de informações disponibilizada por empresas, como informação
ou pesquisas de balcão.



Serviços e apoio à exportação: São todos os serviços prestados ou
oferecidos, pagos ou gratuitos, disponibilizados por empresas, associações,
clubes, agências, governo, câmaras de comércio, entre outros, com o
objetivo de auxiliar, orientar e dar o suporte às empresas oferecendo
informações, orientações ou quaisquer outros meios de apoio para a
realização das exportações.



Assistentes de apoio à exportação: O mesmo que “Serviços de apoio à
exportação. Veja mais detalhes item anterior.
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Inteligência de mercado para exportação: É o conjunto de informações que
podem ser obtidas informalmente, por meio de quaisquer contatos que
possam ocorrer com ou sobre o país onde se deseja exportar. São
informações que podem ser obtidas por meio de jornais, revistas, televisão,
internet, contato pessoal, visitas ao país, contato com pessoas que possuem
um maior conhecimento sobre o país que deseja-se conhecer, ou qualquer
situação semelhante.



Aliceweb: Sítio pertencente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior Brasileiro, na qual disponibiliza informações comerciais
sobre outros países com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão das
empresas brasileiras, de forma gratuita e sistematizada.



Brazil trade net: Outro sítio pertencente ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, na qual disponibiliza informações
comerciais no Brasil e no Exterior sobre importação e exportação realizada
por todos os países com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão das
empresas brasileiras, de forma gratuita e sistematizada.



Intercambiabilidade: Entende-se por “intercambiabilidade”o quanto cada
tipo de modo de aquisição de informação para exportação pode ser
substituído por outro modo de aquisição de informação para exportação sem
prejuízo das informações obtidas. Verificando-se a intercambiabilidade é
possível compreender a importância de cada modo de aquisição apresentado
neste estudo, ajudando a compreender melhor o papel de cada modo de
aquisição de informação para exportação em estudo.
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Decisão Estratégica: Decisão tomada no momento em que a empresa busca
novos mercados, utilizando-se prioritariamente de um conjunto de
informações obtidas por um modo de aquisição de informação visto como
ideal para o auxílio de tomada de decisão estratégica.



Decisão Tática: Decisão tomada no momento em que ela decide por entrar
em um determinado mercado, utilizando-se prioritariamente de um conjunto
de informações obtidas por um modo de aquisição de informação visto
como ideal para o auxílio de tomada de decisão tática.
.
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3.9.

Plano Amostral e Coleta dos dados
O presente estudo tem por objetivo aplicar um modelo teórico existente em

empresas exportadoras de Ribeirão Preto/SP. Desta forma, como o objetivo é verificar
como as variáveis teóricas se relacionam e não produzir dados extensivos sobre o
assunto, que este estudo não permite inferência estatística, pelo fato de utilizar uma
amostragem intencional “por conveniência”. Com isto, foram obtidas 67 observações,
que não podem ser generalizadas para toda a população.
Esta pesquisa caracteriza-se por ser de natureza descritiva, com levantamento de
dados quantitativos, com amostragem “não-probabilística” e sua aplicação utilizando
amostragem por conveniência, que segundo Malhotra (2006), a técnica de amostragem
não-probabilística não faz uso de seleção aleatória, ficando a cargo do julgamento
pessoal do pesquisador.
A técnica de coleta dados por conveniência procura obter uma amostragem de
elementos convenientes e a seleção das unidades amostrais é deixada em grande parte a
cargo do entrevistador porque, segundo Malhotra (2006, p.326) “os entrevistados são
escolhidos porque se encontram no lugar exato e no momento certo.” Hair et al.(2005)
corrobora com as idéias de Malhotra indicando que um bom exemplo de amostragem
por conveniência é quando um professor universitário entrevista seus alunos,
representando assim uma amostragem por conveniência.
As amostragens por conveniência são usadas porque possibilita que o
pesquisador realize um grande número de entrevistas rapidamente e a um baixo custo.
(HAIR et al., 2005; MALHOTRA, 2006; COOPER & SCHINDLER, 2003).
Exemplos adicionais de amostragem por conveniência incluem (1) o uso de
estudantes, grupos de igrejas e membros de organizações sociais; (2) entrevistas em
centros comerciais sem qualificar os entrevistados; (3) lojas de departamentos
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utilizando listas de contas de clientes; (4) questionários destacáveis incluídos em
revistas; (5) entrevistas com “pessoas na rua”. (MALHOTRA, 2006; HAIR et al.,
2005).
Desta forma, em busca das características indicadas pelos autores, e pelo foco
desta pesquisa ser com empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto, também pela
grande dificuldade da disponibilidade das empresas e de seus dirigentes em dispor de
tempo para responder questionários, optou-se por acessar os modos de aquisição de
informação para exportação das empresas por meio de seus funcionários que também
fossem alunos dos cursos de comércio exterior, relações internacionais e administração
com habilitação em comércio exterior.
Desta forma, foi realizado um levantamento dos cursos de nível superior em
comércio exterior, relações internacionais e administração com habilitação em comércio
exterior ofertados em Ribeirão Preto, resultando em 3 universidades com a oferta destes
cursos:
Tabela 9: Lista das universidades foco de Ribeirão Preto e seus respectivos cursos-alvo
Universidade
UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto
UNIP – Universidade Paulista
Barão de Mauá

Curso
Relações Internacionais e Comércio Exterior
Administração com Habilitação em Comércio Exterior
Comércio Exterior
Relações Internacionais

Com isto, a aplicação do questionário procedeu por meio de contato pessoal, na
qual foi feita uma visita em todas as salas, a partir da 3ª etapa dos cursos indicados
anteriormente, nas suas respectivas universidades.
O perfil buscado para a aplicação do questionário segue os seguintes critérios:
 Trabalhar em alguma empresa que exporta e que é localizada na região
de Ribeirão Preto/SP;
 Estar no mínimo, no 2º ano ou 3º etapa do curso universitário;
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 Estar cursando algum dos cursos em alguma das universidades citadas
anteriormente.

Para a identificação do público-alvo, em cada sala, foi realizada a pergunta sobre
quem ali trabalhava em alguma empresa que exporta situada na região de Ribeirão
Preto. Aos alunos que se identificaram, foi-lhes solicitado o preenchimento do
questionário. Após distribuído o questionário para os alunos que trabalham em
empresas que exportam, situadas na região de Ribeirão Preto, foi explanada oralmente
as orientações gerais sobre o preenchimento do questionário. O entrevistador, e autor do
presente estudo, permaneceu dentro de sala, aguardando o preenchimento e a entrega
dos questionários para coleta, repetindo o mesmo procedimento em cada sala de aula
dos cursos indicados, em cada universidade.
Desta forma, seguindo o critério de amostragem “não-probabilística” por
conveniência, foram aplicados 80 questionários ao todo, sendo que destes, 13
questionários foram desconsiderados por estarem incompletos ou com rasuras.
Com isto, o total de observações obtidas por este método de amostragem
totalizou 67 questionários respondidos e aptos a serem analisados por este estudo.
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3.9.1. O Questionário
O questionário foi elaborado com base nos referenciais teóricos e no modelo
indicado por Souchon & Diamantopoulos (1999) e está disponível no anexo I, ao final
deste trabalho.
O artigo tomado como referência para a aplicação do modelo, não possuía as
especificações necessárias para sua reprodução, bem como não indicavam as escalas
utilizadas pelos autores. Desta forma, foi necessário contatar os autores para a obtenção
do questionário originalmente utilizado no estudo em questão (SOUCHON &
DIAMANTOPOULOS, 1999). Entretanto, há de se destacar que o questionário enviado
pelos autores é extenso em sua abordagem. Desta forma, foram extraídas do
questionário as questões relativas aos objetivos deste trabalho em específico.
O questionário original enviado pelos autores foi traduzido e adaptado à
realidade brasileira, onde “export assistance” foi traduzido como “serviços de apoio à
exportação” referindo-se a todos os tipos de serviços e informações prestadas pelos
órgãos governamentais, associações setoriais, associações e clubes de exportação,
câmaras de comércio, consultores e traders, bancos e embaixadas. O ítem “export
marketing research” foi traduzido como “pesquisa de marketing em mercados
externos” ou “pesquisa de marketing em mercados estrangeiros”. O ítem “export
market intelligence” foi traduzido como “inteligência de marketing para exportação”.
Alguns itens específicos utilizados neste estudo tiveram de ser adaptados á
realidade brasileira, tais como: “Government departments” foi traduzido como
“Governo (aliceweb, brazil trade net, secex, etc.), relacionado aos serviços prestados
pelo governo brasileiro e pelos serviços de apoio à exportação, como os serviços
disponíveis pela internet (aliceweb, brazil tradenet, portal do exportador, siscomex,
entre outros). Outro item que teve de ser adaptado foi “Confederation of Britsh
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Industry” que foi substituído por outro serviço de apoio à exportação caracterizado
pelos “traders e consultores” brasileiros que também oferecem suporte às exportações
por meio da prestação de seus serviços. A CNI – Confederação Nacional da Indústria
que seria a substituição mais adequada teoricamente, possui uma atuação de menor
intensidade que os “traders e consultores” quanto ao apoio prestado para a coleta de
informações e a compreensão de mercados externos para subsídio à tomada de decisão.
A CNI oferece esporadicamente alguns estudos sobre comércio exterior, com um maior
foco às barreiras de determinados mercados às exportações brasileiras. Por isto, houve a
substituição neste estudo.
Foi adicionada uma variável no conjunto de questões relativas às “atividades que
a empresa participa”, sendo incluída a participação em “feiras e exposições
internacionais” por compreender que este é um tipo de atividade comercial realizada
por muitas empresas brasileiras como forma inicial de se iniciar suas atividades
exportadoras. Por constatar sua ausência no questionário original e por não haver
variável substituta ou equivalente, o item “feiras e exposições internacionais” foi
adicionada ao estudo.
Como no estudo em questão não só é mencionada a utilização de escala de
cinco-pontos, mas não indica quais escalas são utilizadas, bem como também não
apresentam maiores detalhamentos sobre as perguntas, foi necessário o contato via
email com os autores para a obtenção do questionário utilizado originalmente no estudo.
Desta forma, com o questionário original em mãos, foi realizada a tradução do
questionário e em seguida uma avaliação do questionário com relação aos objetivos do
presente estudo. Devido ao questionário original apresentados pelos autores ser
relativamente extenso, abrangendo diversos temas de pesquisa, foi realizada a seleção
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das perguntas que respondem aos objetivos deste trabalho, a fim de tornar o
questionário mais objetivo.
Com isto, o questionário foi traduzido e adaptado à realidade brasileira, no qual
foi respondido em escalas itemizadas do tipo Likert de cinco pontos, nos quais os
respondentes precisam selecionar uma resposta a partir de um número limitado de
categorias ordenadas (MALHOTRA, 2006). Segundo Malhotra (2006) esta é uma
escala amplamente utilizada a qual requer que os respondentes indiquem o seu grau de
concordância ou discordância em relação a determinadas afirmações.

Para o questionário em questão, foram utilizadas escalas do Quadro 3:

1

2

3

4

5

Discordo
Totalmente

Discordo

Não concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
Totalmente

0

1

2

3

4

Nunca

Raramente

Ocasionalmente

Freqüentemente

Muito
Freqüentemente

Quadro 3: Conjunto de escalas utilizadas na formulação do questionário

Após a elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste com a aplicação de
15 questionários com um público-alvo de perfil semelhante ao entrevistado, formado
por estudantes de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Após a aplicação do
pré-teste foram realizadas as modificações e correções necessárias do instrumento de
coleta.
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3.10.

Plano de Análise dos dados
Para melhor compreensão do plano de análise dos dados do presente estudo, foi

elaborado o Quadro 4 que nele poderá ser observado a partir da pergunta de pesquisa,
dos objetivos gerais e específicos e as perguntas decorrentes do processo.

Pergunta de
pesquisa

O modelo
apresentado por
Souchon &
Diamantopoulos
(1999) é
adequado para
compreender os
modos de
aquisição de
informação
utilizada para
tomada de
decisão
relacionada às
exportações em
empresas
exportadoras
brasileiras na
região de
Ribeirão Preto?

Objetivo Geral

Investigar os
modos de
aquisição de
informação para
exportação em
empresas
exportadoras de
Ribeirão Preto
por meio da
aplicação do
modelo
desenvolvido por
Souchon e
Diamantopoulos
(1999).

Objetivos Específicos

Perguntas Específicas

Técnicas de
Análise

Identificar o perfil das
empresas exportadoras
da região de Ribeirão
Preto, quanto aos
modos de aquisição de
informação para
exportação, segundo
modelo de Souchon &
Diamantopoulos
(1999);

É possível identificar os
principais modos de aquisição
de informações para
exportação utilizada pelas
empresas exportadoras da
região de Ribeirão Preto?

Análise descritiva

Avaliar o grau de
intercambiabilidade
percebido entre os
modos de aquisição de
informações para
exportação;

É possível substituir as
informações obtidas de um
modo de aquisição por outro
sem prejuízo de informação?

Análise variância
(ANOVA)

Avaliar a adequação do
modelo quando
aplicado às empresas
exportadoras da região
de Ribeirão Preto;

Existe adequação do modelo
teórico sugerido por Souchon
& Diamantopoulos (1999)
quando aplicado a empresas
brasileiras?

Análise Fatorial

Relacionar os modos
de aquisição com os
tipos de informação
para tomada de
decisões estratégicas e
táticas relacionadas à
exportação;

Existe algum modo de
aquisição de informação para
exportação preferencial para
tomada de decisão estratégica
ou tática?

Análise de
Variância

Quadro 4: Plano de análise dos dados de pesquisa
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3.10.1. Plano de Análise dos dados

a) Análise descritiva: É uma forma conveniente de analisar diferentes valores
de uma única variável. Segundo Malhotra (2006) uma tabela de freqüência é
fácil de ler e fornece informações básicas, e as vezes muito detalhada, o que
leva à necessidade do uso de estatísticas descritivas. As estatísticas mais
comuns associadas as análises descritivas são as medidas de posição
(média, moda e mediana), as medidas de dispersão (intervalo, intervalo
interquartil, desvio-padrão e coeficiente de variação) e as medidas de forma
(assimetria e curtose). Para o cumprimento dos objetivos específicos 1 e 2,
serão necessárias a realização de uma análise descritiva para caracterizar e
compreender melhor o perfil das empresas exportadoras de Ribeirão Preto
quanto aos seus modos de aquisição de informação para exportação. Para tal
análise, foi utilizada somente a distribuição de freqüência com a indicação
dos valores para cada variável.
b) Análise Fatorial: Consiste em uma técnica de interdependência na qual
todas as variáveis são consideradas simultâneas. A abordagem da análise
fatorial é a análise da estrutura da inter-relação entre um grande número de
variáveis, com o objetivo de definir um conjunto de dimensões latentes
(HAIR, et al, 2005). Considerando que o estudo utilizado com base deste
trabalho utilizou uma análise fatorial para verificar o poder de explicação de
cada variável, far-se-á necessário a aplicação desta técnica estatística para
objetivar o alcance do 3º objetivo específico que consiste em uma avaliação
da adequação do modelo de Souchon & Diamantopoulos (1999) às
empresas brasileiras exportadoras da região de Ribeirão Preto, observando
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se o resultado da Análise fatorial resulta nos mesmos resultados
apresentados no artigo em questão.
c) Análise de variância: Técnica estatística para estudar as diferenças entre
médias de duas ou mais populações. Também conhecida como ANOVA, é a
técnica necessária para o cumprimento dos objetivos específicos 4º e 5º,
onde se buscou relacionar a variância dentre os resultados para identificar o
nível de preferência pelos modos de aquisição de informação, bem como
para verificar a existência de alguma relação entre o perfil da empresa e os
modos de aquisição de informação para exportação.
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CAPÍTULO IV

4.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo. Inicialmente é
realizada uma análise descritiva da amostra utilizada com o objetivo de caracterização
da amostra. A seguir serão realizadas as demais análise para o cumprimento dos
objetivos deste trabalho.

4.1.

Perfil da amostra utilizada
O questionário da pesquisa foi aplicado pessoalmente, em sala de aula, por visita

do pesquisador, onde foi aplicado o questionário somente para os alunos que declararam
trabalhar em uma empresa exportadora localizada na região de Ribeirão Preto. Após a
entrega dos questionários, foram dadas as orientações gerais sobre a pesquisa e sobre o
esclarecimento dos modos de aquisição de informação para exportação. O pesquisador
permaneceu em sala de aula durante o preenchimento dos questionários, recolhendo-os
após o término. Este procedimento foi repetido em todas as salas de aula acima do 2º
ano ou do 3º semestre dos cursos de Administração com habilitação em comércio
exterior, Comércio Exterior, Relações Internacionais e Comércio Exterior.

Independentemente de não haver qualquer restrição quanto aos entrevistados,
bastando apensar trabalhar em uma empresa exportadora, o perfil dos entrevistados se
adequou bastante aos objetivos desta pesquisa, uma vez que o tipo de cargo, função ou
posição exercida na empresa pôde prover uma qualidade melhor das resposta que se
objetivou no questionário deste estudo.
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De qualquer modo, o perfil dos entrevistados foi satisfatório para a avaliação
pretendida neste estudo, na qual a amostra foi composta em sua maioria por
entrevistados que possuem uma função, cargo ou posição intimamente relacionada com
as atividades de exportação exercidas pela empresa.

Do total de entrevistados, 37, 2% estão em uma posição executiva na empresa,
sendo 6,5% como proprietários, 10,5% como diretores e 20,2% como gerentes,
conforme pode ser observado no Gráfico 2.

V33 - Por favor, indique seu cargo, função ou posição na empresa:
0%

4%

8%

12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40%
41,9%

Assistentes e Auxiliares de Exportação
20,2%

Gerentes
10,5%

Diretores
Auxiliar Administrativo

8,1%

Analista Júnior

8,1%

Proprietário
T reinee

6,5%
4,8%

Gráfico 2: Perfil dos cargos, funções e/ou posições ocupadas pelos entrevistados

De forma mais representativa, estão os entrevistados que exercem atividades
auxiliares, mas ainda assim diretamente relacionada a área de exportação, que é o foco
do presente estudo. A grande maioria dos entrevistados são Assistentes ou Auxiliares de
Exportação, representando 41,9% dos entrevistados. Outros entrevistados exercem
atividades essenciais nas empresas como a de Analista, Auxiliar Administrativo e
Treinee. Entretanto todas estas atividades partilham de uma vivência e estão inseridos
em um ambiente exportador, os habilitando a responder as perguntas realizadas por este
estudo e sem causar prejuízo aos resultados que pudessem invalidá-los.
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Há de se destacar que dentre os cargos, funções e/ou posições indicados no
Gráfico 2, foram demonstrados no gráfico de forma reunida, mas dentre os Gerentes,
por exemplo, estão inclusos os Gerentes de Exportação, de Marketing, Financeiro, de
Compras, Logística e Administrativo que totalizam os 20,2%. Dentre os diretores, estão
inclusos os Diretores Administrativos, de Marketing, de Operações e de Comércio
Exterior, representando no total 10,5% dos entrevistados.

Com relação a caracterização da empresa, grande parte dos entrevistados, cerca
de 61,2% pertence à uma empresa independente, enquanto que 23,9% era
multinacionais e apenas 14,9% são relacionadas ao varejo, conforme Gráfico 3.

V29 - Qual das opções abaixo melhor descreve sua empresa?
0%

6%

12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60%
61,2%

Uma empresa independente
23,9%

Uma multinacional/global
Uma subsidiária de empresa brasileira

14,9%

Gráfico 3: Resultados para a V29 (descrição da empresa)

Isto reflete um pouco a região de Ribeirão Preto, com uma acentuada produção
agrícola, formada predominantemente por empresas independentes.

V30 - Qual é o setor de atividade em que a empresa atua?
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28%
28,4%

Produtos ao consumidor

26,9%

Produtos Industriais
22,4%

Produtos básicos/agrícolas
Comércio

V

Serviços

Gráfico 4: Resultados apresentados para a V30.

11,9%
10,4%

82
Já com relação ao perfil das empresas, em sua maioria oferecem produtos ao
consumidor, representando 28,4% da amostra. Em seguida temos os produtos industriais
com 28,4%; em seguida vem os produtos Industriais com 26,9%, acompanhado dos
produtos básicos, agrícolas que somam 22, 4%, sendo que os demais, somam juntos
22,3%, conforme o Gráfico 4.

V32 - Sua empresa possui um departamento ou setor específico de exportação?
0%

4%

8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 44% 48% 52% 56% 60%
61,5%

Sim
38,5%

Não

Gráfico 5: Resultados apresentados para a V32.

Outra questão importante para compreender melhor algumas características da
amostra é verificar se elas possuem ou não um departamento ou setor específico de
exportação. Desta forma, é possível observar no Gráfico 5 a predominância de empresas
que possuem um departamento específico de exportação, totalizando 61,5% das
empresas entrevistadas.

Isto contribui n a validação das respostas obtidas por este estudo, uma vez que
para uma empresa possuir um setor ou departamento específico de exportação significa
que ela possui uma estrutura formal elaborada para as exportações, significando
também que possuem pessoas específicas para trabalhar com este setor.

Quanto ao volume das vendas que são originárias da exportação, grande parte
dos entrevistados indicou uma participação média em torno de 20% das vendas totais da
empresa.
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Poucas são as empresas dentre a amostra pesquisada que possuem uma
porcentagem das vendas geradas a partir das exportações que ultrapassam 30%. Uma
característica própria de empresas em processo inicial de internacionalização é a baixa
porcentagem das vendas que vem das exportações. Característica esta encontrada em
grande parte da amostra pesquisada, conforme pode ser observado no Gráfico 6.
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Gráfico 6: Porcentagem das vendas que são geradas das exportações

Outra variável importante a ser analisada a experiência que as empresas possuem
com exportações. Esta experiência é medida por meio do número de anos que a empresa
exporta.

Através do Gráfico 7, e possível perceber que grande parte das empresas
exportadoras que fizeram parte deste estudo possui uma experiência média de 5 anos
com exportações. Este tempo de experiência cai proporcionalmente ao número de
empresas que foram pesquisadas. Pelo mesmo gráfico é possível notar que são poucas
as empresas que possuem mais de 70 ou 80 anos de experiência exportadora.
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Isto se deve ao fato do mercado brasileiro ter amadurecido recentemente para as
exportações. Há muito pouco tempo atrás que as empresas perceberam que os mercados
situados fora do país podem ser lucrativos e atraentes de diversas maneiras. Isto se
reflete nos números apresentados abaixo.
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Gráfico 7: Número de anos que a empresa exporta

4.2.

Perfil das empresas exportadoras quanto aos modos de aquisição
Objetivando o alcance do 1º objetivo específico, que consiste em “Identificar o

perfil das empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto, quanto aos modos de
aquisição de informação para exportação, segundo o modelo de Souchon &
Diamantopoulos (1999)”; é apresentado a seguir os resultados obtidos que podem
caracterizar o perfil das empresas quanto aos seus modos de aquisição de informação.

Desta forma, serão apresentados a seguir, primeiramente os resultados obtidos
por cada modo de aquisição de informação, sendo Pesquisa e marketing em mercados
externos, Serviços de apoio à exportação e inteligência de mercado para exportações.
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4.2.1. Pesquisa de marketing em mercados externos
Observando os resultados obtidos quando perguntado às empresas se elas
realizam pesquisas de marketing por conta própria é possível observar que a grande
maioria das empresas indicou que a prática de realização de pesquisas conduzidas pela
própria empresa não é muito usual, correspondendo a 64,2% dos entrevistados que
realizam, mas ocasionalmente e raramente, com pode ser observado no Gráfico 8.

V1 - Sua empresa realiza pesquisas de marketing no exterior por conta própria?
0%

3%

6%

9%

12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39%
40,3%

Ocasionalmente
23,9%

Raramente
Muito frequentemente

11,9%

Frequentemente

11,9%

Nunca

11,9%

Gráfico 8: Gráfico do resultado da V1 (pesquisa por conta própria.)

Dos entrevistados, 11,9% dos entrevistados indicaram nunca realizar pesquisas
de marketing em mercados externos, restando apensa 23,8% das empresas que afirmam
positivamente quanto à realização de pesquisas e marketing em mercados internacionais
e que conduzem estas pesquisas por conta própria. De qualquer forma, os resultados
desta variável estão coerentes, uma vez que a prática da realização de pesquisas por
conta própria é incomum entre as empresas brasileiras, principalmente entre as
empresas independentes e de pequeno e médio porte, devido aos seus altos custos, além
de um alto nível de especialização necessária para a condução destas pesquisas.

Quando questionados sobre a prática de compra ou aquisição de informações
sobre mercados internacionais que são obtidas por meio de compra de pesquisas
prontas, disponíveis em bases de informação para assinaturas, o resultado negativo é
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ainda mais acentuado. Cerca de 67,1% dos entrevistados indicam que a empresa não
pratica este tipo de modo de aquisição de informações, como pode ser observado no
Gráfico 9, sobre o nível de utilização deste moto de aquisição.

Dentre os que utilizam este meio de aquisição de informação, 22,4% o fazem
ocasionalmente e apenas 10,5% dos entrevistados indicam usar com freqüência este
modo de aquisição de informação.

V2 - Sua empresa compra informações de pesquisas de marketing sobre mercados externos e que são
vendidas como assinaturas?
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Gráfico 9: Resultados da V2 (assinatura de informações prontas)

De forma compreensível, é natural que sejam poucas as empresas que façam uso
deste modo de aquisição, pois esta deve ser uma prática mais comum dentre as
empresas no exterior, onde é mais comum a existência de estudos e informações
disponibilizadas regularmente por institutos e agências de pesquisa sobre mercados
internacionais.

Da mesma forma, quando analisado o Gráfico 10, é possível perceber um
aumento do número de empresas que raramente encomendam pesquisas de marketing
específicas para suas empresas, representando 31,3% dos entrevistados.
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V3 - Sua empresa encomenda projetos de pesquisa de marketing para exportação executados
especificamente para a sua empresa por agências de pesquisa de marketing independentes?
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Gráfico 10: Resultado da V3 (encomenda de pesquisa específica).

Do total, cerca de 12% afirmam encomendar pesquisas específicas para a
empresa, alegando ser uma prática freqüente ou muito freqüente pelos entrevistados.
Apesar disto, a grande maioria, cerca de 38,8% dos entrevistados dizem nunca utilizar
este modo de aquisição de informação.

De modo geral, os resultados estão coerentes e vão ao encontro das informações
comumente conhecidas empiricamente, uma vez que este tipo de pesquisa é ofertada por
poucas agências e institutos de pesquisa do Brasil, além de representar um alto
investimento sobre o retorno investido. Apesar de se configurar como um dos mais
confiáveis modos de aquisição de informação, por ser conduzida por profissionais
altamente especializados para a condução destas pesquisas, os custos acabam
inviabilizando uma prática mais freqüente de encomendas de pesquisa a serem
realizadas no exterior.

4.2.2. Serviços de apoio à exportação
Ainda o alcance do 1º objetivo específico, busca-se compreender melhor as
formas de aquisição de informação para exportação utilizada pelas empresas
exportadoras da região de Ribeirão Preto/SP.
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Para tanto, quando questionados sobre a freqüência de utilização dos serviços
de apoio a exportação oferecidos pelos órgãos do governo, como Secex, Aliceweb,
Brazil Tradenet, portal do exportador, entre outros, grande parte dos entrevistados
indicam utilizar ocasionalmente e raramente os serviços oferecidos, ambos com 29,9%.
O preocupante é os 17% que indicam nunca utilizar os serviços oferecidos pelos órgãos
do governo de apoio à exportação, uma vez que é de conhecimento geral que o governo
brasileiro tem investido muitos recursos para fomentar o crescimento das exportações
brasileiras. Do total de entrevistados, apenas 22,3% indicam utilizar os serviços
oferecidos pelo governo de forma freqüente ou muito freqüentemente, conforme pode
ser observado no Gráfico 11.

V5 - Governo (aliceweb, brazil tradenet)
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Gráfico 11: Resultados da variável V5(governo)

Da mesma forma, pode-se fazer a mesma análise dos outros serviços
investigados nesta seção do questionário, bastando observar os gráficos que se seguem.

V6 - Associações Setoriais
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Gráfico 12: Resultados da variável V6 (associações setoriais)
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V7 - Associações/Clubes de Exportação
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Gráfico 13: Resultados da variável V7 (Associações / Clubes de Exportação)
V8 - Câmaras de comércio
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Gráfico 14: Resultados da variável V8 (Câmaras de Comércio)

V9 - Consultores e Traders Brasileiros
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CAPÍTULO V

Gráfico 15: Resultados da variável V9 (Consultores e Traders brasileiros)

V10 - Bancos
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Gráfico 16: Resultados da variável V10 (Bancos)
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V11 - Embaixadas
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Gráfico 17: Resultados da variável V11 (Embaixadas)

Agrupam ento das variáveis V5 à V11
Com que frequência você utiliza os SERVIÇOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO indicados abaixo para obter
informação para exportação?
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p = <0,1% ; chi2 = 91,05 ; ddl = 24 (MS)
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Gráfico 18: Agrupamento das variáveis V5 à V11.
(V5 = Governo, V6=Associações Setoriais, V7=Associações/Clubes, V8=Câmaras de Comércio,
V9=Consultores e traders, V10=Bancos, V11=Embaixadas)

Conforme podemos observar no Gráfico 18, onde foi realizado o agrupamento
de todas as variáveis relacionadas aos serviços de apoio à exportação, o tipo de serviço
de apoio á exportação mais freqüentemente utilizado dentre os entrevistados são os
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serviços ofertados pelas Embaixadas (V11), com 35,8% dos e os serviços muito
freqüentemente utilizados são os Bancos (V10), com 26,9%. Em seguida vem os
serviços de apoio às exportações ofertadas pelas Associações Setoriais (V6),
representando 22,4% dos entrevistados que utilizam com freqüência, seguido dos
consultores e traders brasileiros (V9) com 20,9%.

De modo geral, os serviços de se destacam como nunca utilizados apontam as
Associações/Clubes de exportação (V7) com 43,3% de respostas. Dentre os serviços
que mais são utilizados ocasionalmente, encontram-se os serviços prestados pelas
Câmaras de Comércio (V8) com 41,8% das respostas.

Ao observar o conjunto dos dados indicados no Gráfico 18, é possível
compreender alguns resultados, como a grande relevância que os bancos assumem,
juntamente com os serviços das Embaixadas. De qualquer modo, nesta análise está se
realizando apenas uma avaliação individual de cada variável indicada por meio sua
estatística descritiva, sem a avaliação do perfil dos entrevistados.

Mas devido aos resultados, é possível prever que os serviços mais utilizados
como Bancos e Embaixadas e Associações Setoriais que são tipicamente mais
freqüentemente utilizados por empresas independentes ou pequenos exportadores que
estão em sua fase inicial de inserção internacional e por vários motivos. Acabam por
recorrer aos serviços prestados pelos serviços citados acima. Dentre os vários motivos
que ocasionam uma freqüente utilização destes serviços podem estar a falta de
experiência como exportador, o baixo nível de relacionamento com os outros tipos de
serviços disponíveis ou ainda, uma simples falta de informação dos meios que são
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possíveis de utilizar para obtenção de serviços e informações de apoio a atividade
exportadora.

Dentre os serviços mais utilizados, fica evidente a o nível de proximidade
existente entre a empresa e os serviços mais “freqüentemente utilizados” indicando
estes como sendo os mais utilizados justamente por ser mais acessíveis ou mais
próximos da realidade de cada empresa.

Agora, passando a analisar as atividades que a empresa participa como modo de
adquirir informações, é possível observar a predominância da participação em Feiras e
Exposições Internacionais que representa 31,3%, conforme indicado no Gráfico 21.

V13 - Missão de Negócios a outros países
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Gráfico 19: Resultado da variável V13 (Missão de Negócios a outros países)

V14 - Conferências e Seminários de Exportação
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Gráfico 20: Resultado da variável V14 (Conferências e Seminários de Exportação)
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V15 - Feiras e Exposições Internacionais
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Gráfico 21: Resultado da variável V15 (Feiras e Exposições Internacionais)

De qualquer forma, também é possível perceber a expressividade das Missões de
Negócios que são realizadas ocasionalmente, representando 26,9% dos entrevistados.

Para facilitar a observação dos dados de forma comparativa, é possível observar o
agrupamento das variáveis V13 à V15, no Gráfico 22.

Agrupam ento das variáveis V13 à V15
Com que frequência sua empresa participa das atividades abaixo?
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Gráfico 22: Agrupamento das variáveis V13 à V15 (participação de atividades)
(V13=Missão de Negócios, V14=Conferências e Seminários, V15=Feiras e Exposições)

Ao observar o Gráfico 22, é possível perceber a grande preferência das empresas
pesquisadas pela participação de Feiras e Exposições, assumindo a liderança pela
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preferência para freqüentemente e muito freqüentemente, no qual juntos chega a 56,7%.
Um valor expressivo que merece estaque são os 20,9% de empresas que apontam ser
raras as vezes em que a empresa participa de Missões de Negócios. Foi possível
perceber, e ficará claro mais adiante, quando o tipo de atividade exercida pela empresa
for apresentado que o tipo de atividade pode variar muito, dependendo do tipo de
empresa, da sua experiência com exportação e seu estágio de internacionalização. O que
se observa é que há uma grande tendência de empresas iniciantes no comércio exterior,
de utilizarem os meios mais simples e menos burocráticos de forma incrementar o
ganho de conhecimento para a sua formação e gestão do conhecimento para subsidiar as
tomadas de decisão.

4.2.3. Inteligência de Mercado para Exportação
Em busca de compreender melhor os modos de aquisição de informação para
exportação, são apresentados os gráficos a seguir.

V16 - De jornal de negócios/revistas/livros
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Gráfico 23: Resultados da variável V16 (jornais de negócios/revistas/livros)
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V17 - De contatos pessoais feitos em feiras/exposições
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Gráfico 24: Resultados da variável V17 (contatos feitos em feiras/exposições)

V18 - De funcionários da empresa que estão estabelecidos no exterior
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Gráfico 25: Resultados da variável V18 (funcionários estabelecidos no exterior)

V19 - De contatos ou visitas a agentes
V20
clientes de
no exportação/distribuidores
exterior
0% 2% 4% 6% 8% 10%
10% 12%
12% 14%
14% 16%
16% 18%
18% 20%
20% 22%
22%24%
24%26%
26%28%
28%30%
30%32%
32%
32,8%
32,8%

Ocasionalmente
22,4%

Muito Frequentemente
frequentemente
17,9%
19,4%

Muito frequentemente
Raramente

14,9% 17,9%

Raramente
Frequentemente
Nunca

26,9%

7,5%
7,5%

Gráfico 26: Resultados da variável V19 (contatos com clientes no exterior)

V20 - De contatos ou visitas a agentes de exportação/distribuidores
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Gráfico 27: Resultados da variável V20 (contatos com agentes/distribuidores)
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Conforme pode ser observado, grande parte das variáveis pesquisadas com foco
no modo de aquisição de informações via inteligência de mercado para exportação são
tidas como as preferenciais entre os pesquisados. Isto se deve a vários motivos, como
por exemplo, o perfil das empresas brasileiras, acostumadas a mercados competitivos,
em ambientes altamente instáveis, com excesso de carga tributária e impostos, tornando
os gestores mais habilidosos e mais perceptivos. Com isto, foram ganhando mais
confiança em seus próprios instintos, confiando muitas vezes em seu conhecimento,
suas habilidades e principalmente no que podemos chamar de “feeling”.

Entretanto, uma peculiaridade do mercado brasileiro contribui muito para que os
gestores continuem desenvolvendo seu “feeling”, tornando esta prática normal, na
ausência de informações ou dados concretos para dar base as tomadas de decisão. Este
fator é a escassez de recursos enfrentados pelas empresas brasileiras, em sua maioria
sem recursos financeiros suficientes que permitam investimentos na realização de
pesquisas, obrigando os gestores a confiar cada vez mais e assim, desenvolver seu senso
próprio de julgamento para as tomadas de decisões.

Isto, de certa maneira se reflete no Gráfico 28, onde estão agrupadas todas as
variáveis de Inteligência de Mercado para Exportação a fim de melhorar a visualização
e a análise dos dados.
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Agrupam ento das variáveis V16 à V18
Com que frequência você obtem informações das fontes de INTELIGÊNCIA DE MERCADO PARA EXPORTAÇÃO
indicadas abaixo?
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Gráfico 28: Agrupamento das variáveis V16 a V18
(V16=Jornal/revista/livros, V17=contatos pessoais em feiras, V18=contato com funcionários no exterior,
V19=contato com clientes, V20=contato com agentes)

Com os dados apresentados no Gráfico 28, dentre os modos de aquisição de
informação para exportação via inteligência de mercado para exportação, o modo mais
utilizado entre os pesquisados é os contatos feitos em feiras e eventos internacionais
(V17), sendo responsável por 37,3% da preferência.

Importante também destacar que o modo de aquisição menos adotado entre os
pesquisados é o contato com os funcionários que estão estabelecidos no exterior (V18),
com 28,4% indicando o nunca, e com 31,3% indicando o raramente, o que não causou
surpresa. Quanto a isto, acredita-se que esteja relacionado com o porte e tipo da
empresa, uma vez que são mais comum apenas empresas multinacionais possuírem
empregados residindo fora do país.
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4.3.

Avaliação do grau de intercambiabilidade
Objetivando o alcance do 2º objetivo específico, que consiste em “Avaliar o

grau de intercambiabilidade percebido entre os modos de aquisição de informações
para exportação.” Com isto, busca-se compreender “o quanto” cada modo de aquisição
de informação pode ser substituído sem prejuízo da informação.

V4 - As informações obtidas via PESQUISA DE MARKETING EM MERCADOS ESTRANGEIROS
podem ser SUBSTITUIDAS, SEM PREJUÍZO, por outras informações obtidas de outra maneira?
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Gráfico 29: Resultados da variável V4 (intercambiabilidade da pesquisa de marketing)

V12 - As informações obtidas via SERVIÇOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO podem ser
SUBSTITUIDAS, SEM PREJUÍZO, por outras informações obtidas de outra maneira?
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Gráfico 30: Resultados da variável V12 (serviços de apoio à exportação)

V21 - As informações obtidas via INTELIGÊNCIA DE MARKETING podem ser SUBSTITUIDAS,
SEM PREJUÍZO, por outras informações obtidas de outra maneira?
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Não Concordo nem Discordo

12,1%
10,6%

Gráfico 31: Resultados da variável V21 (Inteligência e mercado para exportação)

99
Como se pode perceber existe um alto grau de substituição dos modos de
aquisição de informação para exportação via pesquisa e marketing e via serviços de
apoio à exportação, entretanto o mesmo não ocorre via Inteligência. Para facilitar a
visualização dos dados, é apresentado logo abaixo um agrupamento dos resultados.

Agrupam ento das variáveis V4, V12 e V21
Discordo
Totalmente
N

%

V4

9

13,6%

Discordo
N

%

Não Concordo
nem Discordo
N

%

12

18,2%

17

25,8%

Concordo
N

%

Concordo
Totalmente
N

%

Total
N

%

18

27,3%

10

15,2%

66 100,0%

V12

4

6,0%

11

16,4%

15

22,4%

30

44,8%

7

10,4%

67 100,0%

V21

12

18,2%

26

39,4%

7

10,6%

13

19,7%

8

12,1%

66 100,0%

Total

25

12,6%

49

24,6%

39

19,6%

61

30,7%

25

12,6%

199 100,0%

p = 0,2% ; chi2 = 24,89 ; ddl = 8 (MS)
0%

6%

12% 18% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96%

V4

100,0%

V12

100,0%

V21

100,0%

Total

100,0%

Gráfico 32: Agrupamento das variáveis V4, V12 e V21
(V4=intercambiabilidade x pesquisa, V12=intercambiabilidade x serviços, V13=intercambiabilidade x inteligência)

De acordo com os dados apresentados, existe uma grande aceitação do uso da
inteligência de mercado indicando seu potencial para substituir os outros dois modos de
aquisição sem prejuízo das informações. Para um melhor entendimento sobre a
intercambiabilidade dos modos de aquisição de informação, foi realizada uma análise na
qual foram reunidas as opções “discordo totalmente” e “discordo” sendo todos
agrupados como “discordam”. Da mesma forma, foram reunidas as opções “concordo
totalmente” e “concordo” sendo todos agrupados como “concordam”. Para efeito de
análise, foram desconsideradas as opiniões neutras, representada pela opção “não
concordo nem discordo”, facilitando ainda mais uma análise objetiva da
intercambiabilidade dos modos de aquisição.

100
Com isto, foram gerados os seguintes gráficos para uma melhor análise da
intercambiabilidade.
50

42

40

31

30
27
20

Percent

10

0
Missing

Discordam

Concordam

Gráfico 33: Grupos de concordância com a intercambiabilidade da pesquisa de marketing

Ao analisar o grupo de concordância com a intercambiabilidade da pesquisa de
marketing como modo de aquisição de informações para exportação, é possível
constatar que grande parte dos entrevistados concorda que as informações obtidas via
pesquisa de marketing em mercados externos pode ser obtidas de outras formas, sem
prejuízo da informação, como pode ser observado no Gráfico 33.

Da mesma forma, o grupo de concordância com a intercambiabilidade dos
serviços de apoio à exportação como modo de aquisição de informações para
exportação, também concordam que os serviços e apoio à exportação também podem
ser substituídos por outras informações adquiridas de outra forma, sem qualquer
prejuízo da informação. Isto também pode ser constatado pelo Gráfico 34.
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10

0
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Gráfico 34: Grupos de concordância com a intercambiabilidade dos sérvios de apoio á exportação

De forma oposta, o grupo dos que concordam com a intercambiabilidade dos
modos de aquisição de informações via inteligência de mercado para exportação, discordam
em sua maioria, acreditando que não, as informações obtidas via inteligência e mercado
para exportação não podem ser substituídas por outra informação obtida de outra maneira
sem que haja prejuízo das informações, como pode ser visto no Gráfico 34.
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Gráfico 35: Grupo de concordância com a intercambiabilidade da inteligência de mercado
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4.4.

Avaliação da adequação do modelo
Objetivando o alcance do 3º objetivo específico, que consiste em “Avaliar a

adequação do modelo quando aplicado às empresas exportadoras de Ribeirão Preto”,
sendo que para isto foi realiza uma análise de todos os fatores constantes no construto
teórico estabelecido por Souchon & Diamantopoulos (1999) de forma a verificar a sua
adequação as empresas brasileiras.

Com o objetivo de reduzir os dados em grupos que representem as dimensões
aqui estudadas, e também para verificar se as dimensões, ao ser fatoradas, resultem nos
mesmos fatores propostos pelo estudo em análise.

Figura 6: Os 3 fatores do resultado do estudo de Souchon & Diamantopoulos (1999)

No estudo apresentado por Souchon & Diamantopoulos (1999), os autores
indicam 3 fatores correspondentes aos 3 modos de aquisição de informação, com
P1=Serviços de apoio à Exportação, P2=Inteligência de Mercado para exterior; e (3)
Pesquisa de marketing para exportação.

Ao aplicar o modelo que é o objeto alvo deste estudo, verificou-se que o modelo
possui uma baixa adequação do modelo para a amostra de empresas. Entretanto foi
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observada uma baixa carga fatorial, resultando não apenas 3 fatores como o estudo
propões, mas sim em 6 fatores, conforme pode ser observado na Tabela 10.

Tabela 10: Rotated Component Matrix(a)
Component
1
De jornal de negócios/revistas/livros

,779

Feiras e Exposições Internacionais

,718

De contatos pessoais feitos em feiras/exposições

,644

Associações Setoriais

,624

2

Governo (aliceweb, brazil tradenet)

,652

Consultores e Traders Brasileiros

-,326

,625
-,732
,403

,703

De contatos ou visitas a agentes de exportação/distribuidores

,588

,326

Sua empresa compra informações de pesquisas de marketing
sobre mercados externos e que são vendidas como
assinaturas?

,842

De funcionários da empresa estabelecida no exterior

,685

,335

Sua empresa encomenda projetos de pesquisa de marketing
para exportação executados especificamente para a sua
empresa por agências de pesquisa de marketing
independentes?

,584

-,316

Conferências e Seminários de Exportação

,814

Embaixadas
Missão de Negócios a outros países
Sua empresa realiza pesquisas de marketing no exterior por
conta própria?
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 10 iterations.

6

,304

,641

Bancos
De contatos ou visitas a clientes no exterior

5

,558
,778

,361

4

,429

Associações/Clubes de Exportação

Câmaras de comércio

3

,384
,487

-,313

-,580

,429

,548
,920
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A análise fatorial resultou em uma desordenação dos fatores que eram propostos
apenas 3 pelos autores e passou nesta aplicação para 6 fatores.

Tabela 11 Teste de efericidade de Bartletand Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,523
451,440

df

153

Sig.

,000

Na Tabela 11, é indicado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), na qual
objetiva verificar o nível de confiança que se pode esperar dos dados quanto do seu
tratamento pelo método multivariado de análise fatorial. Segundo Malhotra (2006), o
(KMO) é um índice usado para avaliar a adequação da análise fatorial. Valores altos,
entre 0,5 e 1,0 indicam que a análise fatorial é apropriada. Valores abaixo de 0,5
indicam que a análise fatorial pode ser inadequada.

Desta forma, como se pode observar, o índice resultante é de 0,523, o que indica
a adequação da análise fatorial, mas indica um nível muito fraco de adequação, o que
pode ser resultado no número de observações da pesquisa, que é uma das limitações
deste estudo

Com relação ao tamanho da amostra, indica-se que não deve-se aplicar uma
análise fatorial em uma amostra com menos de 50 observações, e preferencialmente, o
tamanho da amostra deve ser de 100 ou mais observações (HAIR, et al., 1995), o que
pode ter sido a causa da inadequação da aplicação do modelo.

.
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Ao se analisar o agrupamento das variáveis resultantes da análise fatorial da
Tabela 10, pode-se perceber o agrupamento de atividades correlatas, gerando uma
subdivisão do modelo inicialmente proposto que serve com um aperfeiçoamento do
modelo teórico existente.

Entretanto, devido aos 6 grupos de variáveis que se reunirão apropriadamente, é
possível sugerir algumas modificações no modelo teórico em questão, resultando na
possibilidade de uma sub-categorização das variáveis do modelo, como o que se segue.

Figura 7: Sugestão de uma subclassificação das variáveis do modelo aplicado.
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Desta forma, os construtos se sub-classificariam da seguinte forma:

Tabela 12: Sugestão de sub-classificação dos construtos

Serviços de Apoio
à Exportação

Inteligência de
Mercado para
Exportação

Pesquisa de
marketing para
exportação

Sub-classificação

Construto

Individuais

Associações Setoriais
Associações / Clubes de Exportação
Serviços oferecidos pelos órgãos do governo
Câmaras de Comércio
Consultores e Traders
Bancos

Coletivos

Embaixadas
Missões de Negócios
Conferências e Seminários de Exportação

Relação Pessoal

Contatos ou visitas a clientes no exterior
Contatos ou visitas a agentes de exportação/distribuidores
Contatos pessoais feitos em feiras e exposições

Relação Profissional

Feiras e Exposições Internacionais
Contatos feitos com funcionários da empresa que estão no
exterior

Dados Primários

Pesquisas realizadas por conta própria (dentro da empresa)
Encomenda de pesquisas específicas para agências ou
institutos

Dados Secundários

Compra ou assinatura de informações como assinatura
Jornais de negócios/revistas/livros

Desta forma, com esta sub-classificação, os construtos poderiam ser melhor
operacionalizados uma vez que após a aplicação em uma amostra composta por
empresas exportadoras da região de Ribeirão Preto, podem ter se sub-dividido de acordo
com as características e com a cultura das empresas e dos gestores brasileiros.

Pela distribuição das cargas fatoriais, é possível perceber que as crenças, valores
e a cultura contribuíram para influenciar o agrupamento de determinados fatores
resultando em um modelo de 6 fatores que podem ser classificados como
(1)individuais; (2) coletivos; (3) Relação pessoal; (4) Relação profissional; (5) Dados
primários e; (6) Dados secundários.
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4.5.

Análise da relação - tipo de informação x decisão estratégica x decisão tática
Objetivando o alcance do 4º objetivo específico, que consiste em “Relacionar os

modos de aquisição com os tipos de informação para tomada de decisões estratégicas e
táticas relacionadas à exportação.”

A questão apresenta sua relevância quando as empresas estão em processo de
decisão, o que pode ocorrer em duas situações em especial. (1) Quando a empresa está
procurando novos mercados no exterior, onde ela avalia qual é o melhor mercado para a
sua investida; e (2) Quando ela já avaliou os mercados desejados e precisa tomar a
decisão de entrar ou não nestes mercados, e de que forma ela irá proceder. Desta forma,
o instrumento de coleta buscou identificar qual é o modo de aquisição de informação
que a empresa considera mais relevante na hora de tomar uma decisão para avaliação de
novos mercados (decisão estratégica), ou na hora de decidir sobre a entrada no mercado
escolhido (decisão tática).

Com isto, as empresas entrevistadas destacaram acentuadamente a sua
preferência por informações adquiridas via Inteligência de mercados para exportação
(ou para mercados internacionais) com 56,6% da preferência. Em seguida vem a
preferência pelas informações providas por meio dos serviços de apoio à exportação,
que apresenta 22,4% da preferência das informações, como visto no Gráfico 36.

V22, V23 , V24 - Por favor, indique EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA, qual é o tipo de informação MAIS
RELEVANTES que a empresa mais utiliza QUANDO ESTÁ PROCURANDO NOVOS MERCADOS NO
EXTERIOR.
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
56,7%

Inteligência de Mercados Internacionais
Serviços de Apoio à Exportação
Pesquisa de Marketing no Exterior

22,4%
20,9%

Gráfico 36: Modo de aquisição preferencial para decisões estratégicas
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A preferência pelo modo de aquisição de informação via inteligência de mercado
para exportação de certa forma reflete o pensamento e o comportamento dos gestores e
dos tomadores de decisão brasileiros, que apostam muito mais em seus pressentimentos,
em seu conhecimento do mercado, em suas crenças e valores do que em informações
precisas e formalizadas, porém onerosas.

O modo de aquisição de informação via inteligência de mercados para
exportador, também aparece entre o modo de aquisição preferencial para decisões
táticas, com 41,8%. Entretanto o diferencial está na posição da assumida pela pesquisa
de marketing no exterior que assume uma maior relevância quando as empresas
necessitam tomar uma decisão tática, enquanto que os serviços de apoio à exportação já
assume um papel mais relevante quando o tipo de decisão é de caráter estratégico.

V25, V26, V27 - Por favor, indique EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA, qual é o tipo de informação MAIS
RELEVANTES que a empresa mais utiliza PARA DECIDIR sobre a ENTRADA EM NOVOS MERCADOS
NO EXTERIOR.
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39%
41,8%

Inteligência de Mercados Internacionais
32,8%

Pesquisa de Marketing no Exterior
Serviços de Apoio à Exportação

25,4%

Gráfico 37: Modo de aquisição preferencial para decisões táticas

De qualquer maneira, os modos de aquisição de informação para exportação
podem ser utilizados de maneira simultânea para a obtenção de informações que subsidiem
a tomada de decisão tanto estratégica quanto tática. Pelos dados apresentados, pôde-se
verificar que existe preferência por um determinado modo de aquisição de informação
quando se necessita tomar determinada decisão, ressaltando a importância de ambos os
modos de aquisição.
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CAPÍTULO V

5.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seguir são apresentadas as conclusões da pesquisa, as quais são obtidas a
partir do confronto da teoria com os resultados obtidos empiricamente. Também são
apresentadas
São apresentadas também as limitações metodológicas de pesquisa, bem como
as sugestões para estudos futuros.

5.1.

Conclusões finais da dissertação
O presente estudo teve por objetivo compreender melhor os modos de aquisição

de informação para exportação utilizada por empresas exportadoras da região de
Ribeirão Preto/SP segundo modelo de Souchon & Diamantopoulos (1999). Também se
objetivou compreender os modos de aquisição de informações para exportação,
realizando uma análise descritiva.
Os principais modos de aquisição de informações para exportação indicados no
modelo em questão são compostos por (1) Pesquisa de marketing em mercados
externos; (2) Serviços de apoio à exportação; e (3) Inteligência e Marketing para
exportação.
O levantamento foi realizado junto às empresas exportadoras da região de
Ribeirão Preto, sendo que para isto, foi adotada a estratégia de acessar os funcionários
destas empresas por meio das universidades, nos cursos de Administração com
habilitação em comércio exterior e nos cursos de Relações Internacionais e Comércio
Exterior. Para tal, contou com uma abordagem metodológica descritiva conclusiva, com
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método de amostragem não-probabilística com seleção de amostra por conveniência,
sendo obtidas desta forma 67 observações.
Em primeiro lugar, ao analisar o perfil da empresas quanto aos seus modos de
aquisição de informação para exportação, pode-se concluir tanto pela revisão da
literatura quanto pela pesquisa empírica que não se trata de um construto único e
unidimensional. Constatou-se que existem os modos de aquisição de informação para
exportação categorizada em três grandes grupos, mas a forma com que as informações
são obtidas dentro e cada grupo podem variar de acordo com a cultura, o país, o perfil
dos gestores e tomadores de decisão e também de acordo com o perfil das empresas
exportadoras.
Pôde-se concluir por meio desta pesquisa que o perfil de uso dos modos de
aquisição de informação utilizadas pelas empresas exportadoras valorizam de forma
acentuada as informações adquiridas via inteligência de mercado para exportação, por
alguns motivos de devem ser destacados. (1) pelo perfil dos empresários e tomadores de
decisão brasileiros, que devido ao seu desenvolvimento gerencial ter sido realizado em
um país como o Brasil, com um ambiente empresarial competitivo, cheio de desafios e
altamente instável, de certa forma, contribuiu para que os gestores e empresas
brasileiras desenvolvessem seus próprios mecanismos de aquisição de informação para
exportação, geralmente baseados mais em seus conhecimentos desenvolvidos durante a
carreira, em seus julgamentos e pressentimentos, sendo muito utilizado como base para
tomada de decisão o “feeling” e o seu instinto gerencial.
Em seguida, as empresas apostam em um modo de aquisição de informação de
forma não muito definida pelos construtos apresentados no modelo, destacando-se as
informações obtidas via jornais de negócios, livros e revistas, bem como por um tipo de
pesquisa de marketing realizada através de dados secundários, de forma a favorecer a
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obtenção de informações, mas de forma acessível, e preferencialmente sem custos,
como por exemplo, a obtenção de informações pela internet.
De certa forma, as pesquisas de marketing em mercados externos são
valorizadas e as empresas reconhecem o seu valor, mas o que é possível perceber é que
as empresas não estão dispostas a realizar altos investimentos financeiros pela obtenção
de informação, salvando-se cerca de 20% das empresas pesquisadas que apontam
realizar pesquisas de marketing com alguma regularidade para a obtenção de
informações para tomada de decisão para exportação.
Os serviços de apoio à exportação como um dos modos de aquisição de
informações para exportação, é utilizada pelas empresas de forma bastante uniforme,
sendo que os principais serviços de apoio à exportação utilizado por pequenas e médias
empresas, principalmente de caráter independente, são os bancos, embaixadas e câmaras
de comércio, vindo em seguida pela preferência de informações obtidas pelas
associações setoriais. Os serviços de apoio à exportação oferecidos pelo governo
federal, através do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com
sua Secretaria de Comércio Exterior (Seccex), possuem uma baixa taxa de uso ou
preferência pelas empresas pertencentes à amostra deste estudo. Um possível explicação
se deve ao fato das empresas, em sua maioria não, desconhecer os serviços oferecidos
pelo governo, serviços como Aliceweb, Brazil Trade Net, O portal do exportador, entre
outros, e também muitas vezes por desconhecer os modos de utilização destes sistemas
via internet ou pelo desconhecimento do potencial de utilização que estes sistemas
proporcionam.
Em segundo lugar, ao objetivar uma avaliação do grau de intercambiabilidade
entre os modos de aquisição de informação para exportação, pode-se concluir que existe
sim um nível de intercambiabilidade percebido entre os entrevistados, que é
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evidenciado pelas informações adquiridas via inteligência de mercado para exportação.
Nos resultados, pôde-se observar claramente que dentre os entrevistados, a grande
maioria concorda que as informações obtidas via pesquisa de marketing para exportação
podem ser substituídas sem prejuízo por outras informações obtidas de outras formas. O
mesmo ocorre com os serviços de apoio à exportação, que as empresas entrevistadas,
em sua maioria, também concordam que as informações obtidas deste modo também
podem ser substituídas, sem prejuízo, por informações obtidas e outras maneiras.
O mesmo já não ocorre com as informações obtidas via Inteligência de mercado
para exportação, que as empresas entrevistadas, em sua maioria, discordam que a
informação obtida via inteligência de mercados para exportação não podem ser
substituídas, havendo aí um prejuízo de informações quanto à substituição.
Também é possível concluir que a intercambiabilidade ocorre justamente entre a
inteligência de mercado para exportações e os outros modos de aquisição, como a
pesquisa de marketing em mercados externos e entre os serviços de apoio à exportação.
Pois as informações obtidas via pesquisa de marketing e os serviços de apoio às
exportações são substituíveis, sem prejuízo de informação, pelas informações obtidas
via inteligência de mercado para exportação, indicando a intercambiabilidade entre os
modos de aquisição. Desta forma, a inteligência de mercados para exportação assume
um papel fundamental, de cobrir e sustentar as empresas com informações obtidas deste
modo, na ausência ou na impossibilidade de obter informações pelos dois outros modos
de aquisição.
Em terceiro lugar, ao realizar uma avaliação da adequação do modelo de
Souchon & Diamantopoulos (1999) quando aplicado à empresas exportadoras da região
de Ribeirão Preto, pode-se concluir que existe adequação do modelo proposto pelos
autores, sendo indicada a adequação pelo valor Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) onde
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obteve-se um valor de 0,523, justamente por ser um valor superior a 0,5, indicando a
adequação da análise fatorial. Entretanto, o valor obtido pelo KMO é levemente
superior a 0,5, podendo ser considerado que existe sim a adequação, mas uma leve
adequação. O que pode ser resultado do número de observações deste estudo, sendo que
HAIR (2003) indica ser necessário um número superior a 100 observações, sendo que
este estudo possui apenas 67 observações, o que não invalida este estudo, mas há de se
destacar que a leve adequação do modelo pode ser justificada por isto.
Outra conclusão que pode-se obter da aplicação do modelo, é que não foi obtido
os resultados esperados que são indicados por Souchon & Diamantopoulos (1999), uma
vez que em seu estudo foram obtidos 3 fatores, que são os 3 modos de aquisição de
informações para exportação, a saber, (1) pesquisa e marketing em mercados externos;
(2) serviços de apoio à exportação; e (3) inteligência de mercados internacionais.
Entretanto foram obtidos 6 fatores, o que pode indicar que o número de fatores obtidos
pode ter sido fruto da percepção, da cultura, das características dos empresários e
tomadores de decisão brasileiros, onde por conta disto, podem atribuir importâncias e
usos diferentes aos construtos indicados no modelo de Souchon & Diamantopoulos.
Desta forma, os 6 fatores resultantes pode servir como uma sugestão para uma subclassificação dos modos de aquisição, uma vez que os resultados obtidos apontam para
a interpretação de formas diferentes dos construtos por parte dos entrevistados,
considerando os construtos que originalmente estavam separados, como construtos mais
próximos e inter-relacionados.
E em quarto lugar, ao se objetivar uma relação entre os modos de aquisição de
informação para exportação com os tipos de tomada de decisão estratégica ou tática, é
possível concluir que para ambos os tipos de decisão, tanto estratégicas quanto táticas,
os entrevistados ressaltam o valor e a importância das informações obtidas via
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inteligência de mercado para exportação, sendo a mais utilizada para basear as tomadas
de decisão. Isto de certa forma, reflete o perfil do empresário tomador de decisão
brasileiro, bem como das organizações brasileiras como um todo, onde estão habituadas
a buscar o caminho das pedras, desenvolvendo habilidade para buscar alternativas em
ambientes empresariais altamente competitivos e instáveis, como o ambiente brasileiro.
Cabe ressaltar que um dos pontos interessantes é a alternância do valor
percebido entre os modos de aquisição quanto a tomada de decisão estratégica ou tática,
sendo que quando a tomada de decisão é estratégica, as informações obtidas via
pesquisa de marketing em mercados externos ganha mas importância, seguida das
informações obtidas via serviços de apoio à exportação.
Já, quando a tomada de decisão é tática, as informações obtidas via serviços de
apoio à exportação ganham mais importância que as informações obtidas via pesquisa
de marketing em mercados externos.
Entretanto, é importante destacar que independentemente do tipo de decisão,
seja ela estratégica ou tática, o modo de aquisição de informações para exportação de
maior importância são as obtidas via inteligência de mercado para exportação.
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5.2.

Considerações finais
Para finalizar as conclusões a certa dos resultados alcançados no presente

estudo, cabe ressaltar que os modos de aquisição e informação para exportação,
independentemente da sua importância, em cada momento, devem ser consideradas e
avaliadas de forma independente ou em conjunto, fazendo-se valer de quaisquer formas
e aquisição para a obtenção das informações necessárias ou julgadas importantes para a
tomada de decisão. É importante o esclarecimento de que as tomadas de decisão, sejam
elas quaisquer que sejam, precisam de subsídio de informações confiáveis e seguras
para uma melhor tomada de decisão, pois é durante a tomada de decisão que o futuro
das organizações são traçadas, podendo levar a empresa a traçar um caminho de sucesso
e lucro ou vindo a trazer prejuízos e a falência.
As conclusões alcançadas por esta pesquisa são importantes, pois ajudam a
compreender como as empresas percebem e utilizam os modos de aquisição de
informações para exportação. Também podem ajudar as empresas a se atentarem para
os diferentes modos de aquisição existentes, alertando e auxiliando no processo de
busca de informações para tomadas de decisão mais assertivas e lucrativas. Este
conhecimento pode levar a decisões e a condução dos negócios de forma mais eficiente
por empresas que precisam lidar com decisões diárias sobre o comércio internacional e
com relação a sua atuação em mercados externos.
Além disto, este estudo fornece instrumentos para a discussão a certa dos modos
de aquisição de informações para exportação, contribuindo para que outros estudos
posteriores possam ser realizados.
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5.3.

Limitações da pesquisa
O presente estudo tem por objetivo aplicar um modelo teórico existente em

empresas exportadoras de Ribeirão Preto/SP. Levando isto em consideração, há de se
destacar algumas limitações apresentadas por este estudo, tais como:


A amostragem obtida de 67 observações e a metodologia utilizada pode
afetar os resultados obtidos neste estudo.



O fato de ser respondido por funcionários da empresa que não são
necessariamente os proprietários ou dirigentes da empresa também podem
afetar os resultados.
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5.4.

Sugestões de pesquisas futuras
Como sugestões para pesquisas futuras são sugeridos que sejam realizados

estudos mais amplos em termos de amostragem para ser analisados os resultados de
forma mais significativa, bem como estudos para melhorar a compreensão da forma
como estes modos de aquisição de informação podem ser melhor utilizadas.

Outra sugestão é o desenvolvimento de estudos específicos para melhor
compreender o tema “Inteligência de Marketing” como um todo.
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7.

ANEXOS

7.1.

Apresentação do Questionário Original em Inglês

USING EXPORT INFORMATION
Please remember that all your answers are not only anonymous, they will also be treated in the
strictest confidence.

SECTION I: EXPORT INFORMATION COLLECTION AND UTILISATION

Generally speaking, export information can be gathered in three main ways.
Export marketing research is a formal and structured information gathering
mechanism carried out within the firm (e.g. in a marketing research department)
or commissioned to an outside specialist (e.g. a market research agency).
Export assistance refers to information services provided by governmental
bodies, chambers of commerce, banks, etc. aimed at helping current and
potential exporters.
Export market intelligence refers to information gathered largely informally in
the course of day-to-day activities through contacts with customers, suppliers,
etc. and the trade press.

______________________________________________________________________
1. In your firm, what is the approximate percentage of export information collected via the
gathering methods described above:
- Export marketing research

__________ %

- Export assistance

__________ %

- Export market intelligence

__________ %
100

TOTAL

%

2. a. Please answer the following questions regarding the use of export marketing research in
your firm. PLEASE PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED.
1

2

3

4

5

never

rarely

occasionally

often

very often

- Does your company conduct export marketing research in-house?
- Does your company purchase export marketing research data which is sold on a
subscription basis?
- Does your company commission export marketing research projects to be carried
out specifically for the company by independent marketing research agencies?
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2. b. If you do use export marketing research, approximately, what percentage of it is:
- Done in-house:

__________ %

- Purchased on subscription:

__________ %

- Commissioned to a specialist:

__________ %

TOTAL

100

%

3. a. How often do you use the following export assistance bodies to obtain export information?
PLEASE PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED.
1

2

3

4

5

never

rarely

occasionally

often

very often

- Government departments

- Trade NZ

- Trade associations

- Banks

- Export associations/clubs

- Embassies

- Chambers of commerce

- Other (please specify) ____________

3. b. How often do you participate in the following?

PLEASE USE THE SAME SCALE AS ABOVE.

- Trade missions
- Conferences/seminars on exporting

4. How often do you obtain information from the following export market intelligence sources?
PLEASE PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED.
1

2

3

4

5

never

rarely

occasionally

often

very often

- Trade journals/magazines/books
- Personal contacts made at trade fairs/exhibitions
- Your company’s own staff abroad
- Contacts with or visits to export customers
- Contacts with or visits to export agents/distributors
- Other (please specify) ________________________

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

USING EXPORT INFORMATION
5. How do you deal with the export information obtained from the different sources you use?
PLEASE PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED; ANSWER ONLY FOR THE SOURCES
USED BY YOUR FIRM.
1

2

3

4

5

never

rarely

occasionally

often

very often

Export
Assistance

Export Marketing
Research

Export Market
Intelligence

It is used immediately (i.e. in the
making of a decision)
It is stored for future reference (e.g.
in a database, company library,
etc.)
It is not taken into account (for
whatever reason)

6. Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements.
ANSWER SEPARATELY ONLY FOR THOSE INFORMATION COLLECTION METHODS YOU USE, BY PUTTING THE
NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED. (e.g. if you only use export market intelligence, only fill in

the boxes in the third column).
1

2

3

4

5

strongly
disagree

disagree

neither agree
nor disagree

agree

strongly
agree

Export Marketing
Research

Export
Assistance

- Information gathered in this way for a specific problem
loses its value over time (i.e. quickly becomes outdated).
- Information is often gathered in this way merely to
maintain good relationships with information suppliers.
- Information is actively sought out from this method
in response to a specific decision at hand.
- Information is often collected in this way to justify a
decision already made.
- This type of information gathering is often done as a matter
of course (i.e. is not related to specific export decisions).
- Information collected by this method is often used
specifically to make a particular export decision.
- Information collected in this way is often used to keep
the company knowledge base updated.
- Information gathered in this way is often used to
reinforce expectations.
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7. Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements.
USING THE SCALE BELOW, PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED.

1

2

3

4

5

strongly
disagree

disagree

neither agree
nor disagree

agree

strongly
agree

- Export decision-making becomes difficult as a result
of possessing too much information.
- Our organisation acquires more export information than it
uses.
- Regardless of the export information available at any one
time, additional information is often requested.
- In our company, we are very aware of information sources
available to exporters.

8. By whom is export information used in your company?
CIRCLE THE NUMBER OF YOUR CHOICE ON THE RELEVANT SCALES

(only for the functions applying

to your firm).

Export personnel

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

Marketing personnel

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

Financial personnel

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

Production personnel

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

R&D personnel

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

Top management

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

Other (specify)

not at all

1

2

3

4

5

to a great extent

_________________________________
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9. Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements.
ANSWER SEPARATELY ONLY FOR THOSE INFORMATION COLLECTION METHODS YOU USE, BY PUTTING
THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED (e.g. if you only use export market intelligence,

only fill in the boxes in the third column).
1

2

3

4

5

strongly
disagree

disagree

neither agree
nor disagree

agree

strongly
agree

Export Marketing
Research

Export
Assistance

- Decisions based on information collected in this way are
more accurate than wholly intuitive ones.
- Our confidence in making export decisions is increased as
a result of information collected in this way.
- Without information gathered by this method, export
decisions made would be very different.
- Information gathered in this way is often not considered in
the making of decisions for which it was initially requested.
- Instinct/intuition is often combined with information
collected in this way when making decisions.
- Key executives often distort information acquired by this
method in passing it on.
- No export decision would be made without information
collected by this method.
- Information gathered in this way is often used in a
“surveillance”mode rather than a decision mode.
- Our uncertainty associated with export activity is greatly
reduced by information acquired in this way.
- Information gathered by this method and used to justify
an export decision is often collected and/or interpreted
after the decision has been made.
- The majority of the information gathered by this method
is not used.
- The same piece of information collected in this way is
often used for more than one decision.
- Information acquired in this way is sometimes manipulated
in order to justify decisions really made on the basis of instinct.
- Information collected in this way is translated into significant
practical actions.
- Information gathered by this method is preserved so that it can
be used by individuals other than the person who collected it.
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9. Continued...
Export Marketing
Research

Export
Assistance

Export Market
Intelligence

- Information acquired in this way is sometimes taken into
account to justify the cost of having acquired it.
- Information that is gathered in this way often has little
decision relevance.
- Information collected in this way is often used to back up
hunches, prior to the implementation of an export decision.
- If information is difficult to obtain from this collection
method, guesses are made instead.
- Information collected in this way frequently supports
decisions made on other grounds.

______________________________________________________________________
SECTION II: EXPORT INVOLVEMENT
1. How long has your firm been exporting?

__________ years.

2. What is the relative importance of the following export objectives in your firm?
PLEASE ALLOCATE A TOTAL OF 100 POINTS BETWEEN THE FOLLOWING FOUR DIMENSIONS.

- Export sales volume
- Export profitability
- Export market share
- Rate of new market entry

100

TOTAL

3. a. How many product lines/groups does your company/business unit offer in total? __________
3. b. Of these, how many do you export?

__________

4. Approximately, what percentage of your total sales turnover is derived from exports?
__________ %
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5. Which of the following statements best describes your company?
PLEASE TICK ONE BOX ONLY.
- Exporting is part of our global strategy which includes other forms
of international involvement (e.g. licensing, joint ventures, etc).
- Our firm is an experienced exporter and exports to several markets.
- Our firm exports experimentally to few markets.
- Our firm only responds to unsolicited orders from abroad.

6. Which regions are you currently exporting to?

PLEASE TICK THE RELEVANT BOXES.

- North America

- Asia

- European Union countries

- South/Central America

- Former Eastern Block countries

- Australia/South Pacific

- Other European countries (excluding
EU and Eastern Block)

- Africa and Middle East

7. To how many countries does your company/business unit export?

__________

8. In what proportions of your export markets do you hold the following competitive positions?
PLEASE ALLOCATE 100 PERCENT BETWEEN THE FOLLOWING FOUR DIMENSIONS.

- Market leader

_______% of export markets

- Second to market leader

_______ % of export markets

- Major supplier

_______ % of export markets

- Minor supplier

_______ % of export markets

TOTAL

100

%

9. How many people in your firm deal specifically with export matters (excluding production/
operations personnel)?
__________
10. Does your firm have a separate export department?
Yes

No

If no, how are exports dealt with?

PLEASE TICK THE APPROPRIATE BOXES.

- by the sales/marketing department.

- by an independent export agent.

- by the managing director.

- other (please specify): ____________________
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11. Please indicate the approximate growth/decline rate of your export sales over the past 3 years.
__________ %

Growth

Decline

(PLEASE DELETE AS APPROPRIATE)

12. Overall, how profitable are your export sales in relation to sales in the domestic market?
PLEASE CIRCLE THE NUMBER OF YOUR CHOICE ON THE SCALE PROVIDED.

much less profitable

1

2

3

4

5

much more profitable

13. Approximately what percentage of total profits is derived from exports? __________ %

14. Please indicate the approximate growth/decline rate of your export profits over the past 3 years.
__________ %

Growth

Decline

(PLEASE DELETE AS APPROPRIATE)

15. In relation to your major competitors, your export performance along the following items is:
PLEASE PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED (note that the number 9 stands for

“don’t know”).
1

much worse

2

3

4

5

6

7

much better, and

- Export sales

- Export market share

- Export profits

- Rate of new market entry

9

don’t know

16. Overall, how satisfied are you with your performance along the following dimensions?
PLEASE CIRCLE THE NUMBER OF YOUR CHOICE ON THE SCALES PROVIDED.

- Export sales volume

very unsatisfied

1

2

3

4

5

6

7

very satisfied

- Export profitability

very unsatisfied

1

2

3

4

5

6

7

very satisfied

- Export market share

very unsatisfied

1

2

3

4

5

6

7

very satisfied

- Rate of new market entry

very unsatisfied

1

2

3

4

5

6

7

very satisfied

17. Overall, how would you rate your firm’s export performance?
PLEASE CIRCLE THE NUMBER OF YOUR CHOICE ON THE SCALE PROVIDED.

poor

1

2

3

4

5

6

7

outstanding
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SECTION III: EXPORT ENVIRONMENT
1. Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements.
PUT THE NUMBERS OF YOUR CHOICE IN THE BOXES PROVIDED.

1

2

3

4

5

strongly
disagree

disagree

neither agree
nor disagree

agree

strongly
agree

Technology
- The technology in our industry is changing rapidly……………………………………….
- Technological changes provide big opportunities in our industry………………………...
- It is very difficult to forecast where the technology in our industry will be
in the next 2 or 3 years…………………………………………………………………….
- A large number of new product ideas have been possible through technological
breakthrough in our industry……………………………………………………………..
- Technological developments in our industry are rather minor……………………………
Competition
- Competition in our industry is cut-throat………………………………………………...
- There are many “promotion wars” in our industry……………………………………….
- Anything that one competitor can offer, others can match rapidly……………………….
- Price competition is a hallmark of our industry………………………………………….
- One hears of a new competitor almost every day………………………………………..
- Our competitors are relatively weak……………………………………………………..
- Aggressive selling is the norm in our industry…………………………………………..

Customers
- In our kind of business, customers’ product preferences change quite a bit
over time………………………………………………………………………………….
- Our customers tend to look for new products all the time……………………………….
- New customers tend to have product-related needs that are different from
those of our existing customers…………………………………………………………...
- We cater to many of the same customers that we used to in the past…………………….
- We are witnessing demand for our products and services from customers who
never bought them before………………………………………………………………..
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SECTION IV: COMPANY CHARACTERISTICS

1. In which year was your firm established? __________
2. Approximately, what is your company’s annual sales turnover? NZ$__________
3. How many people are currently employed by your firm?
- Full time __________
- Part time __________

4. Which of the following best describes your company? TICK ONE BOX ONLY.
- An independent company.
- A subsidiary/affiliate company.
- A division of a multinational/global company.
- Other (please specify)___________________________________________.

5. What are the main types of products produced by your company?
- consumer goods

- industrial goods

- service

- other (please specify) __________

6. Please state your position or title: ____________________________________

Thank You For Your Time And Co-operation
Your Contribution To This Study Is Greatly Appreciated

If you would like to be sent a report on the study’s main findings,
don’t forget to fill in the form provided

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON
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7.2.

Apresentação do Questionário que foi utilizado neste estudo

USP

Por favor, lembre que todas as suas respostas serão anonimas, e
serão tratadas de forma estritamente c onfidencial e para fins acadêmicos.

FEA-RP

MODOS DE AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO
PEQUISA DE MARKETING PARA EXPORTAÇÃO
Por favor, responda as questões abaixo sobre o uso da pesquisa de marketing para exportação na sua
empresa.
1 2 3 4 5

V1 - Sua empresa realiza pesquisas de marketing no exterior por conta própria?
V2 - Sua empresa compra informações de pesquisas de marketing sobre mercados externos e
que são vendidas como assinaturas?
V3 - Sua empresa encomenda projetos de pesquisa de marketing para exportação exec utados
especificamente para a sua empresa por agências de pesquisa de marketing independentes?
Nunca (1), Raramente (2), Ocasionalmente (3), Frequentemente (4), Muito frequentemente (5).

V4 - As informações obtidas via PESQUISA DE MARKETING EM MERCADOS ESTRANGEIROS podem ser
SUBSTITUIDAS, SEM PREJUÍZO, por outras informações obtidas de outra maneira?
1. Discordo Totalmente
4. C oncordo

2. Discordo
5. C oncordo Totalmente

3. Não C oncordo nem Discordo

SERVIÇOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO
Com que frequênc ia você utiliza os SERVIÇOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO ndicados abaixo para obter
informação para exportação?
1

2

3

4

5

V5 - Governo (aliceweb, brazil tradenet)
V6 - Associações Setoriais
V7 - Associações/Clubes de Exportação
V8 - Câmaras de comércio
V9 - Consultores e Traders Brasileiros
V10 - Bancos
V11 - Embaixadas
Nunca (1), Raramente (2), Ocasionalmente (3), Frequentemente (4), Muito frequentemente (5).

V12 - As informações obtidas via SERVIÇOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO podem ser SUBSTITUIDAS, SEM
PREJUÍZO, por outras informações obtidas de outra maneira?
1. Discordo Totalmente
4. C oncordo

2. Discordo
5. C oncordo Totalmente

3. Não C oncordo nem Discordo

Com que frequênc ia sua empresa participa das atividades abaixo?
1

2

3

4

5

V13 - Missão de Negócios a outros países
V14 - Conferências e Seminários de Exportação
V15 - Feiras e Exposições Internacionais
Nunca (1), Raramente (2), Ocasionalmente (3), Frequentemente (4), Muito frequentemente (5).

INTELIGÊNCIA DE MERCADO PARA EXPORTAÇÃO
Com que frequênc ia você obtem informações das fontes de INTELIGÊNCIA DE MERCADO PARA EXPORTAÇÃO
indicadas abaixo?
1

V16
V17
V18
V19
V20

-

De
De
De
De
De

2

3

jornal de negócios/revistas/livros
contatos pessoais feitos em feiras/exposições
funcionários da empresa que estão estabelecidos no exterior
contatos ou visitas a clientes no exterior
contatos ou visitas a agentes de exportação/distribuidores

Nunca (1), Raramente (2), Ocasionalmente (3), Frequentemente (4), Muito frequentemente (5).

4

5

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP
V21 - As informações obtidas via INTELIGÊNCIA DE MARKETING podem ser SUBSTITUIDAS, SEM PREJUÍZO,
por outras informações obtidas de outra maneira?
1. Discordo Totalmente
4. C oncordo

2. Discordo
5. C oncordo Totalmente

3. Não C oncordo nem Discordo

TOMADA DE DECISÃO SOBRE MERCADOS INTERNACIONAIS
V22, V23 , V24 - Por favor, indique EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA, qual é o tipo de informaç ão MAIS
RELEVANTES que a empresa mais utiliza QUANDO ESTÁ PROCURANDO NOVOS MERCADOS NO EXTERIOR.
1. Pesquisa de Marketing no Exterior

2. Serviços de Apoio à Exportação

3. Inteligência de Mercados Internacionais

ORDENE AS ESPOSTAS COLOCANDO OS NÚMEROS DE SUA ESCOLHA NOS QUADRADOS DISPONÍVEIS

V25, V26, V27 - Por favor, indique EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA, qual é o tipo de informação MAIS
RELEVANTES que a empresa mais utiliza PARA DECIDIR sobre a ENTRADA EM NOVOS MERCADOS NO
EXTERIOR.
1. Pesquisa de Marketing no Exterior

2. Serviços de Apoio à Exportação

3. Inteligência de Mercados Internacionais

ORDENE AS ESPOSTAS COLOCANDO OS NÚMEROS DE SUA ESCOLHA NOS QUADRADOS DISPONÍVEIS

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
V28 - Aproximadamente, qual é a porcentagem do total de vendas que são geradas das
exportações?
V29 - Qual das opções abaixo melhor descreve sua empresa?
1. Uma empresa independente
MARQUE SOMENTE UMA OPÇÃO!

2. Uma subsidiária de empresa brasileira

3. Uma multinacional/global

V30 - Qual é o setor de atividade em que a empresa atua?
1. Produtos ao consumidor
4. Serviços

2. Produtos Industriais
5. C omércio

3. Produtos básicos/agrícolas

V31 - Há quantos anos sua empresa exporta?
V32 - Sua empresa possui um departamento ou setor específico de exportação?
1. Sim

2. Não

V33 - Por favor, indique seu c argo, função ou posiç ão na empresa:
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Apresentação das tabelas de análise estatística
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Correlation Matrix

Sua
empresa
realiza
pesquisas
de
marketing
no exterior
por conta
própria?
Sig. (1-tailed)

Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?
Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?
Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?
Governo (aliceweb, brazil
tradenet)
Associações Setoriais
Associações/Clubes de
Exportação
Câmaras de comércio
Consultores e Traders
Brasileiros
Bancos
Embaixadas
De jornal de
negócios/revistas/livros
De contatos pessoais
feitos em
feiras/exposições
De funcionários da
empresa estabelecida no
exterior
De contatos ou visitas a
clientes no exterior
De contatos ou visitas a
agentes de
exportação/distribuidores
Missão de Negócios a
outros países
Conferências e
Seminários de
Exportação
Feiras e Exposições
Internacionais

Sua
empresa
compra
informaçõ
es de
pesquisa
s de
marketing
sobre
mercados
externos e
que são
vendidas
como
assinatur
as?

Sua
empresa
encomend
a projetos
de
pesquisa
de
marketing
para
exportação
executado
s
especifica
mente
para a sua
empresa
por
agências
de
pesquisa
de
marketing
independe
ntes?

,168

,085

,001

,168

Governo
(aliceweb,
brazil
tradenet)

Embaixad
as

De
contatos
pessoais
feitos em
feiras/exp
osições

De
funcionári
os da
empresa
estabelec
ida no
exterior

De
contatos
ou visitas a
clientes no
exterior

De
contatos
ou visitas
a agentes
de
exportaçã
o/distribui
dores

Missão de
Negócios
a outros
países

Conferênci
as e
Seminário
s de
Exportação

Feiras e
Exposiçõ
es
Internacio
nais

Associaç
ões
Setoriais

Associaçõ
es/Clubes
de
Exportação

,198

,414

,241

,345

,155

,498

,038

,477

,497

,397

,046

,406

,148

,215

,307

,101

,135

,326

,132

,030

,132

,142

,239

,183

,000

,499

,059

,011

,284

,476

,271

,134

,050

,004

,133

,173

,359

,437

,146

,087

,203

,163

,500

,277

,175

,000

,000

,001

,046

,243

,028

,184

,008

,094

,001

,135

,004

,190

,073

,001

,000

,075

,025

,054

,000

,000

,406

,001

,024

,010

,013

,000

,000

,002

,244

,031

,443

,085

,108

,060

,164

,160

,496

,114

,014

,209

,005

,015

,003

,388

,012

,066

,242

,247

,090

,014

,499

,107

,339

,296

,397

,033

,305

,287

,360

,001

,104
,222

,323
,420

,142
,004

,017
,114

,068
,162

,039
,004

,390
,002

,424
,317

,001

,049

,013

,342

,003

,163

,000

,204

,000

,000

,000

,187

,003

,168

,015

,276

,062

,065

,000

,001

,202

,009

,001

,013

,128

,000

,000

Câmaras
de
comércio

Consultore
se
Traders
Brasileiros

De jornal
de
negócios/
revistas/li
vros

Bancos

,085

,001

,198

,101

,271

,414

,135

,134

,000

,241

,326

,050

,000

,001

,345

,132

,004

,001

,000

,000

,155

,030

,133

,046

,075

,002

,014

,498
,038

,132
,142

,173
,359

,243
,028

,025
,054

,244
,031

,209
,005

,014
,499

,001

,477

,239

,437

,184

,000

,443

,015

,107

,104

,222

,497

,183

,146

,008

,000

,085

,003

,339

,323

,420

,001

,397

,000

,087

,094

,406

,108

,388

,296

,142

,004

,049

,204

,046

,499

,203

,001

,001

,060

,012

,397

,017

,114

,013

,000

,168

,406

,059

,163

,135

,024

,164

,066

,033

,068

,162

,342

,000

,015

,000

,148

,011

,500

,004

,010

,160

,242

,305

,039

,004

,003

,000

,276

,001

,001

,215

,284

,277

,190

,013

,496

,247

,287

,390

,002

,163

,187

,062

,202

,013

,000

,307

,476

,175

,073

,000

,114

,090

,360

,424

,317

,000

,003

,065

,009

,128

,000

Total Variance Explained
Rotation Sums of Squared Loadings
Component

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,665

14,806

14,806

2

2,556

14,198

29,004

3

2,056

11,420

40,424

4

1,983

11,019

51,443

5

1,792

9,954

61,397

6

1,250

6,946

68,343

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Transformation Matrix
Component

1

2

3

4

5

6

1

,697

,574

,387

,055

,177

,032

2

-,061

,590

-,486

-,051

-,619

,161

3

-,072

,067

-,177

,967

,144

,054

4

,560

-,257

-,730

-,112

,270

-,048

5

-,280

,227

-,116

-,179

,540

,730

6

,339

-,448

,190

,121

-,447

,659

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

,148
,148
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Descriptives

N

Std.
Deviation
1,09

Std. Error
,24

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
1,27
2,26

Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?

Discordam

21

Mean
1,76

Concordam

28

1,89

1,31

,25

1,38

Total

49

1,84

1,21

,17

1,49

Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?

Discordam
Concordam

21

,95

,80

,18

28

1,25

1,14

49

1,12

Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?

Discordam
Concordam
Total

21
28

Governo (aliceweb, brazil
tradenet)

Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total
Discordam
Concordam
Total

Associações Setoriais

Associações/Clubes de
Exportação
Câmaras de comércio

Consultores e Traders
Brasileiros
Bancos

Embaixadas

De jornal de
negócios/revistas/livros
De contatos pessoais
feitos em
feiras/exposições
De funcionários da
empresa estabelecida no
exterior
De contatos ou visitas a
clientes no exterior
De contatos ou visitas a
agentes de
exportação/distribuidores
Missão de Negócios a
outros países
Conferências e
Seminários de
Exportação
Feiras e Exposições
Internacionais

Minimum
0

Maximum
4

2,40

0

4

2,19

0

4

,59

1,32

0

2

,22

,81

1,69

0

4

1,01

,14

,83

1,41

0

4

,86
1,11

,96
1,20

,21
,23

,42
,64

1,30
1,57

0
0

3
4

49

1,00

1,10

,16

,68

1,32

0

4

21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49
21
28
49

1,71
1,46
1,57
1,67
2,00
1,86
,86
1,07
,98
1,71
1,86
1,80
1,43
1,57
1,51
2,43
2,39
2,41
2,57
2,43
2,49
2,71
2,68
2,69
2,33
2,79
2,59
1,43
1,32
1,37
2,38
2,14
2,24
2,10
2,11
2,10
1,33
1,75
1,57
1,62
1,43
1,51
2,14
2,61
2,41

1,10
1,20
1,15
1,20
1,19
1,19
1,06
1,30
1,20
1,15
1,18
1,15
1,08
1,14
1,10
1,25
1,23
1,22
1,47
1,07
1,24
,72
1,28
1,06
1,56
1,03
1,29
1,33
1,12
1,20
1,16
1,18
1,16
1,18
1,17
1,16
,91
1,38
1,21
1,32
1,10
1,19
1,24
1,20
1,22

,24
,23
,16
,26
,22
,17
,23
,25
,17
,25
,22
,16
,23
,21
,16
,27
,23
,17
,32
,20
,18
,16
,24
,15
,34
,19
,18
,29
,21
,17
,25
,22
,17
,26
,22
,17
,20
,26
,17
,29
,21
,17
,27
,23
,17

1,21
1,00
1,24
1,12
1,54
1,52
,37
,57
,64
1,19
1,40
1,46
,94
1,13
1,19
1,86
1,92
2,06
1,90
2,01
2,13
2,39
2,18
2,39
1,62
2,39
2,22
,83
,89
1,02
1,85
1,69
1,91
1,56
1,66
1,77
,92
1,22
1,22
1,02
1,00
1,17
1,58
2,14
2,06

2,22
1,93
1,90
2,21
2,46
2,20
1,34
1,58
1,32
2,24
2,31
2,13
1,92
2,01
1,83
3,00
2,87
2,76
3,24
2,84
2,85
3,04
3,17
3,00
3,04
3,19
2,96
2,03
1,76
1,71
2,91
2,60
2,58
2,63
2,56
2,43
1,75
2,28
1,92
2,22
1,86
1,85
2,71
3,07
2,76

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

Total
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ANOVA

Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?

Between Groups

Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?

Between Groups
Within Groups

Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?

Between Groups
Within Groups
Total

Governo (aliceweb, brazil
tradenet)

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Associações Setoriais

Associações/Clubes de
Exportação
Câmaras de comércio

Consultores e Traders
Brasileiros
Bancos

Embaixadas

De jornal de
negócios/revistas/livros
De contatos pessoais
feitos em
feiras/exposições
De funcionários da
empresa estabelecida no
exterior
De contatos ou visitas a
clientes no exterior
De contatos ou visitas a
agentes de
exportação/distribuidores
Missão de Negócios a
outros países
Conferências e
Seminários de
Exportação
Feiras e Exposições
Internacionais

Sum of
Squares
,206

1

Mean
Square
,206
1,500

df

F
,137

Sig.
,713

1,036

,314

,750
1,218

,616

,437

,750
1,346

,557

,459

1,333
1,418

,940

,337

,551
1,456

,378

,541

,245
1,356

,181

,673

,245
1,234

,198

,658

1,531E-02
1,528

,010

,921

,245
1,574

,156

,695

1,531E-02
1,157

,013

,909

2,456
1,646

1,492

,228

,138
1,473

,093

,761

,680
1,370

,497

,484

1,701E-03
1,372

,001

,972

2,083
1,445

1,442

,236

,435
1,443

,302

,585

2,587
1,473

1,756

,192

Within Groups

70,488

47

Total

70,694

48

1,063

1

1,063

48,202

47

1,026

49,265

48

,750
57,250

1
47

58,000

48

,750
63,250
64,000
1,333
66,667
68,000
,551
68,429
68,980
,245
63,714
63,959
,245
58,000
58,245
1,531E-02
71,821
71,837
,245
74,000
74,245
1,531E-02
54,393
54,408
2,456
77,381
79,837
,138
69,250
69,388
,680
64,381
65,061
1,701E-03
64,488
64,490
2,083
67,917
70,000
,435
67,810
68,245
2,587
69,250
71,837

1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48
1
47
48

Total
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Descriptives

N
Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?

Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?

Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?

Std. Error

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound

Minimum

Maximum

12

1,92

1,44

,42

1,00

2,83

0

4

13

1,85

1,41

,39

1,00

2,70

0

4

42

1,76

,93

,14

1,47

2,05

0

4

67

1,81

1,12

,14

1,53

2,08

0

4

12

1,42

,90

,26

,84

1,99

0

3

13

1,38

1,26

,35

,62

2,15

0

4

Inteligência de Mercados
Internacionais

42

,90

,98

,15

,60

1,21

0

3

Total

67

1,09

1,04

,13

,84

1,34

0

4

12

,83

1,11

,32

,13

1,54

0

4

13

1,38

1,39

,38

,55

2,22

0

4

42

1,02

1,00

,15

,71

1,34

0

3

67

1,06

1,10

,13

,79

1,33

0

4

12

1,58

1,00

,29

,95

2,22

0

3

13

1,62

1,04

,29

,98

2,25

0

4

42

1,64

1,28

,20

1,24

2,04

0

4

67

1,63

1,18

,14

1,34

1,91

0

4

12

1,42

1,38

,40

,54

2,29

0

4

13

2,31

1,03

,29

1,68

2,93

1

4

42

2,12

1,15

,18

1,76

2,48

0

4

67

2,03

1,19

,15

1,74

2,32

0

4

12

1,08

1,00

,29

,45

1,72

0

3

13

1,00

1,22

,34

,26

1,74

0

4

42

1,07

1,28

,20

,67

1,47

0

4

67

1,06

1,20

,15

,77

1,35

0

4

12

1,17

1,03

,30

,51

1,82

0

2

13

2,08

,95

,26

1,50

2,65

1

4

42

2,19

1,15

,18

1,83

2,55

0

4

67

1,99

1,15

,14

1,71

2,27

0

4

12

1,75

1,06

,30

1,08

2,42

0

3

13

1,38

1,19

,33

,66

2,11

0

4

42

1,81

1,11

,17

1,46

2,16

0

4

67

1,72

1,11

,14

1,45

1,99

0

4

12

2,25

1,48

,43

1,31

3,19

0

4

13

2,77

1,09

,30

2,11

3,43

1

4

42

2,31

1,20

,19

1,94

2,68

0

4

67

2,39

1,23

,15

2,09

2,69

0

4

12

1,67

1,61

,47

,64

2,69

0

4

13

2,69

,85

,24

2,18

3,21

1

4

42

2,38

1,29

,20

1,98

2,78

0

4

67

2,31

1,31

,16

2,00

2,63

0

4

12

1,33

1,30

,38

,51

2,16

0

4

13

1,54

1,45

,40

,66

2,41

0

4

42

1,93

1,30

,20

1,52

2,33

0

4

67

1,75

1,33

,16

1,42

2,07

0

4

12

2,50

1,00

,29

1,86

3,14

1

4

13

1,15

,99

,27

,56

1,75

0

3

42

1,67

1,36

,21

1,24

2,09

0

4

67

1,72

1,29

,16

1,40

2,03

0

4

12

1,75

1,29

,37

,93

2,57

0

4

13

2,54

1,27

,35

1,77

3,30

1

4

42

2,81

,99

,15

2,50

3,12

1

4

67

2,57

1,16

,14

2,28

2,85

0

4

12

2,25

1,06

,30

1,58

2,92

0

4

13

2,69

1,18

,33

1,98

3,41

0

4

42

3,12

,92

,14

2,83

3,40

0

4

67

2,88

1,04

,13

2,63

3,13

0

4

12

1,75

,97

,28

1,14

2,36

0

3

13

2,62

1,19

,33

1,89

3,34

1

4

42

3,12

1,19

,18

2,75

3,49

0

4

Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação

Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais

Mean

Std.
Deviation

Total

Governo (aliceweb, brazil
tradenet)

Associações Setoriais

Associações/Clubes de
Exportação

Câmaras de comércio

Consultores e Traders
Brasileiros

Bancos

Embaixadas

Missão de Negócios a
outros países

Conferências e
Seminários de
Exportação

Feiras e Exposições
Internacionais

De jornal de
negócios/revistas/livros

De contatos pessoais
feitos em
feiras/exposições

Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Total
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
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ANOVA

Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?

Between Groups

Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?

Between Groups
Within Groups

Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?

Between Groups
Within Groups
Total

Governo (aliceweb, brazil
tradenet)

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Associações Setoriais

Associações/Clubes de
Exportação
Câmaras de comércio

Consultores e Traders
Brasileiros
Bancos

Embaixadas

Missão de Negócios a
outros países
Conferências e
Seminários de
Exportação
Feiras e Exposições
Internacionais
De jornal de
negócios/revistas/livros
De contatos pessoais
feitos em
feiras/exposições
De funcionários da
empresa estabelecida no
exterior
De contatos ou visitas a
clientes no exterior
De contatos ou visitas a
agentes de
exportação/distribuidores

Sum of
Squares
,250

2

Mean
Square
,125
1,285

df

F
,097

Sig.
,908

1,822

,170

1,021
1,214

,841

,436

1,760E-02
1,432

,012

,988

2,925
1,376

2,125

,128

2,941E-02
1,495

,020

,981

4,960
1,204

4,119

,021

,904
1,247

,725

,488

1,188
1,524

,780

,463

3,539
1,646

2,150

,125

2,002
1,761

1,137

,327

5,793
1,532

3,782

,028

5,245
1,218

4,306

,018

3,810
,991

3,845

,026

8,955
1,340

6,685

,002

,961
1,791

,537

,587

3,412
1,281

2,664

,077

11,673
1,192

9,795

,000

Within Groups

82,228

64

Total

82,478

66

3,850

2

1,925

67,613

64

1,056

71,463

66

2,041
77,720

2
64

79,761

66

3,519E-02
91,636
91,672
5,850
88,091
93,940
5,881E-02
95,702
95,761
9,919
77,066
86,985
1,809
79,803
81,612
2,377
97,534
99,910
7,077
105,341
112,418
4,003
112,683
116,687
11,586
98,026
109,612
10,491
77,957
88,448
7,621
63,424
71,045
17,910
85,732
103,642
1,922
114,645
116,567
6,824
81,952
88,776
23,345
76,266
99,612

2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66
2
64
66

Total

137

Multiple Comparisons
LSD

Dependent Variable
Sua empresa realiza
pesquisas de marketing
no exterior por conta
própria?

(I) Estrategia - Primeira
mais importante
Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Sua empresa compra
informações de
pesquisas de marketing
sobre mercados externos
e que são vendidas como
assinaturas?

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Sua empresa
encomenda projetos de
pesquisa de marketing
para exportação
executados
especificamente para a
sua empresa por
agências de pesquisa de
marketing
independentes?

Governo (aliceweb, brazil
tradenet)

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Associações Setoriais

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Associações/Clubes de
Exportação

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Câmaras de comércio

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Consultores e Traders
Brasileiros

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Bancos

Pesquisa de Marketing no
Exterior

Serviços de Apoio à
Exportação

Inteligência de Mercados
Internacionais

Embaixadas

Pesquisa de Marketing no
Exterior

(J) Estrategia - Primeira
mais importante
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Inteligência de Mercados
Internacionais
Pesquisa de Marketing no
Exterior
Serviços de Apoio à
Exportação
Serviços de Apoio à
Exportação
Inteligência de Mercados

90% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

Mean
Difference
(I-J)

Std. Error

7,05E-02

,45

,877

-,69

,83

,15

,37

,678

-,46

,77

-7,05E-02

,45

,877

-,83

,69

8,42E-02

,36

,816

-,52

,68

-,15

,37

,678

-,77

,46

-8,42E-02

,36

,816

-,68

,52

3,21E-02

,41

,938

-,65

,72

,51

,34

,133

-4,96E-02

1,07

-3,21E-02

,41

,938

-,72

,65

,48

,33

,146

-6,46E-02

1,02

-,51

,34

,133

-1,07

4,96E-02

-,48

,33

,146

-1,02

6,46E-02

-,55

,44

,216

-1,29

,18

-,19

,36

,599

-,79

,41

,55

,44

,216

-,18

1,29

,36

,35

,306

-,22

,94

,19

,36

,599

-,41

,79

-,36

,35

,306

-,94

,22

-3,21E-02

,48

,947

-,83

,77

-5,95E-02

,39

,880

-,71

,59

3,21E-02

,48

,947

-,77

,83

-2,75E-02

,38

,943

-,66

,61

5,95E-02

,39

,880

-,59

,71

2,75E-02

,38

,943

-,61

,66

-,89*

,47

,062

-1,67

-,11

-,70*

,38

,072

-1,34

-6,14E-02

,89*

,47

,062

,11

1,67

,19

,37

,614

-,43

,81

,70*

,38

,072

6,14E-02

1,34

Sig.

-,19

,37

,614

-,81

,43

8,33E-02

,49

,865

-,73

,90

1,19E-02

,40

,976

-,66

,68

-8,33E-02

,49

,865

-,90

,73

-7,14E-02

,39

,855

-,72

,58

-1,19E-02

,40

,976

-,68

,66

7,14E-02

,39

,855

-,58

,72

-,91*

,44

,042

-1,64

-,18

-1,02*

,36

,006

-1,62

-,42

,91*

,44

,042

,18

1,64

-,11

,35

,745

-,69

,47

1,02*

,36

,006

,42

1,62

,11

,35

,745

-,47

,69

,37

,45

,417

-,38

1,11

-5,95E-02

,37

,871

-,67

,55

-,37

,45

,417

-1,11

,38

-,42

,35

,235

-1,02

,17

5,95E-02

,37

,871

-,55

,67

,42

,35

,235

-,17

1,02
,31

-,52

,49

,297

-1,34

-5,95E-02

,40

,883

-,73

,61

,52

,49

,297

-,31

1,34

,46

,39

,245

-,19

1,11

5,95E-02

,40

,883

-,61

,73

-,46

,39

,245

-1,11

,19

-1,03*

,51

,050

-1,88

-,17

71*

42

094

1 42

1 34E 02

