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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é estudar a gestão estratégica voltada para a exportação 

de frutas em micro e pequenas empresas fruticultoras, com especial interesse na 

verificação da influência dos construtos da estratégia deliberada, da estratégia 

emergente e da aprendizagem. A dissertação utiliza o método qualitativo através 

do estudo de caso; para tanto, são estudadas quatro empresas situadas no 

Estado de São Paulo. Os resultados evidenciaram que a gestão estratégica 

voltada para exportação é fortemente influenciada pelos construtos da estratégia 

deliberada, estratégia emergente e da aprendizagem. As empresas para poderem 

exportar tiverem de promover mudanças em sua estrutura interna, com a 

finalidade de superar barreiras de entrada decorrentes de legislações 

fitossanitárias. Para isso, as quatro empresas passaram pelo processo de 

obtenção da certificação Globalgap, a qual serve como selo reconhecido pelo 

mercado internacional, que permite superar as barreiras de entrada. Das quatro 

empresas da amostra, três lograram êxito em obter o Globalgap. Foi identificado 

como um fator que influenciou no êxito para a obtenção da certificação a 

motivação do proprietário-dirigente para exportar. Os resultados também 

apontaram que a gestão estratégica voltada para a exportação é baseada em 

estratégia deliberada e estratégia emergente, as duas coexistindo 

simultaneamente. A estratégia deliberada foi constatada na gestão das atividades 

internas das propriedades através do desenvolvimento de processos racionais de 

controle da produção de frutas para atingir os padrões de qualidade exigidos pelo 

mercado internacional. A estratégia emergente está ligada ao desenvolvimento de 

conhecimentos sobre o funcionamento do mercado internacional de exportação de 

frutas. Também foi possível constatar processos de aprendizagem ocorridos por 

meio da aquisição de novos conhecimentos que geraram mudanças na estrutura 

interna das empresas estudadas. 

 

Palavras-chave: Gestão estratégica em micro e pequenas empresas (MPE), 

Exportação em MPE, MPE fruticultoras. 



 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to study the strategic management of export-oriented 

in small business fruit growers, with a special interest in checking the influence of 

the constructs of deliberate strategy of the emerging strategy and learning 

processes. The study uses the qualitative method through case study, so that four 

companies located in São Paulo are studied. The results showed that the export-

oriented strategic management is strongly influenced by the constructs of 

deliberate strategy and emergent strategy of learning. The companies to be able to 

export had to promote changes in their internal structure, in order to overcome 

barriers to entry due to phytosanitary legislation. For this, the four companies 

passed through the process of obtaining certification Globalgap, which serves as a 

seal recognized by the international market, which serves to overcome barriers to 

entry. Of the four companies in the sample, three were successful in obtaining 

Globalgap. The owner-manager motivation for export was identified as a factor 

affecting the success to obtain certification. The results also showed that the 

strategic management of export-oriented strategy is based on deliberate and 

emergent strategy the two coexisting simultaneously. The deliberate strategy was 

found in the management of internal activities of the properties through the 

development of rational processes of control of fruit to achieve the quality 

standards demanded by the international market. The emerging strategy is linked 

to the development of knowledge about the functioning of the international export 

of fruit. It was also possible to observe the learning processes that accured through 

the acquisition of new knowledge that led to changes in the structure of the 

companies studied.  

 
Keywords: Strategic Management in small business, Export in small business, 

Small business fruit growers. 
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1. Introdução e Justificativa 
A exportação de frutas é atividade que vem aumentando no âmbito do 

comércio internacional. O Brasil possui grande potencial exportador, vez que não 

chega a exportar dois por cento de sua produção, nesse contexto, existem 

oportunidades para inserção de micro e pequenos empresas – MPE fruticultoras. 

Assim sendo, a presente dissertação analisa, a partir da comparação de quatro 

casos, como é realizada a gestão estratégica voltada para a exportação em MPE 

fruticultoras.  

 O estudo é oportuno em razão de três motivações principais que foram 

identificadas ao longo da pesquisa. A primeira é a escassez de pesquisas no 

âmbito da administração sobre MPE fruticultoras. Essa assertiva é corroborada 

pelo fato de que trabalhos que foram identificados nas pesquisas bibliográficas 

tiveram como base empírica de estudo o polo fruticultor de Juazeiro – BA e 

Petrolina – PE. Este polo é uma região específica, propiciando a fruticultura e 

recebe auxílios de órgãos governamentais para o estímulo do desenvolvimento de 

exportações (SOUZA; AMATO NETO, 2007, SILVA, 2007). 

 Assim, torna-se pertinente investigar a gestão estratégica em MPE que não 

se beneficiam de incentivos públicos. Para tanto, a gestão estratégica é analisada 

à luz dos construtos da estratégia deliberada e da estratégia emergente. Essas 

duas abordagens de estratégia são compreendidas como complementares e 

passíveis de serem aplicadas para explicar fenômenos de estratégia em MPE 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; TERENCE, 2008). 

 Dentro desse contexto, entra a questão da aprendizagem em estratégia. Há 

autores que associam a aprendizagem com a noção de estratégia emergente, 

porém outras contribuições desenvolveram trabalhos mostrando que a 

aprendizagem também pode estar ligada à estratégia deliberada, reforçando o 

argumento da complementaridade (SUSSMAN; HENDERSON, 2001; MARIOTTO, 

2003). 

No âmbito das MPE, também é possível encontrar trabalhos que permitem 

associar a noção de estratégia deliberada e aprendizagem e estratégia emergente 

e aprendizagem (LI; LI; DALGIC, 2004; COLLINSON; HOULDEN, 2005). 
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A amostra utilizada é composta por MPE fruticultoras situadas no Estado de 

São Paulo. De acordo com Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF, o Estado de São 

Paulo é responsável por 43% da produção nacional de frutas, sendo um mercado 

dinâmico e sujeito às complexidades intrínsecas do setor da fruticultura (IBRAF, 

2010). 

 A segunda motivação revela um aspecto econômico que impacta o 

desenvolvimento nacional. Dentro do atual cenário de aumento do volume dos 

negócios internacionais ligados à exportação de frutas, o Brasil se destaca com 

sua força agrícola. Em 2004, o Brasil figurou na terceira posição da lista dos 

maiores produtores mundiais de fruta. As forças da fruticultura nacional são 

compostas por elementos como solo fértil, clima favorável e relativa vantagem de 

posicionamento geográfico em relação aos países de destino quando comparados 

com outros concorrentes mundiais, como China, Indonésia, Argentina e Peru 

(OLIVEIRA, 2005; ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2009). 

 Os principais mercados para onde é destinada a produção brasileira de 

frutas são os países da União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Esses países 

são considerados como maiores consumidores de fruta e não possuem força 

agrícola interna capaz de atender a demanda nacional, fazendo com que países 

com melhores condições agrícolas se movimentem para atender essas demandas 

(SILVA, 2007). 

 O cenário favorável também abre oportunidades para aumentar o volume 

de frutas exportadas. Para tanto, é necessário superar as barreiras de entrada 

para o mercado internacional. Essas barreiras residem basicamente em dois 

pontos: (i) mecanismos jurídicos internacionais de regulação baseados em normas 

de segurança alimentar e ambiental, e (ii) exigências do mercado consumidor do 

cumprimento de diretrizes de boas práticas sociais no processo de produção, 

assegurando a qualidade de vida no trabalho da mão de obra envolvida na 

produção de frutas. (CAVALCANTI; MOREIRA, 2003). 

 A terceira motivação mostra aspectos ligados ao desenvolvimento regional 

e social. Do lado do desenvolvimento regional, empresas fruticultoras não se 

encontram necessariamente localizadas próximas a grandes centros onde há 
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empresas industriais ou prestadoras de serviços. Por isso, a fruticultura apresenta 

oportunidades para geração de empregos em regiões onde há pouca oferta de 

trabalho. Do lado social, a fruticultura não demanda mão de obra com elevados 

níveis de qualificação técnica; pelo contrário, empresas fruticultoras preferem 

capacitar seus funcionários de acordo com suas necessidades. Por isso, a 

fruticultura tem condições de absorver mão de obra que não seria absorvida por 

outros segmentos empresariais que demandam níveis mínimos de qualificação 

(SILVA, 2007). 

 Isso posto, a presente dissertação busca compreender a aplicação dos 

construtos da estratégia deliberada, da estratégia emergente e da aprendizagem 

na gestão estratégica para a exportação em MPE produtoras e exportadoras de 

frutas situadas no Estado de São Paulo. 

 
1.1. Pergunta de Pesquisa 
 Considerando-se (i) que a exportação de frutas é uma atividade que se 

encontra em expansão no contexto econômico brasileiro, abrindo possibilidades 

para inserção de MPE produtoras de frutas no mercado internacional, (ii) os 

mecanismos de regulação oriundos de normas governamentais somados às 

demandas de mercado no tocante ao padrão de qualidade que a produção de 

frutas deve apresentar para exportação, e (iii) a escassez de trabalhos 

acadêmicos sobre a gestão estratégica voltada para exportação em MPE do setor 

da fruticultura, a pergunta que a presente pesquisa objetiva responder é: Como é 
realizada a gestão estratégica voltada para a exportação em MPE 
fruticultoras? 
 Apresentada a pergunta de pesquisa, a seguir, serão apresentados os 

objetivos que nortearão a coleta e a análise de dados. 

 

1.2. Objetivo Geral e Objetivos Específicos 
Este trabalho tem por finalidade responder plenamente à indagação 

proposta no item anterior, tendo assim como objetivo geral: Explicar as ações 
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adotadas por MPE fruticultoras as quais viabilizam a aferição do objetivo 

estratégico de exportar. 

 Para tanto, foram elaborados os objetivos específicos abaixo, com a 

finalidade de trazer subsídios de profundidade para coleta e análise de dados. Os 

objetivos específicos foram elaborados a partir dos trabalhos de revisão 

bibliográfica. 

 

(a) Conhecer as fases de desenvolvimento da gestão estratégica voltada para a 

exportação em MPE fruticultoras, com especial interesse na observação da 

ocorrência dos construtos da estratégia deliberada, estratégia em1ergente e 

aprendizagem, e 

 

(b) Identificar possibilidades de a estratégia deliberada, estratégia emergente e 

aprendizagem contribuírem para o desenvolvimento da gestão estratégica voltada 

para a exportação MPE fruticultoras. 

 

1.3. Modelo de Delimitação 
 O modelo de delimitação tem por objetivo restringir o escopo da pesquisa e 

dar foco ao trabalho do pesquisador. Para tanto, explicita as relações entre 

construtos, variáveis ou fatores-chave relativos a um estudo para fundamentar os 

parâmetros empregados no desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica (MILES; 

HUBERMAN, 1994). 
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Ilustração 1: Modelo de Delimitação 

 Fonte: O autor da pesquisa. 

 

 O modelo está alinhado com o objetivo geral da dissertação. Para tanto, 

busca-se compreender se gestão estratégica voltada para a exportação é 

desenvolvida com base em estratégia deliberada ou estratégia emergente. Ou, 

ainda, se os tipos de estratégia, estratégia deliberada e estratégia emergente, 

podem influenciar concomitantemente para o desenvolvimento da gestão 

estratégica voltada para a exportação. 

Outro aspecto que a pesquisa desenvolve trata-se dos processos de 

aprendizagem necessários para o desenvolvimento da gestão estratégica voltada 

para a exportação. Neste ponto é importante esclarecer que inicialmente entende-

Aprendizagem

ExportaçãoGestão 
Estratégica

Estratégia 
Deliberada

Estratégia 
Emergente

Gestão Estratégica Voltada 
para a Exportação



19 
 

se que processos de aprendizagem podem ocorrer em diversos momentos do 

desenvolvimento da gestão estratégica voltada para exportação, podendo ser 

associados tanto à estratégia deliberada quanto à estratégia emergente. 

 

 Cabe ressaltar que o modelo de delimitação foi elaborado após pesquisas 

de revisão bibliográfica, nas quais foi possível encontrar trabalhos que 

consideraram que a estratégia deliberada, a estratégia emergente e a 

aprendizagem são elementos que influenciam para o desenvolvimento da gestão 

estratégica. 

 Apresentado o modelo de delimitação na próxima seção é apresentada a 

organização do estudo. 

 
1.4. Organização da Dissertação 
 A presente dissertação tem por finalidade conhecer como é desenvolvida a 

gestão estratégica voltada para a exportação em MPE fruticultoras, sendo 

composta por em sete capítulos assim denominados: 1. Introdução; 2. Revisão da 

Literatura; 3. Métodos de Pesquisa; 4. Análise Intracaso; 5. Análise Intercaso; 6. 
Análise e Discussão dos Resultados, e 7. Conclusões. 

 Isso posto, no próximo capítulo, são desenvolvidas as referências teóricas 

que fundamentam a presente dissertação. 
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2. Revisão da Literatura 
  No presente capítulo, são apresentadas e discutidas investigações 

científicas, juntamente com notícias do setor da fruticultura, consideradas 

pertinentes para o desenvolvimento da presente pesquisa. A escolha delas levou 

em consideração a orientação de Acevedo e Nohara (2007), segundo a qual a 

literatura fundamenta a investigação.  

Nesse sentido, Vieira (2004) complementa que a revisão da literatura 

sustenta o problema de pesquisa, representando o argumento que o autor decidiu 

investigar, além de prover sustentação para análise de dados. 

Assim sendo, os trabalhos apresentados mostram relação com a pergunta 

de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e o modelo de delimitação 

mencionado. Também, a partir dos mesmos, foi possível elaborar definições que 

auxiliaram para a análise dos dados.  

 

2.1. Fruticultura e Exportação 

 As empresas fruticultoras têm ganhado espaço no cenário do comércio 

mundial. O apelo por hábitos alimentares mais saudáveis, incluindo o consumo de 

frutas in natura, torna este um dos motivos que explica o aumento das 

exportações de frutas. O montante monetário das exportações de frutas em nível 

mundial mais que dobrou no período entre 1985 e 1995, saindo do valor de 

US$ 7,7 bilhões para US$ 17 bilhões. Para o Brasil, isso representa oportunidades 

de novos negócios, uma vez que o território nacional apresenta solo fértil e clima 

favorável para a produção de frutas. Um exemplo é a região do Vale do Rio São 

Francisco, mas especificamente no polo fruticultor dos municípios de Petrolina – 

(PE) e Juazeiro – BA, onde é possível colher mas de duas safras anuais. As 

principais frutas exportadas pelo Brasil são: abacaxi, banana, laranja, maçã, 

mamão, manga e uva (CAVALCANTI; MOREIRA, 2003; SILVA, 2007).  

 O Brasil faz parte do rol dos grandes produtores mundiais de frutas 

juntamente com a Índia, Indonésia, Estados Unidos, Espanha, Itália, Turquia, 

México e China. Um exemplo foi o ano de 2004, no qual o Brasil figurou na 

terceira posição, atrás de China e Índia (OLIVEIRA, 2005). 
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O principal destino das frutas brasileiras são os países da União Europeia 

que, em 2008, absorveram 76% do volume exportado. Em termos de volume 

financeiro, a exportação de frutas brasileiras mostrou uma curva ascendente, no 

período de 1996 a 2003 oscilou na faixa de US$ 300 milhões a US$ 600 milhões, 

atingindo em 2008 a faixa dos US$ 700 milhões (OLIVEIRA, 2005; ANUÁRIO 

BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2009). 

Contudo, a maior parte da produção nacional é direcionada para o mercado 

interno. Por isso, a presença brasileira no mercado internacional de frutas; é 

pequena, do total das exportações de frutas há apenas 1% de exportações 

brasileiras (CAVALCANTI; MOREIRA, 2003).  

 Uma das barreiras de entrada no mercado internacional que impedem o 

aumento das exportações do Brasil refere-se ao fato de que o comércio 

internacional de frutas é condicionado por vários mecanismos de regulação 

fitossanitária. Esses mecanismos buscam salvaguardar a saúde dos 

consumidores de possíveis efeitos decorrentes do consumo de frutas 

contaminadas por pragas, doenças e defensivos. Os países que impõem a maior 

quantidade de regras para o trânsito de frutas são também os maiores 

importadores mundiais, quais sejam, os países do bloco da União Europeia, Japão 

e Estados Unidos. Outras barreiras de entrada são as exigências de qualidade 

mínima; acordos de privilégio para certas regiões, como no caso da exportação de 

bananas para a União Europeia, que privilegia algumas ex-colônias da América 

Central e África; importação limitada durante o período de safra local; imposição 

de preços mínimos para as importações, e obrigatoriedade de licença prévia para 

os importadores (FAVERET FILHO; ORMOND; PAULA, 1999). 

 A sustentabilidade ambiental também encontra-se na lista das barreiras 

enfrentadas pelo exportador de frutas. O marco inicial foi a Conferência Mundial 

ECO92, que se deu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992. Na ocasião, 

foram firmados os primeiros acordos sobre a necessidade de certificação 

ambiental para os produtos agrícolas. A certificação objetiva minimizar o impacto 

ambiental do processo de produção (OLIVEIRA, 2005). 
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Atualmente, as frutas que não apresentam os rótulos referentes à qualidade 

para consumo e à sustentabilidade ambiental enfrentam mais dificuldades de 

inserção no comércio mundial (OLIVEIRA, 2005). 

 Para fazer face a essas demandas, órgãos do governo brasileiro, como a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, em parceria com os produtores 

de fruta, desenvolveram o sistema de Produção Integrada de Frutas – PIF. O PIF 

é baseado em normas e orientações elaboradas em comum acordo pelas 

entidades acima mencionadas. Essas normas estabelecem os pilares da 

organização da produção, da sustentabilidade do sistema e do monitoramento dos 

processos. Dessa forma, assegura-se que a produção de frutas seja realizada em 

conformidade com as exigências do mercado internacional, com especial atenção 

para o uso de fertilizantes e agrotóxicos, objetivando o mínimo de risco para a 

saúde do consumidor e para o meio ambiente. Isso provocou adoção no campo de 

modernas tecnologias de produção, que repercutiram positivamente para a 

aumento das exportações brasileiras (OLIVEIRA, 2005; SILVA, 2007; SOUZA; 

AMATO NETO, 2007). 

 Ainda quanto à questão do PIF, pesquisas revelaram sua importância para 

a integração entre os agentes públicos e privados envolvidos no processo de 

exportação de frutas por ele apresentar os seguintes benefícios: 

 (i) Possibilitar que as fases de produção, embalagem e transporte ocorram 

de forma sincronizada; 

 (ii) Proporcionar uma melhor transmissão para as empresas fruticultoras 

das exigências do mercado internacional para exportação de frutas, fazendo com 

que essas exigências sejam atendidas mais rapidamente, e 

 (iii) Facilitar o atendimento de necessidades financeiras e técnicas, na 

melhor estruturação dos elementos que compõem a rede de exportação (SILVA, 

2007; SOUZA; AMATO NETO, 2007). 

 A integração entre agentes públicos e privados também proporciona a 

inserção de micro e pequenos produtores de frutas no comércio internacional. 
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Baseando-se principalmente nas orientações do PIF, esses agentes transferem 

conhecimentos e fornecem suporte aos produtores. Aqui aparece a atuação do 

agente intermediário, que, em especial na exportação de frutas in natura, faz a 

ponte entre o varejista no mercado exterior e o produtor, de tal forma que a 

produção é realizada de maneira direcionada a atender demandas específicas do 

varejista. Por isso, o comércio varejista é considerado como um indutor de 

mudanças no processo produtivo, reverberando na qualidade da produção e nas 

ações realizadas no processo produtivo. Um exemplo são os supermercados 

ingleses, que realizam importações de uva e manga mediante o intermédio de 

agentes. Os agentes procuram os fornecedores certos e produtos certos para 

atender as demandas específicas dos supermercados. Assim, os supermercados 

ganham poder de controle sobre a operação (SOUZA; AMATO NETO, 2007; 

SOUZA; AMATO NETO, 2009). 

 Em contrapartida, Faveret Filho, Ormond e Paula (1999) explicam que as 

dificuldades enfrentadas pela fruticultura para exportação, inclusive para inserção 

de micro e pequenos produtores, estão na assimetria de informações, nas 

palavras dos autores: 
Nem sempre o mercado fornece todas as informações necessárias 
para decisões fundamentadas de produtores e consumidores. Isto 
significa que um país talvez exporte menos do que poderia pelo 
simples fato de os produtores desconhecerem as características 
fundamentais da demanda externa (...) (FAVERET FILHO; ORMOND 
e PAULA, 1999, p. 11). 

 

 Outras dificuldades mencionadas pelos autores são: (i) a existência de 

mercados incompletos com a oferta inferior à demanda; no caso da fruticultura 

isso ocorre por haver subofertas de produtos complementares que remetem ao 

exemplo do açúcar e do adoçante, ou seja, a oferta de adoçantes, considerados 

subprodutos, gera como impacto a redução do consumo de açúcar, fazendo com 

que a demanda deste no mercado internacional diminua; (ii) deficiência logística 

em razão da insuficiência de serviços de transporte e comercialização para 

exportação; (iii) problemas para atingir a escala necessária compatível com os 

custos de exportação. Assim, os autores concluem que essas razões motivam os 

produtores a direcionarem sua produção para o mercado nacional. 
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 No Estado de São Paulo, existe o programa denominado “Fruta Paulista”, 

promovido pelo Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF, em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. O programa tem 

por finalidade melhorar a qualidade da produção de frutas através da 

implementação das rotinas constantes nas “Boas Práticas Agrícolas”. Essas 

rotinas objetivam assegurar melhorias no sistema de produção nos seguintes 

níveis: (i) segurança alimentar, no tocante ao uso controlado e racional de 

defensivos; (ii) segurança social, objetivando que o trabalhador rural realize suas 

atividades em condições de salubridade. Neste ponto, há também atenção em 

relação ao cumprimento da legislação trabalhista, e (iii) segurança ambiental, 

através da correta destinação de resíduos e respeito à legislação ambiental. As 

“Boas Práticas Agrícolas” possibilitam micro e pequenos produtores a obterem o 

selo de qualidade, reconhecido internacionalmente, chamado globalgap. 

Produtores que detêm o selo conseguem exportar com maior facilidade, 

superando barreiras de entrada. O programa também promove ações de 

marketing internacional. Para tanto, patrocina viagens de produtores para feiras 

especializadas na Europa e realiza degustações de frutas em supermercados no 

exterior. Para o IBRAF, o programa é relevante, pois o Estado de São Paulo 

produz 43% do total de frutas produzidas no Brasil (IBRAF, 2010; SEBRAE, 

2010a). 

 Também, cabe discutir a questão da preferência pela exportação da fruta in 

natura. A maior parte das exportações de frutas brasileiras não passam por 

processos de industrialização. Em geral, a laranja e o caju passam por algum tipo 

de transformação industrial para se obter o suco concentrado e a castanha 

processada. Isso faz com que grandes países produtores de frutas não figurem 

necessariamente no rol dos grandes exportadores. Isto acontece, por exemplo, no 

caso da laranja, em que o Brasil é um grande produtor, mas não figura na lista dos 

maiores exportadores em valor final de exportação, uma vez que países como 

Espanha e Estados Unidos importam a fruta, para realizar processos de 

manufatura e, ulteriormente, exportar os derivados, resultando na suboferta de 

produtos complementares (FAVERET FILHO; ORMOND; PAULA, 1999; 
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CAVALCANTI; MOREIRA, 2003; ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 

2009).  

 Porém essa realidade não caracteriza apenas as atividades dos 

fruticultores. Para Benetti (2006), o Brasil experimentou um forte crescimento de 

suas exportações a partir de meados da década de oitenta, sendo este 

intensificado nos anos noventa. Entre as exportações, figura um grande percentual 

de commodities que não passaram por processo de manufatura. Em 2005, 33% 

das exportações brasileiras foram de commodities. Dessa maneira, o país deixa 

de agregar valor aos seus produtos, perdendo oportunidades para o 

desenvolvimento de tecnologias e crescimento econômico. Benetti (2006) trata da 

questão como segue: 
(...) a dinâmica do comércio exterior no período 1995-05 não conduziu 

ao aumento de importância das manufaturas, de maior valor agregado, 

nas exportações brasileiras. Tampouco colocou o País na trilha que 

lhe permitiria transformar-se em um centro privilegiado de 

processamento de matérias-primas agrícolas e minerais em âmbito 

internacional. Cabe acrescentar que, a reproduzir-se essa dinâmica 

em um horizonte de médio prazo, a economia brasileira se poderia 

consolidar como provedora de alimentos e matérias-primas na divisão 

internacional do trabalho, na fase atual de globalização dos mercados 

(p. 85). 

 

 A perspectiva econômica delineada pela autora apresenta como possível 

reflexo para MPE exportadoras de frutas, dificuldades em adentrar no mercado 

internacional com produtos diferenciados, o que prejudica o desenvolvimento de 

inovações e diferenciações de produto. 

 Isso posto, discutido o panorama da fruticultura na exportação, na próxima 

seção, são apresentados estudos específicos sobre o tema da exportação. 

 

2.2. Exportação 
 Para Johanson e Vahlne (1977), a exportação é considerada como o 

primeiro passo no caminho do processo de internacionalização de empresas. 
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Inicialmente, as organizações começam as atividades de comércio com o mercado 

internacional por meio de exportações esporádicas, as quais, com o transcorrer do 

tempo, podem se tornar constantes.  

Johanson e Vahlne (1977) explicam que a atividade exportadora gera para 

o exportador informações relevantes sobre o mercado. Essas informações 

proporcionam a ele o desenvolvimento de conhecimentos que permitem atender 

as demandas desse novo mercado. Por isso, a exportação é o meio pelo qual o 

exportador diminui a distância psíquica, definida abaixo, que o separa do mercado 

exterior: 

A distância psíquica é definida como a soma de fatores que impedem 

o fluxo de informações a respeito de um mercado. Exemplos disso 

são as diferenças de língua, educação, práticas de negócios, cultura e 

desenvolvimento industrial (JOHANSON e VAHLNE, 1977, p. 24, 

tradução livre). 

 Por outro lado, a diminuição da distância psíquica resulta no 

desenvolvimento de conhecimentos específicos do mercado estrangeiro em 

questão, que ensejam a identificação de novas possibilidades de negócios. Outro 

ponto é que, através das informações e do conhecimento (este entendido como 

um recurso organizacional), adquiridos de maneira incremental, ocorre o 

comprometimento da estrutura interna da organização exportadora, para atender 

às demandas do novo mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 Johanson e Vahlne (2009), ao tratarem da questão da distância psíquica 

dentro do atual contexto dos negócios internacionais, explicam que diminuiu a 

correlação da distância psíquica com a aquisição incremental de conhecimentos 

organizacionais sobre o mercado exterior. No atual contexto, é possível que um 

único funcionário com vivência internacional possa trazer informações 

consistentes, que proporcionam segurança para exportar e superar rapidamente 

barreiras de entrada. Contudo, o conceito da distância psíquica não se tornou 

menos importante, pois, de qualquer maneira, ainda existe a necessidade de 

ocorrer um fluxo de informações sobre o mercado internacional que possa resultar 

em conhecimentos organizacionais. Em outras palavras, para exportar é 
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importante que a organização conheça o mercado para o qual está se 

direcionando. 

 No tocante à definição de exportação, para Onkvisit e Shaw (1997), a 

exportação é um tipo de estratégia através da qual a organização direciona 

produtos e serviços de sua unidade nacional para outros países. A vantagem da 

exportação, quando comparada com a possibilidade de abertura de um escritório 

ou indústria no exterior, reside na facilidade em ser implementada e nos baixos 

riscos apresentados na operação. Onkvisit e Shaw (1997) explicam que um bom 

início para determinar oportunidades de exportação é conhecer as barreiras para 

importação dos países para os quais se pretende exportar. Essas barreiras fazem 

parte de políticas nacionais estando ligadas, entre outros aspectos, a questões 

tributárias, fitossanitárias e tratados bilaterais ou regionais de comércio 

internacional. Face a essas barreiras, Onkvisit e Shaw (1997) explanam que 

organizações de médio e pequeno porte, por apresentarem estruturas menos 

sofisticadas para exportação, preferem inicialmente atuar no âmbito do mercado 

doméstico.  

 Outro ponto destacado por Onkvisit e Shaw (1997) refere-se à forma de 

entrada no mercado exterior, para a qual há duas modalidades: venda indireta e 

venda direta. A exportação por venda indireta ocorre quando uma organização 

produz um produto ou serviço que é vendido para uma outra organização no 

mesmo país de origem que atua como um agente intermediário, sendo que esta 

efetua a exportação do produto para o mercado internacional. Os benefícios dessa 

modalidade de exportação, além das vendas em si, aparecem na medida em que 

o intermediário traz informações sobre o mercado internacional, sua rede de 

relacionamentos e carteira de clientes. Já a exportação pela venda direta ocorre 

quando a organização desenvolve canais de venda de seu produto ou serviço 

direto no exterior, sem a necessidade de utilizar intermediários como recurso para 

prospectar e vender em novos mercados. 

 Keegan (2002) também estudou as formas de entrada no mercado exterior 

via exportação. Para ele há quatro formas de entrada. A primeira é a exportação 

direta, denominada In-House. Aqui a organização exportadora elabora um 
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planejamento para exportação, com pesquisa de mercado, escolha de canais 

logísticos e obtenção de recursos financeiros para viabilizar a operação. O autor 

indica que a organização, ao escolher essa modalidade, deve verificar se os 

recursos internos são suficientes para realizar toda a operação de exportação, 

devendo estes recursos sustentar margens de preço e futuras vantagens 

competitivas no mercado exterior. 

 A segunda forma de exportar surge no caso de a organização não 

apresentar os recursos internos necessários para exportação, sendo possível 

realizar a exportação pela via indireta, através de intermediários. Para esta opção, 

a organização deve verificar se o custo da intermediação é mais vantajoso do que 

desenvolver recursos e conhecimentos internos voltados para exportação. São 

exemplos de intermediários:  

- Trading companies; 

- Empresas de gerenciamento de exportação; 

- Brokers de exportação; 

- Agentes de exportação; 

- Distribuidores de exportação; e 

- Consórcios e cooperativas de exportação. 

 A vantagem da exportação por intermediários emerge na medida em que 

estes trazem informações acerca do mercado exterior, auxiliam a minimizar riscos 

na operação, selecionam canais de distribuição eficientes, contribuindo para o 

aumento das vendas. A contrapartida desvantajosa é que a margem de ganho 

diminui, pois é necessário pagar os custos da intermediação. 

 A venda direta é a terceira forma de entrada destacada por Keegan (2002); 

aqui a organização exportadora abre um escritório de venda no país alvo da 

exportação. Nessa forma, a organização ganha em obter informações com maior 

velocidade e rapidez acerca do novo mercado em que passa a atuar, adaptando 

seus produtos às necessidades deste, ou seja, diminuindo a distância psíquica 

rapidamente (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

 A quarta forma de entrada refere-se à representação independente. Essa 

forma de entrada é uma solução intermediária entre a intermediação e a venda 
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direta. É recomendada em situações nas quais a organização não possui recursos 

para abrir um escritório no exterior, mas busca testar e conhecer o novo mercado; 

outra situação seria no caso de haver um volume de exportação considerável, mas 

que não justifique o investimento em um escritório no exterior.  

Ilustração 2: Modalidades de Exportação 

Modalidades de Exportação

Venda Direta
Via escritório próprio

Direta
Sem escritório 

próprio

Representação 

Independente

Indireta

Fonte: Adaptado de Keegan (2002) 
 O trabalho de Oliveira Junior e Cyrino (2002) apresenta concordância com 

os demais autores ora discutidos, complementando as noções sobre exportação. 

Para os autores, a maioria das empresas, quando vai atuar no mercado 

internacional, escolhe como forma de entrada a exportação, ao invés de abrir uma 

nova unidade de negócio. A atividade exportadora apresenta baixo risco, pois não 

é necessário realizar aportes financeiros para investimento em ativos no exterior. 

Por outro lado, a exportação possibilita que a empresa teste a aceitação de seus 

produtos no mercado exterior. No caso das empresas brasileiras, estas seguem a 
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tendência mundial de iniciar sua inserção no mercado internacional através da 

exportação. Para tanto, são utilizadas as duas modalidades exportadoras: 

exportação direta ou exportação indireta através de terceiros. Existe ainda uma 

outra forma de entrada no mercado estrangeiro, que vem a ser as alianças 

estratégicas. Neste tipo de configuração, é possível que ocorram exportações, 

uma vez que há a possibilidade de que uma empresa da aliança se beneficie da 

estrutura de marketing, venda e logística das outras empresas, para ganhar 

espaço no mercado internacional. 

 Isso posto, na próxima seção, são apresentados trabalhos específicos 

sobre exportação de MPE. 

 

2.2.1. Exportação de MPE 
 A discussão da seção precedente é aplicável à realidade exportadora das 

MPE. Porém, as MPE apresentam características próprias que as diferenciam de 

organizações de grande porte. Por isso, justifica-se a presente discussão. 

 O primeiro ponto apresentado refere-se ao consórcio de exportação. Para a 

APEX-Brasil, um consórcio de exportação é definido como um agrupamento de 

empresas dirigidas por interesses comuns, reunidas em uma entidade 

juridicamente estabelecida, sem fins lucrativos, por certo tempo determinado. 

Assim, o consórcio recebe apoio de ordem financeira advindo de fontes do 

governo federal, além de informações relevantes sobre o mercado internacional e 

trâmites para exportação. Esse apoio ajuda a minimizar riscos, aumentando a 

competitividade. Após o término do consórcio, as empresas envolvidas 

apresentam grandes chances de darem continuidade às atividades no mercado 

internacional. Outro ponto é que o consórcio também representa um passo para 

futuros processos de internacionalização de MPE (LIMA, 2006; BOEHME; TONI, 

2006). 

 Para Minervini (2001), o consórcio de exportação representa uma 

possibilidade atrativa para as MPE que almejam alcançar o mercado internacional. 

Para o autor, o consórcio pode ser entendido como um agrupamento de empresas 
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com o objetivo de gerar sinergia e aumentar a sua competitividade, reduzindo os 

riscos e os custos da internacionalização.  

 Dessa maneira, Minervini (2001) sugere que, ao iniciar a formação de um 

consórcio de exportação, é importante identificar empresas que já atuam no 

mercado internacional como exportadoras. Essas empresas contribuem com as 

empresas iniciantes na exportação, compartilhando seus conhecimentos sobre o 

comércio internacional, fazendo com que o consórcio de exportação ganhe maior 

força de atuação. Outro aspecto é que a empresa exportadora pode complementar 

sua linha de produtos exportados com os produtos das empresas iniciantes, 

gerando assim uma parceria estratégica de linhas de produtos. 

 Lima (2006), em dissertação de mestrado, investigou o consórcio de 

exportação como uma maneira de inserção de MPE no mercado internacional, 

concluindo que, de fato, a modalidade do consórcio pode representar um recurso 

estratégico para tal finalidade. Outras constatações do autor foram: (i) empresas 

que possuem produtos de qualidade, quando comparadas com seus concorrentes 

no mercado internacional, deixam de exportar por falta de conhecimento sobre 

marketing internacional e processos de exportação; (ii) o consórcio contribui para 

o incremento de vendas e aumento da participação no mercado internacional, e (iii) 

o consórcio contribui para reduzir custos, minimizar riscos e aumentar o poder de 

barganha com o mercado internacional. 

 Por outro lado, Hasenclever et al. (2007) constataram resistências por parte 

de MPE em adotar o consórcio de exportação como um meio para exportar seus 

produtos. Os proprietários-dirigentes alegaram perda de autonomia, temendo que 

informações relevantes de sua empresa fossem compartilhadas com concorrentes. 

Dessa forma, algumas empresas exportam isoladamente, mesmo enfrentando 

uma série de dificuldades estruturais, deixando de cooperar em um consórcio. Os 

autores investigaram dois consórcios de exportação, concluindo que, agindo 

sozinhas, as empresas apresentam vulnerabilidades de escala, tecnologia e 

qualificação de mão de obra, essas vulnerabilidades são minimizadas com o 

consórcio. Contudo, isso frequentemente não é percebido pelos proprietários-

dirigentes. 
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 Oura e Stal (2009) pesquisaram o impacto dos consórcios de exportação 

em quatro pequenas e médias empresas torrefadoras e moedoras de café. Na 

pesquisa foi estudada uma modalidade específica de consórcio chamada Projeto 

Setorial Integrado – PSI, o qual possui apoio da APEX-Brasil. De acordo com os 

autores o PSI possui os seguintes objetivos estratégicos: 

1) Evoluir o perfil exportador;  

2) Agregar valor ao café;  

3) Reposicionar a imagem de qualidade, e  

4) Ampliar as oportunidades no agronegócio. 

 Oura e Stal (2009) chegaram às seguintes constatações: 

a) O consórcio pouco contribuiu para a formação de uma cultura empresarial 

voltada para as exportações; 

b) O consórcio pouco contribuiu para o aumento de faturamento nas exportações;  

c) Com relação à divulgação da marca dos produtos das empresas no exterior, 

como marca originária do Brasil, ou seja, um produto diferenciado. A percepção 

das empresas foi de que a atuação do consórcio nesse sentido ficou reduzida, e 

d) O consórcio não contribuiu para a conquista de novos clientes. 

 Sendo assim, Oura e Stal (2009) concluíram que o impacto da modalidade 

de consórcio PSI sobre a competitividade internacional das empresas estudadas 

foi praticamente nulo. 

 A partir de seu estudo das MPE exportadoras do setor da agroindústria, 

Fort e Couderc (2001) concluíram que a articulação entre a produção local e o 

mercado internacional representa vantagem competitiva. No entanto, a construção 

dessa articulação está baseada no grupo geográfico das empresas envolvidas, ou 

seja, a proximidade física que permite a união de pequenas produções resultando 

em maior volume. O volume produtivo abre para melhores negociações de preço, 

permitindo que o conglomerado concorra com empresas multinacionais do setor. A 

proximidade física também oferece vantagens em termos de logística. 

 Fort e Couderc (2001) fundamentam as descobertas nos argumentos de 

Porter (1999), segundo o qual a proximidade geográfica entre empresas ou 

associações ligadas em um mesmo setor ou em setores complementares cria uma 
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dinâmica concorrencial que abre oportunidades para inovação e aprendizagem, 

constituindo-se em uma saudável prática benéfica à exportação.  

 Um último aspecto que merece ser destacado do trabalho de Fort e 

Couderc (2001) trata das certificações de produto. As certificações indicam a 

região de origem da produção e também atestam o cumprimento de normas 

internacionais ligadas a questões fitossanitárias e de produção sustentável. 

Empresas que possuem as certificações exigidas pelo mercado exterior exportam 

seus produtos com maior facilidade. 

 Informações sobre o mercado estrangeiro é outro aspecto identificado como 

relevante para a discussão de exportação de MPE. Boutary (2000) realizou uma 

investigação quantitativa com empresas de pequeno e médio porte, descobrindo 

que 64,3% das empresas de sua amostra de pesquisa começam a exportar sem 

realizar iniciativas de estudo sobre o mercado estrangeiro no qual pretendem atuar. 

A autora explica que nessas empresas a decisão estratégica de exportar é tomada 

com base em oportunidades de mercado e no conhecimento pessoal dos 

proprietários-dirigentes. Outra descoberta da pesquisa é que 16,7% das empresas 

realizam iniciativas de estudo e prospecção antes de tomar a decisão estratégica 

de exportar; isto traz como consequência um melhor desempenho exportador 

quando comparadas com as demais empresas da amostra. 

A autora testou também se as empresas tinham algum tipo de banco de 

informações sobre o mercado estrangeiro no qual atuam. Foi constatado que essa 

prática é mais comum nas empresas que realizam estudos e prospecção antes de 

iniciar a exportação. Assim sendo, a autora conclui que informações sobre o 

mercado estrangeiro são relevantes, pois auxiliam na tomada de decisões 

operacionais proporcionando habilidades para lidar com novos mercados. 

 Também é relevante discutir as motivações para exportar. A importância 

dessa discussão se dá pelo fato de que elementos motivadores conduzem a 

direcionamentos estratégicos organizacionais (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000). 

 Johanson e Vahlne (1977) constataram que as empresas suecas se 

interessavam pelo mercado internacional após terem conquistado fatias 
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significativas do mercado doméstico. Assim, nos primeiros anos de vida, as 

organizações voltam-se para o mercado doméstico. A motivação para a atividade 

exportadora tende a surgir em organizações maduras que escolheram a 

exportação como uma estratégia de crescimento para conquistar novos mercados. 

 Já Minervini (2001) explica que o fortalecimento do mercado global, 

fundamentado em zonas de livre comércio e tratados internacionais de facilitação 

do comércio, juntamente com os recursos tecnológicos, são motivadores externos 

da organização para exportação. Quanto aos motivadores internos, o autor 

destaca as seguintes possibilidades: 

• Necessidade de operar em um mercado de volumes; 

• Pedidos casuais de importadores; 

• Dificuldades de venda no mercado interno; 

• Melhor aproveitamento das estações do ano; 

• Possibilidade de preços mais rentáveis; 

• Melhor programação para produção; 

• Prolongamento do ciclo de vida de um produto; 

• Para diversificar riscos; 

• Para melhorar a imagem com fornecedores, bancos e clientes; 

• Para equilibrar-se contra a entrada de competidores internos, e 

• Estratégia de desenvolvimento da empresa. 

 No tocante à motivação para exportação especificamente de MPE, é 

importante descrever os seguintes estudos. 

 Ruiz (2005), em sua dissertação de mestrado, investigou os motivos que 

levam a MPE a exportar. Ele identificou as seguintes razões: oportunidade para 

obter maiores ganhos financeiros em razão de margens favoráveis oriundas do 

câmbio; e oportunidade de vender o estoque excedente não consumido pelo 

mercado nacional. Porém, o autor constatou que não há nas MPE estudadas uma 

estratégia de longo prazo voltada para a exportação. Por outro lado, oscilações no 

câmbio ou aumento da demanda no mercado nacional são motivações para 

reorientar as vendas para esse mercado, em detrimento da exportação. Para 
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realizar seu estudo, o autor colheu dados em nove MPE de diversos setores, 

constatando falta de pró-atividade e iniciativa para com a rotina de exportação. 

 Já Lima (2006) explica que o consórcio de exportação também apresenta 

elementos motivadores. É comum que o consórcio tenha um exportador mais 

experiente que explique para os demais membros as vantagens do mercado 

internacional. Essa interação gera maior estímulo para exportação nos membros 

com menor experiência. 

 Outro aspecto importante está nas políticas nacionais de apoio à 

exportação. Programas governamentais motivam organizações de pequeno e 

médio porte a se voltarem para o mercado internacional. Isso foi constatado no 

trabalho de Smallbone et. al. (1999). Esses autores verificaram empiricamente que, 

em países cujas economias se encontram em fase de transição (Bulgária, Polônia 

e repúblicas bálticas), o suporte de políticas governamentais de apoio à 

exportação colabora para o desenvolvimento de atividades junto ao comércio 

internacional. Essas políticas proporcionam o fortalecimento de deficiências 

estruturais como falta de insumos, recursos financeiros e informações sobre o 

mercado estrangeiro. No mesmo estudo, também foi constatado que a maioria das 

organizações exportadoras utiliza recursos financeiros externos para iniciar as 

operações exportadoras; para tanto, são tomados recursos oriundos de empresas 

melhor estruturadas e de órgãos de fomento ao comércio. 

 

2.3. Estratégia Deliberada e Estratégia Emergente 
 Retomando os objetivos específicos da presente dissertação que são 

investigar as etapas de desenvolvimento da gestão estratégica voltada para a 

exportação em MPE fruticultoras, com especial interesse na observação dos 

construtos da estratégia deliberada e estratégia emergente, estes são discutidos 

nas três seções seguintes.  

 

2.3.1. Estratégia Deliberada 
 De acordo com Mariotto (2003), o construto da estratégia deliberada foi 

inicialmente proposto por Mintzberg em 1978. Neste trabalho, Mintzberg investigou 
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a formação da estratégia chegando, à conclusão de que esta pode ser fruto de um 

processo cognitivo de tomada de decisão. Deste processo, identificam-se dois 

tipos de estratégia: pretendida e realizada. A estratégia deliberada encontra-se 

associada à noção de estratégia pretendida.  

 Mintzberg (1978) fundamenta-se na investigação que realizou sobre o 

histórico da montadora alemã Volkswagen. No período entre 1948 e 1958 a 

empresa, logrou êxito em concretizar as seguintes intenções estratégicas 

estabelecidas pela alta administração: (i) fabricar um veículo popular, com elevado 

nível de qualidade técnica; (ii) exportá-lo de maneira agressiva para conquistar 

novos mercados, e (iii) alcançar um padrão de rigor nos serviços de assistência 

técnica. As três intenções foram concretizadas configurando estratégias 

deliberadas. 

 Anos mais tarde, Mintzberg e Waters (1985), ao estudarem o processo de 

formação de estratégias, trouxeram contribuições para o desenvolvimento da 

noção de estratégia deliberada. Os autores entendem que a estratégia deliberada 

pode ser um dos resultados do fluxo contínuo que caracteriza o processo de 

formação da estratégia. Assim, a estratégia deliberada nasce inicialmente de uma 

intenção, porém, para que seja caracterizada plenamente, é necessário que 

ocorram as seguintes condições: 

 1ª) A organização deve demonstrar de maneira clara que as ações 

praticadas nas rotinas de trabalho estão relacionadas com as intenções iniciais;  

 2ª) Pelo fato de a organização se basear em esforços coletivos, para não 

gerar dúvidas de que a intenção ocorreu no âmbito da coletividade organizacional, 

é preciso que a intenção seja comum a todos os atores internos à organização. Ou, 

ao menos, que seja compartilhada ou aceita por aqueles que exercem papéis de 

liderança e exerçam algum tipo de controle sobre os demais, e 

 3ª) A intenção deve ser concretizada em sua plenitude, de tal forma que 

forças exógenas à organização (mercado, políticas, tecnologias) não podem 

exercer poder de influência. Isso quer dizer que o ambiente precisa ser benigno e 

previsível, não apresentado ameaças à concretização da intenção. 
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 Por último, os autores explicam que a ocorrência das três condições 

simultaneamente é algo raro de acontecer, inviabilizando a possibilidade de 

aferição de estratégia deliberada. 

 Já para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), estratégias deliberadas são 

oriundas de intenções realizadas em sua plenitude; encontram-se associadas à 

noção de plano, estando baseadas em processos de controle que certificam a 

implementação das intenções gerenciais. Cabe esclarecer que, nesse livro-texto, 

no qual os autores apresentam o que chamaram por “escolas” de estratégia, a 

estratégia deliberada é mencionada no primeiro capítulo onde são apresentadas 

as ideias iniciais, não estando diretamente vinculada às “escolas” discutidas nos 

capítulos seguintes, isto em razão de entenderem que dificilmente existe uma 

estratégia puramente deliberada. 

 Borge Jr. e Luce (2000) explicam que a estratégia deliberada surgiu a partir 

dos antigos orçamentos e planejamentos criados por grandes empresas de 

consultoria ou por departamentos de planejamento. As principais características 

desses planejamentos são a rigidez e o formalismo. Essas características são 

evidenciadas por meio da atuação da alta cúpula da administração, que conduz 

processos de direcionamentos estratégicos de maneira burocrática e centralizada. 

 Hough e White (2003) contribuem para a discussão, explicando que a 

estratégia deliberada possui uma dimensão racional, com características de 

planejamento, análise e controle. Essas características são desenvolvidas através 

de um processo de monitoramento sistemático do ambiente, que possibilita a 

coleta de informações. As informações geram subsídios para análises. Nas 

análises, são estudadas as possibilidades de direcionamento estratégico, 

resultando em tomadas de decisão que geram planejamentos formais. Pelo fato 

de a coleta de informações do ambiente ser um componente relevante dentro do 

processo de formação da estratégia, Hough e White (2003) explicam que o 

processo de elaboração de planejamento formal é mais adequado em ambientes 

estáveis. Em ambientes instáveis são necessárias elementos de flexibilidade e 

dinamismo que não são possíveis de serem constatados no processo de 

elaboração de planejamento formal descrito pelos autores. 
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 Wiltbank et al. (2006) realizaram uma revisão bibliográfica sobre autores do 

campo da estratégia organizacional. Para os autores a estratégia deliberada está 

associada à noção de planejamento. Neste ponto são os aspectos de análise 

sistemática e disciplinada das alternativas estratégicas, que devem resultar em um 

plano integrado, juntamente com os aspectos de evolução racional baseada em 

informações ambientais. Nesse sentido, autores destacam que as análises devem 

se voltar para detalhes e tendências do ambiente, no sentido de prever incertezas. 

Assim, é possível desenvolver uma postura estratégica proativa para evitar 

situações que possam impactar o desempenho organizacional. 

Quadro 1: Estratégia Deliberada – Características 

Estratégia Deliberada: Características Autor 
Concretização de uma estratégia pretendida. Mintzberg (1978) 
Intenção estratégica concretizada em sua plenitude. Mintzberg e Waters 

(1985) 
Associadas à noção de plano, são baseadas em processos 
de controle que certificam a implementação das intenções 
gerenciais. 

Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel 
(2000) 

Planejamento, rigidez e formalismo. Borge Jr. e Luce 
(2000) 

Racionalidade, análise, planejamento e controle. Hough e White 
(2003) 

Análise sistemática e disciplinada de alternativas 
estratégicas. 

Wiltbank et al. 
(2006) 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

É possível verificar que os autores discutidos apresentam concordância no 

entendimento de estratégia deliberada no aspecto de concretização de uma 

intenção racional estratégica. A partir desse ponto de concordância, surgem as 

características de análise de informações, planejamento, formalismo e controle 

que auxiliam na complementação do entendimento sobre estratégia deliberada.  

 

2.3.2. Estratégia Emergente 
 O construto da estratégia emergente, segundo Mariotto (2003), também foi 

proposto no trabalho de Mintzberg (1978). Mintzberg (1978) explica que a 

estratégia emergente refere-se a uma estratégia realizada que pode ocorrer em 

duas situações: 
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 1ª) Sem que exista uma intenção estratégica inicial; ou  

 2ª) Existindo uma intenção estratégica inicial, ao longo do tempo ocorre um 

deslocamento estratégico, resultando em uma estratégia realizada diferente da 

intenção inicial.  

 Para fundamentar seu raciocínio, Mintzberg (1978) dá como exemplo a 

política externa norte-americana para o Vietnã ao longo das décadas de cinquenta 

e sessenta, na qual é possível constatar o deslocamento estratégico. No final da 

década de cinquenta, sob a tutela do governo Eisenhower, a intenção estratégica 

inicial do governo dos Estados Unidos era contribuir, de maneira passiva, para a 

democratização do Vietnã. Porém, mudanças ocorridas naquele cenário, no qual 

havia sinais de um possível conflito bélico, resultaram no fato de que, em 1961, a 

equipe do novo presidente Kennedy mudasse a intenção do governo norte-

americano. Essa mudança configura o deslocamento estratégico, dando 

oportunidade para o surgimento de uma nova estratégia, diferente da intenção 

estratégica inicial. A partir de então, os Estados Unidos enviaram tropas para o 

Vietnã com a finalidade de treinar os vietnamitas do sul, contra possíveis ataques 

bélicos por parte dos vietnamitas do norte.  

 Já Mintzberg e Waters (1985) explicam que, para ser configurada uma 

estratégia puramente emergente, é necessário verificar a ação do tempo no 

sentido de que a estratégia realizada não esteja vinculada a qualquer intenção 

estratégica, ou que as intenções estratégicas sejam totalmente diferentes da 

estratégia realizada. Assim, a ação do tempo colabora para a realização de uma 

estratégia não prevista e que emergiu ao longo do processo. No entanto, os 

autores explicam que há dificuldades em localizar uma organização na qual as 

lideranças não apresentam nenhum tipo de intenção estratégica, bem como 

ocorram estratégias realizadas muito diferentes das intenções iniciais. Assim, as 

estratégias puramente emergentes são raras, como no caso das estratégias 

puramente deliberadas. 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) explicam que, com freqüência, a 

estratégia emergente nasce a partir do planejamento baseado em estratégia 

deliberada; todavia, mudanças ocorridas no percurso provocam novas tomadas de 
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decisão que, consequentemente, geram estratégias diferentes das pretendidas 

inicialmente. Essas novas estratégias revelam uma capacidade de interação da 

organização com o ambiente trazendo a ideia de aprendizagem. Em outras 

palavras, a organização, a partir de uma intenção inicial, experimenta ações que 

trazem aprendizagens e novos direcionamentos. Assim, as estratégias emergem 

na medida em que, no nível individual ou coletivo, ocorrem aprendizagens a 

respeito de uma situação específica, gerando novos conhecimentos. É importante 

mencionar também que as estratégias emergentes, assim como no caso da 

estratégia deliberada, são apresentadas pelos autores, sem estarem associadas 

às “escolas” de estratégia, também em razão do entendimento de que dificilmente 

ocorrem estratégias puramente emergentes. 

 Para Gerry, Scholes e Witthington (2007), a estratégia emergente surge 

através das atividades cotidianas, no contexto dos processos organizacionais, que 

dão origem a decisões que norteiam a direção no longo prazo, resultando na 

estratégia da organização. Para os autores, a aprendizagem tem um papel 

fundamental, pois é através da aprendizagem que surgem novas orientações para 

a organização. Essas orientações são testadas e validadas, de maneira 

incremental, na própria rotina organizacional, indicando novas diretrizes. 

Para Borges Jr. e Luce (2000), a dificuldade em prever mudanças no 

ambiente propicia o surgimento de estratégia emergente. A estratégia emergente 

corrige a rota da organização e indica limitações operacionais não previstas no 

planejamento inicial, impedindo que a organização continue a adotar medidas 

pouco eficazes. Por isso, a interação com o ambiente é considerada relevante, 

pois a evolução organizacional é considerada como o resultado da interação desta 

com o seu meio.  

 Mariotto (2003) realizou trabalho de revisão bibliográfica sobre estratégia 

emergente no qual explica que há quatro diferentes interpretações para o 

construto. A primeira refere-se à estratégia emergente como um fenômeno 

hierárquico, no qual funcionários dos diferentes níveis hierárquicos percebem 

mudanças no ambiente, com o surgimento de oportunidades para um melhor 
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aproveitamento dos recursos internos. Nesse sentido, a estratégia emerge dos 

níveis mais baixos, sendo endossada pelos escalões de comando. 

 A segunda interpretação concerne ao fenômeno cognitivo, ou seja, a 

estratégia é entendida como uma explicação posterior de fatos já ocorridos. Essa 

explicação é percebida no âmbito coletivo da organização, onde, através de um 

processo mental de ponderação e reflexão, são feitas análises do passado, para 

se explicar uma situação presente. 

 O autor chamou a terceira interpretação de auto-organização de um 

sistema complexo. Nesse ponto é dado como exemplo as abelhas em sua colmeia 

ou formigas em seu formigueiro. Nenhum inseto coordena as ações individuais da 

colônia, contudo a colônia funciona organizadamente. De igual maneira, a 

estratégia emergente pode resultar como a regulação de auto-organização de 

ações organizacionais individuais não coordenadas. 

 A última interpretação proposta por Mariotto (2003) é a estratégia 

emergente como um fenômeno de aprendizagem. Nessa ótica, a estratégia é 

desenvolvida quando a organização corrige suas ações ou corrige seus próprios 

planos. A aprendizagem ocorre a partir da interação entre organização e ambiente, 

gerando novas formas de atuar, revisão de processos, adaptações ao meio e 

aprendizagens com erros e acertos. 

 Por fim, Mariotto (2003) explica que as interpretações são mais 

complementares do que conflitantes, não apresentado aspectos de exclusão 

mútua, podendo ser aplicadas como aspectos diferentes de um único e mais 

complexo fenômeno. 

 Para Wiltbank et al. (2006), a estratégia emergente está associada à noção 

de adaptação. Para os autores, a adaptação ocorre a partir da interação entre a 

organização e o ambiente, em especial quando o ambiente apresenta aspectos de 

dinamismo e instabilidade. Esses aspectos demandam novos direcionamentos 

estratégicos que devem ser adotados rapidamente. Naturalmente, esses 

direcionamentos não foram possíveis de serem previstos nos processos de 

análise e planejamento ligados à estratégia deliberada. Sendo assim, as novas 

estratégias emergem fazendo com que a organização se adapte ao ambiente. Os 
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autores fundamentam o argumento na pesquisa de Grant (2003). Neste trabalho 

foi identificado que, em ambientes de incerteza, a atuação estratégica das 

empresas é baseada em referências estratégicas norteadoras suficientemente 

flexíveis e adaptáveis para permitir a elaboração de estratégias emergentes, 

proporcionando adequações que salvaguardam êxitos em termos de desempenho. 
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Quadro 2: Estratégia Emergente – Características 

Estratégia Emergente: Características Autor 
Concretização de uma estratégia diferente da intenção 
estratégica inicial. 

Mintzberg (1978) 

A ação do tempo colabora para a realização de uma 
estratégia não prevista e que emergiu ao longo do 
processo. 

Mintzberg e Waters 
(1985) 

A organização, a partir de uma intenção inicial, experimenta 
ações que trazem aprendizagens e novos direcionamentos. 
As estratégias emergem na medida em que ocorrem 
aprendizagens a respeito de uma situação específica, 
gerando novos conhecimentos. 

Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel 
(2000) 

Corrige a rota da organização e indica limitações 
operacionais não previstas no planejamento inicial, 
impedindo que a organização continue a adotar medidas 
pouco eficazes. 

Borge Jr. e Luce 
(2000) 

Surge através das atividades cotidianas dos processos 
organizacionais, que dão origem a decisões que norteiam a 
direção no longo prazo. 

Gerry, Scholes e 
Witthington (2007) 

Fenômeno hierárquico, a estratégia emerge a partir da 
contribuição de funcionários dos diferentes níveis 
hierárquicos. 
Fenômeno cognitivo, a estratégia é entendida como uma 
explicação posterior de fatos já ocorridos. 
Fenômeno de auto-organização de um sistema complexo, a 
estratégia resulta da regulação de ações organizacionais 
individuais não coordenadas. 
Fenômeno de aprendizagem, a partir da interação com o 
ambiente aprende-se novas formas de atuar que resultam 
na estratégia. 

Mariotto (2003) 

Novos direcionamentos estratégicos que surgem para gerar 
adaptações a ambientes dinâmicos e incertos. 

Wiltbank et al. 
(2006) 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

 Diante do exposto, é possível constatar que a estratégia emergente possui 

entendimentos diversos, havendo divergências. Contudo, é possível destacar 

como elementos caracterizadores de estratégia emergente a interação com 

ambiente, aprendizagens, novos direcionamentos estratégicos e flexibilidade. 

 

 

 

2.3.3. Relação entre Estratégia Deliberada e Estratégia Emergente 
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 De acordo com o explicado nas duas seções anteriores, nos citados 

trabalhos de Mintzberg (1978), Mintzberg e Waters (1985), e Mintzberg, Ahlstrand 

e Lampel (2000), os construtos da estratégia deliberada e estratégia emergente 

são apresentados em termos teóricos como construtos com poucos pontos de 

aderência entre si, como evidenciado na ilustração abaixo. 

 

Ilustração 3: Estratégia Deliberada e Estratégia Emergente 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 

 Contudo, nesses trabalhos, os autores também admitem que, na prática 

organizacional, é possível encontrar uma complementaridade entre a estratégia 

Estratégia 
Pretendida

Estratégia 
Deliberada

Estratégia 
Realizada

Estratégia

Não-realizada

Estratégia Emergente
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deliberada e a emergente. Essa complementaridade se dá em razão do processo 

da estratégia se encontrar sujeito às forças internas da organização e externas do 

ambiente. Em virtude da interação constante entre as forças, os autores 

consideram como um evento raro a manifestação solitária de um desses 

construtos. Por isso, o processo de elaboração da estratégia apresenta elementos 

ligados tanto à estratégia deliberada quanto à estratégia emergente.  

 Mariotto (2003) está de acordo com a ideia de complementaridade. O autor 

não descarta a importância de elementos de racionalidade, como o planejamento 

estratégico, que está ligado à noção da estratégia deliberada. Contudo, o 

ambiente dinâmico e complexo abre necessidades para agregar elementos 

emergentes. Assim, a estratégia deve ser encarada como um processo de 

formação contínuo, onde há uma interação entre ação e definição de objetivos 

detalhados, ou seja, decisões emergentes devem apresentar relações com a visão 

e o planejamento organizacional em curso. Para o autor, a dinâmica de 

complementaridade demonstra que elementos deliberados servem como modelo 

ou referência para explicar sucessos anteriores, oferecendo diretrizes para a ação, 

ao passo que os aspectos emergentes servem para proporcionar consistência, 

continuidade e durabilidade ao comportamento estratégico. Sendo concluído, que 

a formação contínua de estratégia deve coexistir com o planejamento estratégico. 

 Wiltbank et al. (2006) também advogam pela complementaridade entre 

estratégia deliberada e estratégia emergente. Para os autores, a 

complementaridade proporciona rapidez e assertividade de decisões, isto sendo 

possível quando os processos de tomada de decisão levam em conta aspectos 

racionais, como informações e breves análises do ambiente juntamente com 

aspectos de flexibilidade e adaptabilidade. Nesse sentido, os autores acrescentam 

que a atividade de planejamento pode prever mais rapidamente necessidades de 

adaptações. Assim é possível que sejam desenvolvidos sistemas racionais que 

facilite inovações e mudanças; aqui os autores sugerem como exemplo a adoção 

de orientações estratégicas norteadoras das metas organizacionais, flexíveis o 

suficiente para permitir emersão de novos direcionamentos estratégicos que 

aproveitem oportunidades de mercado. 
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 A ideia da complementaridade é válida para investigar o fenômeno da 

estratégia em MPE. É o caso da pesquisa de Santos, Alves e Almeida (2007), 

onde foi estudado o processo de formação da estratégia em MPE do centro-oeste 

mineiro. Os autores verificaram uma tendência na formação de processos de 

estratégia ligados aos aspectos da estratégia deliberada com planejamento formal. 

Também foram constatados aspectos de mudança e inovação, surgidos a partir de 

estímulos ambientais revelando aspectos emergentes.  

 Nesse trabalho também foi descoberto que as MPE que apresentaram 

desempenho acima da média global, quando comparadas com o universo de MPE 

que fizeram parte da amostra de pesquisa, os processos de formação de 

estratégias apontaram para um balanceamento entre as estratégias deliberada e 

emergente. Por isso, os autores advogam que a dinâmica da complementaridade 

é salutar para o desenvolvimento de estratégias consistentes. Essa constatação 

encontra-se sintetizada na seguinte conclusão: 

 
Uma estratégia puramente deliberada reduziria as possibilidades de 

aprendizagem e mudança, enquanto uma estratégia puramente 

emergente poderia levar à falta de controle do processo estratégico. É 

razoável imaginar que “boa” parte dos resultados obtidos pela 

organização seja fruto de ações emergentes. No entanto, não se pode 

ignorar que os estrategistas precisam se envolver também em uma 

série de atividades formais e sistemáticas (SANTOS; ALVES; 

ALMEIDA, 2007, p. 71). 

 

 Contribui para o presente raciocínio o trabalho de Lima (2000). Esse autor 

realizou pesquisa bibliográfica com o objetivo de conhecer a relação da estratégia 

emergente para a formação de estratégia em MPE. Para Lima (2000), existe a 

complementaridade entre um aspecto intencional da formação de estratégia, ou 

seja, estratégia deliberada, com um outro aspecto informal, o qual o autor 

entendeu como estratégia emergente.  

 Um dos estudos visitados no trabalho de Lima (2000), cujo teor é pertinente 

para discussão, é o trabalho de Mintzberg (1987). Mintzberg (1987) explica que, 
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na prática, a formação de estratégia anda sobre duas pernas: uma perna é a 

estratégia deliberada e a outra a estratégia emergente. Para Mintzberg (1987), 

uma estratégia unicamente deliberada pode apresentar características de controle, 

prejudicando processos de aprendizagem, ao passo que uma estratégia 

exclusivamente emergente é muito informal, inviabilizando o controle. Por isso, 

tem-se a relevância de que as duas coexistam simultaneamente. 

 Outra contribuição importante para a presente discussão refere-se à 

investigação de Terence (2008). A autora, em sua tese de doutorado, investigou o 

processo de criação de estratégias em MPE, levando em consideração os 

construtos da estratégia deliberada e da estratégia emergente. Com relação 

especificamente à estratégia deliberada, a autora realizou descobertas que 

resgatam ideias já discutidas neste capítulo, tais como: decisões tomadas pela 

alta administração baseadas em informações e processos racionais de 

planejamento (BORGES JR. e LUCE, 2000).  

Já na noção de estratégia emergente, as descobertas de Terence (2008) 

remetem às ideias de Gerry, Scholes e Witthington (2007), quais sejam, ações 

realizadas no cotidiano que possibilitam solucionar problemas e aproveitar 

oportunidades, apresentando características de criatividade.   

 Para Terence (2008), estratégia deliberada e estratégia emergente 

coexistem simultaneamente de maneira complementar e interdependente. Essa 

coexistência abrange os seguintes aspectos:  

(a) Ações operacionais e intuitivas; 

(b) Análise de informações; criatividade para antecipar cenários e tomar 

decisões, e  

(c) Objetivos claros e detalhados para algumas ações, e gerais para outras.  

 Portanto, Terence (2008) conclui que a criação de estratégias surge pela 

via emergente, baseando-se na informalidade, mas também sendo possível a via 

deliberada com fundamento em processos formais. A dinâmica interativa entre 

aspectos intuitivos e racionais permite afirmar que não há estratégia puramente 

deliberada tampouco totalmente emergente.  
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Ilustração 4: Criação de Estratégias em MPE 

Estratégia Deliberada
Estratégia Emergente

Criação de Estratégias em MPE

Racionalidade Controle Intuição 
Informalidade

Mudança

Fonte: Adaptado de Santos, Alves e Almeida (2007); Terence (2008). 
 

 O modelo evidencia que tanto a estratégia deliberada quanto a estratégia 

emergente influenciam de maneira dinâmica e complementar a elaboração de 

estratégias em MPE. Elementos que caracterizam a estratégia deliberada são a 

racionalidade juntamente com o controle, ao passo que a estratégia emergente 

apresenta como elementos caracterizadores a intuição oriunda da informalidade e 

aprendizagem, que repercute em mudanças. 

 É importante esclarecer que o modelo acima foi concebido com base nos 

trabalhos de Santos Alves e Almeida (2007) e Terence (2008), por se tratar de 
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investigações específicas sobre MPE, apresentando uma grande pertinência em 

relação à presente dissertação. Contudo, em termos conceituais, as conclusões 

desses autores apresentam níveis de congruência com os demais trabalhos sobre 

estratégia deliberada e estratégia emergente apresentados nas duas seções 

precedentes e na presente seção. Por isso, o modelo faz uma síntese da interação 

entre estratégia deliberada e estratégia emergente para criação de estratégias. 

 Tecidas essas considerações, na próxima seção são discutidas as 

questões da aprendizagem e de sua consequente relação com a estratégia 

deliberada e a estratégia emergente.  

 

2.4. Aprendizagem e Estratégia 
 Assim como os construtos da estratégia deliberada e da estratégia 

emergente, o tema aprendizagem também se encontra inserido nos objetivos 

específicos desta pesquisa, razão pela qual justifica-se a presente discussão. 

 Para iniciar a discussão, é importante resgatar os autores mencionados na 

seção 2.3.2., quais sejam, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), Borges Jr. e 

Luce (2000), Mariotto (2003), e Gerry, Scholes e Witthington (2007), para os quais 

a noção da estratégia emergente traz consigo a ideia de aprendizagem. A 

interação da organização com o ambiente gera aprendizados organizacionais que 

resultam em estratégias emergentes. Contudo, cabe discutir trabalhos anteriores 

que contribuíram para relacionar o construto da aprendizagem com o construto da 

estratégia emergente.  

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) explicam que a noção de 

aprendizagem em estratégia surgiu a partir das ideias de Lindblom (1959). Este 

autor estudou a formulação de políticas de governo, chegando à conclusão de que 

não existe um processo estratégico claro, controlado e ordenado, mas sim algo 

confuso no qual os estrategistas têm como desafio lidar com uma vasta 

complexidade. Dessa maneira, Lindblom (1959) questiona o intelectualismo e a 

ortodoxia cartesiana no campo da estratégia. 

 Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), o argumento de Lidblom 

(1959) contrariou uma lógica racional, sendo considerado pertinente para 
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descrever uma realidade com a qual empresas e governos já estavam 

familiarizados. É neste ponto que entra a contribuição de Quinn (1980). Para este 

autor, a estratégia baseada em planejamento apresenta características de rigidez 

e burocracia, sendo distante das necessidades prementes da organização. Outro 

aspecto destacado por ele é que as decisões estratégicas mais importantes são 

tomadas fora do processo de planejamento formal, sendo esta realidade comum 

em organizações com elevado nível de empreendedorismo ou em organizações 

pequenas. O autor também argumenta que a literatura gerencial e a literatura 

técnica sobre estratégia e planejamento apresentam modelos sofisticados de 

sistemas que não funcionam da maneira que seus idealizadores conceberam. 

Para fazer face a estas deficiências, Quinn (1980) desenvolveu a noção do 

incrementalismo lógico. 

 Para Quinn (1989), os executivos apresentam a tendência de lidar 

conscientemente com os acontecimentos cotidianos porém isto acontece de 

maneira incremental, ou seja, cada acontecimento traz possibilidades de 

aprendizagem. O incrementalismo lógico é resultado de uma interação dinâmica 

entre um estrategista e o ambiente, ou seja, uma estratégia deliberada sofre 

mudanças e adaptações na medida em que é testada concretamente. O processo 

incremental é passível de aplicação em situações de urgência que demandam 

decisões rápidas. Também é aplicável em estratégias de longo prazo baseadas 

em um futuro incerto. Aqui o incrementalismo lógico auxilia a lidar com imprevistos, 

evitando erros ou perdas, sempre focando no êxito organizacional.  

 Outro ponto é que, para Quinn (1989), a organização é composta por uma 

série de subsistemas divididos nas atividades de diversificação, reorganização e 

relações externas. Dessa forma, o incrementalismo colabora para limitar todos os 

subsistemas, construindo uma base lógico-analítica, que serve para desenvolver 

um padrão consistente para fundamentar tomadas de decisões. O autor conclui 

também que a relevância do incrementalismo lógico é grande por despertar a 

proatividade. 

 A relação da aprendizagem com a estratégia empresarial não está 

subordinada exclusivamente ao construto da estratégia emergente. Há outros 



51 
 

pontos de ligação, como a relação com a estratégia deliberada. A aprendizagem 

pode estar associada a processos racionais de análise que resultam em 

planejamento futuro. Esse planejamento encontra-se baseado em intenções 

estratégicas que objetivam a adequação da organização às mudanças ambientais 

e o aumento da capacidade competitiva.  

 Garvin (1993) explica que a assimilação de novas ideias é essencial para o 

processo de aprendizagem organizacional, o qual também pode ser impulsionado 

por estímulos oriundos de elementos externos à organização. Para o autor, o 

processo de aprendizagem organizacional é baseado em cinco práticas: (i) adoção 

da aprendizagem na resolução sistemática de problemas; (ii) disposição para 

experimentar novas abordagens; (iii) disposição para aprender com a própria 

experiência ou história; (iv) disposição para aprender com as próprias e melhores 

experiências e com as melhores experiências dos outros, e (v) capacidade de 

transferir conhecimentos de maneira rápida e eficiente para toda a organização. 

Isso posto, o autor define uma empresa com habilidades de aprender da seguinte 

maneira: 
(...) é uma organização com habilidades para criar, adquirir e transferir 

conhecimentos e modificar seu comportamento, refletindo novos 

conhecimentos e estímulos (GARVIN, 1993, p. 80). 

 

 Quanto à estratégia, Garvin (1993) explica que a aprendizagem 

organizacional propicia a revisão de processos de estratégia em andamento 

através da análise de mudanças ocorridas no ambiente competitivo. Essa análise 

gera mudanças na estrutura interna da organização que têm por finalidade o 

aumento da capacidade competitiva.  

 Slater e Narver (1995) estudaram a questão da aprendizagem 

organizacional relacionada à orientação para o mercado. Os autores verificaram 

que o processo de aprendizagem organizacional gera novos conhecimentos, que 

mudam o comportamento dos membros da organização, resultando em um melhor 

entendimento destes em relação ao mercado em que a organização atua.  

 Slater e Narver (1995) explicam que a aprendizagem organizacional, 

quando bem direcionada, pode sustentar vantagens competitivas em momentos 
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de incerteza. Dentre os itens que caracterizam uma organização que adquire 

conhecimentos, há a cultura empreendedora voltada para a aceitação de novas 

idéias, que resultam em inovações e na renovação da organização como um todo. 

A relevância do marketing para a aprendizagem também é destacada pelos 

autores. Através do marketing são adquiridos novos conhecimentos sobre o 

ambiente externo, que auxiliam todo o processo de aprendizagem.  

Slater e Narver (1995) explicam ainda o aspecto estratégico no contexto da 

aprendizagem da seguinte forma: direcionamentos estratégicos devem ser 

flexíveis o suficiente para permitir a aquisição de novos conhecimentos. 

 Para Thomas, Sussman e Henderson (2001), o processo de aprendizagem 

aplicado ao desenvolvimento de estratégias tem por finalidade gerar 

conhecimentos para a elaboração de estratégias. Está associado ao contexto e ao 

propósito no qual se encontra a organização. Os novos conhecimentos resultam 

de informações coletadas em fontes específicas, que são interpretadas e 

validadas no âmbito interno da organização. Resultados práticos de todo o 

processo se manifestam nas atividades cotidianas como produção, transporte e 

armazenagem por meio de mudanças nas rotinas de trabalho, mudanças estas 

que refletem os processos de aprendizagem que alteram o direcionamento 

estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5: Aprendizagem – Características 
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Vantagem Competitiva

Mudança Organizacional

Estratégias Flexíveis

Novos conhecimentos

Aprendizagem

Fonte: Adaptado de Slater e Narver (1995); Thomas, Sussman e Henderson (2001). 
 
 Esse modelo ilustra como a aprendizagem se relaciona com outros 

aspectos da realidade organizacional. Processos de aprendizagem surgem 

através da aquisição de novos conhecimentos; para tanto são necessárias 

estratégias flexíveis, as quais possibilitam internalização dos novos 

conhecimentos. Isso pode gerar mudança organizacional através da adoção de 

novas rotinas, sendo que o somatório de todos esses aspectos gera vantagem 

competitiva. 

 Isso posto, nas duas seções seguintes, a relação entre aprendizagem, 

estratégia deliberada e estratégia emergente é discutida dentro do contexto 

estratégico das MPE. Essa discussão é necessária pois, seguindo o argumento da 
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seção 2.2., os autores discutidos na presente seção desenvolveram investigações 

a partir de contextos políticos ou de organizações de grande porte. Portanto, é 

necessário verificar se, no contexto das MPE, levando em consideração suas 

características idiossincráticas, há viabilidade para desenvolver a mesma relação 

entre os construtos. 

 
2.4.1. Estratégia Deliberada e Aprendizagem em MPE 
 No modelo apresentado na ilustração 3, a estratégia deliberada é apontada 

como um elemento importante para a criação de estratégia em MPE. Assim sendo, 

o modelo indica como elementos caracterizadores de estratégia deliberada a 

racionalidade e o controle. Para efeitos da presente investigação, estratégia 

deliberada e aprendizagem se unem quando uma organização adquire novos 

conhecimentos, que resultam em mudanças comportamentais dentro de uma 

perspectiva racional, com fundamento em processos de controle. 

A racionalidade opera contribuindo para a internalização de novas posturas, 

amparando a análise da relação entre ambiente externo e estrutura interna. Isso 

permite que processos de planejamento sejam formulados e reformulados com 

base em processos de aprendizagem, sendo o objetivo adequar, da melhor 

maneira, a organização ao seu contexto competitivo. 

 O trabalho de Li, Li e Dalgic (2004) descreve esses processos propondo um 

modelo para internacionalização de MPE. O modelo é composto por três fases.  

 Na primeira fase, chamada de “antecedente”, ocorrem processos de 

aprendizagem da seguinte forma: no ambiente externo, são realizadas pesquisas 

de mercado para identificar oportunidades e conhecer o perfil do consumidor; no 

âmbito interno, a organização avalia seus recursos e suas capacidades, 

verificando a necessidade ou não de inovações e novas tecnologias. Neste ponto, 

também é avaliada se a experiência internacional que a organização possui é 

suficiente para iniciar atividades no mercado internacional. 

 O aspecto formal, ligado à racionalidade e ao controle, se encontra na 

segunda fase, chamada de “planejamento”. Como o próprio nome indica, nessa 

fase, é elaborado um planejamento para implementar os processos de mudanças 
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necessários para que a organização consiga atingir os níveis de exigência do 

mercado exterior, facilitando a superação de barreiras de entrada. Isso também 

auxilia para que o início das atividades no novo mercado ocorra com êxito. Os 

autores advogam que as fases antecedente e de planejamento devem ser 

desenvolvidas de maneira sistemática e contínua. Outro ponto destacado é que o 

planejamento deve ocorrer mais de maneira interativa do que linear. 

 A terceira e última fase do modelo é chamada de “execução”, com o 

consequente início dos negócios internacionais. Nela os aprendizados e 

planejamentos resultam na adequação da estrutura interna para atender as 

demandas do mercado internacional, o que gera a diminuição de riscos e 

incertezas, além de impactar na redução da distância psíquica. 

 

2.4.2. Estratégia Emergente e Aprendizagem em MPE 
 Seguindo o mesmo raciocínio apresentado no começo da seção anterior, o 

modelo da ilustração 3 apresenta a estratégia emergente como outro elemento 

relevante para criação de estratégia em MPE. O modelo aponta como elementos 

caracterizadores de estratégia emergente: a intuição, a informalidade, a mudança 

e a aprendizagem.  

 Dessa forma, processos de aprendizagem podem emergir de uma interação 

não controlada e confusa entre estrategista e ambiente. Essa interação pode 

evoluir para aquisições incrementais de novos conhecimentos, as quais podem 

resultar em tomadas de decisão rápidas diante de cenários com características de 

urgência. 

 Para efeitos da presente pesquisa, a relação entre estratégia emergente e 

aprendizagem se dá pela interação dinâmica entre ambiente externo e 

organização. Nesse sentido, o incrementalismo lógico é considerado pertinente 

para fundamentar processos de aprendizagem que resultam em estratégias 

emergentes, justamente por não se vincular exclusivamente a intenções 

estratégicas, mas, sim, com respostas rápidas a mudanças ambientais, respostas 

essas que salvaguardam a longevidade organizacional. 
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 Dentro dessa óptica, cabe citar a pesquisa de Collinson e Houlden (2005) 

sobre processos de decisão e de orientação para o mercado relativos à 

internacionalização de MPE inglesas. Os autores fundamentaram a pesquisa no 

construto da distância psíquica, entre outros. 

Constata-se assim que a experiência internacional de membros da 

organização colabora para que o encurtamento da distância psíquica, bem como 

repercutem em mapas mentais (mapa mental pode ser considerado como uma 

visão pessoal e intuitiva que forma a mentalidade de uma pessoa) com grande 

correspondência com a orientação da empresa para o mercado estrangeiro, 

havendo grande relação entre a experiência pessoal internacional com a 

estratégia organizacional. Para Collinson e Houlden (2005), isso ficou ainda mais 

evidente no caso de MPE com um único membro com experiência internacional. 

Segundo os autores, este se tornou uma figura chave para todo o processo 

estratégico, abrindo espaço para aplicação no direcionamento estratégico da 

empresa de elementos oriundos da intuição, bem como para processos 

incrementais de aprendizagem. Assim sendo, o mapa mental, baseado na 

experiência pessoal, reflete em termos práticos na maneira com que os riscos são 

assumidos e as decisões são tomadas, possibilitando decisões intuitivas, sem que 

ocorra um processo formal de planejamento. Respondentes com maior 

conhecimento pessoal sobre o mercado estrangeiro, empreenderam processos de 

internacionalização mais assertivos. 

 Collinson e Houlden (2005) concluem que os mapas mentais 

desempenham uma função chave na elaboração de estratégias, influenciando 

ativamente o processo de criação de estratégias. Por isso, a esse respeito os 

autores desconsideraram outros fatores de influência. Contudo, defendem a ideia 

de que os mapas mentais são eficientes para guiar processos de 

internacionalização em MPE, gerando um rápido comprometimento organizacional 

para aproveitar oportunidades emergentes, intrínsecas ao atual cenário dos 

negócios internacionais, resultando em possibilidades de ganho com estratégias 

competitivas. 
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2.4.3. Considerações sobre Estratégia Deliberada, Estratégia Emergente e 
Aprendizagem 
 Nas duas seções precedentes foram discutidas, separadamente, por um 

lado, a relação entre estratégia deliberada e a aprendizagem e, por outro lado, 

entre estratégia emergente e a aprendizagem em MPE. Considerou-se a 

complementaridade sobre a aplicação da estratégia deliberada e estratégia 

emergente para o processo da criação da estratégia em MPE. Pois essas são 

oriundas de processos de aprendizagem surgidos a partir da interação com o 

ambiente.  

Por isso, o modelo apresentado na seção 2.3.3., levando em conta esse 

argumento, ganha a seguinte forma: 

Ilustração 6: Estratégia e Aprendizagem em MPE 

Estratégia Deliberada
Estratégia Emergente

Estratégia e Aprendizagem em MPE

Aprendizagem

Racionalidade + Controle Intuição + Informalidade + Mudança

Interação com o Ambiente

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas pesquisas bibliográficas. 
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 O modelo acima foi elaborado com base nas ideias apresentadas nas duas 

seções anteriores, para demonstrar que a aprendizagem pode estar ligada tanto à 

estratégia deliberada quanto à estratégia emergente. Outro aspecto é que o 

processo de aprendizagem ocorre a partir da interação entre organização e seu 

ambiente externo. 

 A próxima seção trata da gestão estratégica, pertinente para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

2.5. Gestão Estratégica  
 Para iniciar a discussão da presente seção, o primeiro trabalho apresentado 

é o de Santos (2008). O autor explica que o conceito de gestão estratégica é 

interpretado como sinônimo de outros conceitos ligados ao campo da estratégia, 

como planejamento estratégico, reflexão estratégica ou plano estratégico. Contudo, 

o autor esclarece que, embora relacionados, esses conceitos não podem ser 

considerados sinônimos, pois, na realidade prática, cada um possui um significado 

consideravelmente diferente. O autor buscou fundamentos em outros autores do 

campo da estratégia de acordo com o quadro abaixo: 

Quadro 3 – Definições de Gestão Estratégica. 

Gestão Estratégica: Características Autor 
Processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, escolha e 
implementação de estratégia. 

Mintzberg 
(1994) 

Processo pelo qual os gestores formulam e implementam estratégias 
tendentes à consecução dos objetivos da organização. O processo é 
composto por dois subprocessos: 1º) Formulação da estratégia; 2º) 
Implementação da estratégia. 

Bartol e Martin 
(1998) 

Constante integração dos processos incrementais simultâneos de 
formulação e implementação de estratégias. 

Quinn (1980) 

Fonte: Adaptado de Santos (2008, p. 325, 326 e 327). 

 A partir das ideias acima, Santos (2008) propõe que a gestão estratégica 

constitui-se em um processo sistemático e dinâmico que envolve planejamento, 

organização e controle de um sistema de valor, com base no qual a organização 

busca atender necessidades de clientes objetivando a criação ou manutenção de 

vantagens competitivas. Esses passos devem estar alinhados com a missão e 

com os objetivos organizacionais, devendo ser realizados com eficácia e eficiência.  
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 Assim sendo, para o autor, a gestão estratégica possui as seguintes 

características: 

 a) É um processo de gestão por envolver atividades de planejamento, 

organização e controle; 

 b) É relevante para a consecução da missão e objetivos organizacionais por 

propiciar a criação ou manutenção de vantagens competitivas, e 

 c) É um processo que está ligado à estratégia, mesmo que esta não tenha 

sido deliberada de maneira formal, sendo válido para processos estratégicos 

informais e intuitivos. 

 Uma outra definição de gestão estratégica é proposta por Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008). Para os autores, a gestão estratégica compreende um conjunto 

completo de compromissos, decisões e ações necessárias para uma organização 

conquistar competitividade e adquirir lucro. Para tanto, é necessário analisar o 

ambiente externo e interno, para estabelecer quais recursos, capacidades e 

competências servirão como base para dar início ao processo. A partir dessas 

informações, a organização deve definir a visão e missão, formulando também a 

estratégia. Os autores prescrevem que, ao formular a estratégia, é importante que 

esta se encontre integrada ao contexto competitivo no qual a organização se 

encontra, devendo as ações subsequentes também respeitarem as disposições 

ambientais. Por isso, a gestão estratégica torna-se um processo dinâmico, por 

estar sujeita às diversas forças que influenciam na obtenção de ganhos e 

competitividade. 

 Dessa forma, os autores explicam que, diante da realidade da economia 

globalizada, na qual produtos, serviços, tecnologias e ideias transitam livremente 

graças aos recursos tecnológicos, a gestão estratégica representa uma peça 

chave para a sobrevivência das organizações. A partir desses argumentos, os 

autores sugerem que, em um cenário no qual ocorrem mudanças rápidas, é 

necessário adquirir conhecimentos e informações para decidir sobre quais 

estratégias devem ser criadas, e, logo após, implementadas.  

 Diante do exposto, nos dois trabalhos ora mencionados, é possível 

encontrar aspectos ligados às noções de estratégia deliberada e estratégia 
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emergente. Os autores apresentam aspectos de racionalidade e formalismo sendo 

concomitantes a necessidades de resposta rápida baseada em processos 

intuitivos. Nesse sentido, aparece também, ainda que tacitamente, a noção de 

aprendizagem a partir da interação com o ambiente.  

 No tocante especificamente à da gestão estratégica das MPE, abaixo são 

apresentadas pesquisas cujas descobertas se encontram associadas às noções 

de estratégia emergente e aprendizagem. 

 Lima (2002) estudou o tema da gestão estratégica em MPE sob óptica 

sistêmica, baseando-se na metodologia de sistemas flexíveis de Checkland e 

Scholes (1999). Nesse sentido, a gestão estratégica pode resultar de um processo 

circular de aprendizagem no qual a formulação e a implementação são definidas 

de maneira mútua e contínua, explicando: o proprietário-dirigente é figura central 

que direciona o sentido preponderante da aprendizagem estratégica, porém a 

gestão estratégica engaja outros membros da organização a tomarem medidas 

organizacionais consideradas necessárias para mudar a realidade da empresa em 

razão de seu ambiente, resultando em visão aprendida e compartilhada. Há três 

níveis de aprendizagem:  

 (a) nível individual concentrado na pessoa do proprietário-dirigente; 

 (b) nível coletivo envolvendo os membros da equipe de direção que 

participam da gestão estratégica, e  

 (c) nível de toda organização.  

 Dessa forma, a perspectiva da gestão estratégica deixa de ser interpretada 

de maneira linear e deixa também de ser focada apenas na pessoa do 

proprietário-dirigente, ganhando um caráter cíclico com toda a organização sendo 

envolvida no processo. 

 Por outro lado, constatações empíricas revelam que a gestão estratégica 

em MPE pode ocorrer de maneira incipiente, pouco desenvolvida e reativa, 

concentrando na intuição do proprietário-dirigente o êxito ou não da organização. 

Essa conclusão foi extraída do trabalho de Teixeira e Barbosa (2003), que 

estudaram a gestão estratégica em pequenas e médias empresas sergipanas, sob 

os seguintes pontos: (i) existência de missão e valores; (ii) ambiente empresarial e 
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mudanças ocorridas nos setores nos quais as empresas estão inseridas; (iii) 

influência da conjuntura econômica; (iv) posicionamento das empresas, e (v) 

possibilidades de crescimento. Em termos gerais, foi verificado que o proprietário-

dirigente concentra na sua pessoa o comportamento estratégico da empresa, 

sendo também o principal responsável pelo processamento das informações 

advindas do ambiente externo, definindo assim as ações de gestão estratégica. As 

autoras também verificaram que os conhecimentos básicos de estratégia são 

escassos e há baixo conhecimento das mudanças ambientais. Estas são 

percebidas após terem ocorrido. Porém, quando percebidas as mudanças, são 

introduzidas novas tecnologias, repercutindo na qualificação dos recursos 

humanos e na melhoria da qualidade dos produtos, que passam a ser 

comercializados com preços mais competitivos. 

 A questão das redes de relacionamento para o desenvolvimento da gestão 

estratégica em MPE foi estudada por McGovern (2006). O autor verificou que as 

redes de relacionamento contribuem para a aquisição de novos conhecimentos e 

para a realização de aprendizagem, aprimorando habilidades e a operação 

organizacional como um todo. Isso colabora para que a organização atinja um 

novo posicionamento antes de seus competidores. Para tanto, é necessário que a 

organização direcione seus recursos internos para o novo objetivo e, ao mesmo 

tempo, fazendo com que sejam buscados no ambiente externo os recursos  

necessários para implementação da gestão estratégica. Nesse ponto, através das 

redes de relacionamento é possível atender as deficiências com maior velocidade. 

 Abaixo, seguem trabalhos sobre gestão estratégica em MPE associados 

aos construtos de estratégia deliberada e aprendizagem. 

 D’Elia e Zouain (2008) estudaram empresas de médio e pequeno porte de 

base tecnológica que exportam equipamentos eletromédicos para o mercado 

europeu. O objetivo dos autores foi identificar práticas adotadas para superar as 

barreiras ao comércio internacional. Os autores concluíram que em termos da 

normatização que determina a qualidade dos equipamentos, as normas europeias 

são próximas às estabelecidas por órgãos brasileiros correlatos, como o 
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INMETRO. E, como fatores críticos de sucesso para a longevidade organizacional 

operando no mercado europeu, os autores identificaram as práticas abaixo: 

 (i) Capacitação e treinamento dos colaboradores; 

 (ii) Comprometimento dos colaboradores para com os objetivos da empresa; 

 (iii) Produtos com custo baixo e qualidade equivalente ou superior aos 

concorrentes; 

 (iv) Participação em feiras de negócios e congressos no exterior; 

 (v) Investimento em infraestrutura (equipamentos, laboratórios, produção); 

 (vi) Investimento em PD&I, e 

 (vii) Utilização de recursos públicos obtidos através das agências de 

fomento. 

 Dos trabalhos sobre gestão estratégica em MPE ora mencionados, é 

possível reforçar o argumento da complementaridade dos construtos da estratégia 

deliberada e estratégia emergente, associados ao construto da aprendizagem, de 

acordo com o modelo da ilustração 4. Reforçando esse raciocínio, pode-se citar a 

pesquisa de Fillis (2001). 

O autor estudou os meios que as MPE utilizam para implementar 

direcionamentos estratégicos para a exportação. Ele verificou que nem sempre o 

planejamento formal e a proatividade são as características preponderantes. 

Contingências de mercado podem servir como meio de abertura de negócios no 

exterior, desde que a organização esteja atenta para as novas possibilidades, 

como é possível depreender das seguintes palavras do autor: 
Muitas empresas realizam negócios por vias altamente informais, não 

estruturadas e reativas. Enquanto outras desenvolvem mecanismos, 

ao longo do tempo, de abordagem qualificada na qual inovação e 

identificação resultam no final possibilidades de obtenção de 

vantagens competitivas. (FILLIS, 2001, p.777-778). 

 

 Fillis (2001) explica o paradoxo por meio dos construtos de 

empreendedorismo e marketing. Empresas empreendedoras não possuem um 

processo sequencial, contínuo e direcionado para o mercado internacional. Pelo 

contrário, a postura empreendedora aproveita oportunidades externas de mercado, 
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a partir de sua estrutura interna, sem o desenvolvimento seqüencial de longo 

prazo (essa explicação pode ser associada ao construto da estratégia emergente). 

Por outro lado, empresas baseadas no marketing desenvolvem estruturas para 

atender o mercado internacional, visualizando períodos de longo prazo (já este 

último remete ao construto da estratégia deliberada). 

Ante o exposto, a gestão estratégica em MPE pode ser entendida como a 

implementação de estratégias, sejam elas deliberadas ou emergentes, de acordo 

com o representado na ilustração abaixo. 

Ilustração 7: Gestão Estratégica em MPE 

Estratégia 
Deliberada Estratégia 

Emergente

Gestão Estratégica em MPE

Gestão Estratégica

Implementação

Aprendizagem

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas pesquisas bibliográficas. 
 

 O modelo acima foi concebido com base nos modelos das ilustrações 3 e 7. 

Nele contém os construtos apresentados no modelo de delimitação mencionado 

na seção 1.1.: a aprendizagem, a estratégia deliberada, a estratégia emergente e 



64 
 

a gestão estratégica (no modelo de delimitação há o construto da exportação não 

mencionado no modelo acima). Portanto, o modelo acima explica que a gestão 

estratégica em MPE refere-se à implementação de estratégia delibera e estratégia 

emergente, sendo que esses dois tipos de estratégia podem ser influenciadas por 

processos de aprendizagem.  

Dessa forma, para efeitos da presente dissertação, a gestão estratégica em 

MPE é entendida como a operacionalização, nas rotinas organizacionais, de 

direcionamentos estratégicos baseados em estratégia delibada, estratégia 

emergente e aprendizagem, podendo os três ocorrerem em momentos separados 

ou simultâneos. 

 Concluído o presente capítulo de revisão da literatura, no capítulo seguinte 

são apresentados os métodos empregados nesta dissertação. 
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3. Métodos de Pesquisa 
 A pesquisa aqui descrita teve por objetivo investigar como é realizada a 

gestão estratégica voltada para a exportação em MPE fruticultoras, 

caracterizando-se como uma pesquisa exploratória (SELLTIZ; WRIGHSTMAN; 

COOK, 2004; ACEVEDO; NOHARA, 2007).  

Para descrever o fenômeno de maneira rica e bem fundamentada, foi 

escolhida a abordagem qualitativa. De acordo com Vieira (2004), a pesquisa 

qualitativa permite o levantamento de uma vasta gama de dados sobre uma 

amostra pequena, proporcionando a compreensão dos fatos da realidade social a 

partir de seu contexto. 

 Yin (2001) destaca que o problema de pesquisa define o método e não o 

contrário. Pesquisas cujo problema inicia com as palavras “como” e “por que” 

devem ser preferencialmente investigadas através do método do estudo de caso. 

No estudo em questão, a pergunta de pesquisa foi: Como é realizada a gestão 
estratégica voltada para a exportação em MPE fruticultoras? 
 

3.1. Características Metodológicas do Estudo 
 De acordo com Mason (1996), a pesquisa qualitativa apresenta, entre 

outras características, perfil exploratório, no qual a lógica e a coerência 

encontram-se baseadas em uma variedade de técnicas como entrevistas formais, 

informais, observações de campo, análise histórica e etnográfica, oferecendo 

descrições ricas e bem fundamentadas, juntamente com explanações sobre 

processos em contextos locais identificáveis. 

 Entre as cinco tradições de pesquisa qualitativa descritas por Creswell 

(1998), (a saber: pesquisa biográfica, pesquisa fenomenológica, teorização 

embasada, pesquisa etnográfica e estudo de caso), optou-se pelo estudo de caso. 

Para Stake (1994), o estudo de caso é cabível em pesquisas nas quais o objeto de 

estudo é uma pessoa, um programa, uma instituição, uma empresa, ou um 

determinado grupo de pessoas. No caso abordado nesta dissertação, o objeto de 

estudo refere-se à MPE fruticultoras que efetuam a atividade de exportação.   



66 
 

 De acordo com Yin (2001), para realizar um estudo de caso, o pesquisador 

deve, inicialmente, efetuar um levantamento da literatura relacionada para 

elaborar a fundamentação teórica que auxiliará na condução dos trabalhos de 

pesquisa. Nesse mesmo sentido, Mason (1996) explica que a pesquisa qualitativa 

não pode estar completamente desenhada em seu início, por apresentar natureza 

cíclica, ou seja, o pesquisador deverá rever o projeto inicial ao longo da pesquisa. 

Reforçando essa ideia, Godoy (2006) destaca:  
(...) suposições teóricas assumidas no início de um estudo devem ser 

vistas como versões preliminares da compreensão do objeto que 

normalmente são reformuladas e aperfeiçoadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa (p. 130 e 131). 

 

 Quanto ao número de casos, Eisenhardt (1989) explica que não há um 

número ideal de casos, mas essa autora sugere que a quantidade entre quatro e 

dez casos pode ser o suficiente para produzir a saturação teórica que marca o 

fechamento da formação de uma amostra. No caso da presente dissertação, 

foram utilizados quatro casos. O motivo pelo qual optou-se por essa quantidade 

levou em conta os trabalhos investigativos de Souza e Amato Neto (2007 e 2009) 

sobre exportação de frutas, nos quais foi possível constatar uma realidade 

empírica dotada de vasta complexidade que requerer a atenção e tempo nos 

momentos de coleta e análise. Também não foram localizadas pesquisas 

anteriores sobre a gestão estratégica em MPE fruticultoras, com isso, não se 

buscaram parâmetros de pesquisa anteriores. Sendo assim, diante de um cenário 

complexo e da escassez de estudos, optou-se pelo número de quatro casos, com 

a finalidade de respeitar os prazos estipulados para o desenvolvimento de uma 

dissertação de mestrado.  

 Quanto à utilização dos métodos qualitativos no campo de estudos dos 

negócios internacionais, Marschan-Piekkari e Welch (2004) apontam que o 

procedimento foi adotado já nos estudos de Johanson e Vahlne (1977). Para 

Marschan-Piekkari e Welch (2004), o método qualitativo é válido para gerar 

profundidade na coleta de dados e preencher lacunas teóricas.  
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Quanto à aplicabilidade do estudo multicaso dentro do campo de estudos 

dos negócios internacionais, Pauwels e Matthyssens (2004) defendem sua 

utilização juntamente com Ghauri (2004), argumentando que a tradição 

metodológica possibilita a análise de fenômenos em seu contexto, permitindo 

comparações, confirmando teorias existentes ou propondo novas abordagens. 

 

3.2. Amostra  
 A amostra de MPE fruticultoras estudadas na presente dissertação levou 

em consideração as noções de amostragem teórica de acordo com a seguinte 

descrição de Lima (2010): 
Assim, fala-se de amostragem teórica para a montagem da amostra 

de casos segundo a contribuição que cada caso específico tem a dar 

para se obter a saturação teórica, assim como a robustez e o 

potencial de generalização dos resultados do estudo (p. 80). 

 

 Diante dessa descrição, é possível verificar que a ideia de amostragem 

teórica está ligada ao conceito de saturação teórica. Lima (2010) explica que a 

saturação teórica refere-se ao preenchimento das necessidades de resposta à 

pergunta de pesquisa com conteúdos obtidos por meio da coleta de dados. 

Dessas informações, é possível emergir novas categorias conceituais que podem 

ser consideradas pelo pesquisador como pontos importantes para gerar 

descrições e/ou explicações do fenômeno estudado.  

 Os conceitos de amostragem teórica e de saturação teórica fizeram parte 

das etapas que foram percorridas para o desenvolvimento da presente 

investigação. Essas etapas estão descritas na ilustração 8 e são consideradas 

pertinentes para o desenvolvimento de uma investigação qualitativa (LIMA, 2010). 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Ilustração 8: Processo de Formação da Amostra  

Amostragem teórica (1)

Coleta de dados (2)

Análise de dados (3)

Desenvolvimento da teoria (4)

Saturação teórica respondendo 
aos objetivos de pesquisa?

“Sim!”

Fim da pesquisa (5)

“Não!”

Fonte: Pandit (1996) apud Lima (2010). 
 
 Quanto aos critérios utilizados para a escolha das MPE que compõem a 

amostra, considerando que no levantamento bibliográfico não foram identificadas 

pesquisas que apontassem critérios específicos para o estabelecimento de 

amostragem em estudos exploratórios qualitativos em MPE do setor da fruticultura, 

e que a pesquisa foi realizada no âmbito territorial do Estado de São Paulo, optou-

se por adotar os critérios estipulados na legislação paulista para o enquadramento 

de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A utilização dos critérios jurídicos 

foi adotada como uma estratégia de pesquisa para aumentar a agilidade na 

identificação das empresas, pois esses critérios são do conhecimento dos 

proprietários-dirigentes de MPE, permitindo que estes identifiquem rapidamente o 

respectivo enquadramento. 

 Para tanto, o arcabouço jurídico adotado para aferir os critérios de definição 

de MPE foram: as disposições da Lei Federal nº 9.317/96, que estabelece como 

Microempresa aquela que fatura anualmente até R$ 240.000,00, e para Empresa 
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de Pequeno Porte, aquela cujo faturamento anual é superior a R$ 240.000,00 e 

inferior a R$ 2.400.000,00; essa lei federal foi recepcionada nos mesmos termos 

pelo Estado de São Paulo por meio da Lei Estadual nº 10.086/98; a lei paulista foi 

complementada pelo Regulamento do ICMS, por meio dos artigos 9º e 32, que 

equiparam a atividade de produção rural às atividades de comércio e indústria, 

delegando à pessoa física de produtor rural a condição de pessoa jurídica (SÃO 

PAULO, 2010; SEBRAE, 2010b). 

Em razão dessa peculiaridade, os casos são apresentados com o uso de 

siglas, cada letra da sigla representa um nome da pessoa física do proprietário-

dirigente. Este procedimento foi adotado para três casos, sendo que o último, por 

haver nele dois proprietários-dirigentes que são irmãos, a sigla adotada foi IB que 

significa irmãos Belone, as demais siglas, FTY, CSI e CAM, correspondem 

respectivamente a Francisco Takahiro Yamashita, Claudio Shoiti Ito e Carlos Akira 

Morioka. 

 Atendendo aos critérios acima, a amostra também foi composta por MPE 

fruticultoras indicadas pelo IBRAF, órgão que atua no âmbito nacional, tendo 

parcerias com outros órgãos de fomento à MPE e à exportação, como o SEBRAE 

e a APEX. Assim, foram indicadas MPE que atendem aos critérios legais acima 

mencionados e que também exercem a atividade da exportação.  

 A partir da listagem obtida junto ao IBRAF, foi possível compor a amostra 

de MPE fruticultoras mencionadas no Quadro 4 abaixo.  

Quadro 4: Amostra – Características 

MPE Cidade  Ano de 
Fundação 

Área em 
Hectares 

Quantidade 
de 
Funcionário
s 

Enquadramento 
de acordo com a 
Lei do SIMPLES 

Mês e ano 
das 
entrevistas 

FTY  São Miguel 
Arcanjo 

1990 48 12 Empresa de 
Pequeno Porte 

Maio de 2010 
Julho de 2010 

CSI Pilar do Sul 1992 50 11 Microempresa Maio de 2010 
Julho de 2010 

CAM Pilar do Sul 1985 100 60 Empresa de 
Pequeno Porte 

Maio de 2010 
Julho de 2010 

IB Campinas 1994 17 9 Microempresa Abril de 2010  
Julho de 2010 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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3.3. Coleta de Dados 
 Para Flick (2004), o procedimento metodológico para coleta de dados deve 

ser bem fundamentado, em consonância com os seguintes aspectos: o estudo 

propriamente dito, problema de pesquisa e o grupo-alvo. Para atender a essas 

recomendações, no mês de fevereiro de 2010 foram realizados dois contatos por 

telefone e uma reunião com um dirigente do IBRAF; desses contatos foi possível 

extrair um melhor entendimento do setor da fruticultura, em especial para 

conhecer detalhes ligados à exportação de frutas, que não foram identificadas nos 

trabalhos de revisão bibliográfica. Isso ajudou a gerar consonância entre o estudo, 

o problema de pesquisa e o grupo-alvo, qual seja, MPE fruticultoras. 

 Com relação às fontes de evidência, Yin (2001) explica que há seis fontes 

distintas: documentos, registros em arquivos, entrevista, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. Para efeitos da presente dissertação, 

foram utilizadas as fontes documentais, entrevistas e observação direta. No caso 

da observação direta, esta foi realizada por meio de uma visita em três das quatro 

empresas estudadas. Somente no caso da CSI não foi possível realizar a visita 

pois seu proprietário-dirigente alegou que não teria tempo de receber o 

pesquisador. Esse proprietário-dirigente foi entrevistado no escritório da 

associação de produtores da qual faz parte. Contudo, para este caso, foi realizada 

uma entrevista com a secretária dessa associação com a finalidade de confrontar 

as informações. Também, no caso da CSI, o conteúdo da entrevista com o 

funcionário da empresa foi colhido através de preenchimento de questionário 

enviado eletronicamente. Para os demais casos, houve observação direta nas 

respectivas propriedades, e na ocasião também foram realizadas as entrevistas 

com proprietários-dirigentes e funcionários.  

Excluiu-se a fonte de evidência de registro em arquivos junto com os 

artefatos físicos, pois informações dessa natureza não foram disponibilizadas 

pelos proprietários-dirigentes das empresas estudadas. Excluiu-se também a 

observação participante, pois, para responder à questão de pesquisa, este tipo de 

evidência não se mostra necessário. 



71 
 

Como fonte documental, seguindo a orientação de Yin (2001), foram 

consideradas notícias de jornal, documentos internos utilizados no manejo 

agrícola juntamente com folders. 

 No tocante às entrevistas, foi utilizado o recurso da entrevista 

semiestruturada. Daniels e Cannice (2004) explicam que esse recurso é 

recorrente em pesquisas no campo dos negócios internacionais. Já Godoy (2006) 

argumenta que a entrevista semiestruturada possibilita ao pesquisador entender o 

significado dos dados fornecidos pelo respondente, relacionando-as a sua questão 

de pesquisa. 

 Para assegurar a qualidade da entrevista, as recomendações de Godoi e 

Mattos (2006) foram observadas, quais sejam: permitir ao respondente expressar-

se ao seu modo; a fragmentação e a ordem das perguntas não devem prejudicar 

essa expressão livre, e o pesquisador deve ter a possibilidade de inserir outras 

perguntas não previstas conforme o contexto e as oportunidades, em alinhamento 

com a questão de pesquisa. 

 Complementando o raciocínio de Godoi e Mattos (2006), Silveira (2002, 

apud GODOI; MATTOS, 2006) propõe o seguinte plano de ação: 
(...) seja empático, não sugira respostas, respeite o entrevistado, não 

o interrompa, não o intimide, estabeleça um clima de confiança, utilize 

linguagem próxima à dele eliminando palavras técnicas, eruditas ou, 

por outro lado, as de baixo calão, seja flexível, minimize a presença 

do gravador, procure falar menos do que ele, mas insista no que quer 

– tudo sob a égide de uma maior eficiência do partejar da palavra 

alheia e do direcionamento dessa palavra para os objetivos de 

captação de dados fidedignos. (p. 123, grifos do autor). 

 

 As orientações de Silveira (2002) e Godoi e Mattos (2006) foram úteis, 

porque, ao realizar as entrevistas, foi constatado um constrangimento inicial por 

parte dos respondentes, em especial nas entrevistas realizadas com os 

funcionários da MPE fruticultoras. Por isso, houve uma atenção maior em deixar 

os respondentes se expressarem livremente para gerar um clima de confiança. 

Para tanto, foram elaboradas improvisadamente perguntas que não estavam no 
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roteiro inicial e que não tinham relação com a pesquisa em si, mas que serviram 

para estabelecer um vínculo de empatia necessário para o desenvolvimento da 

entrevista. 

 É importante esclarecer que foram elaborados dois roteiros de entrevista, 

um direcionado para o proprietário-dirigente da MPE fruticultora e outro específico 

para os funcionários. Os dois roteiros constam no apêndice A. 

 Para salvaguardar a ética na pesquisa qualitativa, as recomendações de 

Glesne (1992) para participação em entrevistas foram observadas: 

 participação voluntária; 

 os respondentes devem estar cientes de aspectos da pesquisa que podem 

afetar seu bem-estar, e 

 os respondentes são livres para optar por não participar mais da entrevista 

em qualquer momento ao longo do desenvolvimento do estudo. 

Dessa forma, foi pedida a assinatura dos respondentes em um formulário de 

consentimento de participação no qual foram apresentadas informações sucintas 

acerca do teor do estudo. Nesse momento, os respondentes puderam esclarecer 

dúvidas. No formulário, foi destacado que a participação do respondente só 

ocorreria mediante seu livre consentimento, podendo ser interrompida a qualquer 

momento. A divulgação do nome da empresa foi permitida por meio da assinatura 

dos proprietários-dirigentes de um termo de consentimento específico (este campo 

está previsto no próprio formulário). Também o formulário esclarecia que as 

entrevistas gravadas serão mantidas em confidencialidade, em local seguro, 

sendo utilizadas para fins únicos e exclusivos de pesquisa científica. O formulário 

encontra-se no apêndice B. 

 

3.4. Análise de Dados 
 Coletados os dados, estes foram analisados separadamente, caso por caso. 

Para os dados obtidos de notícias de jornal, fôlderes, material promocional e 

entrevistas semiestruturadas, foi utilizado o software Atlas.ti. Para Bandeira-de-

Mello (2006), softwares da natureza do Atlas.ti são úteis em investigações 

qualitativas por permitirem ao pesquisador criar códigos no momento da análise 
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de dados. Os códigos são abstrações criadas pelo pesquisador que proporcionam 

análises profundas. 

 A codificação levou em consideração a pergunta de pesquisa, o objetivo 

geral e os objetivos específicos. Para evitar dispersões, o trabalho de codificação 

também teve atenção em identificar nos dados elementos referentes a fatos que 

remetessem às definições sobre estratégia deliberada, estratégia emergente, 

aprendizagem, exportação e distância psíquica discutidas no capítulo de revisão 

da literatura. 

 Também, para a análise dos dados, foram adotados os procedimentos 

propostos por Lima (2010) de análise intracaso e intercaso. Estes permitem que 

cada caso seja analisado à luz de seu contexto específico e, depois, seja 

comparado com os demais casos, proporcionando conteúdo para responder à 

pergunta de pesquisa e cumprir com o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 Para a análise intracaso, aplicou-se a sugestão de Lima (2010) de 

utilização de períodos críticos. Lima (2010) explica que a abordagem que sugere é 

aplicável a trabalhos qualitativos nos quais o objeto de estudo envolve processos, 

permitindo que sejam elaboradas análises temporais. A abordagem foi utilizada no 

estudo aqui descrito, visto que, de acordo com as discussões desenvolvidas no 

capítulo de revisão da literatura, a gestão estratégica voltada para a exportação é 

considerada como um processo.  

 Os períodos críticos foram divididos em quatro fases: início das 
exportações, desenvolvimento das exportações, intensificação das 
exportações e momento atual. Essa divisão foi concebida a partir da análise de 

cada um dos casos, onde foi possível identificar espaços temporais passíveis de 

serem identificados com cada uma das fases. Também os períodos críticos 

colaboram para padronizar a forma de elaboração das análises intracaso, 

possibilitando a identificação da influência da estratégia deliberada e estratégia 

emergente para o desenvolvimento da gestão estratégica voltada para a 

exportação. O mesmo raciocínio é valido para processos de aprendizagem.  

 É importante esclarecer os critérios estabelecidos para identificação de 

cada um dos períodos críticos. 
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1. Início das Exportações, é caracterizado pelo contexto no qual se 

encontrava a empresa no começo das atividades de exportação; 

 2. Desenvolvimento das Exportações, é caracterizado pelas motivações 

que estimularam a continuidade das atividades de exportação; 

 3. Intensificação das Exportações, este período crítico é caracterizado 

por medidas adotadas para ganhar espaço no mercado internacional, e 

 4. Momento Atual, este período crítico é caracterizado pelo momento 

presente da empresa e suas perspectivas futuras no tocante à exportação. 

 Para a análise intercaso, optou-se utilizar as recomendações de Miles e 

Huberman (1994). A primeira recomendação adotada foi a utilização de 

metamatriz ordenada. Miles e Huberman (1994) explicam que a metamatriz é útil 

para ordenar dados permitindo identificar semelhanças e diferenças entre casos. 

Para tanto foi elaborada três metas-matrizes. A primeira metamatriz analisou a 

estratégia utilizada, estratégia deliberada e estratégia emergente, por cada 

empresa da amostra nos respectivos períodos críticos descritos na análise 

intracaso. A segunda metamatriz complementa a primeira para identificar os 

processos de aprendizagem ocorridos em cada período crítico analisado na 

análise intracaso, dessa forma foi possível estabelecer uma visão comparativa 

entre os casos. A terceira metamatriz comparou as características dos 

proprietários-dirigentes diante da exportação nos seguintes aspectos: motivações 

para exportar, modalidade de exportação que utiliza (direta ou indireta) e se já 

realizou viagens profissionais ao exterior. Dessa forma, as metasmatrizes 

estabelecem uma continuidade às análises efetuadas no âmbito intracaso. 

 A segunda recomendação de Miles e Huberman (1994) adotada refere-se à 

análise de relações causais. Os autores prescrevem que para esse tipo de análise 

seja elaborada também uma metamatriz, contudo optou-se utilizar duas 

ilustrações por se entender que as ilustrações possuem maior poder de explicação. 

Assim, a primeira ilustração mostra uma relação causal no tocante à percepção de 

ganhos financeiros com a exportação por parte dos proprietários-dirigentes, 

identificando as consequências desta percepção. Enquanto a segunda ilustração 
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apresenta as consequências no nível das rotina organizacional da decisão de 

exportar. 

 Descritos e fundamentados os métodos empregados na presente 

dissertação, no próximo capítulo são apresentados os casos juntamente com a 

respectiva análise intracaso. 
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4. Análise Intracaso 
 Antes de apresentar os casos, é importante adiantar que, diante da 

complexidade das informações coletadas, a apresentação dos casos foi dividida 

em quatro partes assim denominadas: Histórico, Contato com o Mercado 
Internacional, Perspectivas Futuras e Exportação de Derivados da Fruta. Ao 

final dessa descrição, há a apresentação da análise intracaso, sendo esta seguida 

pela metamatriz que sintetiza o caso. 

 Também cabe destacar que, para realizar as análises intracaso, foram 

extraídos da ilustração 4 (apresentada no capítulo de revisão da literatura) os 

elementos caracterizadores da estratégia deliberada e estratégia emergente, que 

nortearam a análise de dados. Quanto ao processo de aprendizagem, foram 

empregadas as contribuições da literatura apresentadas nas seções 2.4.1 e 2.4.2. 

do referido capítulo. 

 

Quadro 5: Estratégia Deliberada, Estratégia Emergente e Aprendizagem: 

Características. 

Construto Características Autor 

Estratégia 
Deliberada 

• Direcionamentos estratégicos 
baseados em elementos de 
racionalidade e controle. 

Santos, Alves e 
Almeida (2007); 
Terence (2008). 

Estratégia 
Emergente 

• Direcionamentos estratégicos que 
emergem ao longo do tempo 
baseados em elementos de 
intuição e informalidade. 

Santos, Alves e 
Almeida (2007); 
Terence (2008). 

Aprendizagem • Habilidades de criação, aquisição 
e transferência de conhecimentos 
para modificar comportamentos e 
gerar novos conhecimentos. 

Garvin (1993). 
 

Fonte: O autor da pesquisa, os grifos são do mesmo autor. 

 

 Para os processos de aprendizagem foram estabelecidos três níveis de 

intensidade, a saber moderado, médio e elevado. A necessidade de estabelecer 

os níveis se deu pelo fato de que, ao analisar os dados, foram constatas diferentes 

situações de aprendizagem em cada período crítico. Assim, para poder 
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desenvolver análises com profundidade, optou-se, com base na literatura descrita 

no quadro acima, por desenvolver os três níveis, os quais são descritos abaixo. 

Moderado: De acordo com as ideias de Garvin (1993), a aprendizagem 

ocorre através da criação, aquisição e transferência de conhecimentos para 

modificar comportamentos e gerar novos conhecimentos. Seguindo essas ideias, 

foram consideradas aprendizagem em nível moderado situações nas quais não 

ocorreram modificação de comportamento ou aquisição de novos conhecimentos, 

sendo possível constatar apenas transferência de conhecimentos entre 

funcionários com maior tempo de serviço na empresa para funcionários com 

menor tempo de serviço. Isso porque, para efeitos da presente dissertação, 

quando ocorre a manutenção ou retroalimentação de conhecimentos considera-se 

que houve transferência dos mesmos. 

Médio: aprendizagem no nível médio quer dizer que houve criação, 

aquisição e transferência de conhecimentos para modificar comportamentos e 

gerar novos conhecimentos. O que define o presente nível de aprendizagem são 

novas rotinas de manejo agrícola como adubação, poda e utilização de defensivos 

químicos que alteram a atuação dos funcionários, elevando o nível de qualificação 

da mão de obra. 

Elevado: aprendizagem no nível elevado quer dizer que houve criação, 

aquisição e transferência de conhecimentos para modificar comportamentos e 

gerar novos conhecimentos os quais resultaram em mudanças na estrutura física 

da empresa, como edificação de novas áreas e compra de maquinários. Isso 

porque estas mudanças impactaram também em treinamentos de funcionários e 

maior necessidade de qualificação da mão de obra, quando comparada ao nível 

médio, pois a demanda do mercado internacional obrigou a organização 

modernizar os processos de produção de frutas. 

 Tecidos esses comentários, abaixo são apresentadas as análises intracaso. 

 

4.1. Francisco Takahiro Yamashita – FTY  
 A FTY é uma MPE produtora de caqui, uva, atemoia (uma variedade híbrida 

da pinha), dekopon (uma variedade híbrida da ponkã) e também de legumes. Foi 
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fundada em 1990; sua faixa de faturamento anual declarada é superior a 

R$ 240.000,00 e inferior a R$ 2.400.000,00, o que a caracterizada como empresa 

de pequeno porte. Em 2010 seu quadro de funcionários apresenta 12 empregados. 

A área da propriedade é de 42 hectares. É localizada no município de São Miguel 

Arcanjo, Estado de São Paulo. 

 

Quadro 6: Resumo da Gestão Estratégica Voltada para a Exportação do Caso 

FTY 

Período Crítico Estratégia Aprendizagem Ações 
Início das 
Exportações. 
Ano: 2000 a 2002. 

Deliberada e Emergente. Moderado. Exportação eventual 
pela via indireta. 

Desenvolvimento 
das Exportações. 
Ano: 2003 a 2007.  

Deliberada e Emergente. Moderado. Exportação eventual 
pela via indireta. 

Intensificação das 
exportações. 
Ano: 2008 a 2009. 

Deliberada e Emergente. Elevado.  A empresa tentou 
obter a certificação 
Globalgap. Não 
logrou êxito em 
razão de lacuna 
jurídica sobre uso 
de defensivos. 

Momento Atual. 
Ano: 2010. 

Deliberada e Emergente Moderado. Exportação eventual 
pela via indireta. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

4.1.1. Histórico 
 O histórico de exportação na família do Sr. Yamashita foi iniciado por seu 

pai na década de oitenta. Na época, exportava uva para o Canadá e Europa. O 

tipo exportação era pela via indireta através de uma cooperativa agrícola situada 

na mesma cidade onde fica a propriedade. Essa cooperativa reunia a produção 

dos cooperados vendendo-a para trades exportadoras, que intermediavam a 

venda para o mercado internacional. Ao longo da década de oitenta, houve anos 

em que chegou a exportar 70% de sua produção de uva, isso em razão das boas 

margens de ganho que a exportação proporcionava. Nesse período crítico, o 

patriarca contava com a orientação de engenheiros agrônomos brasileiros, 
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argentinos, chilenos e europeus sobre como realizar o manejo da produção de uva 

para atender as necessidades do mercado internacional. 

 Na década de noventa, as oscilações cambiais e os planos econômicos 

prejudicaram a exportação; as trades exportadoras apresentaram dificuldades de 

caixa, deixando de pagar os produtores. Essas adversidades repercutiram no 

cenário da exportação, pois o mercado consumidor no exterior passou a não 

confiar nas trades, resultando na redução dos pedidos. Isso fez com que as 

atividades de exportação fossem interrompidas pelo patriarca ao longo da década 

de noventa. 

 A partir do ano 2000, a FTY iniciou a exportação de uva, porém 

esporadicamente, para o Canadá e Europa. A modalidade de exportação 

continuou pela via indireta, como atesta a seguinte passagem: 
A partir de 2000 e pouco, sempre exportei um pouco para o Canadá e 

um pouco para Europa. (Trecho extraído da entrevista com Francisco 

Takahiro Yamashita). 

Porém, no lugar da cooperativa agrícola local, a FTY filiou-se à Associação 

Paulista dos Produtores de Caqui – APPC, situada em Pilar do Sul, município 

vizinho. É importante esclarecer que, apesar do nome, a APPC promove 

exportação não somente de caqui, mas também de outras frutas produzidas por 

seus associados, como atemoia, uva, nêspera e ameixa. 

A última exportação realizada pela FTY foi em 2008, quando veio um 

pedido do Canadá. O fato de a FTY não aumentar a quantidade de uva exportada 

é justificada por seu proprietário-dirigente com os seguintes argumentos: houve 

aumento da concorrência por parte de produtores brasileiros e estrangeiros; é 

difícil fazer a certificação da produção, e o câmbio que não se mostra tão atrativo 

quanto era na década de oitenta. Ele detalha: 
Outros países começaram a direcionar sua produção para a 

exportação, Chile começou a ganhar força na exportação de uva 

junto com África do Sul e México. Todos os países onde se produzia 

uva já começaram produzir visando à exportação. O nordeste 

brasileiro também. Aí a gente foi perdendo mercado. 
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Depois, com esses negócios de globalização, Europegap1. A nossa 

moeda começou a se valorizar mais. Teve também o problema de 

câmbio. Teve ano que o mercado interno era melhor. Nós tínhamos 

intenção de vender para fora, mas o câmbio era desfavorável. (Trecho 

extraído da entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 

 Com relação ao manejo diferenciado da produção de uva para atingir a 

qualidade exigida para exportação, a FTY o faz mediante encomenda. Isso em 

razão de se querer evitar o risco de aumentar o custo de produção sem ter a 

garantia do retorno. Nesse ponto, é importante explicar que, no setor da 

fruticultura, é possível que o pedido de compra seja realizado com meses de 

antecedência para que o fruticultor disponha do tempo necessário para realizar o 

manejo diferenciado.  

 A diferenciação do manejo é sentida pelos funcionários da FTY, que 

admitem mudanças na rotina de trabalho e aprendizagem de novos 

conhecimentos para atender ao padrão de qualidade para exportação: 
Muda na parte de limpeza e embalagem (...) mais parte de limpeza. O 

produto precisa ter mais qualidade. Na parte de colheita, invés de 

colher a caixa cheia, é só um quarto para não amassar as frutas. 

É um pouco mais trabalhoso... 

Tive de aprender novas maneiras de cuidar da fruta para poder 

embalar e despachar. 

A gente já sabe que tem que ter mais cuidado. O produto lá fora tem 

que ser mais bonito. (Trechos extraídos da entrevista com Donizetti 

dos Santos, funcionário há 12 anos da FTY). 

 

Além da uva, a FTY elaborou planos para exportar caqui; o que motivou a 

decisão foi o fato de haver uma grande oferta de caqui no mercado nacional na 

época da safra. Nesse ponto, a exportação é entendida como uma forma de 

                                                 
1 Europegap é atualmente denominado Globalgap. Trata-se de uma certificação internacional para 

produção de produtos agrícolas que visa assegurar a implementação das Boas Práticas Agrícolas, 

que envolvem aspectos de segurança alimentar, segurança ambiental e social. 
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escoar a produção e assim garantir um preço melhor no mercado interno. Outro 

ponto que motivou a decisão é a expectativa de ganhos maiores. 
Para a gente a APPC tem exportado o caqui mais para ajudar a 

escoar a produção e para não ter muita oferta no mercado interno. 

Hoje a exportação é mais para manter o mercado quando um dia vier 

a melhorar. Quando a saúde do povo europeu financeiramente 

melhorar e eles puderem consumir mais. (Trecho extraído da 

entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 

Para tanto, em 2008 aderiu ao programa “Fruta Paulista”, mencionado na 

seção 2.1., promovido pela parceria entre SEBRAE e IBRAF. Para atender ao 

programa (que tinha por finalidade implementar as BPA para fins de obtenção do 

certificado Globalgap), a empresa teve de realizar adequações em sua 

propriedade. O Senhor Yamashita acrescenta: 
Então a gente fez algumas melhorias em nossas instalações, agora 

há uma área fechada para depósito e para coleta de resíduo do 

defensivo. Nesta área é feito o preparo da calda2 e armazenagem da 

sobra. Há uns tanques para sobra, para não jogá-la em local 

inadequado. A propriedade está mais organizada, agora há lugar 

próprio para: máquinas, defensivos, adubos e beneficiamento das 

frutas. As frutas colhidas são armazenadas em um galpão específico 

e higienizado, onde há telas para não deixar os passarinhos. Essas 

estruturas que foram construídas custaram uns R$ 20 mil3. (Trecho 

extraído da entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 Além disso, os funcionários da FTY tiveram de participar de treinamentos 

no SENAI sobre primeiros socorros para trabalhar como tratoristas e aplicar os 

defensivos.  

 Contudo, os esforços realizados para obter a certificação não lograram 

êxito, uma vez que o Globalgap não foi obtido em razão da falta de conformidade 

com a legislação nacional para o uso de defensivos agrícolas na produção de 

caqui. É importante esclarecer que na agricultura, para fins de segurança 

                                                 
2 Defensivo agrícola. 
3 O produtor referia-se ao galpão onde são guardados os defensivos outro galpão para combustível. 
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alimentar, existe uma regulamentação do MAPA sobre o uso de defensivos. Essa 

regulamentação estabelece quais tipos de defensivo podem ser empregados no 

processo produtivo. A regulamentação também dispõe sobre os períodos de 

carência, ou seja, o tempo necessário para colher as frutas após a aplicação do 

defensivo. Essa legislação é válida para a produção de frutas destinadas ao 

mercado interno, mas as normas do Globalgap exigem que o produtor rural esteja 

em conformidade com a legislação nacional brasileira. Por isso, a lacuna jurídica 

impediu que a FTY obtivesse a certificação. O Senhor Yamashita acrescenta: 
Eles pedem tanto papel e no final eles falaram assim: a 

inconformidade maior é que o caqui não tem registro de aplicação de 

defensivos em nosso país. Aí pronto! Por que já não disseram desde 

do começo? (Trecho extraído da entrevista com Francisco Takahiro 

Yamashita). 

 

 Cabe ressaltar que do esforço em implementar as BPA emergiu a 

oportunidade para atender um novo cliente ainda não atendido pela FTY no 

mercado interno, o Grupo Pão de Açúcar. Empresas que compram produtos de 

hortifruti para o Grupo Pão de Açúcar entram em contato com a FTY com 

interesse em sua produção de frutas justamente pelo fato de saberem que as BPA 

são respeitadas. Segundo a explicação do Senhor Yamashita: 

 
Têm empresas em Pilar do Sul e São Miguel que compram frutas 

para o Pão de Açúcar e eles sabem o que a gente fez. Eles sabem 

que a gente tem o uso de defensivo agrícola controlado, tudo anotado, 

usando produtos permitidos e não está fugindo nada da regra. Eles 

sabem que a gente se preocupa com o lado social também, o lado do 

uso de água, não contaminando o lençol freático. (Trecho extraído da 

entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 

4.1.2. Contato com o Mercado Internacional 
 Em termos de contato com o mercado internacional, a FTY apresenta 

pouca proximidade com países estrangeiros; nenhum dos membros da empresa 

realizou viagem profissional ao exterior. Também não há contato direto com 
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clientes estrangeiros e na propriedade não há mecanismos tecnológicos como 

acesso à internet que possibilite a obtenção de informações sobre o exterior. A 

FTY é municiada de informações sobre o mercado estrangeiro através das 

orientações da APPC e conversas informais com produtores da região que 

possuem o hábito de realizar viagens profissionais, para o Brasil e exterior, para 

participar de feiras e eventos ligados à exportação de frutas. 

 

4.1.3. Perspectivas Futuras 
O Senhor Yamashita acredita que é importante exportar esporadicamente 

para não perder totalmente seu espaço no mercado internacional. Porém, ganhos 

maiores com a exportação virão a longo prazo, em especial em decorrência das 

dificuldades climáticas oriundas do aquecimento global. Isso porque, segundo o 

produtor, outros países já estão enfrentando dificuldades para produzir frutas em 

razão da mudança do clima, fenômeno este que o agricultor não acredita que 

assolará o Brasil, de acordo com suas palavras. 
Está ficando difícil produzir na Europa e na Ásia, por causa do 

aquecimento global há falta de água. Então o único lugar viável em 

termos de produção é o nosso país, o Brasil. Nesse sentido tem que 

conservar um espaço no mercado internacional, para não perdê-lo de 

vez. Porque para reconquistar esse mercado gasta muito, é um 

processo demorado. (Trecho extraído da entrevista com Francisco 

Takahiro Yamashita). 

 

4.1.4. Exportação de Derivados da Fruta 
 Em relação à exportação de derivados de fruta, o proprietário-dirigente da 

FTY considera que se trata de algo burocrático, que demanda licenças ambientais 

e forte controle da produção. Para o produtor, também é necessária uma estrutura 

logística da qual não dispõe, além do negócio envolver incertezas. Por essas 

razões, a exportação de derivados da fruta não é realizada, conforme a explicação 

abaixo: 
Partir para industrialização seria toda a estrutura e há muita 

burocracia como as licenças ambientais. É necessário fazer o 

monitoramento da produção do cultivo até a colheita, para assegurar 
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a segurança alimentar. Aí tem a logística: a estrutura para você fazer 

o transporte, a estrutura para exportação, o despachante, todas essas 

coisas. Aí quem compra lá de fora? Não compensa, tem que ser 

grande igual o pessoal dos vinhos que são grandes cooperativas que 

conseguem exportar. (Trecho extraído da entrevista com Francisco 

Takahiro Yamashita). 

 

4.1.5. Análise dos Períodos Críticos 
 Para realizar a análise dos períodos críticos da FTY, é necessário 

considerar o histórico a partir de 1990, quando efetivamente ocorreu o processo 

de sucessão do comando da propriedade, através do qual o pai do proprietário-

dirigente Francisco Takahiro Yamashita transferiu para este totais poderes de 

gestão sobre os negócios agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Quadro 7: Síntese da Análise dos Períodos Críticos do Caso FTY 

Período Crítico Fatos – Estratégias e Aprendizagem 
1. Início das 
Exportações 
Ano: 2000 a 2002. 

Contexto: A empresa começou a exportar uva no ano 2000 depois que se 
associou à APPC, porém não tinha como intenção estratégica principal o 
mercado internacional, mas sim uma intenção eventual de exportar. A 
empresa não passou por processo de aprendizagem para exportar, pois 
valeu-se do conhecimento existente na antiga gestão da propriedade 
desenvolvido pelo patrono da família Yamashita. Portanto a estratégia pode 
ser considerada ao mesmo tempo deliberada e emergente, quanto ao 
processo de aprendizagem, este foi verificado como moderado. 

2. Desenvolvimento 
das Exportações 
Ano: 2003 a 2007. 

Motivações: Este período crítico é caracterizado pela exportação do caqui. 
A FTY começou a exportar uva e depois passou a exportar também caqui, 
seu proprietário-dirigente entende a exportação de caqui como uma opção 
estratégica de escoar o excesso de produção e garantir um preço melhor no 
mercado interno. Outro ponto de motivação é a intenção de se querer 
manter um mercado que apresenta potenciais de ganhos maiores no futuro. 
Porém neste período crítico a FTY não implementou mudanças em suas 
ações, por isso foram mantidos as mesmas características relacionadas no 
período crítico anterior no tocante à estratégia deliberada, a estratégia 
emergente e aprendizagem. 

3. Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2008 a 2009. 

Medidas Adotadas: A empresa em 2008 aderiu ao programa “Fruta 
Paulista” visando implementar as BPA em sua propriedade e assim obter a 
certificação Globalgap para sua produção de caqui. Neste ponto havia a 
intenção estratégica de exportar mais caqui. Contudo esta intenção não foi 
concretizada em razão de problemas de ordem jurídica no tocante a 
legislação para o uso de defensivos para a produção de caqui. Por esta 
razão, não houve mudança nas rotinas de exportação, sendo mantidas as 
mesmas condições de gestão estratégica mencionadas no período crítico 
do Início das Exportações, por isso, em termos de estratégia, o período 
crítico de Intensificação das Exportações apresenta os mesmos aspectos 
para a estratégia deliberada e para a estratégia emergente do período 
crítico do Início das Exportações. Quanto à aprendizagem é possível 
afirmar que houve aquisição de novos conhecimentos os quais impactaram 
em mudanças na estrutura interna da FTY, ou seja, o processo transcorreu 
em nível elevado. 

4. Momento Atual 
Ano: 2010 
 
 

Momento Presente: Os percalços sofridos nos períodos críticos resultaram 
para que a estratégia da FTY fosse mantida nas mesmas condições que no 
período crítico de Início das Exportações. Explica essa ideia o fato de o 
proprietário-dirigente da FTY entender que é necessário exportar 
esporadicamente para manter sua posição no mercado. Contudo, ele 
também entende que ganhos com a exportação virão no futuro mediante as 
alterações climáticas. Quanto a aprendizagem é possível que, em futuras 
exportações, a empresa agregue aos processos de manejo da produção os 
conhecimentos obtidos na fase de Intensificação das Exportações, por 
isso, o nível de aprendizagem neste período crítico é moderado. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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Período Crítico 1 – Início das Exportações: Ano 2000 a 2002 
 A gestão estratégica voltada para a exportação foi iniciada com base em 

estratégia deliberada fundamentada na intenção estratégica de exportar, ainda 

que freqüência tenha sido esporádica. Corrobora isto o fato de a FTY ter se 

associado à APPC, pois assim pôde beneficiar-se de oportunidades de exportação 

trazidas pela associação, revelando um certo nível de racionalidade, de acordo 

com as palavras de seu proprietário-dirigente: 
Eu já exportei uva via APPC para o Canadá. È um país menos 

burocrático. (Trecho extraído da entrevista com Francisco Takahiro 

Yamashita). 

 
 Porém, ao mesmo tempo, também há um aspecto de informalidade que 

remete à estratégia emergente. A FTY começou a exportar mediante demanda, 

apresentando uma postura reativa diante da exportação. O direcionamento 

estratégico principal da FTY era o mercado nacional. Por isso, as exportações 

ocorriam mediante oportunidades que emergiram. Corrobora para o argumento o 

fato de o proprietário-dirigente entender que a exportação não apresentava boas 

possibilidades de ganho quando comparada ao histórico da década de oitenta, 

segundo sua explicação: 
A gente ia vender e a gente perdia na exportação. Antigamente, na 

época do meu pai era diferente, o pessoal fazia assim: no mês de 

outubro, novembro e dezembro, em três meses, as donas de casa 

que vinham trabalhar conosco de empreitada na lavoura da uva 

conseguiam comprar geladeira e fogão. (Trecho extraído da entrevista 

com Francisco Takahiro Yamashita). 

Em termos de aprendizagem, é possível afirmar que, nessa fase inicial, a 

empresa não adotou novas práticas, uma vez que continuou aplicando os 

conhecimentos sobre exportação adquiridos pela antiga gestão da propriedade. 

Nesse ponto, também é importante destacar que, quando ocorreu a sucessão 

familiar, os empregados e toda a estrutura produtiva foram mantidos, revelando a 

tendência à manutenção e retroalimentação das rotinas de trabalho então 

existentes; portanto o nível da aprendizagem é considerado moderado. 
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Período Crítico 2 – Desenvolvimento das Exportações: Ano 2003 a 2007 
 O histórico das exportações ocorridas na década de oitenta também 

colaborou para que a FTY não desenvolvesse uma postura proativa nos anos 

subsequentes ao ano 2000. Isso ocorreu em razão de o proprietário-dirigente ter 

em sua mentalidade a ideia das elevadas margens de ganho que o negócio da 

exportação de uva proporcionava na época. Outro aspecto que revela a influência 

do histórico exportador vivenciado na década de oitenta sobre a gestão 

estratégica voltada para a exportação, refere-se à resistência do proprietário-

dirigente em aceitar a demanda do mercado do selo de certificação, de acordo 

com suas palavras: 
Certificação naquela época não tinha. A Europa, por exemplo, não 

exigia nada, são coisas mais recentes. Essas certificações como o 

Europegap e Globalgap só vieram para atrapalhar. (Trecho extraído 

da entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 No entanto, a partir de 2002 emergiu a oportunidade de exportar caqui e 

isso pode ser considerado como uma motivação para o desenvolvimento das 

exportações, pois o proprietário-dirigente entende que a exportação de caqui é 

uma opção estratégica para escoar o excesso da produção e garantir um preço 

melhor no mercado interno. Outra motivação é a intenção de se querer manter um 

mercado que apresente potenciais de ganhos maiores no futuro. 

 Também é importante destacar que na mentalidade do proprietário-

dirigente, no caso do caqui, seu pouco entusiasmo para se direcionar para o 

mercado estrangeiro, o europeu em especial, se dá em razão de que o público 

europeu concebe o caqui como legume e não fruta, como destacado abaixo: 
Os Europeus tão consumindo o caqui verde, nós comemos como fruta, 

lá eles comem como salada, como legume. (Trecho extraído da 

entrevista com Francisco Takahiro Yamashita). 

 Por outro lado, a proximidade com os países para onde exportar, explicada 

no item Contato com o Mercado Internacional, revela que não houve 

desenvolvimento de processos rebuscados de aquisição de conhecimentos sobre 

o mercado externo. A empresa sempre recebeu informações de terceiros, o que 
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também acabou repercutindo para que não ocorressem processos incrementais 

de aprendizagens. 

 Diante dessas razões, a análise da gestão estratégica voltada para a 

exportação revela que foram mantidos os aspectos de racionalidade e controle, 

juntamente com o aspecto de informalidade, descritos no período crítico de início 
das exportações. O principal fato que sustenta essa afirmação refere-se ao 

entendimento do proprietário-dirigente em tratar a exportação como uma opção 

estratégica secundária, na qual é possível auferir ganhos que complementam 

ganhos maiores obtidos da venda de sua produção para o mercado brasileiro.  

 Naturalmente esta mentalidade é mantida em razão da vivência que o 

proprietário-dirigente teve na década de oitenta quando os ganhos com a 

exportação eram mais significativos. 

No tocante ao processo de aprendizagem, o resultado dessa mentalidade 

repercute em um nível moderado, pois houve a manutenção de rotinas já 

existentes. 

 

Período Crítico 3 – Intensificação das Exportações: Ano 2008 a 2009 
 Em 2008 ocorreu um fato novo significativo para o desenvolvimento da 

gestão estratégica voltada para a exportação: a FTY aderiu ao programa “Fruta 

Paulista” juntamente com outros associados da APPC, para adequar sua estrutura 

produtiva aos preceitos das BPA, e assim conseguir a certificação Globalgap para 

sua produção de caqui. Para estar em conformidade com as normas do Globalgap, 

foram realizadas as seguintes ações: construção de banheiros de campo em 

pontos específicos entre as quadras das culturas cultivadas pela empresa; 

adequação de um local próprio para armazenamento de combustível e 

abastecimento de máquinas agrícolas; adequação de local próprio para armazenar 

defensivos e, neste mesmo local, foi construído um banheiro onde a pessoa é 

obrigada a banhar-se após ter aplicado o defensivo; adequação das janelas e da 

ventilação do galpão onde são embaladas as frutas; destinação correta dos 

resíduos de combustível e defensivos; registro trabalhista de funcionários que 

trabalhavam informalmente, e treinamento e qualificação da mão de obra em 
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cursos do SENAI. Todas essas ações revelam aspectos de racionalidade e 

controle que caracterizam estratégia deliberada, contudo, esta não configurou-se 

em razão da lacuna jurídica sobre o uso de defensivo para o caqui. 

 A frustração da intenção estratégica para exportação do caqui fez com que 

a análise da gestão estratégica voltada para exportação no período crítico de 

Intensificação das Exportações fosse remetida aos aspectos de estratégia 

deliberada e estratégia emergente descritos no período crítico de Início das 
Exportações. Isso porque essa frustração impediu a FTY de implementar 

mudanças, por isso, acabou sendo obrigada a manter as mesmas rotinas que 

apresentava. Corrobora o fato de que em 2008 foi feita exportação apenas da 

produção de uva para um país que a FTY exporta desde de 2000, qual seja, o 

Canadá. 

 No tocante à aprendizagem, é possível verificar que ocorreram processos 

necessários para atender as normas do Globalgap. Alguns efeitos de 

aprendizagem que foram identificados são: registro de aplicação de defensivos em 

documento próprio chamado por “livro de campo”; higienização no manejo agrícola 

(os funcionários são obrigados a lavar as mãos antes e depois de ter contato com 

as frutas); procedimentos de segurança no preparo de defensivos, e 

procedimentos de segurança no abastecimento de máquinas agrícolas. Esses 

efeitos poderiam estar associados à estratégia deliberada, se esta tivesse sido 

ocorrida. 

 Nesse período crítico é possível verificar uma mudança na mentalidade do 

proprietário-dirigente, a qual resultou em investimentos na estrutura da 

propriedade e maior qualificação da mão de obra, o que ocasionou a aquisição de 

novos conhecimentos, trazendo mudanças na estrutura interna da empresa, por 

isso o processo de aprendizagem é considerado de nível elevado. Sendo assim, a 

intenção estratégica de exportar do proprietário-dirigente encontrava-se mais 

fortalecida se comparada com os períodos críticos anteriores. Todavia, a intenção 

não foi concretizada em razão dos já mencionados problemas jurídicos. 

 

Período Crítico 4 – Momento Atual: Ano 2010 
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 Diante dos percalços sofridos no período crítico anterior, a gestão 

estratégica voltada para a exportação no período crítico Momento Atual remete 

ao período crítico de Início das Exportações. Justifica essa assertiva o fato de o 

proprietário-dirigente da FTY entender que é necessário exportar esporadicamente 

para manter sua posição no mercado. Contudo, ele também entende que ganhos 

com a exportação virão no futuro mediante as alterações climáticas.  

 Assim sendo, são mantidos os aspectos já explicados que remetem à 

estratégia deliberada e à estratégia emergente. Reforça isso o fato de o 

proprietário-dirigente não encontrar motivações para exportar com mais frequência, 

preferindo o mercado nacional. Contudo, em termos de aprendizagem, é possível 

que nas futuras exportações da FTY a empresa agregue aos processos de manejo 

da produção os conhecimentos obtidos no período crítico de Intensificação das 
Exportações, sendo que o nível de aprendizagem apresentada no período crítico 

Momento Atual é considerado moderado. 

 Diante disso, é possível verificar que a exportação voltou a ser uma opção 

estratégica secundária para FTY. Todavia, o esforço desprendido para obter a 

certificação Globalgap não foi em vão, pois é possível que a empresa consiga 

adentrar em novos mercados no âmbito nacional, tendo a possibilidade de vender 

para os compradores do Grupo Pão de Açúcar. Isso acaba reforçando a intenção 

estratégica apresentada pelo proprietário-dirigente da FTY nos períodos críticos 

de Intensificação das Exportações e Desenvolvimento das Exportações.  
 Apresentadas e tecidas as considerações sobre a análise intracaso da FTY, 

na próxima seção é realizada a apresentação e análise do caso CSI. 

 

4.2. Claudio Shoiti Ito – CSI  
 A CSI produz uva, caqui, ameixa nectarina, atemoia e dekopon. Foi 

fundada em 1992. Sua faixa de faturamento anual declarada é inferior a 

R$ 240.000,00, o que a caracteriza como microempresa. Em 2010 seu quadro de 

funcionários apresenta 11 empregados. A área da propriedade é 50 hectares. É 

localizada no município de Pilar do Sul, no Estado de São Paulo. 
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Quadro 8: Resumo da Gestão Estratégica Voltada para a Exportação do Caso CSI 

Período Crítico Estratégia Aprendizagem Ações 
Início das 
Exportações. 
Ano: 2002. 

Emergente e Deliberada. Médio. Começou a exportar 
junto com grandes 
produtores da 
APPC. Teve de 
realizar mudanças 
para atender 
padrões 
internacionais de 
qualidade. 

Desenvolvimento 
das Exportações. 
Ano: 2003 a 2007. 

Deliberada e Emergente. Médio. A empresa passou a 
exportar anualmente  
dando continuidade 
à adequação do 
manejo da produção 
para atender as 
exigências do 
mercado 
internacional. 

Intensificação das 
exportações 
Ano: 2008 a 2010 
(até abril) 

Deliberada. Elevado. A CSI obteve a 
certificação 
Globalgap para sua 
produção de caqui. 

Momento Atual 
Ano: 2010 (a 
partir de maio) 

Deliberada. Médio A empresa quer 
obter a certificação 
Globalgap para 
produção de 
atemoia. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

4.2.1. Histórico 
 A CSI começou a exportar parte de sua produção de caqui em 2002, pela 

via indireta, aproveitando a oportunidade de exportar junto com produtores 

maiores de sua região que fundaram a APPC. A empresa já havia visualizado 

essa oportunidade em 2001, porém nesse ano sua produção não atingia a 

qualidade necessária para superar barreiras de entrada, em especial no aspecto 

fitossanitário. Por isso, em 2001 promoveu mudanças no manejo de sua produção, 

para iniciar a exportação na safra de 2002, como explica o proprietário-dirigente 

Claudio Shoiti Ito: 
Em 2001 foi feita uma exportação mas pelos produtores maiores. Eu 

comecei a exportar em 2002. Eu não exportei em 2001, porque tem 

os preparativos principalmente na parte de fitossanitário, que é o 
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ponto mais importante. A qualidade também, minha produção 

precisava atingir uma qualidade melhor por causa da vida de 

prateleira4 que é muito importante. (Trecho extraído da entrevista com 

Claudio Shoiti Ito). 

 

 A evolução temporal das atividades exportadoras da CSI está ligada ao 

desenvolvimento da APPC. Nesse ponto é importante fazer uma breve explicação 

do histórico da APPC. No início do atual milênio, os produtores de caqui da região 

de Pilar do Sul constataram que muitos produtores rurais estavam optando pela 

cultura do caqui, o que significava que futuramente haveria uma forte concorrência 

no mercado nacional. Para fazer face a essa realidade, alguns produtores se 

reuniram para montar a APPC e desenvolver um planejamento para exportação.  

 Para fins de implementação da intenção estratégica de exportar, a APPC 

trouxe do Japão um professor de técnicas agrícolas. Esse profissional teve como 

objetivo ensinar os associados da APPC a melhorar o manejo agrícola para 

produzir frutas de melhor qualidade. As informações foram transmitidas através de 

encontros chamados por “Dia de Campo”, que se davam na propriedade de um 

dos associados. O “Dia de Campo” ocorre até hoje, uma vez que o profissional 

nipônico tem vindo regularmente para Pilar do Sul. Os funcionários da CSI 

participaram e participam de diversos encontros. Desses encontros a CSI teve 

processos de aprendizagem que resultaram em ganhos de controle da produção. 

Esses ganhos envolvem aspectos de análise de solo, adubação (com especial 

ênfase para o uso de adubo orgânico), aplicação de defensivos, poda e cuidados 

com a fruta propriamente. Tudo isso trouxe redução de custos para a empresa, 

que anteriormente executava as ações de maneira artesanal, baseada nos 

conhecimentos dos produtores locais mais antigos. 

 Os processos de aprendizagem oriundos da exportação foram sentidos 

pelos funcionários da propriedade, que tiveram de adotar novas rotinas de 

trabalho para atingir o padrão de qualidade para exportação, como explica o 

Senhor Marcelo Rodrigo Machado: 
                                                 
4 A expressão “vida de prateleira” significa o tempo que um alimento pode ficar exposto para ser 

consumido. De acordo com o Sr. Ito, no caso do caqui, a vida de prateleira é de no mínimo 10 dias. 
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A qualidade das frutas depende do nosso cuidado, tudo o que 

fazemos tem de ser registrado.  

Temos cuidados de higiene antes e durante a manipulação com as 

frutas. 

Precisamos conduzir as máquinas com total segurança. 

(Trechos extraídos da entrevista com Marcelo Rodrigo Machado, 

funcionário há 10 anos da CSI). 

 No caminho para exportação, a CSI também aderiu ao programa da “Fruta 

Paulista” com objetivo de obter a certificação Globalgap para uva e ameixa. 

Contudo, a empresa ficou descontente com as orientações da consultoria 

contratada pelos órgãos que fomentaram o programa, que foi considerada 

inexperiente. Dessa forma, o Senhor Ito decidiu implementar por si as mudanças  

estruturais necessárias para a obtenção da certificação Globalgap. Como ele 

mesmo explica: 
Tive que começar do zero praticamente, porque estava tudo bem 

bagunçado. Parte de registros, parte de defensivos, não tinha uma 

sala de defensivo nada, não tinha um local apropriado para abastecer 

o trator. Os funcionários almoçavam em qualquer canto. Não havia 

banheiro de campo. Então, tive de construir uma sala de defensivo, 

uma sala onde guarda as embalagens vazias, adequar um local para 

abastecer o trator, longe das casas dos funcionários. Também tive 

que montar um local específico para os funcionários ficarem, para 

almoçarem. Fiz chuveiros e banheiros. Depois tem a parte de registro 

de controle de estoque. O barracão de embalagem, tive de adequá-lo 

com janelas fechadas com telas. Mudou muita coisa! (Trecho extraído 

da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 
 A CSI obteve a certificação Globalgap para o caqui, no primeiro semestre 

de 2010, aproveitando o preenchimento da lacuna jurídica existente para cultura 

da fruta, descrita na seção anterior. Nesse ponto é importante esclarecer que pelo 

fato de o Senhor Ito ter decidido fazer o processo de certificação por conta própria, 

quando o MAPA publicou a legislação pertinente ao uso de defensivos para a 

produção de caqui, ele pleiteou a certificação junto aos órgãos competentes. 

Dessa forma, ele agiu de maneira diferente da do Senhor Yamashita da FTY. 
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 A CSI, além do caqui, exporta também atemoia e já exportou uva. A 

logística fez a empresa desistir da exportação de uva, pois o custo do frete aéreo 

é elevado, e fazê-lo pela via marítima seria temerário em razão da época de 

colheita de uva ser em período de chuvas, e o tempo de perecimento da fruta é 

menor. 

Os países para onde são destinadas as frutas da CSI são: Canadá para 

exportação de uva, Canadá e Espanha para atemoia, enquanto para o caqui 

figuram Canadá, Espanha, Alemanha, Dinamarca e Rússia. 

Desde que começou a exportar, a CSI vem aumentando o volume de frutas 

que são enviadas para o exterior. Alguns motivos que justificam esse aumento são: 

não há discriminação de preço em razão do tamanho da fruta (prática comum no 

mercado brasileiro); as condições de armazenamento são melhores, e o 

consumidor tem um trato melhor com a fruta quando comparado ao consumidor 

brasileiro, segundo as explicações do Senhor Ito: 
Na exportação a gente fecha um valor X e independente do tamanho 

o preço é o mesmo. Não tem o miúdo é o mais barato, o graúdo mais 

caro. Essa é a grande vantagem. 

As condições de armazenagem no exterior são como se fossem na 

sua casa, nenhum papel no chão, tudo limpo, as caixas perfeitas, as 

vezes a embalagem é mais bonita que a própria fruta.  

No supermercado não tem aquele hábito, comum no Brasil, dona de 

casa revirar a banca. Ela não tem motivo para revirar, porque a 

padronização é única. (Trechos extraídos da entrevista com Claudio 

Shoiti Ito). 

 

 

4.2.2. Contato com o Mercado Internacional 
 Nesse ponto é importante destacar que o Senhor Ito ocupa o Cargo de 

diretor de exportação da APPC. O motivo que justifica esse cargo se dá pelo fato 

de ser o único membro da APPC que possui domínio fluente da língua inglesa. Por 

isso, trata diretamente com compradores no exterior através de e-mail e telefone. 

 Além disso, o proprietário-dirigente também já realizou viagens profissionais 

para conhecer o mercado exterior para onde exporta. Ele já esteve em Berlim para 



95 
 

conhecer e participar de uma importante feira de fruticultura, e em outras ocasiões 

visitou a França, Itália, Holanda e Inglaterra, onde constatou que o tratamento que 

é dado para fruta é diferente e melhor quando comparado ao do Brasil. 

 

4.2.3. Perspectivas Futuras 
 A CSI possui objetivos de continuar exportando; para tanto está 

trabalhando para obter o Globalgap para atemoia. Em termos gerais, a empresa 

vislumbra possibilidades de aumentar o volume exportado, uma vez que a 

demanda também é crescente. Assim como no caso da FTY, a CSI visualiza que 

haverá dificuldades de produção agrícola no futuro, isso em razão do aquecimento 

global, abrindo maior espaço para inserção de produtos no exterior. Na opinião do 

Senhor Ito, esse potencial é extensivo aos produtores brasileiros em geral, mas, 

para ser concretizado, é necessário que o governo crie mais incentivos, de acordo 

com sua explicação: 
Olha o Brasil tem uma chance grande de dominar o mercado externo. 

Mas para que isto aconteça é preciso dar mais condições para a 

gente poder produzir uma fruta barata, é preciso que ajudem a gente 

baixar o custo: fertilizante mais barato, máquina mais barato, 

embalagem mais barato. A embalagem subiu 20% nesses últimos 

tempos. (Trechos extraídos da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

4.2.4. Exportação de Derivados da Fruta 
 A CSI não exporta derivados da fruta e tampouco possui objetivos de fazê-

lo. Seu proprietário-dirigente admite que a ideia é positiva pois realmente há um 

grande descarte de frutas. O descarte se dá em especial pelo fato de haver frutas 

que não atingem o tamanho e peso mínimo necessários para o consumo tanto no 

mercado internacional quanto no mercado interno. 

 Porém, para produzir produtos derivados da fruta seriam necessários 

recursos financeiros para a construção de uma estrutura própria, algo que a 

empresa não dispõe. Também não há incentivo governamental para tal iniciativa. 

Outro ponto é a questão do uso de defensivos, que a empresa não possui 

conhecimentos de como utilizá-los na produção de derivados da fruta. 
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A gente até pensou em montar um fábrica de vinagre de caqui porque 

tem muito descarte de caqui. A ideia é bonita, mas, no fundo, no 

fundo o investimento é muito grande. Daí volta à questão do 

defensivo, que não pode ter resíduo. Quando a gente vai poder colher 

esse produto para não ter resíduo na geleia ou no vinagre? 

(Trecho extraído da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

4.2.5. Análise dos Períodos Críticos  
Quadro 9: Síntese da Análise dos Períodos Críticos do Caso CSI 

Período Crítico Fatos – Estratégias e Aprendizagem 
1. Início das 
Exportações 
Ano: 2002 

Contexto: A empresa começou a exportar em 2002 de maneira informal, 
aproveitando oportunidades trazidas por produtores maiores membros 
da APPC. Nessa ocasião teve processos de aprendizagem de nível 
médio para se adequar a regras fitossanitárias e qualidades mínimas 
para a produção de frutas exigidas pelo mercado internacional.  

2. Desenvolvimento das 
Exportações 
Ano: 2003 a 2007 

Motivações: Dos primeiros contatos com o mercado estrangeiro, foram 
verificadas melhores condições para a comercialização de frutas, 
também o Senhor Ito tornou-se diretor de exportação da APPC. Isso 
aumentou o interesse pela exportação, sendo desenvolvidos aspectos 
de racionalidade e controle da produção para exportar, configurando 
estratégia deliberada. Nesse período crítico houve aspectos de 
informalidade ligados à escolha das culturas a ser exportadas, 
começando pelo caqui, passando pela uva (a qual foi descartada) e 
pela atemoia, assim há aspectos ligados à estratégia emergente. Em 
termos de aprendizagem, continuou a adquirir novos conhecimentos em 
relação ao manejo da produção, apresentando nível médio de 
aprendizagem. Contudo, há um subperíodo crítico de maior 
profundidade de aprendizagens em nível médio (a partir de 2006) 
em razão de ensinamentos ministrados por um técnico agrícola 
japonês. 

3. Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2008 a 2010 (até 
abril) 

Medidas Adotadas: Para intensificar as exportações a CSI, sem o 
auxílio dos benefícios do programa “Fruta Paulista”, logrou êxito em 
obter a certificação Globalgap. Esse fato sinaliza para aspectos ligados 
à estratégia deliberada e processos de aprendizagem de nível elevado. 

4. Momento Atual 
Ano: 2010 (a partir de 
maio) 

Momento Presente: A intenção estratégica da empresa é continuar a 
aumentar o volume de frutas exportado, para tanto está trabalhando 
para obter a certificação Globalgap para sua produção de atemoia. Por 
isso, é possível notar o mesmo direcionamento estratégico do período 
crítico anterior. Essa assertiva também é válida para os processos de 
aprendizagem que continuam ocorrendo, porém em nível médio, pois já 
ocorreram no período anterior aos ajustes estruturais necessários. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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Período Crítico 1 – Início das Exportações: Ano 2002 
 A CSI começou a exportar aproveitando uma oportunidade obtida pelos 

dirigentes da APPC, nesse momento, a empresa não se envolveu ativamente para 

contribuir para essa oportunidade. Esse aspecto de oportunismo de mercado 

permite afirmar que a exportação foi iniciada com base em estratégia emergente, 

pois até então a empresa estava voltada para o mercado interno, como explica o 

Senhor Ito: 
Até 2001 eu estava mais no volumão, ou seja, muita produção e 

pouca qualidade para atender o mercado interno. Naquela época a 

gente só tinha caqui e uva e eu tirava dois meses de férias no ano. 

(Trecho extraído da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

 Em termos de aprendizagem, a oportunidade emergente obrigou que 

ocorressem processos de mudança na rotina de produção para que fossem 

atendidas as exigências de ordem fitossanitárias necessárias para a realização da 

exportação juntamente com a melhora da qualidade para o aumento do “tempo de 

prateleira” das frutas, podendo ser considerado um nível médio de aprendizagem, 

pois ocorreram aquisições de novos conhecimentos os quais resultaram em 

mudanças na rotina de trabalho através da aplicação de fertilizantes, defensivos e 

podas, porém não houve mudança na estrutura da propriedade. 

 Portanto, é possível concluir que nesse período crítico a gestão estratégica 

voltada para a exportação foi baseada em estratégia emergente havendo 

processos de aprendizagem. A estratégia emergente gerou uma intenção 

estratégica a qual foi concretizada, ocorrendo assim também a estratégia 

deliberada. 

 Como no caso da FTY, para analisar a estratégia no presente caso da CSI 

é preciso entender a mentalidade de seu proprietário-dirigente. Nesse período 

crítico, a mentalidade do proprietário-dirigente estava voltada para o mercado 

nacional, no qual ela já atuava obtendo ganhos, como é possível depreender do 

trecho de entrevista citado na presente seção. Por essa razão a exportação foi 

algo que rompeu informalmente em sua rotina de trabalho, apresentado-se como 

uma oportunidade para obter novos ganhos. 
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Período Crítico 2 – Desenvolvimento das Exportações: Ano 2003 a 2007 
 A partir de 2003 a CSI foi aumentando as rotinas ligadas à exportação, isso 

pelo fato de que os primeiros contatos com o mercado exterior sinalizaram para 

condições mais favoráveis de comercialização de frutas quando comparadas às 

condições praticadas no mercado brasileiro. Agrega para esse período crítico o 

fato de o Senhor Ito ter se tornado diretor de exportação da APPC e de ter 

domínio da língua inglesa, colaborando para o aumento de seu conhecimento 

pessoal sobre o mercado exterior. Outro ponto a ser destacado são as viagens 

realizadas para Europa, através das quais o Senhor Ito conheceu a cultura do 

mercado estrangeiro consumidor de sua produção.  

 Por essas razões pode-se afirmar que houve aspectos ligados à estratégia 

deliberada. A CSI desenvolveu uma racionalidade e processos de controle para 

implementar a intenção estratégica de exportar. Por outro lado, há aspectos de 

estratégia emergente, pois a partir da interação com o ambiente, o Senhor Ito 

deixou de exportar uva por causa do perecimento. Isso reflete informalidade, 

dentro da racionalidade da exportação, ou seja, havia a intenção estratégica em 

exportar, contudo foi se descobrindo qual cultura de fruta era mais viável para a 

exportação. Seguindo essa ideia, a CSI descobriu a viabilidade da exportação de 

atemoia. 

 Quanto às aprendizagens, é possível afirmar que estas ocorreram em nível 

médio, nos mesmos termos do processo de aprendizagem do período crítico 

anterior. A empresa apresentava um quadro de aquisição de novos 

conhecimentos, os quais geram mudanças no manejo de sua produção de frutas. 

 Contudo, há uma peculiaridade nesse atual período crítico de 

Desenvolvimento das Exportações, que acaba representando um subperíodo 
crítico de maior profundidade das aprendizagens em nível médio (a partir de 

2006). Refere-se a informações sobre manejo agrícola para a produção de caqui. 

O proprietário-dirigente da CSI, para implementar sua intenção estratégica de 

exportar, aderiu aos ensinamentos de um técnico agrícola trazido pela APPC do 

Japão, conforme ele explica: 
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Com o tempo a gente conseguiu pela Japan International Corporation 

Agency um técnico especializado em frutas, caqui no caso, e esse 

técnico veio para a nossa associação e começou a passar todas as 

informações de como produzir um caqui de alta qualidade. (Trecho 

extraído da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 A partir das orientações desse profissional, ocorreram mudanças mais 

profundas nas rotinas de trabalho da CSI, de acordo com as explicações do 

Senhor Ito: 
A gente passou a fazer análise de solo (...). No tempo dos nossos 

pais a gente utilizava muita adubação orgânica o que era muito 

importante para produção de frutas, só que com o passar do tempo o 

adubo químico passou a ser mais utilizado porque é mais barato, 

mais prático gera menos mão de obra, a qual está ficando cara. Só 

que isso foi um erro. Aí nós voltamos a utilizar os adubos orgânicos, 

não deixando de utilizar o químico, porém o adubo orgânico para 

produção de frutas é essencial. 

O adubo orgânico é feito de esterco, composto, farinha de osso, 

farinha de carne e torta de mamona. E como resultado colhemos 

frutas de melhor calibre, uniformidade no tamanho, aumento na vida 

de prateleira. (Trecho extraído da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

 Esses fatos revelam que quando comparada com o período crítico anterior 

é possível verificar uma mudança na mentalidade do proprietário-dirigente da CSI, 

pois ele passou a considerar a exportação mais vantajosa do que produzir para o 

mercado brasileiro. Por isso, passou a concentrar seus esforços para aumentar o 

volume de frutas exportado. 

 

Período Crítico 3 – Intensificação das Exportações: Ano 2008 a 2010 (até 
abril) 
 As experiências exportadoras vivenciadas nos períodos críticos de Início 
das Exportações e Desenvolvimento das Exportações fizeram com que a CSI 

continuasse com um foco estratégico direcionado para o mercado exterior; por 

isso, a empresa implementou uma série de mudanças necessárias para a 
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obtenção da certificação Globalgap. Diferentemente do caso FTY, o proprietário-

dirigente da CSI decidiu realizar as mudanças por sua própria conta, obtendo a 

certificação no primeiro semestre de 2010.  

 Sendo assim, no período crítico de Intensificação das Exportações há 

elementos que remetem à estratégia deliberada, baseados em aspectos de 

racionalidade e controle mais sofisticados em razão das demandas necessárias 

para obtenção do Globalgap, do que no período crítico de Desenvolvimento das 
Exportações. Em termos de processos de aprendizagem é possível afirmar que 

os novos conhecimentos adquiridos provocaram mudanças na estrutura interna, 

apresentado assim um nível elevado. 

 Nesse período crítico, é possível verificar um maior comprometimento da 

CSI com a exportação, pois, diferentemente do observado no caso da FTY, a CSI 

conseguiu obter a certificação Globalgap através de seus recursos próprios, sem 

recorrer ao programa da “Fruta Paulista”. Assim, seu proprietário-dirigente 

apresentou uma postura proativa ao conseguir a certificação depois que o MAPA 

publicou a legislação específica, extinguindo a lacuna jurídica então existente.  

 Outro ponto que merece destaque refere-se à percepção do proprietário-

dirigente da CSI sobre os ganhos secundários em termos de gestão da 

propriedade obtidos com o Globalgap: 
Com o Globalgap melhorou muito organização da propriedade, valeu 

a pena o processo de ter passado pelo processo de certificação. 

(Trecho extraído da entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

Período Crítico 4 – Momento Atual: Ano 2010 (a partir de maio) 
O proprietário-dirigente da CSI tem a intenção estratégica de aumentar 

mais suas exportações; para tanto está trabalhando para obter a cerificação 

Globalgap para sua produção de atemoia. Diante disso, é possível afirmar que a 

gestão estratégica voltada para a exportação no período crítico Momento Atual 
reflete a continuidade do direcionamento estratégico para exportação dos períodos 

críticos anteriores, ou seja, uma intenção racional baseada em mecanismos de 

controle para exportar, configurando a estratégia deliberada. Nesse período crítico 

também há processos de aprendizagem, uma vez que a empresa está 
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trabalhando para conseguir a certificação Globalgap para a produção de atemoia. 

No entanto, os processos de aprendizagem são de nível médio, pois as mudanças 

estruturais necessárias para certificação foram realizadas no período crítico 

anterior. E os conhecimentos adquiridos apresentaram impacto no nível do manejo 

da produção. 

 Diante do exposto, é possível verificar que, desde que começou a exportar, 

o proprietário-dirigente da CSI foi verificando ao longo do tempo maiores 

vantagens na exportação quando comparada com as condições de 

comercialização no mercado interno. Um possível aspecto que explique seu 

comprometimento com a exportação é o fato de ter contato com o mercado 

estrangeiro ainda que ele tenha sofrido dissabores. Nas entrevistas foi possível 

verificar que ele visualiza possibilidades de ganho, como é possível verificar nas 

seguintes passagens: 

 
Nosso trabalho sempre foi bastante transparente diante do importador. 

Nós sempre buscamos trabalhar com qualidade, mas com um preço 

acima no mercado (...) só não é tão fácil assim não, eles sempre vão 

para o lado deles. 

(...) já fui duas vezes para Berlim (....) olha o mercado a demanda é 

grande. 

(...) o que a APPC produz ela exporta. (Trechos extraídos da 

entrevista com Claudio Shoiti Ito). 

 

 

4.3. Carlos Akira Morioka – CAM  
 A CAM é produtora de uva, ameixa, caqui, lichia, ponkã, atemoia, dekopon, 

nêspera e também diversifica com o plantio de eucalipto. Foi fundada em 1985; 

sua faixa de faturamento anual declarada é superior a R$ 240.000,00 e inferior a 

R$ 2.400.000,00, sendo caracterizada por empresa de pequeno porte. Em 2010 

seu quadro de funcionários apresenta 60 empregados. A área da propriedade é de 

100 hectares. É localizada no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo. 
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Quadro 10: Resumo da Gestão Estratégica Voltada para a Exportação do Caso 

CAM 

Período Crítico Estratégia Aprendizagem Ações 
Início das 
Exportações 
Ano: 2000 a 2002 

Deliberada e Emergente. Médio. Fundou a APPC 
iniciando as 
primeiras 
exportações de 
caqui. 

Desenvolvimento 
das Exportações. 
Ano: 2003 a 2007 

Deliberada e Emergente. Elevado. Além do caqui 
passou a exportar 
atemoia, uva, 
nêspera e ameixa. 

Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2008 a 2010 
(até abril) 

Deliberada. Elevado. A CAM obteve a 
certificação 
Globalgap para sua 
produção de caqui. 

Momento Atual 
Ano: 2010 (a 
partir de maio) 

Deliberada e Emergente. Médio. A empresa quer 
obter a certificação 
Globalgap para 
produção de 
atemoia. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

4.3.1. Histórico 
 A CAM começou as atividades de exportação no ano de 2000 em razão da 

percepção de que haveria no futuro uma grande oferta de caqui no mercado 

nacional, de acordo com o explicado no caso CSI. O proprietário-dirigente da CAM, 

Carlos Akira Morioka, foi um dos quatro produtores que idealizaram a APPC 

(também mencionada nos casos FTY e CSI). Ele explica que a principal 

preocupação do impacto do aumento da oferta de caqui era a diminuição do preço. 

Por isso, a exportação se apresentou como uma alternativa viável para diminuir a 

oferta no mercado nacional e produtores manterem a margem de ganho.  

 A evolução do histórico exportador da CAM está associada ao 

desenvolvimento da APPC. A APPC possui duas personalidades jurídicas, uma 

sociedade civil que reúne 73 associados, e uma limitada, cujo objeto social é 

importação e exportação composta por quatro sócios. Assim, juridicamente as 

frutas são vendidas pela sociedade civil para empresa limitada que realiza a 

exportação pela via direta. Mas há casos em que outras empresas nacionais 
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compram da APPC sociedade civil, configurando assim a modalidade de 

exportação indireta. 

 Para iniciar a exportação de maneira padronizada, os associados da APPC 

utilizaram o Pecking House5 de um dos associados para embalar as frutas. Esta 

prática é mantida até hoje, com a peculiaridade de que o Associado teve de 

aumentar a capacidade de embalagem para atender a demanda que aumentou.  

 O proprietário-dirigente da CAM conta que, para desenvolver o 

planejamento de exportação, membros da APPC realizaram pesquisas em 

consulados, embaixadas e visitaram países como Espanha, Holanda e Alemanha. 

Ele explica: 
Um grupo de quatro pessoas da diretoria da Associação viajou para 

os principais pontos compradores de frutas do mercado europeu. Eles 

foram para Holanda, Alemanha e Espanha, daí que eles voltaram e 

chegaram à conclusão que seria interessante a exportar. (Trecho 

extraído da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

Além dessa iniciativa, desde 2000 os dirigentes da APPC também estavam 

preocupados com a falta de normatização do MAPA, sobre o uso de defensivos 

para a produção de caqui. Pois sabiam que isso provocaria problemas no 

momento de obter certificações para exportar. Por isso, foram realizados contatos 

junto ao MAPA objetivando conscientizar este órgão sobre a lacuna jurídica. 

Porém, como já mencionado no caso CSI, a providência de regulamentação só 

veio no primeiro semestre de 2010. Por essa razão, a CAM ficou anos trabalhando 

para obter a certificação Globalgap, logrando êxito somente no primeiro semestre 

de 2010. Nas palavras do Senhor Morioka: 
(...) nós da Associação encaminhamos vários pedidos ao Ministério 

da Agricultura. O último deles foi quando o senhor Roberto Rodrigues 

era ministro da agricultura. Nós fomos até Brasília, pedimos para ele  

                                                 
5  Pecking House é expressão utilizada no setor da fruticultura para designar o local onde é 

realizado o embalamento da fruta para fins de exportação. Um Pecking House deve ter tecnologias 

que permitam a padronização de higiene e embalamento de acordo com as exigências do mercado 

para onde é destinada a fruta. 
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urgência, porque nós não estávamos conseguindo a certificação, que 

na época já era uma exigência do mercado europeu. (Trecho extraído 

da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

Por essa mesma razão, os produtores da APPC desistiram da intenção 

estratégica inicial de exportar para os Estados Unidos e Japão, por serem países 

que apresentavam maiores barreiras fitossanitárias quando comparadas aos 

países europeus, que mesmo exigindo a certificação, havia clientes que aceitavam 

produtos não certificados. Segundo o Senhor Morioka: 
Há muitos clientes na Europa que ainda trabalham sem certificação, 

eles ainda compram os produtos sem certificação. (Trecho extraído 

da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

 Além do caqui, a CAM também exporta atemoia, uva, nêspera e ameixa. A 

diversificação de culturas tem por finalidade manter as atividades de exportação 

nos doze meses do ano, uma vez que a safra de caqui ocorre nos meses de 

março, abril e maio. Explica o Senhor Morioka: 
Nós começamos pelo caqui, como com o caqui a exportação ocorre 

nos meses de março, abril e maio, nos outros nove meses havia uma 

ociosidade. Então decidimos exportar também atemoia, nêspera e 

ameixa, assim nos ocupamos o ano inteiro. (Trechos extraídos da 

entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

Os países para onde são destinadas as frutas da CAM são os mesmos da 

CSI, quais sejam, Canadá, Espanha, Alemanha, Dinamarca e Rússia. 

 As oscilações cambiais e as incertezas intrínsecas da exportação são 

consideradas como dificuldades para o desenvolvimento do negócio. Na questão 

do câmbio, dependendo da oscilação do dólar, vender a fruta no mercado nacional 

é mais atrativo que no mercado internacional. Quanto às incertezas, a APPC já 

realizou remessas de frutas para o exterior, incluindo frutas produzidas pela CAM, 

que foram incineradas. Os motivos da incineração foram a falta de qualidade 

(parte do carregamento tinha frutas com as cascas manchadas) e a constatação 

de insetos entre as frutas. 
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 A exportação trouxe processos de aprendizagem para a CAM. O primeiro 

ponto a ser destacado remete aos casos FTY e CSI, pois a empresa teve de fazer 

mudanças em sua estrutura produtiva para atender aos requisitos necessários 

para a certificação Globalgap. Foram realizadas mudanças nas instalações, os 

funcionários passaram por treinamentos e também foram desenvolvidos controles 

para registrar o uso de adubo e defensivos; o somatório dessas mudanças trouxe 

ganhos em termos da redução de custo para produzir. Nas palavras do Senhor 

Morioka: 
Nós tivemos de fazer mudanças, que hoje pensando são coisas 

básicas, que deveriam ser adotadas mesmo que não exportássemos. 

O que tivemos de fazer foram cursos para os funcionários sobre: 

primeiros socorros; higiene e manipulação de alimentos; tratorista; 

aplicação de defensivos, e manipulação de defensivos. Também 

construímos banheiros no raio de 500 metros de onde se trabalha; é 

necessário ter um banheiro com água potável. (Trecho extraído da 

entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

 As mudanças também foram sentidas pelos funcionários da CAM que 

apontam o aspecto da higiene como um ponto considerado prioritário pela 

empresa, de acordo com as explicações das Senhoras Rute Gomes Fogaça e 

Therezinha de Paula: 

 
É mais na parte de higiene que mudou bastante, teve uma grande 

evolução, no manejo das caixas, na limpeza das instalações. (Trecho 

extraído da entrevista com Rute Gomes Fogaça, funcionária há 13 

anos da CAM). 

 

É, eu acho que é mais nessa parte de higiene principalmente, 

barracão ficou mais limpo, o banheiro ficou mais limpo e foram feitos 

outros banheiros. (Trecho extraído da entrevista com Therezinha de 

Paula, funcionária há 12 anos da CAM). 
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 A questão da higiene também foi destacada como um aspecto de 

aprendizagem, pois os funcionários tiveram de adquirir novos conhecimentos, 

como é possível verificar na seguinte passagem: 
Para manejar as frutas, passamos a ter mais cuidado ao lavar as 

mãos, cabelo e unha. No barracão passamos a usar as toucas que 

antes não usávamos. Também passamos a lavar sempre as mãos na 

hora que vem do banheiro e na hora do almoço. (Trecho extraído da 

entrevista com Therezinha de Paula, funcionária há 12 anos da CAM). 
 

 Na questão do manejo agrícola, as funcionárias da CAM também destacam 

a aquisição de novos conhecimentos na seguinte passagem: 

 
Agora estamos trabalhando com uvas japonesas para exportação (...) 

as podas são diferentes da rubi e Itália. Também é diferente na parte 

de aplicação de defensivos e controle de pragas. (Trecho extraído da 

entrevista com Therezinha de Paula, funcionária há 12 anos da CAM). 

 

 A empresa obteve a certificação Globalgap para sua produção de caqui, e 

está trabalhando para certificar a produção de atemoia. É importante destacar que 

a empresa não aderiu ao programa da “Fruta Paulista” para obter a certificação, 

assim como no caso CSI, o Senhor Morioka conduziu por si todo o processo. 

 Os funcionários da CAM demonstram que o foco central da empresa é 

exportação, pois as melhores frutas são direcionadas para o exterior, de acordo 

com a explicação: 
No manejo da uva, nós escolhemos os melhores cachos da parreira, 

para exportação, para mercado interno, vamos dizer, vai o que sobra, 

os melhores são exportação. (Trecho extraído da entrevista com 

Therezinha de Paula, funcionária da CAM). 

 
 Outro ponto que deve ser destacado é que os funcionários da CAM 

participam do “Dia de Campo”, promovido pela APPC, de acordo com o explicado 

no caso CSI. 
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4.3.2. Contato com o Mercado Internacional 
 O proprietário-dirigente da CAM tem por hábito viajar profissionalmente 

para o exterior para conhecer os mercados que atende. No corrente ano de 2010 

esteve nos Estados Unidos e Canadá. Em suas viagens, além de conhecer o perfil 

do consumidor, ele também busca novas tecnologias e técnicas agrícolas para 

aplicar em sua propriedade. Outros países que já visitou foram Holanda, Itália, 

Alemanha e Espanha. Também já participou da feira de Berlim. No entanto, a 

CAM não possui contato direto com os compradores no exterior, por deixar essa 

tarefa aos cuidados do diretor de exportação da APPC.  

 

4.3.3. Perspectivas Futuras 
 A CAM possui objetivos de intensificar suas operações no exterior; para 

tanto, junto com os demais membros da APPC, vem trabalhando para encontrar 

agentes intermediários no exterior que auxiliem a alavancar as exportações. Isso 

porque os agentes atuais trabalham com outros produtores exportadores de frutas, 

não oferecendo uma parceria personalizada.  

De qualquer maneira, a CAM mostra-se satisfeita com os resultados obtidos 

até o momento e esses resultados trazem motivações para prospecções de novas 

possibilidades. 

 

4.3.4. Exportação de Derivados da Fruta 
 A CAM já aventou a possibilidade de exportar frutas desidratadas, no 

entanto, não foi dado sequência, pois seria necessário um grande volume de 

frutas. E não há disponibilidade no mercado nacional de frutas descartadas, até 

porque grande parte das frutas que são descartadas são destinadas para 

fabricação de compota, e competir por esse descarte implicaria no aumento do 

custo. Por essas razões a ideia foi abandonada. 
Nós fizemos uma pesquisa e consideramos que seria viável exportar 

frutas desidratadas, só que a quantidade que eles pedem no caso é 

muito grande. E quando nós pensávamos em fazer verificamos que 

disponibilidade de frutas descartadas já era destinada para fabricação 
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de compotas. (Trecho extraído da entrevista com Carlos Akira 

Morioka). 
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4.3.5. Análise dos Períodos Críticos  
Quadro 11: Síntese da Análise dos Períodos Críticos do Caso CAM 

Período Crítico Fatos – Estratégias e Aprendizagem 
1. Início das 
Exportações 
Ano: 2000 a 2002 

Contexto: A empresa começou a exportar caqui em 2000, com a 
finalidade de ganhar novos mercados para escoar sua produção. Pois 
haveria uma grande oferta de caqui nos anos seguintes no mercado 
brasileiro, refletindo na diminuição do preço de venda, revelando 
aspectos de racionalidade e controle. Desde deste início a empresa já 
passava por processos de aprendizagem de nível médio no sentido de 
mudar seus processos de produção, através da aquisição de novos 
conhecimentos, para atingir os padrões de qualidade do mercado 
externo. Outro ponto é que a intenção estratégica inicial era exportar 
para Estados Unidos e Japão, mas a empresa acabou exportando 
para Canadá e Europa, mostrando aspectos de estratégia emergente. 

2. Desenvolvimento 
das Exportações 
Ano: 2003 a 2007 

Motivações: A motivação inicial para exportar foi apontada no período 
crítico anterior. Porém, após o início das exportações foi possível 
constatar uma outra motivação de possibilidades de ganho com o 
câmbio. Por isso a empresa aumentou as culturas de frutas 
exportadas, mostrando aspectos de racionalidade e controle. Neste 
ponto há processos de aprendizagem de nível elevado, pois a 
empresa teve de mudar a cultura de ameixa que então produzia, para 
uma nova cultura, objetivando agradar o gosto do mercado europeu no 
tocante ao manejo das outras frutas exportadas. Isso mostra uma 
mudança baseada em interação com o ambiente, configurando 
estratégia emergente. Outro aspecto foi identificado como subperíodo 
crítico de aprendizagem por gênero, o qual gerou impacto nos 
períodos críticos seguintes. 

3. Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2008 a 2010 (até 
abril) 

Medidas Adotadas: Para intensificar as exportações, a CAM obteve a 
certificação Globalgap sem o auxílio do programa “Fruta Paulista”. 
Este fato sinaliza para aspectos ligados à estratégia deliberada e 
processos de aprendizagem em nível elevado, pois os novos 
conhecimentos adquiridos resultaram em mudanças na estrutura 
interna da empresa. 

4. Momento Atual 
Ano: 2010 (a partir de 
maio) 

Momento Presente: A intenção estratégica da empresa é continuar 
exportando; as funcionárias da empresa admitem que as melhores 
frutas são direcionadas para o mercado externo. Também, como no 
caso da CSI, a CAM está trabalhando para obter a certificação 
Globalgap para sua produção de atemoia. O proprietário-dirigente 
realiza viagens ao exterior em busca de novas oportunidades e 
conhecimentos, por isso é possível localizar aspectos ligados à 
estratégia emergente. Sendo assim, é possível verificar processos de 
aprendizagem em nível médio, pois a empresa busca aprimorar seus 
processos produtivos através de novos conhecimentos sobre o manejo 
de frutas. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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Período Crítico 1 – Início das Exportações: Ano 2000 a 2002 
 A atividade de exportação na CAM surgiu como uma estratégia para 

conquistar novos mercados. Essa estratégia é decorrente de uma percepção de 

que haveria no futuro uma grande oferta de caqui no mercado brasileiro, 

impactando para a redução do preço da fruta. Para tanto, o Senhor Morioka junto 

com outros produtores de caqui fundaram a APPC e pesquisaram por 

oportunidades para exportação de caqui e pleitearam junto ao MAPA a 

normatização do uso dos defensivos agrícolas. Também a CAM, desde o início 

das exportações, foi adequando o manejo de sua produção no sentido de adquirir 

novos conhecimentos sobre produção de frutas para assim atender o mercado 

externo, como exemplifica a seguinte passagem de entrevista na qual o 

proprietário-dirigente da CAM explica os conhecimentos adquiridos que 

promoveram mudanças na rotina de trabalho no tocante à utilização de defensivo 

agrícola: 
Passamos a utilizar uma folha na qual nós especificamos inseto 

combatido, o que determina qual inseticida a ser aplicado e a 

dosagem da aplicação (...) então nós temos um controle. Quando 

aplicamos colocamos uma placa na quadra onde aplicação ocorreu. 

Esses cuidados favorecem a segurança alimentar. (Trecho extraído 

da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

Por essas razões é possível verificar aspectos que remetem à racionalidade 

e controle. Por outro lado, a intenção estratégica foi alterada, pois pretendia-se 

exportar para o Japão e Estados Unidos e acabou-se exportando para os países 

da Europa e Canadá; essa alteração remete à ideia de estratégia emergente. 

 Assim é possível verificar no período crítico de Início das Exportações 
elementos ligados tanto à estratégia deliberada quanto à estratégia emergente, as 

quais geraram processos de aprendizagem em nível médio. 

 Outro ponto que merece destaque refere-se à mentalidade do proprietário-

dirigente da CAM, a qual, diferentemente da dos dois casos anteriores, já se 

mostrava direcionada para exportação, visualizando melhores oportunidades para 

sua produção de caqui do que no mercado nacional. 
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Período Crítico 2 – Desenvolvimento das Exportações: Ano 2003 a 2007 
 No caso da CAM, o período crítico de Desenvolvimento das Exportações 

é uma continuidade do período anterior para a produção de caqui. Contudo, 

depois dos primeiros anos de exportação, o proprietário-dirigente da CAM verificou 

que também era viável obter ganhos exportando frutas todos os meses do ano, 

por isso, passou a exportar atemoia, uva, nêspera e ameixa. Nesse ponto é 

possível verificar uma interação com o ambiente do qual informalmente emergiu 

estratégia emergente. Todavia, a estratégia emergente demandou o 

desenvolvimento de aspectos de controle e racionalidade para que a produção 

das demais frutas exportadas também atingisse os padrões exigidos pelo mercado 

internacional. 

 Quanto à aprendizagem, a CAM sofreu mudanças em sua estrutura interna, 

através da aquisição de novos conhecimentos, revelando um nível elevado, pois 

teve de mudar o tipo de ameixa que produzia para atender o gosto do mercado 

europeu, como explica seu proprietário-dirigente: 
A ameixa que os brasileiros gostam, os europeus não gostam por 

causa do sabor, os europeus gostam de um sabor diferente. Então 

tivemos de procurar variedades e ajustá-las ao gosto dos europeus, 

para assim conseguirmos exportar a produção de ameixas. (Trecho 

extraído da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

 Outro aspecto que explica o interesse crescente do proprietário-dirigente da 

CAM com a exportação refere-se aos ganhos cambiais ocorridos no período de 

2005 e 2006, de acordo com suas palavras: 

 
Até o ano de 2005/2006 dólar estava alto, então para nós a 

exportação estava interessante. (Trecho extraído da entrevista com 

Carlos Akira Morioka). 

 

Cabe ainda destacar uma peculiaridade em termos de aprendizagem em 

nível médio da CAM, a qual não foi identificada nos outros casos, ou seja, a 

distribuição das funções por gênero. Na CAM os homens exercem trabalhos que 
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demandam maior força física como roçar e aplicar adubos e defensivos, ao passo 

que as mulheres fazem o manejo diferenciado das frutas para atingir o padrão de 

qualidade exigido pelo mercado internacional. Essa aprendizagem emergiu a partir 

da constatação de que para certas funções as mulheres apresentavam melhor 

desempenho, como é possível verificar nas seguintes passagens de entrevista: 

 
A gente sabe que há certas funções que requer mais detalhe e mulher 

é melhor para isso do que o homem, porque homem não tem tanta 

paciência. Na atemoia precisa ter muita paciência, qualquer batidinha 

já danifica a fruta. Na atemoia nós trabalhamos em 2 homens e 8 

mulheres. (Trecho extraído da entrevista com Rute Gomes Fogaça 

funcionária há 13 anos da CAM). 

 
 

Na uva para você ter uma ideia trabalhamos em 2 homens e 18 

mulheres, as mulheres são as que têm mais jeito. Os homens fazem 

os serviços mais pesados de pulverização. E as mulheres têm um 

cuidado melhor com a uva. (Trecho extraído da entrevista com 

Therezinha de Paula, funcionária há 12 anos da CAM). 

 

 Para atingir o padrão de qualidade para exportação são necessários 

cuidados especiais; no caso da uva, quando um cacho está ainda em formação, 

parte das uvas são cortadas para dar mais sabor às demais. Porém, esse é um 

trabalho que demanda delicadeza para manusear uma tesoura, e se 

eventualmente houver a perfuração das uvas dos cachos, estes ficam 

comprometidos. Cuidados de igual maneira são necessários para o cultivo da 

atemoia. No período crítico anterior à CAM não se havia percebido que, 

separando as funções pelo gênero, teria ganhos em termos de produtividade. 

Passando a perceber isso no atual período crítico, revelando a geração de um 

conhecimento, promoveu-se mudanças em sua rotina de trabalho.  

Diante disso, é possível identificar um subperíodo crítico de 
aprendizagem por gênero, o qual influenciou para gestão estratégica voltada 

para a exportação nos períodos críticos posteriores.  
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Período Crítico 3 – Intensificação das Exportações: Ano 2008 a 2010 (até 
abril) 
 No período crítico de Intensificação das Exportações, a CAM trabalhou 

para obter a certificação Globalgap. Além das mudanças estruturais relativas à 

construção de banheiros, higiene e limpeza, os funcionários da CAM realizaram 

cursos específicos destinados à qualificação da mão de obra agrícola. Isso releva 

aspectos de racionalidade e controle. 

 Sendo assim, é possível afirmar que no período crítico de Intensificação 
das Exportações há elementos que remetem à estratégia deliberada, a qual para 

ser implementada demandou processos de aprendizagem de nível elevado pois 

houve aquisição de novos conhecimentos que alteraram a estrutura interna da 

empresa. 

 Dentro desse contexto, é oportuno destacar um aspecto da mentalidade do 

proprietário-dirigente da CAM, para o qual há uma função social em termos de 

instruir melhor seus funcionários que fazem parte de uma camada social menos 

favorecida, a qual não teve acesso à formação escolar. Isso revela um aspecto 

subjetivo que agrega em sua motivação para exportar, de acordo com a seguinte 

passagem da entrevista: 
Nós trabalhamos com a classe que, infelizmente, não teve 

oportunidade de ter estudos. E através dos cursos que 

proporcionamos, eles aprendem a valorizar coisas básicas como a 

higiene. Então nós acreditamos que com isso nós ajudamos não só a 

produzir um produto saudável e higienicamente bem trabalhado, mas 

também ajudamos nossos funcionários a levarem essas ideias para 

as suas casas. (Trecho extraído da entrevista com Carlos Akira 

Morioka). 

 Além disso, o proprietário-dirigente da CAM mostrou-se satisfeito com as 

melhorias obtidas no nível da gestão de sua propriedade, as quais vieram como 

ganhos secundários do processo de certificação, de acordo com a seguinte 

passagem: 
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Para nós a certificação foi positiva com relação à gestão da 

propriedade, passamos a controlar melhor o estoque e administrar 

melhor a propriedade como um todo. E se você administra melhor 

você diminui o seu custo e teoricamente você consegue fazer com 

que sua propriedade seja lucrativa. Então eu acho que essas boas 

práticas agrícolas que a certificação exige, na verdade, servem para 

indiretamente ajudar o produtor a ser um empresário. (Trecho 

extraído da entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

Período Crítico 4 – Momento Atual: Ano 2010 (a partir de maio) 
 No período crítico Momento Atual, a perspectiva da estratégica da CAM 

continua sendo a exportação. Isso foi possível de ser constatado através das 

entrevistas com as funcionárias que explicaram que as melhores frutas são 

exportadas. Outro ponto que reforça a ideia é o fato de o proprietário-dirigente 

viajar habitualmente para o exterior em busca de novas informações e tecnologias 

para sua produção agrícola. Também há a questão dos trabalhos para obtenção 

da certificação do Globalgap para a produção de atemoia. Todos esses pontos 

refletem aspectos de racionalidade e controle.  

Por outro lado, as viagens habituais ao exterior, para buscar novos 

conhecimentos e conhecer os mercados para onde exporta, abre espaço para 

emersão de intuições que podem resultar em estratégia emergente. No tocante à 

aprendizagem, esses aspectos mostram que os processos continuam ocorrendo. 

 Portanto, no período crítico Momento Atual, apresentam-se características 

de estratégia deliberada, a qual é flexível o suficiente para abrir espaço para a 

estratégia emergente. Sendo assim, é possível também verificar aspectos de 

aprendizagem e nível médio, porque a CAM sempre possui o hábito de revisar e 

aprimorar seus processos produtivos. Isso é corroborado pela opinião do 

proprietário-dirigente que defende uma maior fiscalização das frutas exportadas no 

sentido do cumprimento das normas de regulação fitossanitárias, as quais sua 

empresa procura aplicar com rigor, de acordo com a seguinte passagem da 

entrevista: 
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Eu queria que nos fiscalizassem mais porque agimos de maneira 

correta e assim seríamos valorizados. É nivelado, porém nós fazemos 

análises de nossas frutas para garantir a segurança alimentar do 

consumidor. Nossas frutas chegam livre de defensivos quando são 

colocadas na prateleira. Porém, nossas frutas são misturadas com a 

fruta dos outros os quais não sabemos se possuem os mesmo 

cuidados que nós temos, e o preço é o mesmo. Então nós, os 

produtores sérios, não somos valorizados. (Trecho extraído da 

entrevista com Carlos Akira Morioka). 

 

4.4. Irmãos Belone – IB  
 A IB foi fundada em 1994 e é produtora exclusivamente de figo. O 

faturamento anual declarado é inferior a R$ 240.000,00, sendo caracterizada 

como microempresa. Em 2010 seu quadro de funcionários apresenta 9 

empregados. A área da propriedade é de 17 hectares. Está localizada no 

município de Campinas, no Estado de São Paulo. 

A IB é a única empresa da amostra que possui mais de um proprietário-

dirigente. É dirigida pelos irmãos Onivaldo e Cláudio Belone.  

Quadro 12: Resumo da Gestão Estratégica Voltada para a Exportação do Caso IB 

Período Crítico Estratégia Aprendizagem Ações 
Início das 
Exportações 
Ano: 2000 a 2003 

Emergente. Médio. Começou a exportar 
mediante demanda 
de trades 
exportadoras. 

Desenvolvimento 
das Exportações 
Ano: 2004 a 2008 

Deliberada e Emergente. Médio. Os irmãos Belone 
aderiram ao PIF e 
abriram uma 
empresa própria pra 
funcionar como 
trade exportadora. 

Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2009 a 2010 
(até abril) 

Deliberada. Elevado. Montaram um 
Pecking House 
próprio e obtiveram 
a certificação 
Globalgap. 

Momento Atual 
Ano: 2010 (a 
partir de maio) 

Deliberada e Emergente. Médio. Os irmãos Belone 
querem exportar 
mais produtos da 
linha hortifruti. 

Fonte: O autor da pesquisa 
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4.4.1. Histórico 
A IB, antes de ser produtora de figo, atuou durante 20 anos no comércio de 

produtos hortifruti, fazendo intermediação entre produtores agrícolas, 

supermercados, feiras e varejões. Em 1994, os irmãos Belone fundaram a 

empresa para produzir figo; nessa ocasião compraram a propriedade que 

possuem até hoje. Ao adquirirem a propriedade, foram realizadas uma série de 

benfeitorias com a finalidade de estruturar o terreno para produção de figo. Como 

explica o Senhor Claudio Belone: 
A nossa história é a seguinte: nós tínhamos uma clientela no mercado 

interno, no Ceasa. Nós entregávamos para supermercado, para feira, 

para varejão, para quem quisesse comprar de nós, até para rede Pão 

de Açúcar nós vendíamos. Nós fizemos este trabalho durante 20 anos. 

Em 1994 compramos esta propriedade, aqui nós plantamos, fizemos 

casa, fizemos poço, puxamos energia, fizemos tudo que você está 

vendo aí. (Trecho extraído da entrevista com Cláudio Belone). 

 

 Em 1996 a IB produzia figos para o mercado interno e também realizava 

pequenas exportações pela via indireta. Até o final da década de noventa e início 

do atual milênio a empresa manteve a atividade de intermediação de hortifruti 

juntamente com a atividade de produção de figo. Ao longo desse período crítico os 

irmãos Belone perceberem que a produção de figo não apresentava lucro, e, 

então, decidiram deixar a atividade de intermediação para focar unicamente na 

atividade agrícola. 

 Para alavancar a produção de figo foram concentrados esforços na 

exportação. Para tanto, a IB aderiu ao PIF (mencionado na seção 2.1.). Assim foi 

possível obter informações mais consistentes sobre como realizar o manejo 

agrícola do figo para atingir os padrões de qualidade para o mercado internacional. 

Nesse período crítico, que durou até o final 2003, a IB realizava exportações 

indiretas através de duas trades que compravam sua produção para países da 

Europa. Explica o Senhor Claudio Belone: 
Apareceu essa oportunidade do PIF, nós nos perguntamos: Vamos 

investir? E nós respondemos: sim, vamos investir. Nessa época nós 
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tínhamos duas empresas exportadoras que compravam nossa 

produção. (Trecho extraído da entrevista com Cláudio Belone). 

 

 No início de 2004, os irmãos Belone decidiram realizar por eles mesmos a 

exportação pela via direta. Para tanto, abriram uma segunda empresa para 

funcionar como trade exportadora. Contudo, essa intenção estratégica foi 

concretizada em 2005 quando foi possível atender as demandas da legislação 

regulamentadora do comércio exterior, como explica o Senhor Onivaldo Belone: 
É um CNPJ para produtor e um CNPJ para exportador. (Trecho 

extraído da entrevista com Onivaldo Belone). 

 

 Atualmente a IB exporta toda a sua produção em razão das melhores 

condições de remuneração do figo ofertada pelo mercado exterior, de acordo com 

a explicação do Senhor Onivaldo Belone: 
A vantagem da exportação é o valor agregado quando você consegue 

trabalhar, há um valor quase fixo, não há variações no preço como 

acontece no mercado interno, que funciona na base da oferta e 

procura. No Brasil, quando não tem o produto o mercado está lá em 

cima e o valor está lá em cima. E quando a gente está na safra com 

bastante produção, que é a hora da gente ganhar em volume, o preço 

aqui cai de uma maneira que quase não cobre o custo de produção. 

(Trecho extraído da entrevista com Onivaldo Belone). 

 

 A IB exporta para os seguintes países: Inglaterra, França, Suécia, Suíça e 

Alemanha. 

 A empresa que realiza as exportações é denominada Valiza. Essa empresa 

também compra a produção de figo dos sitiantes próximos à propriedade da IB. 

Assim sendo, os irmãos Belone também atuam como intermediadores na 

exportação de figo. Corrobora para isso o fato de que na propriedade da IB há um 

Pecking House onde são aplicados os processos de higienização e embalagem 

para preparar o figo para exportação. De acordo com a reportagem do Jornal O 

Estado de São Paulo, o valor de investimento do Pecking House foi de 

R$ 200.000,00 (COSTA, 2010). 
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 Em termos de processos de aprendizagem para exportar, o caso IB 

apresenta semelhança com os demais três casos da amostra. A empresa teve de 

fazer mudanças na estrutura produtiva e no manejo agrícola para conseguir a 

certificação Globalgap, obtida no primeiro semestre de 2010, com o auxílio do 

programa “Fruta Paulista”. Todas essas mudanças trouxeram reduções no custo 

de produção. 

 Na questão do manejo agrícola, há uma peculiaridade que é a seguinte: os 

irmãos Belone consultaram especialistas sobre como realizar um manejo 

apropriado para exportação, e não encontraram respostas específicas. Assim, eles 

afirmam que aprenderam na rotina cotidiana sobre como desenvolver um manejo 

apropriado para produzir figos com a qualidade exigida pelo mercado internacional, 

de acordo com a explicação do Senhor Claudio Belone: 
Eu falo assim, não desmerecendo nenhum profissional: quando você 

aprende no dia a dia, é evidente que temos muitos bons profissionais, 

mas não existe na nossa atividade um especialista na cultura de figo.  

A cultura de figo é pequena, quando comparada à laranja, ao milho e 

à soja. Aonde produz figo? Produz figo aqui, nesta região onde 

estamos, principalmente para exportação, fora daqui ninguém tem no 

Brasil produz para exportar. (Trecho extraído da entrevista com 

Cláudio Belone). 

 

 A IB demonstra deter um conhecimento específico sobre como deve ser a 

adubação dos pés de figo. Foi explicado que há momentos apropriados para 

realizar adubação orgânica, adubação química e adubação folhear. Porém, os 

detalhes desse processo não foram explicados por serem considerados como 

informações sigilosas da empresa, de acordo com a explicação do Senhor Dirceu 

Domingos da Silva: 
O manejo na exportação se torna um pouquinho diferente, tem que ter 

cuidado com a aplicação de veneno, o adubo tem que caprichar 

melhor para sair uma fruta mais firme. E para fazer uma fruta mais 

firme primeiro vem o custo e depois vem o cuidado. O cuidado é 

segredo, um segredo que não posso revelar. (Trecho extraído da 
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entrevista com Dirceu Domingos da Silva, funcionário há 7 anos da 

IB). 

 

4.4.2. Contato com o Mercado Internacional  
O proprietário-dirigente Onivaldo Belone já realizou viagens profissionais 

para feiras de fruticultura na Itália e Alemanha, nas quais realizou prospecções e 

captou clientes. Porém o proprietário-dirigente Cláudio Belone é quem realiza o 

contato direto e cotidiano com os clientes. Desse contato rotineiro, é possível 

efetuar a colheita do figo de maneira a atender demandas específicas de cada 

país para onde a IB deseja exportar. É possível verificar isso na seguinte 

passagem da entrevista do Senhor Claudio Belone: 
Nós temos clientes na França, a França gosta do figo verde,  o figo 

colorido é ruim por causa da culinária. Por isso nós colhemos o figo 

verde porém graúdo. É o único país para onde exportamos o figo 

nestas condições. (Trecho extraído da entrevista com Cláudio Belone). 

 

 Outro ponto que merece destaque é que o proprietário-dirigente Cláudio 

Belone não possui domínio de idiomas estrangeiros, porém a barreira linguística é 

superada pelo fato de os compradores na Europa serem brasileiros radicados nos 

respectivos países onde trabalham: 
Eu tenho um cliente na Suécia que o funcionário que fala comigo  

brasileiro, paranaense de Curitiba. Esse cara está na Suécia, ele já 

está lá há 15 anos. (Trecho extraído da entrevista com Cláudio 

Belone). 

 
4.4.3. Perspectivas Futuras 
 Os irmãos Belone têm como objetivo continuar exportando através da 

empresa Valiza. A intenção é que o nome Valiza se torne uma marca no exterior e 

através da mesma seja possível exportar outros produtos da linha hortifruti. O 

Senhor Claudio Belone explicou que atualmente se está trabalhando com a 

possibilidade de exportar mandioca congelada: 
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Surgiu a oportunidade para trade de exportar mandioca congelada. Já 

mandamos duas remessas para teste. (Trecho extraído da entrevista 

com Cláudio Belone). 

 

4.4.4. Exportação de Derivados da Fruta 
 A IB tem como política otimizar o aproveitamento de todo figo produzido, 

por isso, os figos descartados são vendidos para indústrias nacionais produtoras 

de geleias e polpas de fruta, razão pela qual a possibilidade de exportar derivados 

do figo não é contemplada pela empresa. Também a questão da qualidade exigida 

pelo mercado internacional em uma eventual exportação de derivados da fruta é 

considerada como um entrave. Seriam necessários investimentos elevados para a 

IB desenvolver um produto no padrão qualidade exigido pelos países para onde já 

exporta o figo in natura. 
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4.4.5. Análise dos Períodos Críticos  
Quadro 13: Síntese da Análise dos Períodos Críticos do Caso IB 

Período Crítico Fatos – Estratégias e Aprendizagem 
1. Início das 
Exportações 
Ano: 2000 a 2003 

Contexto: A empresa começou a exportar figo de maneira informal e 
reativa mediante demanda de trades exportadoras. Isso remete à 
estratégia emergente; nesse período foram identificados processos de 
aprendizagem de nível médio, os quais objetivaram adquirir novos 
conhecimentos que auxiliassem na cultura do figo, mas sem que 
houvesse o objetivo específico da exportação. 

2. Desenvolvimento 
das Exportações 
Ano: 2004 a 2008 

Motivações: A pouca variação do preço do figo no mercado europeu, 
quando comparado ao mercado brasileiro, motivou a IB a direcionar-se 
para a exportação. Para tanto, a empresa aderiu ao PIF e depois abriu 
sua própria trade exportadora. Nesse período crítico é possível 
identificar processos de aprendizagem médio, pois a empresa teve de 
adquirir novos conhecimentos os quais mudaram as rotinas de 
trabalho no tocante ao manejo da produção do figo. 

3. Intensificação das 
Exportações 
Ano: 2009 a 2010 (até 
abril) 

Medidas Adotadas: Para intensificar as exportações, a IB montou um 
Pecking House próprio e obteve a certificação Globalgap com o auxílio 
do programa “Fruta Paulista”.  Esses fatos sinalizam para aspectos de 
racionalidade, controle, mudança e aquisição de novos 
conhecimentos, por isso foram constatadas a estratégia delibera e a 
estratégia emergente. Com relação aos processos de aprendizagem, 
as mudanças estruturais mostram um nível elevado. 

4. Momento Atual 
Ano: 2010 (a partir de 
maio) 

Momento Presente: A intenção estratégica dos irmãos Belone é 
aproveitar os canais abertos pela exportação de figo, para exportar 
outros produtos da linha hortifruiti. Nesse sentido, há aspectos de 
racionalidade, controle, mudança e informalidade que remetem à 
estratégia deliberada e à estratégia emergente, e as duas estratégias 
abrem espaço para busca da melhoria das rotinas produtivas, 
apresentado um nível de aprendizagem médio. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 
Período Crítico 1 – Início das Exportações: Ano 2000 a 2003 
 A IB começou a exportar de maneira informal e reativa mediante a 

demanda de duas trades exportadoras que comprovam parte do figo produzido. 

Nesse período crítico, os irmãos Belone estavam em processo de transição, 

deixando as atividades de intermediação de produtos da linha hortifruti no 

mercado nacional, para cuidar exclusivamente da produção de figo. Por isso não 

havia um foco específico para exportação. Em termos de aprendizagem, a 

empresa procurava adquirir novos conhecimentos que contribuíssem para o 

cultivo do figo, revelando um nível médio. Contudo é importante destacar que 
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esses conhecimentos não eram específicos para direcionar a produção para o 

mercado internacional. Isso porque, nesse período crítico, a empresa não 

conseguia acessar diretamente informações sobre o mercado internacional, como 

explica o senhor Claudio Belone: 
Naquela época tinha uma separação e o camarada da trade ficava no 

telex o tempo todo, mas as informações (...) nós não recebíamos, não 

tinha foto e não tinha orientação. E a gente? A gente fazia aquilo que 

achava que era certo, ou seja, aquilo que a gente já fazia para 

atender o mercado brasileiro. (Trecho extraído da entrevista com 

Cláudio Belone). 

 

 
Período Crítico 2 – Desenvolvimento das Exportações: Ano 2004 a 2008 
 A possibilidade de ganho com a exportação de figo foi a principal motivação 

dos Irmãos Belone em se direcionarem estrategicamente para o mercado 

internacional. Eles perceberam que as oscilações no preço eram menores quando 

comparadas com o mercado brasileiro. Para tanto, a IB aderiu ao PIF com a 

finalidade de adequar a estrutura produtiva para o mercado internacional. A 

interação com o mercado exterior também motivou os irmãos Belone a abrirem 

uma empresa especificamente para exportação. Todas essas ações refletem 

aspectos de racionalidade e controle ligados à estratégia deliberada. Por outro 

lado, a abertura da trade exportadora mostra aspectos que remetem à estratégia 

emergente, ou seja, os irmãos Belone a partir da interação com o ambiente 

descobriram que era vantajoso exportar diretamente, demonstrando uma mudança 

na intenção estratégica inicial que era exportar pela via indireta, como é possível 

verificar na seguinte passagem: 
Naquela época nós começamos a abrir o olho e falar: poxa, se a 

gente tem a estrutura, se a gente tem a produção, por que não 

exportar direto? (Trecho extraído da entrevista com Onivaldo Belone). 
 

 Em termos de aprendizagem, as informações oriundas do PIF resultaram 

em aquisições de novos conhecimentos, os quais impactaram na modificação das 
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rotinas produtivas, revelando assim um nível médio de aprendizagem, como é 

possível verificar na seguinte passagem da entrevista: 
Na verdade nós começamos a mudar as rotinas produtivas na época 

do PIF. (Trecho extraído da entrevista com Onivaldo Belone). 

 

 É possível verificar, no caso da IB, um aspecto subjetivo peculiar em 

relação à exportação quando comparada com os demais casos ora apresentados. 

Pois os dois irmãos decidiram abrir a própria trade exportadora sem contar com 

auxílio de ninguém, ou de uma associação, revelando um forte comprometimento 

com o negócio da exportação. 

 

Período Crítico 3 – Intensificação das Exportações: Ano 2009 a 2010 (até 
abril) 
 A construção de um Pecking House e a obtenção da certificação Globalgap 

revelam a intenção estratégica da IB em exportar. Aliás, do que foi possível 

depreender das entrevistas, a empresa desde 2008 exporta toda a sua produção 

não atendendo mais o mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, nesse período crítico 

a empresa foi desenvolvendo conhecimentos incrementais de como realizar o 

manejo da produção de figo para atingir o padrão de qualidade exigido por seus 

clientes. Esses conhecimentos mostram uma certa especificidade porque a 

empresa conseguiu personalizar as condições do figo de acordo com a demanda 

do mercado para onde exporta, como foi possível verificar no exemplo da França. 

 Em termos de aprendizagem, a empresa adquiriu novos conhecimentos, os 

quais promoveram mudanças em sua estrutura interna, revelando um nível 

elevado. Outro aspecto importante é que a mentalidade dos proprietários-

dirigentes da IB vai ao encontro à mentalidade do proprietário-dirigente da CAM 

com relação aos benefícios secundários obtidos com a certificação Globalgap, no 

tocante à gestão da propriedade, de acordo com a seguinte passagem: 
O Globalgap trouxe mudanças, nós conseguimos baixar nosso custo 

na produção, porque passou-se a aplicar defensivos quando é 

necessário e na quantidade correta. Nada de excesso e nada de 

aplicar “porque estou com vontade de aplicar”, como fazíamos 
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antigamente. Porque antigamente era assim: ventou, choveu, nublou 

ou eu acordei de manhã com vontade de aplicar defensivo, eu vou 

aplicar defensivo. Hoje sai tudo pesado e registrado. (Trecho extraído 

da entrevista com Onivaldo Belone). 

 

 

Período Crítico 4 – Momento Atual: Ano 2010 (a partir de maio) 
 A intenção estratégica dos irmãos Belone é de expandir os negócios 

ligados à exportação, para tanto, objetiva-se comercializar outros produtos da 

linha hortifruti, como exemplifica as tratativas iniciais para exportação de mandioca 

congelada. Assim sendo, a exportação de figo atualmente é considerada como um 

canal de entrada para exportação de novos produtos. Essa intenção estratégica 

remete à atividade de intermediação de frutas que os irmãos Belone realizaram 

antes de começar a exportar figo pela via direta. 

 Dentro deste contexto, é possível verificar aspectos de racionalidade, 

controle, mudança e informalidade que remetem à estratégia deliberada e à 

estratégia emergente, e as duas estratégias abrem espaço para processos de 

aprendizagem em nível médio, pois a empresa tem por objetivo aprimorar seus 

processos mas não vê a necessidade de promover mudanças na estrutura interna. 

 A mentalidade dos irmãos Belone diante da exportação é diferente da 

mentalidade dos demais casos apresentados acima. Em especial para o Senhor 

Claudio Belone, expandir as atividades exportadoras para também fazer a 

intermediação de produtos de frutas exigem aspectos de desenvolvimento 

profissional e curiosidade da pessoa. Existe a curiosidade em saber como é 

conquistar um espaço no mercado internacional através do desenvolvimento de 

uma marca: 
E eu já fui menino e tinha curiosidade de ver o outro lado do muro. 

Você mora nessa casa aqui e tem muro e aí você pensa: será que a 

grama do meu vizinho é melhor que a minha? Você tem curiosidade 

em saber. Comercializar frutas no Brasil eu já conheço, agora a 

curiosidade é saber como é a sensação de ser forte lá fora. Esse é o 

meu objetivo: fazer com que o cliente procure a minha marca, com a 
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minha qualidade. Aí eu vou poder selecionar para quem vou vender a 

minha fruta. (Trecho extraído da entrevista com Claudio Belone). 

 

 

 Apresentadas as análises intracaso para cada um dos casos da amostra, 

no próximo capítulo são apresentadas as análises intercaso. 
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5. Análise Intercaso 
 No presente capítulo são discutidos aspectos ligados à análise intercaso. 

As análises abaixo se encontram baseadas nas análises intracaso e foram 

elaboradas com base na pergunta de pesquisa e nos objetivos específicos 

mencionados no primeiro capítulo da presente dissertação. 

 

5.1. Estratégias e Processos de Aprendizagem nos Períodos Críticos 
 Para iniciar à presente análise intercaso é apresentada a seguinte 

metamatriz: 

 

Quadro 14: Metamatriz 1 – Estratégias nos Períodos Críticos 
Caso Início das 

Exportações 
Desenvolvimento 
das Exportações 

Intensificação 
das 
Exportações 

Momento 
Atual 

FTY Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada e 
Emergente. 

CSI Emergente e 
Deliberada. 

Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada. Deliberada. 

CAM Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada. Deliberada e 
Emergente. 

IB Emergente. Deliberada e 
Emergente. 

Deliberada. Deliberada e 
Emergente. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 Essa metamatriz mostra o tipo de estratégia que influenciou a gestão 

estratégica voltada para a exportação das MPE fruticultoras que compõem a 

amostra nos períodos críticos analisados no capítulo anterior. Da análise da 

metamatriz acima, é possível verificar que a estratégia deliberada e a estratégia 

emergente ocorreram simultaneamente na maioria dos períodos críticos, porém é 

importante destacar as semelhanças e as diferenças entre as empresas. Para 

tanto, objetivando outorgar maior profundidade à presente análise intercaso, 

apresenta-se a metamatriz abaixo que aponta para os processos de 

aprendizagem ocorridos em cada período crítico, sendo possível assim associar a 

estratégia deliberada e a estratégia emergente com a aprendizagem. 
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Quadro 15: Metamatriz 2 – Nível de Processos de Aprendizagem nos Períodos 
Críticos 

Caso Início das Exportações Desenvolvimento das 
Exportações 

Intensificação das 
Exportações 

Momento Atual 

FTY Nível de Aprendizagem: 
Moderado. 
Ações: Começou a 
exportar com base em 
conhecimentos 
adquiridos na época em 
que o pai do Senhor 
Yamashita era o gestor 
da propriedade. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Moderado. 
Ações: Manteve os 
conhecimentos 
relativos ao período 
crítico anterior. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Elevado. 
Ações: Adequou sua 
estrutura interna para 
obtenção do 
Globalgap. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Moderado. 
Ações: Manteve os 
conhecimentos 
adquiridos no período 
crítico anterior. 

CSI Nível de Aprendizagem: 
Médio. 
Ações: Teve de fazer 
melhorias na produção 
para colher frutas de 
melhor qualidade. 

Nível de 
Aprendizagem: Médio. 
Ações: Continuou 
realizando melhorias 
para exportar frutas. 
Além do caqui passou 
a exportar uva e 
atemoia. 
 
Teve um subperíodo de 
aprendizagem baseado 
nos ensinamentos do 
técnico agrícola 
japonês. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Elevado. 
Ações: Obteve a 
certificação 
Globalgap. 

Nível de 
Aprendizagem: Médio. 
Ações: Está 
trabalhando para obter 
o Globalgap para a 
produção de atemóia. 

CAM Nível de Aprendizagem: 
Médio. 
Ações: Teve de fazer 
melhorias na produção 
para colher frutas de 
melhor qualidade. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Elevado. 
Ações: Passou a 
exportar, além do 
caqui, uva, nêspera, 
atemoia e ameixa. 
Teve de mudar a 
variedade de ameixa 
cultivada. 
 
Teve um subperíodo de 
aprendizagem através 
da repartição das 
tarefas laborais por 
gênero. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Elevado. 
Ações: Obteve a 
certificação 
Globalgap. 

Nível de 
Aprendizagem: Médio. 
Ações: Está 
trabalhando para obter 
o Globalgap para a 
produção de atemoia. 
O Senhor Morioka 
realiza viagens ao 
exterior objetivando 
obter novos 
conhecimentos sobre 
manejo agrícola e 
oportunidades de 
mercado. 

IB Nível de Aprendizagem: 
Médio. 
Ações: Não foram 
adotadas. 

Nível de 
Aprendizagem: Médio. 
Ações: Aderiu ao PIF. 

Nível de 
Aprendizagem: 
Elevado. 
Ações: Construiu um 
Pecking House e 
obteve a certificação 
Globalgap.

Nível de 
Aprendizagem: Médio. 
Ações: Deseja exportar 
outros produtos da 
linha hortifruti. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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 Para o período crítico Início das Exportações a FTY e a CAM 

apresentaram estratégia deliberada e emergente. Ambas as empresas 

começaram a exportar baseadas em intenções estratégicas racionais, ligadas a 

processos de controle que resultaram em exportações. Contudo, também houve 

aspectos de mudanças e emersão de oportunidades, mostrando certo nível de 

informalidade da estratégia emergente.   

Houve aprendizagem ligada à estratégia emergente no caso da CAM, 

quando esta muda a intenção estratégica inicial de exportar para Estados Unidos 

e Japão, com o novo direcionamento para Canadá e Europa. 

 Quanto à CSI e à IB, a exportação foi iniciada em ambas através de 

estratégia emergente. Contudo, para concretizar a exportação, a CSI teve de 

realizar processos de mudança no manejo agrícola, mostrando também 

características de estratégia emergente. O mesmo não ocorreu com a IB que 

apresentou uma postura reativa para exportar. 

 Quanto aos níveis de aprendizagem, a FTY foi o único caso que apresentou 

nível moderado; as demais três empresas iniciaram as exportações com nível 

médio de aprendizagem. A CSI e CAM tiveram de adquirir novos conhecimentos 

que impactaram em modificações no manejo das frutas para atingir os padrões 

exigidos pelo mercado internacional. Nesse período crítico inicial, a IB é que 

apresenta maior peculiaridade em termos do manejo do figo, pois a empresa 

aprimorava seus processos produtivos para melhor atender o mercado brasileiro, 

mas que para a época já atingia o padrão exigido pelo mercado europeu. 

 Para o período crítico Desenvolvimento das Exportações as quatro 

empresas apresentaram estratégia deliberada e emergente. A exceção foi a FTY, 

que manteve a mesma intenção estratégica do período crítico anterior. As demais 

tinham como intenção estratégica o aumento do volume de frutas exportadas. O 

aspecto relacionado à estratégia emergente é decorrente da interação com o 

ambiente, através da qual suscitou motivações nos proprietários-dirigentes das 

três empresas no sentido de alavancar as exportações. 

 No âmbito da aprendizagem nesse período crítico é possível identificar 

algumas ações que diferenciam os casos uns dos outros. A FTY apenas continuou 
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mantendo os níveis de aprendizagem que apresentava no período crítico anterior. 

No caso da CSI, a empresa foi buscando novos conhecimentos, os quais 

resultaram em aprendizagens. O processo de aprendizagem tornou-se mais 

profundo quando a empresa passou a implementar as orientações do técnico 

agrícola japonês que começaram a ser transmitidos em 2006, refletindo em um 

subperíodo de aprendizagem. 

 A CAM, que nesse período crítico teve de mudar a cultura de ameixa para 

um novo tipo de cultura cujo sabor da fruta é mais agradável ao paladar do público 

europeu, também demonstrou aprendizagem em relação ao gênero, destacando 

mulheres para realizar tarefas que demandam paciência e delicadeza.  

 Quanto à IB, a empresa também buscou aprimorar seus processos 

produtivos aderindo ao PIF. Essa foi uma ação importante por se tratar de uma 

postura de proatividade no sentido de atingir o objetivo estratégico de exportar. 

 No período crítico Intensificação das Exportações, em todos os casos há 

como elemento comum o processo de certificação do Globalgap. As adequações 

necessárias para obter o Globalgap apresentam características de racionalidade e 

controle intrínsecos à estratégia deliberada. Por outro lado, em termos de 

estratégia emergente apenas a FTY apresentou uma postura ligada a este tipo de 

estratégia, uma vez que as demais empresas apresentaram elementos de 

intenção, racionalidade e controle para exportar. A CAM, CSI e a IB lograram êxito 

em obter o Globalgap. A FTY é uma exceção; algo que talvez auxilie a explicar 

essa excepcionalidade refere-se à postura de seu proprietário-dirigente, a qual 

sempre foi mais reativa quando comparada à postura dos demais proprietários-

dirigentes. Isso fica ainda mais evidente no caso das empresas CAM e CSI, que 

por conta própria conseguiram a certificação após o preenchimento da lacuna 

jurídica sobre o uso de defensivos para a produção de caqui. 

 No tocante ao nível dos processos de aprendizagem, todas as empresas 

tiveram de adquirir novos conhecimentos que mudaram as respectivas estruturas 

de trabalho e resultando em maior qualificação da mão de obra. As mudanças e 

as aprendizagens ocorridas foram descritas no capítulo anterior. Contudo, é 

importante destacar a IB, que, além da certificação Globalgap, também, nesse 
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período crítico, construiu seu próprio Pecking House para exportar a produção 

própria de figo, mais a produção dos vizinhos. Nesse sentido, os funcionários da 

IB se diferenciam dos demais funcionários dos outros três casos, pois tiveram de 

aprender a trabalhar com o processo de embalagem de figo e manutenção do 

maquinário. 

 Para o período crítico Momento Atual, a gestão estratégica voltada para a 

exportação das empresas FTY, CAM e IB é baseada em estratégia deliberada e 

emergente, enquanto para a CSI o tipo de estratégia é deliberada. Nesse período 

crítico é possível identificar mais diferenças entre as empresas em termos da 

intenção estratégica. A FTY, em razão dos percalços sofridos no período crítico 

anterior, manteve a mesma intenção estratégica que no período crítico de Início 
das Exportações, por isso o nível de aprendizagem foi moderado. A CSI tem 

como intenção aumentar o volume de atemoia exportado, para tanto está 

trabalhando pelo Globalgap, assim há nível médio de aprendizagem. A CAM tem 

intenções estratégicas semelhantes ao da CSI, porém também está aberta para 

novas possibilidades, por isso seu proprietário-dirigente realiza viagens ao exterior, 

abrindo espaço à emersão de novas estratégias e aprendizados. E a IB tem como 

objetivo aproveitar o espaço que abriu no mercado exterior com a exportação de 

figo para inserir outros produtos da linha hortifruti; portanto há processos de 

aprendizagem também de nível médio ligados tanto à estratégia deliberada quanto 

à estratégia emergente. 

 Interessante notar que a IB evidencia uma intenção estratégica particular 

quando comparada aos demais casos, pois é a única empresa que exerce duas 

atividades na exportação: a atividade de produção e a atividade de intermediação. 

E tem como objetivo firmar uma marca própria no mercado europeu e consolidar 

um posicionamento neste mercado. E o que justifica esse interesse é o fato de os 

proprietários-dirigentes da empresa terem tido um histórico de intermediação de 

frutas no mercado nacional. Esse histórico também os diferencia dos demais 

proprietários-dirigentes das outras três empresas, pois do que foi possível extrair 

das entrevistas os três detêm um histórico de vida ligado unicamente à produção 

de frutas. 
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5.2. Características dos Proprietários-Dirigentes Diante da Exportação 

Quadro 16: Metamatriz 3 – Características dos Proprietários-Dirigentes Diante da 

Exportação 

Caso Motivações para 
exportar 

Maneiras como 
realiza a 
exportação 

Viagens 
profissionais 
realizadas ao 
exterior 

Sr. Yamashita Vê a exportação como 
uma alternativa de 
ganhos no futuro, quando 
as condições climáticas 
para produção em países 
da Europa e da Ásia não 
foram tão favoráveis 
quanto às do Brasil. 

Realiza as 
exportações pela via 
indireta através da 
APPC. 

Nunca realizou. 

Sr. Ito Na exportação é possível 
obter melhores 
condições para a 
comercialização de 
frutas. 

Exporta pela via 
indireta através da 
APPC. Porém 
dentro da APPC é 
diretor de 
exportação e possui 
contato direto com 
os clientes no 
exterior. 

Já realizou. 

Sr. Morioka A exportação foi adotada 
para escoar produção de 
caqui, cujo preço caiu no 
mercado nacional em 
razão do aumento do 
número de produtores de 
caqui. Na exportação 
também é possível 
auferir ganhos com o 
câmbio. 

Exporta pela via 
indireta através da 
APPC. Porém 
dentro da APPC 
possui cargo diretivo 
colaborando para o 
desenvolvimento 
das atividades 
exportadoras. 

Já realizou.  

Irmãos Belone Na exportação há menor 
variação do preço do figo 
quando comparada às 
variações que ocorrem 
no mercado brasileiro. 

Exportam pela via 
indireta e direta. 
Abriram uma 
empresa própria 
para realizar a 
exportação do figo. 
Também atendem 
pedidos de trades 
exportadoras. 

O Senhor Onivaldo 
Belone já realizou. 

Fonte: O autor da pesquisa. 
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 Essa metamatriz foi desenvolvida a partir da análise intracaso de cada uma 

das empresas da amostra, das quais foi possível extrair características individuais 

dos proprietários-dirigentes diante da exportação. A análise dessa metamatriz 

complementa a análise das duas metamatrizes anteriores para apontar a diferença 

da FTY para as demais empresas. O Senhor Yamashita não visualiza a 

exportação como um meio de obter ganhos financeiros imediatos; sua motivação 

para exportar está associada a ganhos futuros. Também ele é único proprietário-

dirigente que não possui nenhum tipo de envolvimento direto com a exportação e 

é o único que não realizou viagens profissionais ao exterior. Assim, a postura 

reativa da FTY identificada na seção anterior é corroborada pela metamatriz acima. 

 Por outro lado, os proprietários-dirigentes da CSI, CAM e IB apresentam 

características para exportação semelhantes. Todos visualizam a exportação 

como uma oportunidade para ganhos imediatos, apresentam nível de 

envolvimento direto com a exportação e realizaram viagens profissionais para o 

exterior. Por esses fatos, é possível verificar nos senhores Ito, Morioka e Belone 

uma postura proativa para a exportação.  

 A partir dessas observações foi possível desenvolver o quadro de cadeia 

causal abaixo. O quadro apresenta relações causais para os quatro períodos 

críticos, sendo concebido com base nas motivações para exportar apresentadas 

na metamatriz acima, juntamente com as ações para exportação descritas na 

análise intracaso. 
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5.3. Ilustrações de Cadeias de Relações Causais na Exportação 
 

Ilustração 9: Períodos Críticos e Cadeia Causal 

Começa a 
exportar...

Vê 
possibilidades 
em obter 
ganhos 
imediatos com 
a exportação...

Sim...

Não ...

Ações para 
aumentar o 
volume de 
frutas 
exportado...

Ações para 
continuar 
exportando..
.

Globalgap
obtido

Globalgap
não obtido

Início das 
Exportações Momento 

Atual

Intensificação 
das 
Exportações

Desenvolvimento 
das Exportações

Ações para 
continuar 
aumentando 
o volume de 
frutas 
exportado...

Ações para 
continuar 
exportando....

 Fonte: O autor da pesquisa. 

 

 A principal relação causal que o quadro objetiva expressar refere-se ao 

entendimento do proprietário-dirigente sobre as possibilidades de ganho na 

exportação. Havendo um entendimento de que é possível obter ganhos imediatos, 

como no caso dos proprietários-dirigentes da CSI, CAM e IB, são realizadas ações 

para aumentar o volume de frutas exportadas, as quais resultaram na obtenção da 

certificação para exportar. Em sentido contrário, há o proprietário da FTY que, em 

seu entendimento, não há possibilidades de ganhos imediatos na exportação, 
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causando ações para manter as exportações esporádicas, juntamente com a não 

obtenção da certificação para exportar. 

 Dentro dessa perspectiva é importante destacar que os proprietários-

dirigentes da CSI, CAM e IB comungam de opinião semelhante em relação aos 

ganhos secundários obtidos com a certificação Globalgap; os três ficaram 

satisfeitos com as mudanças ocorridas nas respectivas propriedades, as quais 

resultaram em maior nível de organização, ao passo que o proprietário-dirigente 

possui opinião diversa, pois para ele as certificações só vieram a atrapalhar. 

Possivelmente algo que explique a mentalidade do proprietário-dirigente da FTY 

ser tão diversa à mentalidade dos demais proprietários-dirigentes refere-se à 

vivência exportadora vivenciada na década de oitenta, época na qual estava no 

comando da propriedade. 

 Cabe ainda a análise dos desdobramentos da decisão estratégica de 

exportar em termos de mudanças que ocorreram nas rotinas organizacionais. Isso 

é importante pois através das rotinas organizacionais é possível conhecer com 

mais detalhes o desenvolvimento da gestão estratégica.  
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Ilustração 10: Impacto da Decisão de Exportar nas Rotinas de Trabalho 

Proprietário-dirigente 
decide exportar

Ocorrem 
processos de 
aprendizagem

Funcionário da FTY 
relatou que teve de 
aprender novas maneiras 
de cuidar da fruta para 
atingir as condições 
mínimas de embalagem e 
transporte.

Funcionário da CSI 
relatou que passou a 
fazer registros das 
ações rotineiras no 
manejo das frutas com 
mais cuidado com a 
higiene. 

Funcionárias da CAM 
relataram maiores 
cuidados na higiene 
das instalações e as 
melhores frutas são 
destinadas para a 
exportação.

Funcionário da IB 
relatou que é 
necessário maior 
cuidado na aplicação 
de defensivos e nas 
técnicas de adubação.

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

 A ilustração acima foi concebida com base nas entrevistas realizadas com 

os funcionários das quatro empresas da amostra. Como já evidenciado no 

presente capítulo e no capítulo anterior, a decisão estratégica de exportar gerou 

processos de aprendizagem nas empresas. Por isso, na figura acima, a primeira 

relação causal apontada são os processos de aprendizagens decorrentes da 

decisão de exportar. Em seguida, a ilustração aponta para as consequências da 

aprendizagem, ou seja, mudanças que ocorreram na rotina de trabalho relatadas 

pelos funcionários. 
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 É possível identificar como um ponto em comum em todos os relatos de 

que realmente a exportação gerou mudanças nas rotinas de trabalho. Para o 

funcionário da FTY, essas mudanças vieram através de novas formas de realizar o 

manejo da produção com a finalidade de efetuar a embalagem de maneira 

apropriada para que as frutas fiquem bem condicionadas ao longo do transporte. 

 Para o funcionário da CSI as mudanças apontadas referem-se à 

necessidade de registrar em documento próprio as rotinas de adubação e 

aplicação de defensivos. As funcionárias da CAM destacaram a questão da 

higiene das instalações e também a atenção da empresa em destinar as melhores 

frutas para a exportação. O relato do funcionário da IB é semelhante ao relato do 

funcionário da CSI, pois também destaca mudanças na adubação e na aplicação 

de defensivos agrícolas. 

 Cabe destacar que as normas fitossanitárias para exportação são iguais 

para todo e qualquer tipo de exportação de frutas. Por outro lado, as quatro 

empresas da amostra exportam para os mesmos mercados: Canadá e Europa. E, 

ainda, as empresas tiveram de promover mudanças na estrutura interna e nas 

rotinas de trabalho em razão da certificação do Globalgap, sujeitando-se ao 

mesmo processo. Contudo, nos relatos descritos somente os funcionários da CSI 

e da IB apresentaram pontos semelhantes, enquanto os demais destacaram 

questões diferentes entre si. Isso causou uma certa surpresa, pois a expectativa 

inicial era de que os relatos fossem semelhantes, não sendo possível identificar o 

que motivou as diferenças nos relatos. 

 Apresentada e discutida a análise intercaso, no próximo capítulo é 

apresentada a resposta à pergunta de pesquisa bem como os respectivos 

objetivos. 
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6. Análise e Discussão dos Resultados 
 De acordo com as prescrições metodológicas de Acevedo e Nohara (2007), 

o presente capítulo tem por finalidade realizar a análise e discussão de resultados. 

Sendo assim, no presente capítulo os dados analisados nos capítulos de análise 

intracaso e intercaso serão discutidos juntamente com os autores mencionados no 

capítulo de revisão da literatura. Assim, para delegar maior clareza e coerência à 

discussão, a presente seção está dividida em subseções que seguem a ordem 

dos autores discutidos no capítulo de revisão da literatura. 

 
6.1. Autores Apresentados no Capítulo 2 
 De acordo com as prescrições metodológicas de Acevedo e Nohara (2007), 

o presente capítulo tem por finalidade verificar se os resultados obtidos na 

pesquisa se encontram de acordo ou não com pesquisas anteriores sobre o tema. 

Sendo assim, no presente capítulo os dados analisados nos capítulos de análise 

intracaso e intercaso serão discutidos com os autores mencionados no capítulo de 

revisão da literatura. Assim, para delegar maior clareza e coerência à discussão, a 

presente seção está dividida em subseções que seguem a ordem dos autores 

discutidos no capítulo de revisão da literatura. 

 

6.1.1. Autores Apresentados na Seção 2.1.  
 Sobre os autores apresentados na seção Fruticultura e Exportação, foi 

possível verificar que o contexto do mercado internacional para a exportação de 

frutas é favorável desde que sejam superadas as barreiras de entrada através da 

certificação Globalgap. Das quatro empresas estudadas, a única que não detém a 

certificação é aquela que também exporta com maior dificuldade. Isso corrobora 

para o argumento de um cenário internacional favorável para exportação de frutas 

descrito por Cavalcanti e Moreira (2003) e Silva (2007).  

 Também foi possível verificar que a maior parte das frutas exportadas pelas 

empresas da amostra são destinadas ao mercado europeu, corroborando para o 

argumento de Oliveira (2005) e do Anuário Brasileiro da Fruticultura (2009). 
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Todavia, os dados mostraram que o Canadá é um país para o qual também é 

direcionada parte da produção de frutas da FTY, CSI e CAM. 

 Os mecanismos de regulação fitossanitários descritos por Favaret Filho, 

Ormond e Paula (1999) apareceram na pesquisa por meio da certificação 

Globalgap, a qual envolve também aspectos de sustentabilidade ambiental 

conforme Oliveira (2005). 

 Quanto aos programas de incentivo à produção agrícola, como o PIF 

descrito por Silva (2007), Souza e Amato Neto (2007), assim como o programa 

“Fruta Paulista” (IBRAF, 2010; SEBRAE, 2010a), os dados mostraram que a FTY 

recorreu a este último mas não logrou êxito em conseguir o Globalgap para o 

caqui, enquanto a IB recorreu ao PIF, mas logo desistiu por não ter sido munida 

de informações suficientes para exportação de figo. Por isso, é possível dizer que 

os dados sinalizam para uma realidade diferente da apontada pela literatura na 

qual a CSI, CAM e IB desenvolveram por meios próprios os conhecimentos e 

aprendizagens para exportar, sem contar com apoios externos de programas de 

incentivo ligados aos órgãos governamentais. 

 Por último, cabe destacar que os dados corroboram para o argumento de 

Benetti (2006), segundo o qual 33% das exportações brasileiras são commodities. 

No caso das empresas estudadas, todas exportam frutas in natura e não possuem 

planejamentos futuros para exportar produtos derivados das frutas. 

 

6.1.2. Autores Apresentados nas Seções 2.2. e 2.2.1. 
 No tocante aos autores apresentados na seção Exportação o primeiro 

ponto a ser destacado refere-se às modalidades de exportação. Nos dados foram 

identificadas exportações pela via direta, através de trade exportadora própria, e 

pela via indireta, através de trade exportadoras de terceiros, indo ao encontro dos 

argumentos de Onkvisit e Shaw (1997) e Keegan (2002). Nesse mesmo ponto, a 

exportação para as quatro empresas da amostra representa uma maneira de 

entrar no mercado internacional, corroborando para o argumento de Oliveira 

Junior e Cyrino (2002). 
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 Quanto aos autores que estudaram especificamente exportação em MPE, 

Minervini (2001), Ruiz (2005), Boehme e Toni (2006), Lima (2006) e Hasenclever 

et al. (2007), todos realizaram trabalhos essencialmente em cima da linha de 

consórcios de exportação, sob o argumento da fragilidade de MPE em atuar diante 

do mercado internacional. 

Contudo, os dados sinalizam para uma outra realidade. Nenhuma das 

quatro empresas estudadas utiliza o mecanismo jurídico do consórcio de 

exportação para atingir o mercado internacional. A FTY, CSI e CAM exportam 

através da APPC. A APPC é uma associação formada por agricultores e não pode 

juridicamente ser equiparada a um consórcio de exportação. O caso da IB é ainda 

mais significativo, pois os proprietários-dirigentes da empresa abriram por conta e 

risco uma trade exportadora própria para exportar a produção de figo deles junto 

com a produção dos sítios vizinhos. Dessa forma, os dados convergem para as 

conclusões de Oura e Stal (2009) para os quais o consórcio de exportação tem 

pouca influência para desenvolvimento do comércio internacional de micro e 

pequenas empresas. 

 Diante disso, os dados apontam para uma realidade de MPE 

comprometidas com a exportação, que desenvolveram posturas de proatividade 

para obter informações e promover processos de aprendizagem para implementar 

a intenção estratégica da exportação, que é o caso da CSI, CAM e IB. Somente o 

comportamento da FTY remete às descrições aduzidas na literatura. 

 Com relação à distância psíquica de Johanson e Vahlne (1977 e 2009), os 

dados mostram que, na medida em que as empresas foram adquirindo 

conhecimentos sobre os países para onde exportam, houve um aumento do 

volume de frutas exportado. O caso da IB exemplifica o raciocínio, pois a empresa 

consegue personalizar o figo para o padrão de exigência de alguns dos países 

para onde exporta. Isso também corrobora para as conclusões de Boutary (2001) 

para as quais informações sobre o mercado exterior colaboram para tomada de 

decisões na exportação. 
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6.1.3. Autores Apresentados nas Seções 2.3., 2.3.1, 2.3,2. e 2.3.3. 
 No tocante aos autores apresentados nas seções Estratégia Deliberada e 
Estratégia Emergente, os dados mostram a complementaridade das duas 

estratégias no processo de criação de estratégias para exportação nas MPE 

fruticultoras estudadas, corroborando os argumentos de Santos, Alves e Almeida 

(2007), Lima (2000) e Terence (2008). Ao analisar o tipo de estratégia adotada 

nos períodos críticos por cada uma das empresas, na maioria deles é possível 

constatar as duas “pernas da estratégia”, uma “perna deliberada e outra perna 

emergente” (MINTZBERG, 1987; LIMA, 2000).  

É importante destacar que Santos, Alves e Almeida (2007), Lima (2000) e 

Terence (2008) aplicaram no contexto de MPE as noções desenvolvidas nos 

trabalhos de Mintzberg (1978), Mintzberg e Walters (1985), Mintzberg (1987) e 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). Assim sendo, é possível afirmar que os 

construtos da estratégia deliberada e da estratégia emergente são aplicáveis às 

MPE fruticultoras que exportam sua produção. 

 Contudo, dos autores cujas pesquisas contribuíram para a noção de 

estratégia deliberada, os dados não apontaram para a análise sistemática de 

alternativas estratégicas descritas por Wiltbank et al. (2006), tampouco foi possível 

identificar os aspectos de planejamento, rigidez e controle descritos por Borge Jr. 

e Luce (2000). Nas quatro empresas estudas foi possível constatar um processo 

dinâmico e flexível de elaboração de estratégias, que difere das ideias. 

 Quanto aos autores que contribuíram para a noção de estratégia emergente, 

não foi possível identificar nos dados um fenômeno hierárquico, ou de auto-

organização de um sistema complexo ou fenômeno cognitivo descritos por 

Mariotto (2003). Tampouco foi possível identificar a correção de erros previstos e 

um planejamento inicial proposto Borge Jr. e Luce (2000). 

 Foi possível identificar os argumentos ligados à estratégia deliberada e 

estratégia pretendida propostos por Mintzberg (1978), intenção concretizada de 

Mintzberg e Waters (1985), noção de plano e controle de Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) e racionalidade e controle de Hough e White (2003). Pois, nas 

quatro empresas a exportação surgiu como uma intenção que depois foi 
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implementada, e nessa implementação foram necessários processos racionais 

baseados em controle. 

 Quanto às ideias ligadas à noção de estratégia emergente foi possível 

verificar o aspecto de concretização diferente de uma intenção estratégia de 

Mintzberg (1978), a ação do tempo colaborando para o desenvolvimento de 

estratégias Mintzberg e Waters (1985), estratégias que emergem a partir de 

aprendizagens de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), no mesmo sentido há as 

ideias de Gerry, Scholes e Witthington (2007) e Mariotto (2003). Também os 

dados apontaram para novos direcionamentos que emergem como adaptações 

em ambientes dinâmicos e incertos propostos por Wiltbank et al. (2006). É o caso 

da CAM, que inicialmente pretendia exportar para os EUA e Japão e acabou 

exportando para países da Europa e Canadá. 

 

6.1.4. Autores Apresentados nas Seções 2.4., 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3. 
 Com relação aos autores apresentados nas seções Aprendizagem e 
Estratégia, os dados mostraram processos de aprendizagem de natureza 

incremental nas empresas CSI, CAM e IB, que foram adquirindo conhecimentos e 

adequando a estrutura interna para atender o mercado externo. Essa 

aprendizagem incremental remete aos argumentos de Quinn (1980 e 1989). 

Também foi possível verificar processos não controlados de aprendizagem, como 

exemplifica a questão da adubação do figo do caso IB, remetendo às ideias de 

Lindblom (1959) e trazidas para o campo da estratégia.  

 Por outro lado, a aprendizagem oriunda do processo de certificação para 

obtenção do Globalgap obrigou as empresas a promoverem mudanças na rotina 

de trabalho, as quais trouxeram aspectos de racionalidade, controle e ações 

sistematizadas. Essas características remetem aos argumentos de aprendizagem 

de Garvin (1993) para o qual as organizações se modificam para se adequar 

melhor ao ambiente competitivo. No caso da certificação do Globalgap, esta 

possibilita superar barreiras de entrada.  

 O Globalgap também gerou mudanças no comportamento organizacional, 

corroborando para a noção de aprendizagem desenvolvida por Slater e Narver 
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(1995). Assim, os resultados práticos do Globalgap repercutiram nas atividades de 

produção, transporte e armazenagem, mostrando alinhamento com as ideias de 

Thomas, Sussman e Henderson (2001). 

 Diante disso, foi possível também verificar que a aprendizagem em MPE 

pode ocorrer de maneira racional e controlada, corroborando para as conclusões 

de Li, Li, Dalgic (2004), e, ao mesmo tempo, pode ser um processo informal e 

intuitivo, corroborando para os argumentos de Collinson e Houden (2005). 

 

6.1.5. Autores Apresentados na Seção 2.5. 
 Por fim, dos autores apresentados na última seção do capítulo de revisão 

da literatura, Gestão Estratégica, os dados corroboram as ideias de Quinn (1980), 

quais sejam, a gestão estratégica nas MPE estudadas evidenciam que para 

exportar as empresas passaram por processos incrementais de formulação e 

implementação de estratégias, nesse mesmo sentido corroborando as ideias de 

Bartol e Martin (1998). Analisando os períodos críticos, é possível verificar 

evolução incremental das atividades exportadoras no caso da CSI, CAM e IB. 

 Quanto aos argumentos de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), para os quais a 

gestão estratégica é desenvolvida através de análises do ambiente externo e para 

a consequente adequação da estrutura interna, com a finalidade de estabelecer 

recursos e capacidades necessárias para atingir um objetivo, as quatro empresas 

da amostra apresentaram processos dessa natureza. 

 Também foi possível verificar a aprendizagem compartilhada a partir da 

pessoa do proprietário-dirigente para os demais níveis da organização proposto 

por Lima (2002). Nesse sentido, foi possível verificar que o proprietário-dirigente é 

o principal responsável pelo processamento das informações, corroborando para 

as ideias de Teixeira e Barbosa (2003). No caso da CAM e da IB, através das 

entrevistas de seus funcionários foi possível constatar a mentalidade dos 

respectivos proprietários-dirigentes nas respostas obtidas, ou seja, a preocupação 

em ter cuidados especiais no manejo das frutas para exportar. 

O aspecto de comprometimento da estrutura interna para exportação 

mencionado por D´Elia e Zouain (2008) é suportado pelos dados; um exemplo é o 
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processo de obtenção do Globalgap. Isso se dá assim como os dados suportam o 

paradoxo de Fillis (2001), segundo o qual há MPE que realizam negócios por vias 

informais enquanto outras utilizam mecanismos mais formais. A IB exemplifica 

esse argumento pois começou a exportar por via altamente informal, mediante a 

encomenda de terceiros, e evoluindo sua estrutura para montar sua própria trade 

exportadora. 

A questão das redes de relacionamento que facilitam o compartilhamento 

de aprendizagens proposta por Mcgovern (2006) é identificada nas ações que a 

APPC promove para seus associados, no sentido do aprimoramento da qualidade 

da produção para atingir os padrões do mercado internacional. 

 Por último, é possível dizer que o caso da IB, CAM e CSI fazem alusão aos 

argumentos de Mintzberg (1994) para o qual a gestão estratégica é um processo 

sistematizado. Ao analisar o período crítico das três empresas, é possível verificar 

que, em especial a partir do período crítico de Desenvolvimento das 
Exportações, há ações de gestão estratégica sistematizadas voltadas para a 

exportação. 

 Analisados e discutidos os resultados, na próximas seção são 

apresentadas as respostas à pergunta de pesquisa e objetivos. 

 

6.2. Respondendo à Pergunta de Pesquisa, ao Objetivo Geral e aos Objetivos 
Específicos 
 Para responder devidamente à pergunta de pesquisa, é necessário iniciar 

pela discussão dos objetivos específicos que nortearam a coleta e análise de 

dados. O primeiro objetivo específico é: 

(a) Conhecer as fases de desenvolvimento da gestão estratégica voltada 

para a exportação em MPE fruticultoras, com especial interesse na 

observação da ocorrência dos construtos da estratégia deliberada, 

estratégia emergente e aprendizagem. 

 Da análise dos dados é possível afirmar que há quatro fases para o 

desenvolvimento da gestão estratégica voltada para exportação nas MPE 

fruticultoras estudadas. Essas fases correspondem aos quatro períodos críticos 
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descritos nos capítulos de análise intracaso e intercaso, sendo possível identificar 

na maioria dos quatro períodos críticos a ocorrência dos construtos da estratégia 

deliberada, estratégia emergente e aprendizagem. 

 O segundo objetivo específico da presente dissertação refere-se ao 

seguinte: 

(b) Identificar possibilidades de a estratégia deliberada, estratégia 

emergente e aprendizagem contribuírem para o desenvolvimento da gestão 

estratégica voltada para a exportação MPE fruticultoras. 

 

 Os dados mostram que as quatro empresas possuem rotinas ligadas à 

exportação de controle e racionalidade (estratégia deliberada), mudança e 

informalidade (estratégia emergente) juntamente com aquisição de novos 

conhecimentos (aprendizagem), por isso, é possível afirmar que os construtos da 

estratégia deliberada, estratégia emergente e aprendizagem contribuem para o 

desenvolvimento da gestão estratégica voltada para a exportação. 

 Diante do exposto, é possível afirmar que o objetivo geral da presente 

dissertação é o abaixo descrito: 

Explicar como é desenvolvida a gestão estratégica voltada para a 

exportação em MPE fruticultoras.  

 Pode-se afirmar que a gestão estratégica voltada para a exportação em 

MPE fruticultoras é desenvolvida pela influência individual ou simultânea de 

estratégia deliberada, estratégia emergente e aprendizagem. Esse 

desenvolvimento envolve uma evolução temporal para aquisição de 

conhecimentos sobre o mercado internacional e adequação da estrutura interna 

para atender aos padrões de qualidade e assim superar as barreiras de entrada 

decorrentes de legislações fitossanitárias. Para tanto, é necessário 

comprometimento e proatividade dos membros da empresa (proprietário-dirigente 

e funcionários) com o negócio da exportação. Essa explicação também responde 

à pergunta de pesquisa. 

 Respondida à pergunta de pesquisa e os objetivos, no próximo capítulo são 

apresentadas as conclusões da presente dissertação. 
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7. Conclusões 
 Seguindo a mesma linha de Acevedo e Nohara (2007), no último capítulo 

deste trabalho acadêmico em administração são apresentadas as seções de 

limitações do estudo, sugestões para futuras pesquisas e as considerações finais. 

Sendo assim, as seções abaixo foram elaboradas segundo a orientação das 

autoras. 

 

7.1. Limitação do Estudo 
 A dissertação objetivou estudar a gestão estratégica voltada para a 

exportação em MPE do setor da fruticultura, com interesse específico em verificar 

a ocorrência dos construtos da estratégia deliberada, da estratégia emergente e 

da aprendizagem dentro das atividades exportadoras das quatro empresas 

estudadas, seguindo a lógica do modelo de delimitação mencionado no primeiro 

capítulo (MILES; HUBERMAN, 1994).  

 Dessa forma, não faz parte do escopo da presente dissertação processos 

de internacionalização de MPE. Essa ressalva é válida pois quando realizados os 

trabalhos de pesquisas bibliográficas, foram identificados autores que consideram 

exportação como um meio de internacionalização de empresas.  

 Além disso, o modelo de delimitação não foi elaborado com base nas 

pesquisas bibliográficas, pois não foi localizado um modelo já testado sobre 

gestão estratégica voltada para a exportação em MPE. 

Outra limitação desta dissertação está baseada nas explicações de Yin 

(2003), para o qual o estudo de caso possui limitações. As conclusões do estudo 

de caso são limitadas ao universo das empresas estudadas, não sendo passíveis 

de generalizações.  

 

7.2. Sugestões para Futuras Pesquisas 
 Para futuras pesquisas, sugere-se que os resultados da presente 

dissertação sejam replicados em outras MPE fruticultoras brasileiras para verificar 

se é possível identificar as mesmas condições de evolução na exportação de 

frutas com relação aos períodos críticos. 
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 Outra sugestão é verificar como outras MPE fruticultoras realizam a 

exportação, pois assim seria possível identificar se no âmbito da fruticultura a 

figura do consórcio de exportação é empregada ou não. 

 Também, futuras investigações poderiam verificar se, independentemente 

do porte da empresa, o fato de o produtor de frutas possuir uma certificação como 

o Globalgap influencia para o êxito de seus negócios com o mercado internacional. 

 

7.3. Considerações Finais 
 A presente dissertação objetivou investigar como é realizada a gestão 

estratégica voltada para exportação em MPE fruticultoras, com especial interesse 

na verificação da ocorrência dos construtos da estratégia deliberada, da estratégia 

emergente e da aprendizagem no processo de gestão estratégica. 

 Para tanto, foi adotada a metodologia qualitativa através do rito do estudo 

de caso (YIN, 2001). Foram utilizadas como amostra quatro MPE fruticultoras 

situadas no Estado de São Paulo, indicadas pelo IBRAF. 

 Os resultados foram divididos em dois capítulos, um para análise intracaso 

e um segundo para análise intercaso. Na análise intercaso foi possível identificar 

quatro períodos críticos importantes para o desenvolvimento da gestão estratégica 

voltada para a exportação. O primeiro período é o contexto inicial das 

circunstâncias nas quais são iniciadas as exportações. O segundo período 

caracteriza-se pelas motivações em dar continuidade ao negócio da exportação. O 

terceiro período foi estabelecido pelas ações tomadas para intensificar a 

exportação. E o quarto período refere-se ao momento atual, qual seja, o momento 

presente, quando foram realizadas as coletas de dados. Na análise intracaso foi 

possível verificar a ocorrência dos construtos da estratégia deliberada, da 

estratégia emergente e aprendizagem para o desenvolvimento da gestão 

estratégica voltada para a exportação. Nesse ponto, destacou-se o processo de 

obtenção da certificação Globalgap, esta possibilitando superar barreiras de 

entrada decorrentes de legislações fitossanitárias. E para obter a certificação, as 

empresas precisaram realizar mudanças na estrutura de produção, adotando 

mecanismos de controle, em especial no tocante à aplicação de fertilizantes e 
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defensivos químicos. Também as empresas tiverem de promover a qualificação da 

sua mão de obra por meio de treinamentos.  

 Na análise intercaso foi possível verificar que a única empresa que não 

logrou êxito em obter a certificação Globalgap é a do proprietário-dirigente que 

apresentou menor grau de motivação com a exportação quando comparado com 

os demais proprietários-dirigentes das outras empresas da amostra. 

Isso demonstra que a gestão estratégica voltada para a exportação 

demanda posturas de proatividade e comprometimento decorrentes de motivações 

para exportar. Outra descoberta que corrobora para o raciocínio é o fato de que as 

empresas que lograram êxito em obter a certificação possuem proprietários-

dirigentes que já realizaram viagens profissionais ao exterior, ao passo que a 

empresa que não possui a certificação tem proprietário-dirigente que jamais viajou 

profissionalmente para o exterior. 

Outro aspecto é que as empresas que lograram êxito em obter o Globalgap 

possuem proprietários-dirigentes que veem como ganho secundário do processo 

certificação a necessidade de organizar a gestão das respectivas propriedades, 

reverberando também em redução de custo. 

 Da análise intercaso também foi possível verificar que, a partir dos relatos 

dos funcionários das quatro empresas da amostra, todos sentiram na rotina de 

trabalho mudanças em virtude da decisão de exportar. Essas mudanças geram 

processos de aprendizagem pois os funcionários tiverem de aprender novas 

maneiras de realizar as tarefas. 

 Das análises dos dados foi possível comportar a maior parte das ideias dos 

autores discutidos no capítulo de revisão da literatura. Todavia, a presente 

pesquisa reforça um ponto relevante para o campo de estudos de estratégia e 

gestão estratégica em MPE, qual seja, a não utilização da exportação através de 

consórcios. As empresas estudadas exportam pela via indireta através de trades 

exportadoras. Há também a exportação pela via direta, através de trade 

exportadora própria, e de associação de produtores agrícolas na qual dois 

proprietários-dirigentes das empresas da amostra fazem parte do quadro de 

diretoria. 
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 Isso posto, é possível concluir que a exportação representa para as MPE 

fruticultoras estudadas uma opção de negócio na qual é possível obter ganhos 

maiores que no mercado nacional. Todas as empresas em maior ou menor grau 

realizaram e realizam ações para exportar. Sendo assim, a decisão pela 

exportação provoca mudanças profundas na estrutura interna para que seja 

possível atender as demandas do mercado internacional e superar as barreiras de 

entrada. Os esforços são adotados com base nas motivações dos proprietários-

dirigentes, e cada um, a sua maneira, visualiza na exportação oportunidades de 

realizar negócios que podem ser mais vantajosos que no mercado nacional. 
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APÊNDICE A – ROTERIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

I - Roteiro de entrevista apresentado aos proprietários dirigentes 

 

1. O faturamento anual de sua empresa é inferior ou igual a R$ 240.000,00? 

 

2. O faturamento anual de sua empresa é superior a R$ 240.000,00 e inferior a 

R$ 2.400.000,00? 

 

3. O que motivou a exportação de frutas? 

 

4. A exportação foi iniciada a partir de um planejamento formal? 

 

5. A exportação foi iniciada sem planejamento formal, valendo-se de 

oportunidades que surgiram no mercado? 

 

6. Para exportar foram realizadas pesquisas sobre as exigências para frutas “tipo 

exportação” de maneira a adequar sua estrutura interna da empresa e depois 

iniciar as atividades de exportação? 

 

7. A empresa adequou sua estrutura para frutas “tipo exportação” depois de já ter 

realizado operações de exportação? 

 

8. Qual modalidade de exportação utilizada pela empresa: direta ou indireta? 

 

9. Quais as vantagens da exportação quando comparada com as oportunidades 

do mercado nacional? 

 

10. A empresa vem conseguindo aumentar o volume de produtos exportados? 

 

11. Quais foram as aprendizagens proporcionadas pela experiência de exportar? 
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12. Para quais países a empresa exporta? 

 

13. O(A) Senhor(a) já realizou viagens profissionais para o exterior? 

 

14. O(A) Senhor(a) tem contato direto com os clientes no exterior? 

 

15. A empresa exporta ou possui projetos de exportar produtos derivados da fruta?  

 

II – Roteiro de entrevista apresentado aos funcionários da MPE fruticultoras 

 

Nome: 
Função que exerce na propriedade: 
Tempo de serviço na propriedade: 
 
1. Para exportar a produção o que mudou em sua rotina de trabalho?  

 

2. Para exportar a produção, você teve de aprender novas maneiras de realizar 

suas tarefas? Você participou de treinamentos? Em caso afirmativo, quais? 

 

3. Na sua opinião as rotinas de trabalho depois melhoram com a exportação?  

 

4. Saber que parte da produção é exportada traz algum tipo de motivação extra 

para trabalhar?  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO  
Prezado(a) Senhor(a),  
Vimos, pela presente, verificar a possibilidade da participação da organização na 
qual Vossa Senhoria trabalha, objetivando atender aos propósitos da pesquisa 
descritos abaixo. Por isso, pedimos a especial gentileza, de que Vossa Senhoria 
leia atentamente todo o conteúdo e eventualmente, se houver dúvidas, não hesitar 
em dirigi-las à equipe de pesquisa. Adiantamos que, na eventualidade da resposta 
afirmativa, o presente formulário de consentimento será emitido em duas vias para 
que Vossa Senhoria fique com uma via e sendo a segunda direcionada à equipe 
de pesquisa. 
 
Tema da pesquisa: 
Gestão Estratégica na Exportação em Micro e Pequenas Empresas do Setor da 
Fruticultura 
 
Equipe de pesquisa: 
Teodoro Malta Campos, aluno do programa de mestrado e doutorado em 
administração (PMDA) do centro universitário Nove de Julho – Uninove, em São 
Paulo. Telefone (11) 3088-0301, correio eletrônico: 
teodoro@gruposerintegral.com.br 
 
Edmilson de Oliveira Lima, professor do programa de mestrado e doutorado em 
administração (PMDA) do centro universitário Nove de Julho – Uninove, em São 
Paulo. Telefone (11) 3665-9300, correio eletrônico: edmilsonlima@gmail.com 
 
Descrição da pesquisa: 
Conhecer como é realizada a gestão estratégica na exportação em micro e 
pequenas empresas do setor da fruticultura. 
A participação de Vossa Senhoria é valiosa, e os resultados obtidos irão colaborar 
para o meio acadêmico, podendo também influenciar na elaboração de políticas 
que estimulem o fomento da fruticultura para exportação. A duração da entrevista 
é de aproximadamente duas horas e será empregado gravador digital 
proporcionando o registro das informações. A gravação ficará com a equipe de 
pesquisa sendo utilizada para fins único e exclusivamente acadêmicos. Seria 
oportuno identificar a empresa na pesquisa, mas para tanto, é necessário o 
consentimento expresso da diretoria da organização. Ficaremos gratos se 
pudermos esclarecer eventuais dúvidas. 
Desde já agradecemos a atenção, 
Cordialmente, 
 
Teodoro Malta Campos  
Edmilson de Oliveira Lima 
__________________________________________________________________ 
O presente formulário objetiva assegurar os direitos dos colaboradores da pesquisa quanto às questões éticas. 
Quaisquer sugestões ou reclamações devem ser encaminhadas à equipe de pesquisa ou à coordenação do 
PMDA da Uninove: fone (11) 3665-9300 fax (11) 3665-9369; correio eletrônico: pmda@uninove.br  
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