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RESUMO
NAHAS, Thais C. S.. Analise do processo de internacionalização da empresa C-

Pack Creative Packaging S/A baseado no seu ambiente de marketing internacional,
2008. (96f). Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação em Administração, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
O objetivo geral deste trabalho foi analisar o processo de internacionalização da empresa CPack Creative Packaging S/A baseado no seu ambiente de marketing internacional no ano de
2008, e, por meio da realização de um diagnóstico, identificar o ambiente de marketing
internacional, efetuando análises sobre o ambiente e a posição da empresa em relação ao
mesmo e sugerindo ações para uma possível melhoria nos resultados da empresa. Quanto ao
método de investigação, foi realizado um estudo de caso na C-Pack, sendo possível
estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, por meio de urna pesquisa descritiva e
exploratória dos dados. Alem de resgatar a teoria administrativa com a pesquisa bibliográfica,
foi feita uma análise de informações disponíveis na web site da empresa, entrevistas semiestruturadas com colaboradores envolvidos no processo e a observação direta. Para sua
consecução, foram atendidos diversos objetivos específicos. Primeiramente, foi realizado
levantamento teórico sobre temas relevantes ao estudo, tais como comércio internacional,
métodos de expansão internacional e ambiente de marketing internacional. Ao estudar o tema
na C-Pack, foi realizada inicialmente a descrição do processo de internacionalização,
apontando que a empresa iniciou suas atividades voltadas exclusivamente para o mercado
externo, onde fundador realizou uma pesquisa de mercado antes de abrir o negócio, A
empresa utiliza do método de expansão foi por filial própria sendo que a area internacional da
C-Pack está subordinada diretamente 6. Diretoria Comercial. Para analisar a atual situação do
ambiente de marketing internacional, foi realizado um diagnóstico, demonstrando que a
empresa está parcialmente preparada internamente, pois possui recursos produtivos, humanos,
financeiros voltados para o mercado internacional, apesar de carecer de mão de obra e de um
orçamento especifico para a area de comercio exterior. No ambiente comercial foi feita a
definição do composto de marketing internacional baseada nas informações coletadas,
demonstrando que há a necessidade de adaptar os materiais de comunicação para outros
idiomas. Com relação ao ambiente externo, foi constatado que a empresa esta bem
posicionada no mercado consumidor e fornecedor, porem necessita buscar mais informações
estratégicas sobre os concorrentes. Em relação aos acontecimentos e tendências dos fatores
sócio/culturais, politico/legais, econômicos e tecnológicos, considera-se que a empresa os
monitora de maneira indireta, pois atende as principais preferências e gostos da sociedade,
produz urn produto de qualidade seguindo as regulamentações de cada pais que exporta,
acompanha as constantes mudanças econômicas e inovações tecnológicas, sendo a Última urna
atividade destacável dentro da C-Pack, No entanto, sugeriu-se que a empresa tente focar neste
monitoramento, com o intuito de buscar possíveis novos mercados e expandir suas vendas
internacionais.

Palavras - chave: internacionalização, comercio internacional; ambiente de marketing
internacional.
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I INTRODUÇÃO

Esta etapa inicial do trabalho refere-se à apresentação do estudo, expõe o tema e o
problema de pesquisa, seguida do objetivo geral e dos objetivos específicos, da justificativa e
por fim, da estrutura geral do trabalho.

1.1 Contextualizaçâo do tema
0 papel das atividades de comércio exterior é cada vez mais importante para
desenvolvimento econômico e social do pais. De acordo com Pipkin (2003), e preciso
aumentar as exportações brasileiras e substituir competitivamente as importações. Mesmo
coin o progresso da indústria brasileira, as vendas externas ainda encontram-se concentradas
nas mãos de poucas empresas que tradicionalmente exportam commodities — produtos
agrícolas, petróleo, cafe, soja, cobre — e de grandes indústrias.
A ampliação da base exportadora do Brasil é urgente e necessária. Para isso, as
pequenas e medias empresas deverão ser incentivadas e preparadas a atuar dc maneira
adequada e eficaz no cenário das trocas internacionais.
Em recente pesquisa realizada pela FIESC - Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (2008) com 99 empresas, sendo as principais empresas exportadoras
catarinenses, foram apontadas algumas dificuldades associadas à exportação de seus produtos.
Nessa pesquisa, 92% das empresas consideram a competitividade de preço o aspecto mais
relevante e o maior obstáculo para exportar. Essa situação reflete una acirramento da
concon-ência no mercado global e também a incapacidade das empresas reagirem
adequadamente neste cenário. A competitividade de preços também está diretamente
relacionada a fatores externos como política monetária, infra-estrutura de transportes,
instrumentos de financiamentos, como fatores internos à empresa — produtividade,
gercnciamento, tecnologia de processos e produtos, qualidade. Outros fatores apontados são a
obtenção de informações e do conhecimento de mercados importantes e a existência de
barreiras tarifárias.
A pesquisa também revela que em 2007 a participação das exportações das empresas
brasileiras para a economia continuou crescendo apesar de diversas dificuldades encontradas,
corno a desvalorização do dólar. A inclusão dessas empresas no comércio internacional é uma
ação importante para o desenvolvimento das mesmas, e cabe ressaltar a importância do

processo de internacionalização bem estruturado para que não se encontre barreiras durante o
percurso.
0 presente trabalho pretendeu demonstrar a realidade da C-Pack Creative Packaging

S/A, uma empresa genuinamente catarinense, localizada na Zona Industrial de São Jose e que,
ao longo dos seus seis anos de atuação, comercializa produtos no mercado doméstico e
internacional. E uma indústria de embalagens plásticas tubulares de plástico flexível, que

atende as indústrias dos setores farmacêutico, cosmético, alimentício e químico-industrial. A
empresa exporta sua produção desde o inicio de suas operações, no ano de 2002. Atualmente
é uma das principais atuantes do seu setor dentro da America Latina, no entanto, teve urn
decréscimo de 8% para 3% da participação das exportações no seu faturamento total. Diante
desses resultados, a empresa tem o objetivo de ampliar esse percentual para dois dígitos num
período de dois anos.
Neste sentido, corn a proposta de expansão das exportações da C-Pack, se fez
importante uma pesquisa sobre a empresa e as atuais características do seu ambiente interno e

externo de marketing voltado para o mercado internacional.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo responder h seguinte pergunta de
pesquisa:

Como se configura o processo de internacionalização da empresa C-Pack Embalagens
baseado no ambiente de Marketing internacional?
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1.2 Objetivos do estudo

A importância do objetivo de pesquisa, a clareza da sua definição possibilitará que
este não seja inutilizado após todo esforço despendido. Os objetivos que se têm em vista
definem, muitas vezes, a natureza do trabalho, o tipo de problema a ser selecionado e o
• material a coletar (CERVO; BERVIAN, 2002).
Na seqüência apresentar-se-do os objetivos geral e específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar o processo de internacionalização da empresa C-Pack Creative Packaging
S/A baseado no seu ambiente de marketing internacional.

1.2.2 Objetivos específicos

Partindo do objetivo geral, o presente estudo busca alcançar os seguintes objetivos

específicos:
a)

Descrever e analisar o processo de internacionalização ocorrido na empresa;

b)

Descrever e analisar o método de expansão adotado;

c)

Diagnosticar o ambiente de marketing internacional da empresa C-Pack
Creative Packaging S/A;

d)

Elaborar propostas relacionadas a análise ambiental para o processo dc
exportação de seus produtos.
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1.3 Justificativa

Segundo Castro (1977) um trabalho pode ter sua justificativa baseada na sua
importância, originalidade e viabilidade. Não há qualquer dificuldade em encontrar temas que
satisfaçam a um ou dois desses critérios, contudo, caso os três não sejam satisfeitos, o
trabalho não será.lbem sucedido.
A abordagem do estudo sobre o comercio internacional possui fins complementares ao
conhecimento da autora adquirido durante o curso de Administração na Universidade Federal
de Santa Catarina. 0 principal motivo pessoal que norteou a pesquisa para esse tema foi a
vontade de buscar maior conhecimento sobre o assunto, especificamente internacionalização
de empresas por meio do comércio internacional,

o qual fora estudado durante um

intercâmbio acadêmico para a Alemanha e que não foi enfatizado durante o curso de
Administração na Universidade Federal de Santa Catarina, além da contribuição deste
conhecimento especifico para a carreira profissional pretendida.
A pesquisa torna-se importante quando de algum modo está atrelada a uma questão
fundamental que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade (CASTRO, 1977).
O terna também pode ser considerado importante se ligado a uma questão teórica amplamente
discutida na literatura especializada.
Tendo em vista o crescimento do comércio internacional de produtos brasileiros e
principalmente catarinenses e da contribuição que esta abertura de mercado está trazendo para
muitas empresas e para a sociedade em geral, o estudo se torna importante. Ao mesmo tempo
em que descobrir os métodos utilizados e quais são as questões envolvidas no processo de
internacionalização

e na análise do ambiente de marketing internacional também

complementam o entendimento e conseqüentemente criam-se possíveis mudanças para a
melhoria constante para esta atividade.
Entretanto, o fato de um trabalho não ter sido antes realizado, não lhe atribui
necessariamente o caráter original. A originalidade, segundo Castro (1977), está no potencial
que o resultado de uma pesquisa tem em nos surpreender. Partindo desse conceito, este estudo
pode ser considerado original pelo fato de seu resultado ter o potencial de mudar alguns
métodos utilizados na estratégia de exportação utilizando-se da analise do ambiente dc
marketing internacional da empresa em estudo.
Por fim a viabilidade para a realização de um estudo e justificada, segundo o mesmo
autor, quando uma pesquisa pode ser realizada no prazo estabelecido, com os recursos
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financeiros disponíveis, com a competência do autor, dispondo das informações necessalias e
o estado da teorização a respeito. Uma vez que o presente estudo foi desenvolvido dentro dos
padrões estabelecidos referente a prazo, recursos, competência e informações ele toma-se
viável.

1.4 Estrutura geral

O presente trabalho trata de um estudo de caso realizado na C-Pack Crative Packaging
S/A e para atingir setts objetivos foi estruturado em seis Capítulos, sendo que o primeiro trata
da introdução e aborda o problema de pesquisa junto a uma pergunta norteadom que sera o
guia do estudo. Alem disso, a pesquisa traz seu objetivo geral subdividido em quatro objetivos
específicos e a justificativa que apresenta os motivos que tomam o estudo viável, original e
importante.
O Capítulo 2 corresponde à fundamentação teórica e trata, inicialmente, de uma
revisão teórica do comércio internacional, métodos de expansão internacional e de análise de
ambiente de marketing internacional, bem como os conceitos trabalhados principalmente por
autores como Kotler; Hill; Pipkin; Bassi; Dias; Giuliani. Esses conceitos têm seu foco
direcionado para o marketing internacional
Ja. o Capitulo 3 corresponde

a metodologia. Neste capitulo foram abordados

tópicos

como o tipo de pesquisa, sua delimitação sobre a técnica de coleta e análise dos dados, além
de suas limitações.
O Capitulo 4 trata do estudo de caso realizado na C-Pack Creative Packaging S/A_
Neste ponto foi necessária a caracterização da empresa, a descrição do processo de
internacionalização e do método de expansão internacional utilizado. Por fim, foi realizado o
diagnostico do ambiente de marketing internacional, que, primeiramente abordou o ambiente
interno composto pelas areas de produção, recursos humanos, financeira e comercial desmembrada no marketing mix. Em seguida está o diagnóstico do ambiente externo, tendo no
microambiente a análise do mercado consumidor, fornecedor, concorrente e dos canais de
distribuição, e no macro ambiente os fatores sócio/culturais, politico/legais, econômicos e
tecnológicos.
O Capitulo 5, por sua vez, traz as propostas de melhoria para a empresa a partir do
diagnóstico, ou seja, a comparação entre os conceitos abordados no Capitulo 2 e a pratica
descrita no Capitulo 4. Sendo este capitulo o que valoriza a opinião da autora.
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Por Ultimo, as considerações finais, onde são retomados os objetivos específicos
indicados no inicio do estudo permitindo uma conclusão sobre o problema de pesquisa
proposto.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em razão dos objetivos que se pretende alcançar no presente estudo se faz necessária
uma fundamentação teórica que ofereça sustentação durante a execução do trabalho. Segue,
então, a base do estudo.
2.1 Comercio Internacional

As organizações, como corpos sociais, são motivadas por "necessidades e carências que
devem ser atendidas. Carências de mercados ou necessidades de atualização tecnológica, pois
ambas contribuem para diminuir os riscos e ampliar a capacidade de competir" (GOULART el
al, 1996, p. 26). Desse modo, a busca por novos mercados se toma uma atividade estratégica

para suprir essas carências. Os beneficios da prática do comercio exterior podem iniciar na
conquista desses novos mercados, de tecnologia, de experiência e de riquezas.
A necessidade de comercializar com o exterior, segundo Labalut (1990), origina-se do
fato de que os recursos produtivos tanto quantitativa quanto qualitativamente, estão
distribuídos desigualmente pelos diferentes países. Não há a possibilidade de produzir todas as
mercadorias corn a mesma eficiência, em função principalmente dos fatores ecológicos,
tecnológicos e condições econômicas e financeiras de cada pais. Alem disso, supondo-se a
igualdade de condições quanto ao aspecto fisico da produção, poderá tomar-se mais
interessante a obtenção dos mesmos produtos em outras regiões, em virtude das diferenças de
preço motivadas pela diversidade de técnicas produtivas, custo dos fatores de produção,
tributos, dentre outros.
Dentro desta perspectiva, o comércio internacional pode ser definido por relações
econômicas e comerciais que envolvem parceiros em transações de bens e serviços, coin a

finalidade de satisfazer as necessidades de consumo e de produção. 0 comércio internacional
caracteriza-se pela participação direta, nas transações comerciais, dos compradores

e

vendedores ou seus representantes locais (HILL, 2007).

Os beneficios do comercio internacional são crescentes a medida que permite que paiscs
se especializem na fabricação e exportação de produtos que possam ser produzidos de maneira
mais eficiente naquele pais, importando, todavia, produtos que possam ser fabricados mais
eficientemente em outros (HILL, 2007).
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A conexão entre os /Daises feita por esta troca de produtos é cada vez maior, e e certo
a fi rmar que a única maneira de se fazer negócios atualmente é sem fronteiras. Desta forma a
globalização e a principal conseqüência deste estreitamento de divisas por meio das relações

de troca entre um pais - seus habitantes e sua cultura - e outro.
2.1.1 0 fenômeno da globalização

A queda de barreiras para a comercialização facilitou a venda de produtos
internacionalmente. Gostos e preferencias de consumidores de diferentes nações estão
começando e se tomar um s6, ajudando assim a desenvolver o mercado global. Para Hill
(2007) a globalização refere-se à transformação de historicamente distintos e separados
mercados nacionais em um gigante mercado global.
Na esfera econômica, a globalização traz a possibilidade de acesso a novos mercados,

antes inexplorados, beneficiados especialmente pela progressiva queda das barreiras tarifárias
e não-tarifárias ou técnicas. Para que as empresas possam desfrutar das novas oportunidades
e, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar as eventuais ameaças decorrentes deste novo
ambiente competitivo, surge o desafio da internacionalização (PIPKIN, 2003).

Este desafio é crescente. 0 ingresso constante de empresas internacionais é motivo dc
insegurança para as empresas domesticas, e segundo Kotler (2000) mesmo que alguns
esperem eliminar a concorrência estrangeira empregando uma legislação protecionista, esta
prática, a longo prazo, aumenta os custos e protege as empresas domesticas ineficientes. A
melhor maneira das empresas competirem "e a melhoria continua de seus produtos e a
expansão em mercados internacionais" (KOTLER, 2000, p. 357).

De acordo com Hill (2007) e importante ressaltar que os mercados mais globais não
são os de produtos para consumidores finais, mas sim os de produtos e materiais para as
indústrias, os quais servem para as necessidades universais.
Essas necessidades universais surgem a partir do momento em que se abriram as
barreiras para o comercio entre nações antes tão distantes. Mesmo alguns 'Daises ainda
persistam no controle das importações para beneficiar alguns grupos particulares, como o
setor têxtil e seus trabalhadores, as teorias de Adam Smith, David Ricardo e Heckscher-Ohlin
sugerem que este tipo de atenção fere a economia com um todo. Limites nas importações
defendem normalmente interesses de produtores domésticos, mas não dos consumidores
domesticos.
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2.1.2 Teorias da origem e evolução do Comercio Internacional

Diante do cenário que vem sendo desenvolvido ate agora, é importante analisar as
teorias que ajudam a explicar o conceito inicial do comércio internacional que se observa na
economia mundial.
Nessa perspectiva, Hill (2007) afirma que alguns aspectos deste conceito são simples
de compreender. Fatores como clima e recursos naturais explicam porque Gana exporta coco,
Brasil exporta cafe e a Arábia Saudita exporta petróleo. Porem, existem outros fatores na
formulação do conceito de comercio internacional que são mais dificeis de explicar. Por
exemplo, por que o Japão exporta carros, produtos eletrônicos e máquinas? Porque a Suíça
exporta produtos químicos, farmacêuticos, relógios e jóias? A teoria de David Ricardo sobre
as vantagens comparativas oferece uma explicação em termos de diferenças internacionais
entre a produtividade no trabalho de cada pais.
Hill (2007) lembra que a primeira teoria de comercio internacional surgiu na metade
do século XVI na Inglaterra. Referia-se ao mercantilismo, e o principal argumento era de que
ouro e prata eram as principais riquezas duráveis para a prosperidade de uma nação, e
essenciais para o comércio efetivo. Naquele tempo, ouro e prata eram as moedas do comércio
entre países; um pais poderia receber ouro e prata ao exportar bens. Assim, a importação de
produtos resultaria na saída de ouro e prata daqueles países. Como o acumulo desses metais
representava a força e a riqueza de um pais, era do interesse das nações em manter o superavit
na balança comercial, exportando mais que importando.
Este pensamento defendia a negociação de "soma zero", onde o ganho de um pais na
negociação resultaria na perda para outro. Com isso, Adam Smith e David Ricardo vieram
provar corn suas teorias que essa negociação deveria ser de "soma positiva", trazendo
beneficios para ambas as partes.
No livro "A Riqueza das Nações" escrito em 1776, Smith (2003) critica o mercantilismo
da época ao escrever a teoria da vantagem absoluta. Essa teoria sugere que os países
diferenciam-se na habilidade de produzir bens eficientemente. A teoria defende que um pais
deve se especializar na produção de bens em Areas que possui vantagem absoluta, e importar
aquilo que outros países possuem vantagem para produzir. Ele argumenta que um pais não
deveria produzir bens domesticamente se eles podem ser importados por um preço menor
Com a teoria de Adam Smith, David Ricardo deu um passo á. frente ao questionar o
que aconteceria quando um pais tivesse a vantagem absoluta na produção de todos os bens.
Esta teoria da vantagem absoluta indica que este pais não teria beneficios com o comercio
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internacional. Então, em 1817, no livro "Princípios da Política Econômica" Ricardo (1996)
defende a teoria da vantagem comparativa. Ele argumenta que faz mais sentido para um pais

se especializar na produção daqueles bens que podem ser produzidos mais eficientemente,
enquanto compra produtos, que são produzidos relativamente menos eficientemente, de outros
países — mesmo que isso signifique comprar produtos que possam ser produzidos no pais.

Esta teoria parece ser confusa num primeiro momento. Porém, Ricardo (1996) justifica
que ao estimular o comércio entre as nações, também se estimula o crescimento e o
desenvolvimento das mesmas. 0 livre-comércio aumenta a produtividade mundial e estimula
o crescimento económico.

Um século depois, a teoria de Ricardo é questionada pelos suecos Eli Heckscher e
Bertil Ohlin (apita' Hill, 2007). Eles apresentam a vantagem comparativa de forma diferente.
Para eles, esta vantagem comparativa cresce com as diferenças de fatores condicionantes para

a produção entre países. A teoria de Heckscher-Ohlin indica que esses fatores condicionantes
de produção é que determinam o conceito de comercio internacional. Isto presume que países
irão exportar produtos que são feitos corn o uso intensivo de fatores abundantes locais,

importando bens que são produzidos pelo forte uso de fatores localmente escassos.
Id em meados de 1960, Raymond Vernon (apud Hill, 2007) propôs inicialmente a
teoria do ciclo de vida dos produtos baseado na observação de que, na maior parte do século
XX a maioria dos novos produtos foram desenvolvidos nos Estados Unidos e vendidos

primeiramente no mercado norte-americano. Vernon argumenta que a riqueza e o tamanho do
mercado consumidor norte-americano proporcionaram as firmas um grande incentivo para
desenvolver novos produtos. Porém, com uma crescente e cada vez mais integrada economia
global, a teoria do ciclo de vida dos produtos já não condiz mais corn a realidade em que o
mercado mundial vive.
Baseado nos resultados de urna intensa pesquisa sobre os motivos que levam algumas
nações a terem melhor desempenho do que outras na competição mundial Porter (1989)
desenvolveu a teoria da vantagem competitiva das nações. 0 autor fala sobre a
competitividade, baseando suas análises nas causas da produtividade - assim como as

empresas competem - em vez de tratar as vantagens competitivas tradicionais tais como
recursos naturais e trabalho.
De acordo com Porter (1989), a vantagem competitiva das nações é resultado
basicamente de quatro fatores que estão interligados entre as empresas. Além disto, estes

fatores podem ser influenciados de maneira pro-ativa pelos governos.
Estes fatores podem ser representados na figura 1 abaixo:
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Fatores Condicionantes

e.
Condições de Demanda

Relação entre as indústrias

Estraté.a, estrutura e
rivalidade entre as empresas

Figura 1: 0 Di amante de Porter
Fonte: Porter (1989)

Estes fatores formam o "Diamante de Porter" (PORTER, 1989):
Fatores condicionantes - ao contrário do que reza a teoria econômica tradicional,
Porter afirma que os fatores-chave de produção são criados, e não herdados. Sao eles os
fatores especializados de produção, que podem ser habilidades da mão-de-obra (qualificação),
capital e infra-estrutura. Fatores que não representam diferenciais como trabalho não
qualificado e matérias-primas podem ser adquiridos por qualquer empresa, e com isto não

geram uma vantagem competitiva sustentada. Por outro lado, os fatores chave envolvem
investimento pesado e sustentado. Sendo mais dificeis de copiar. Isto cria uma vantagem
competitiva, porque se outras empresas não puderem facilmente copiar estes fatores, eles se
tomam valiosos diferenciais.
Condições da demanda - se os clientes consumidores ern uma economia estiverem

exigindo muito, a pressão sobre as empresa fardo com que elas melhorem constantemente sua
competitividade com a criação de novos produtos, aumento da qualidade entre outros. As
condições da demanda no mercado domestico irão sustentar os processos de crescimento, de
inovação e de aumento da qualidade. 0 principio é que um mercado doméstico forte estimula

a empresa a crescer cada vez mais para atender as demandas que vão surgindo.
Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas - o mundo é dominado por condições
dinâmicas - A competição direta leva as empresas para trabalhar para

aumentar a

produtividade e grau de inovação. 0 desempenho nacional em setores particulares
relacionado inevitavelmente as estratégias e a estrutura das empresas nesse setor. A
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competição é fundamental para incentivar a inovação e o conseqüentemente a criação de uma
vantagem competitiva. Alem disto, a competição domestica é mais direta e causa um impacto
mais cedo na estrutura e estratégia das organizações.
Relação entre as indústrias - a proximidade espacial entre as indústrias de um mesmo
segmento - sendo que pode ser relacionamento entre industria de um mesmo setor, bem como
de fornecedores e outros prestadores de serviços a. montante ou à jusante - facilita a troca de
informações, e promove uma troca continua de ideias e das inovações. Para muitas empresas,
a presença de indústrias relacionadas que oferecem suporte e de importância critica ao
crescimento dessa indústria particular. Um conceito critico aqui e que as forças do competidor
nacionais tendem a ser associadas com os clusters industriais.
0 papel do governo no modelo do diamante é atuar como um catalisador de todo este
processo e incentivar as organizações a mover-se para níveis mais elevados de desempenho.
Ou seja, devem incentivar as empresas a atingir a excelência, estimular a demanda por
produtos mais avançados e inovadores, manter o foco na criação de fatores chave para o
desenvolvimento e estimular a rivalidade local, limitando a cooperação direta e reforçando
regulamentos anti-trust (PORTER, 1989).
Nesse contexto, é possível afirmar que as teorias do comercio internacional são
importantes para uma empresa decidir de que forma atuar no mercado. Os argumentos de cada
Leona são relevantes até os tempos atuais e é possível identificá-los na atual conjuntura do
comercio exterior brasileiro e catarinense apresentado a seguir.

2.1.3 Comercio Exterior brasileiro e catarinense

Dados estatísticos coletados na web site da Organização Mundial do Comércio (OMC)
apontam que em 2007 o comércio mundial cresceu 5,5%, valor significativamente inferior ao
obtido no ano anterior, quando o crescimento foi de 8,5%. Este resultado explica-se em parte
pela desaceleração na economia em países desenvolvidos, e mais marcadamente na America
do Norte, que apresentou a evolução mais fraca, em termos de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB). Verificou-se que, comparativamente aos anos anteriores, em que a taxa média de
crescimento era de 3,7% ao ano, em 2007 as economias mais desenvolvidas cresceram
somente 3,4%.
Conforme dados retirados do "Diagnóstico Exportador Catarinense" - FIESC (2008)
os resultados das exportações brasileiras foram bem favoraveis, alcançando um total dc USS
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160,6 bilhões exportados em 2007, um incremento de 16,58% em comparação a 2006, valor
superior aos 16% obtidos em 2006. Com este recorde histórico nas suas exportações, o Brasil
passa a figurar como o 23° maior exportador mundial, responsável por 1,2% do total das

exportações globais.
Este é certamente um desempenho considerável, tendo em vista principalmente que
em 2007 o Real manteve o ritmo de apreciação frente ao Dólar, com uma taxa de cambio de
US$ / RS1,77 ao final de 2007— uma valorização nominal de 17%.

0 crescimento das exportações brasileiras pode ser explicado tanto por ganhos de
preço quanto por aumento da quantidade exportada. De acordo com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), a quantidade exportada foi expandida em 7%, enquanto os pregos

registraram incremento de 10%, no valor acumulado ate novembro de 2007, em comparação
corn igual período de 2006.
Os produtos básicos foram o grande destaque nas exportações brasileiras. Dados da

Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior (FUNCEX) indicam que estes produtos
registraram aumento de 28,1% em 2007, seguidos de produtos manufaturados (11,9%) e
semi-manufaturados (11,7%). A FUNCEX também identificou os setores que mais
contribuíram para o total exportado pelo Brasil em 2007, confonne apresentado: Produtos

alimentícios e bebidas (USS 26,8 bilhões), Metalurgia básica (US$ 17,3 bilhões), Agricultura
e pecuária (US$ 15,5 bilhões), Veículos automotores (USS 14,3 bilhões). Extração de
minerais metálicos (USS 12 bilhões)
Por outro lado, verifica-se também o crescimento nas importações brasileiras, em
ritmo superior ao das exportações. A continua valorização do Real vem aumentando o poder
de compra da moeda brasileira e estimulando a substituição de bens nacionais por importados,
em um cenário em que a demanda no mercado interno continua expandindo-se. Como
resultado, as importações alcançaram o valor recorde de US$ 120,6 bilhões em 2007, 32%
superior ao total importado em 2006.
Apesar de que a balança comercial brasileira tenha alcançado um superb/it expressivo
em 2007, na ordem de USS 40 bilhões, este total foi inferior a 2006, quando o superávit
Brasileiro foi de USS 46 bilhões.
As exportações cata ri nenses também apresentaram crescimento significativo em 2007,
em taxa superior a obtida no cenário nacional. 0 valor exportado por Santa Catarina em 2007
foi de aproximadamente LISS 7,4 bilhões, o que representa 23,4% a mais do total das

exportações em 2006, uma taxa de crescimento também superior ao desempenho exportador
brasileiro (16,58%).
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0 relatório presente na web site do "Doing Business 2008", que faz a comparação de
178 economias em relação a facilidade para se fazer negócios, coloca o Brasil em 93° posição

cm relação ao comércio internacional. A classificação neste quesito corresponde ao número
de documentos necessários para exportar e importar (8 e 7), o tempo em dias para conseguir
exportar e importar (18 e 22 dias), o custo em US$ para a exportação e importação por
contêiner ( US$1.090,00 e US$1.240,00).
Esta classificação reflete a situação atual do comércio internacional brasileiro. Um
pais com grande diversidade industrial e com empresas preparadas para atuar e competir
globalmente e, que sofre de condições precárias de infra-estrutura, de excesso de
regulamentações e impostos e de uma política de incentivos fraca. Muitas empresas brasileiras
estão transferindo sua produção para países onde há incentivos e vantagens para produzir.

escoamento de seus produtos e um fator determinante para a garantia de bons negócios e os
números citados podem melhorar caso haja uma mudança nos principias que regem a
economia do pais.
Mesmo diante de tal contexto, já existem no Brasil muitos órgãos e entidades
disponíveis para que a empresa se associe e desfrute do networking, trocando informações

sobre mercados, tendências auxiliando ainda mais na forma de distribuição de seus produtos.
A seguir, serão apresentados os principais órgãos e suas principais funções:
Agência de Promoção as Exportações (APEX) — Apoiar as empresas de pequeno porte

para que aumentem suas exportações. Atua com projetos de exportação, capacitação e
treinamento de pessoal especializado em comércio exterior; pesquisas de mercado; rodadas de
negócios; informação comercial, e participação em feiras e seminários.

Sistema RedeAgentes de Comércio Exterior — Ação articulada da Secretaria de
Comercio Exterior (SECEX), objetivando o aumento das exportações brasileiras fonnando
uma rede de agentes de comercio exterior ern todos os Estados da Federação, interligados via
interne.
BrazilTradeNet — Pertencente ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), o web

site tem como finalidade oferecer a empresas brasileiras e estrangeiras infonnações sobre a
atividade exportadora bem como para a atração de investimentos estrangeiros. Possui areas
exclusivas com oportunidades de negócios e estudos de mercado.
Setores de Promoção Comercial no Exterior (SECOM/ MRE) — Funcionam em mais

de cinqüenta Embaixadas e Consulados-Gerais do Brasil no exterior. Auxiliam o exportador
efetuando pesquisas de mercado e de produtos com uma análise dos potenciais de exportação
de produtos brasileiros em sua area de atuação.
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Encontros de Comércio Exterior (ECOMEX) — Projeto que visa a maior participação
de empresas brasileiras no mercado internacional, em especial com micro, pequenas e médias
empresa, promovendo os ENCOMEX em diversas regiões do pais, principalmente fora dos
grandes centros comerciais.
Programa de apoios às Exportações do Banco do Brasil — Principal agente financeiro
fomentador do comercio exterior brasileiro realiza desde treinamentos de empresários e
financiamento ate espaço fisico nas agências externas para negociações entre exportadores e

importadores
Rede Brasileira de Trade Points — Desenvolvida pela Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), auxilia as empresas por meio de pesquisas
de mercados e produtos.

Núcleo de Infonnações de Comercio Exterior (NUCEX) — Setor da Secretaria de
Comércio Exterior concebido para prestar assistência especializada, dar orientação, divulgar
legislação, manuais, informativos e literatura técnica, inclusive mantendo acervo para
pesquisa, alem de fornecer dados estatisticos do comercio exterior brasileiro.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Medias Empresas (SEBRAE) — Promove
consultoria especializada voltada para o fomento e difusão de programas e projetos que visam
promoção e o fortalecimento das empresas.
Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios — Rede de negócios, sob
coordenação da Confederação Nacional da Industria, para promover o comércio exterior
brasileiro na realização de consultoria e na busca de oportunidades comerciais e de
investimento com empresas brasileiras.
A classe empresarial ddve buscar a melhor fonte de informações e de apoio para ter a
possibilidade de atuar corretamente no comércio mundial. Os empresários brasileiros e
catarinenses devem reconhecer as dificuldades

e tentar superá-las utilizando-se do

conhecimento organizacional. Esse conhecimento irá traçar o melhor caminho para
internacionalização dos negócios mediante muito estudo e identificação das oportunidades
globais.
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2.1.4 Processo de Internacionalização Empresarial

Para Kotler e Keller (2006), as empresas estão vendo no mercado internacional uma
alternativa de sobrevivência para os negócios. Muitos fatores são primordiais para a decisão
sobre o ingresso no mercado mundial:
• A empresa descobre que existem mercados internacionais com potencial de

lucro

maior;
• 0 aumento do número de consumidores gera uma economia de escala;

• A expansão para vários mercados diminui a dependência de um único mercado e reduz
os riscos;
• Contra-ataque a concorrência de empresas globais que ofereçam melhores produtos ou
preços mais baixos.
Entretanto, a decisão de internacionalizar os negócios deve ser tornada após o
conhecimento do mercado consumidor - saber o que os clientes estrangeiros realmente
esperam dos produtos e/ou serviços oferecidos, e do macro ambiente, envolvendo os aspectos
econômicos, politicos, culturais/ sociais e tecnológicos — os quais serão aprofundados no

capitulo que trata do ambiente de marketing internacional.
A avaliação dos mercados potenciais, além do que foi dito anteriormente, também
deve compreender algumas características peculiares de cada pais. Para Kotler e Keller (2006)
em algumas ocasiões é a proximidade psíquica que determina as escolhas. Muitas empresas
escolhem países com características culturais, políticas e com idioma semelhantes para fazer
negócios. Porém, deixam de contemplar mercados muitas vezes maiores e melhores, e

também correm o risco de que a semelhança psíquica também pode revelar grandes diferenças
reais entre os países.
No entanto, a empresa precisa de um diagnóstico e de uma análise para reconhecer se
realmente tem condições de expandir internacionalmente. Rezende e Garcia (1978)
argumentam que a empresa passa a assumir um grau de responsabilidade maior quando
pretende ir para o mercado externo. 0 processo de preparação e a atuação coordenada, com o
objetivo de evitar falhas nos fornecimentos ao exterior, geram na empresa um
desenvolvimento organizacional e administrativo que podem transformá-la conseqüentemente

em forte concorrente também para as atividades de mercado interno.
A preparação da empresa pode ser entendida de forma geral pelas preocupações novas
que decorrerão dos seguintes pontos (REZENDE; GARCIA, 1978, p. 15):
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a)

Aperfeiçoamento geral da organização, envolvendo o processo de seleção de
matérias-primas e materiais, suas fontes de suprimento, a programação e o
controle da produção, a preparação de mercadorias a exportar e sua conjugação
com os meios de transporte a utilizar, o transporte interno e internacional da
mercadoria vendida ao exterior entre outros;

b)

Exigência de novos requisitos para o pessoal que se encarregará das atividades
especificas de exportação, salientando-se a necessidade de alguém capaz de
entender e fazer-se entender, oralmente e por escrito, pelo menos no idioma
básico que prevalece no mercado mundial;

c)

Análise dos requisitos gerais dos produtos que pretende exportar de fon -na a
observar se estão em condições de serem oferecidos em qualquer mercado ou
se dependem de adaptações e aperfeiçoamentos de ordem geral ou específicos
segundo um mercado em particular;

d)

Escolha do mercado a atingir e as fontes de informação a utilizar para análise e
sua determinação;

e)

Os canais de distribuição, no pais e no exterior, a utilizar para a colocação dos
produtos no mercado externo;

f)

A definição dos princípios básicos que orientarão a política de exportação da
empresa;

g)

As normas de procedimentos a serem observadas pelos encarregados dos
serviços de exportação.

A empresa que tiver o cuidado de atender as recomendações citadas, antes de iniciarse no comercio internacional, terá maiores possibilidades de alcançar bons resultados

compensando plenamente todos os gastos e preocupações com a sua preparação para exportar
(REZENDE; GARCIA, 1978)
E importante ressaltar que dados da FIESC (2008) revelam que a maioria das
empresas pesquisadas (83,5%) pretende realizar ações que visem a melhor estruturação de seu
processo de exportação. Este é um dado bastante positivo, pois demonstra que as empresas
catarinenses estão trabalhando internamente na busca de melhorias de processos que lhes
permitam alcançar urn maior patamar de competitividade internacional. Isto revela que as
empresas têm ciência das suas próprias deficiências, e vêm procurando implementar ações
que lhes concedam um melhor posicionamento no mercado global.
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A preparação da empresa para a internacionalização envolve os fatores internos
citados assim como a escolha da forma de ingresso no mercado externo. As forrnas de

expansão são variadas, e cabe aos gestores analisar e decidir qual é o melhor caminho para a
venda dos seus produtos no exterior.

2.2 Expansão Internacional
Historicamente, a expansão internacional tem sido, ern muitos casos, uma alternativa

reativa a problemas como o declínio das vendas internas e o aumento da concouência mesmo
após a adoção do marketing doméstico. Na realidade, a expansão deve ser urna resposta
proativa diante das oportunidades de negócios e da concorrência que ignora fronteiras entre
países (KOTABE; HELSEN, 2000).
Os mecanismos de internacionalização são primordialmente uma conseqüência da
capacidade competitiva da empresa em seu mercado domestico, associada a fatores

contingcnciais relacionados as características econômicas, culturais e geopoliticas do pais de
origem.
A decisão por qual mecanismo de internacionalização utilizar deve levar em conta
algumas dimensões estratégicas, corno: os recursos e as capacidades da empresa em termos
administrativos, tecnológicos e de pessoal; as necessidades de investimento por parte da

organização; os riscos que a administração esta preparada a assumir; o grau de controle
desejado sobre o processo e o por fim, o potencial de lucro advindo de urna ou outra
alternativa de ingresso (PIPKIN, 2003).
0 processo de expansão internacional possui diferentes formas

e etapas de

complexidade crescente, uma vez que a empresa necessita desenvolver um conhecimento
diferenciado e especializado de como gerenciar suas atividades no exterior. Bassi (1997)
indica três formas: exportação por intermediários ou indireta, exportação por filial própria ou
indireta e por fim, a fabricação local em novo mercado.
A seguir, serão descritas estas etapas onde também serão utilizados conceitos de

outros autores.
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2.2.1 Exportação Indireta
0 uso de intermediários aumenta a eficiência da distribuição de bens por torná-los
amplamente disponíveis e acessíveis aos mercados-alvo. Os intermediários por meio de seus
contatos, experiências, especialização e escala de operação, oferecem à empresa fabricante
muito mais do que esta pode atingir com seus próprios esforços (KOTLER, 2000).
Tipicamente as empresas começam com a exportação indireta, que envolve o trabalho
de intermediários independentes. Para Kotler e Keller (2006), quatro tipos de intermediários
estão disponíveis para a empresa. 0 exportador do próprio pais, que compra os produtos e

vende para o exterior. 0 agente exportador do próprio pais que procura compradores e fiz
negócios a base de comissão, como as Tradings. As organizações cooperativas que atuam em
nome de vários fabricantes que controlam parcialmente atividades administrativas. As
empresas de administração de exportação, que gerenciam as atividades de exportação de uma
empresa cobrando uma taxa.
As vantagens deste tipo de expansão são de que a empresa não precisa desenvolver um
departamento de exportação, força de vendas internacional e qualquer contato com o exterior.

Também envolve menos risco e os intermediários possuem know-how minimizando os erros
durante o processo de venda (KOTLER; KELLER, 2006).
Porém, uma empresa que adota este tipo de estratégia de ingresso obtém um reduzido
grau de controle sobre o processo de exportação, tendo deste modo reduzido seu potencial de
retomo sobre seus investimentos (PIPKIN, 2003).
ik medida que a empresa obtem experiência ao adquirir informações de como exportar
seus produtos, ela pode mudar a sua estratégia ao desenvolver a expansão utilizando seus
próprios recursos.
2 11 Exportação por filial própria
Esta forma de expansão traz maior possibilidade de retomo, porém demanda maiores
investimentos e riscos. Kotler e Keller (2006) citam as seguintes maneiras de exportação
direta:
• Departamento de exportação: Gerente junto com auxiliares. Desenvolve as vendas e da
assistência ao mercado quando necessário.
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• Filial ou subsidiária de vendas no exterior. Permite que o fabricante controle mais sua
presença no mercado externo. A filial realiza as vendas e a distribuição, podendo
armazenar e fazer promoção.
•

Representantes de vendas de exportação que viajam pelo exterior: Pessoas enviadas

pela empresa ao exterior para buscar oportunidades de negócios.
• Distribuidores ou agentes no exterior: Distribuidores ou agentes contratados para
vender os bens em nome da empresa. Podem ter direitos de exclusividade ou
limitados.
A exportação por filial própria permite as empresas um maior conhecimento e controle
sobre o mercado. Normalmente, a exportação passa a ter uma area própria de marketing, em
que a função é ajustar o composto mercadológico as necessidades dos mercados
internacionais (BASSI, 1997).
0 grau de envolvimento com o mercado internacional pode evoluir de acordo corn os

objetivos da empresa. A expansão internacional pode ser extrema quando a organização passa
a produzir seus produtos no próprio mercado consumidor, necessitando assim, de
conhecimentos profundos sobre o pais em que irá se instalar.

2.2.3 Fabricação local em novo mercado

As estratégias que envolvem a expansão internacional com a fabricação local em novo
mercado são variadas. Cabe a empresa analisar qual a melhor maneira de se relacionar com o

mercado, adquirindo conhecimento suficiente para atuar de forma eficaz na comercialização
dos seus produtos, gerando, conseqüentemente, lucro para os negócios. Para Bassi (1997) as
formas de atuação são: licenciamento, alianças estratégicas internacionais, joint ventures c
investimento externo direto.

O licenciamento representa uma forma simples de um fabricante envolver-se no
mercado internacional. Consiste em um acordo contratual entre o licenciador — quern transfere
o direito — e o licenciado — quem adquire o direito — para a utilização de tecnologias, uso de

um processo de produção, marcas patentes, serviços de consultoria e assistência comercial,
mediante o pagamento de uma taxa ou royalties. 0 franqueamento é uma forma de
licenciamento mais completa oferecendo todo um conceito de marca

operacional (KOTLER; KELLER, 2006).

e um sistema

32
Alianças Estratégicas Internacionais é uma categoria de relacionamento colaborativo
adotada corno urna maneira de reforçar as fraquezas e aumentar as potencialidades de urna
organização. São relacionamentos estabelecidos entre duas ou inais empresas para uma mútua
cooperação e divisão dos riscos para o alcance de urn objetivo comum. As alianças são uma
excelente forma para impulsionar recursos escassos com menores investimentos e,

conseqüentemente, menores riscos (PIPKIN, 2003).
Na categoria de joint ventures, investidores estrangeiros podem se unir a investidores
locais para criar uma joint venture na qual possam juntar suas forças e dividir o controle c a
propriedade. A sua formação pode ser necessária ou desejável por razões econômicas ou
políticas, tomando-se, algumas vezes, condição para a entrada em determinado pais (BASSI,
1997).
0 Investimento Externo Direto é a forma mais complexa, pois envolve itrande
pesquisa sobre o mercado e o dimensionamento do mesmo, construção da unidade produtiva,
implantação da rede de distribuição e de unidade administrativa — enfim, demanda grandes
investimentos. Esta modalidade envolve controle total do investimento, como também maior
relacionamento com o governo, clientes, fornecedores locais e distribuidores. Exige melhor
adaptação do composto mercadológico ao ambiente local de marketing (PIPKIN, 2003).
Para todos os níveis de expansão, existe uma análise profunda do mercado
consumidor. A area de marketing na empresa se encarrega desta tarefa. E imprescindível que
a empresa reconheça a situação interna, realizando um diagnostico ao levantar todas as
informações sobre as areas de produção, recursos humanos, financeiros e também da sua
estratégia comercial por meio do marketing mix (composto mercadológico). Não somente
isso, a empresa precisa olhar além de seus limites fisicos. A análise do ambiente externo dc
marketing, podendo ser dividido em micro ambiente, o qual se relaciona diretamente com a
empresa formado pelo mercado consumidor, de concorrentes, fornecedores

e de canais de

distribuição, e em macro ambiente, formado por fatores sócio/culturais, politicos/legais,
econômicos e tecnológicos.

2.3 Ambiente de marketing internacional

Kotler (2000) define marketing como um processo social por meio do qual pessoas e
grupos de pessoas obtem aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e
livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.

fin
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Agregando valor aos conceitos abordados é possível, ainda, definir marketing como
fez Giuliani (2003), ou seja, como um conjunto de esforços criativos e táticos que devem ser
utilizados para adaptar o produto ou serviço ao mercado e As mudanças ocorridas no macro
ambiente, com o foco de conservar o cliente e torná-lo leal.
Neste contexto, marketing internacional é a realização de atividades empresariais que
dirccionam a busca para o crescimento e expansão do fluxo de bens e de serviço de uma
empresa para seus consumidores ou usuários em mais de um pais, visando obter lucro
(KOTABE; HELSEN, 2000). Uma característica exclusiva do marketing internacional é a sua
orientação policêntrica, direcionado, sempre que for necessário, na adaptação do produto e da
promoção aos mercados externos. Esta orientação refere-se à predisposição de uma
organização reconhecer a existência de diferenças culturais locais importantes nos mercados,
dcten-ninando que a operação em cada pais seja vista independentemente.
A análise do ambiente de marketing internacional assume total importância diante da
necessidade de internacionalização por parte das organizações. Os princípios desta análise no
âmbito global são os mesmos de uma companhia que opera, ainda, em um mercado
doméstico. Porém, a operacionalização de tais planos no mercado internacional envolve as
características inerentes aos complexos mercados externos; suas variáveis ambientais e a
realidade de uma maior intensidade competitiva nesses mercados (KOTABE; HELSEN,
2000).
Esses e os demais elementos citados intensificam a complexidade do processo de
internacionalização. Tal análise, então, deve originar-se de um detalhado diagnóstico dos
recursos e capacidades da organização e seus respectivos objetivos. Assim, sera possível se
assegurar que suas capacidades sejam compatíveis com o ambiente competitivo de
determinado mercado internacional.
De acordo com Pipkin (2003) o processo de análise do ambiente de marketing
internacional implica, inicialmente, em um diagnóstico interno, ou seja, uma avaliação dos
pontos fortes e fracos da organização ante uma análise do ambiente externo, isto 6, das
oportunidades e das ameaças que derivam de cada mercado estrangeiro.
Diante do objetivo de ingressar eficazmente no mercado mundial, é imprescindível o
total apoio dos principais dirigentes da organização. E necessário que este grupo esteja
realmente comprometido com o processo de internacionalização adotado pela empresa,
destinando recursos financeiros e gerenciais ao mesmo.
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2.3.1 Elementos internos (Avaliação da capacidade exportadora)

O Diagnóstico Exportador Catarinense - FIESC (2008) aponta que em relação aos
principais obstáculos internos a exportação considerados mais relevantes pela empresas
pesquisadas, destaca-se o "preço não competitivo" com um aspecto "relevante" ou "muito
relevante". As empresas também apontam como principais obstáculos internos o fornecimento
de matéria-prima, a certificação de produtos, a dificuldade de estruturação de processos dc
exportação, insuficiência de recursos alocados para o marketing internacional, falta de
infonnações sobre o mercado externo e a falta de recursos humanos e financeiros voltados a

exportação.
Nessa perspectiva, a análise feita dentro da organização deve ser compreendida de
forma estratégica, revelando suas forças e fraquezas através de um diagnóstico em que o
resultado mostrará se a empresa está preparada para atuar no mercado externo. Caso contrario,
algumas medidas deverão ser tomadas a fim de organizar a empresa para que a mesma
obtenha capacidade de atender as exigências do mercado internacional (SENAI, 2002).
Este diagnóstico, segundo Pipkin (2003) procura avaliar as competências e recursos
disponíveis em areas estratégicas da empresa, como a area de produção, de recursos humanos

e financeiros e por fim a area comercial, envolvendo o mix de marketing — produto, prey),
distribuição e comunicação.
2.3.1.1 Produçâo

Segundo Slack et al (2002), a função da produção é importante visto que contribui
para o sucesso organizacional. Ele apresenta cinco objetivos de desempenho fundamentais
para a competitividade, são eles: rapidez, flexibilidade, qualidade, confiabilidade, e custo.
É indispensável identificar se a empresa possui capacidade instalada para atender
suficientemente novas demandas externas; se detem um processo de manufatura flexível que

lhe permita aumentar a variedade de produtos e fazer mudanças freqüentes nos programas de
produção; e, se realmente possui um produto de qualidade para vencer a batalha competitiva

nos mercados externos (SENAI, 2002).
A gestão da Qualidade nas empresas implica em conseqüências diversas. Corn uma
boa gestão focada na qualidade se reduz os custos de retrabalho, refugo e devoluções e
também por conseqüência, gera clientes satisfeitos. A area de produção deverá estar sempre
atualizada em relação aos diversos certificados internacionais de qualidade. Sabe-se que
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muitos países e regiões exigem esses certificados para o ingresso em seus mercados, e cabe a
organização preparar o seu sistema de produção de acordo com as exigências internacionais
(SLACK et al., 2002).
A empresa que passa a competir no mercado externo deve adaptar toda a area
produtiva a fim de conseguir competir com empresas de porte internacional. Deve ter a
capacidade de cumprir prazos - que muitas vezes determinam o sucesso da venda, precisa ter
uma rede de fornecedores sintonizados com o objetivo e as metas, e também que tenha a
possibilidade de subcontratação dos serviços aumentando ainda mais a eficiência no processo
produtivo.
A inovação deve ser constante. A cada dia que passa surge novos produtos e métodos
de produção otimizando e reduzindo os custos a fim de se obter os melhores resultados. A
organização precisa acompanhar essa evolução investindo em pesquisa e desenvolvimento de
produtos, contando com o apoio de seus executivos. Assim, de acordo com Kotabe e Helsen
(2000) a inovação de produto e as atividades de produção estão inter-relacionadas de tal
forma que a melhoria continua dos processos de produção pode capacitar a empresa não
apenas a manter a competitividade baseada na inovação de produto, mas também a melhorar
suas habilidade de inovação de produto no futuro.
2.3.1.2 Recursos Humanos

A administração de recursos humanos se refere As atividades dentro da organização
responsáveis pela administração do uso eficaz do capital humano. Essas atividades abrangem
em determinar a estratégia de recursos humanos na empresa, a colocação do pessoal, a
avaliação de desempenho, o processo de compensação e as relações trabalhistas. Nenhuma
dessas atividades são realizadas isoladamente; todas estão relacionadas com a estratégia
central da empresa (HILL, 2007).
Em pesquisa conduzida pelo Programa de Estudos e Gestão de Pessoas (Progep),
publicada em artigo pela revista HSM Management em maio-junho de 2004, observa-se que
possível constatar mudanças significativas na gestão de pessoas. Isso e revelado na pesquisa
que constatou que um dos grandes desafios da gestão de pessoas atualmente (82,3%) é alinhar
as pessoas/desempenho/competências humanas As estratégias do negócio

e objetivos

organizacionais. Em seguida, vem a preocupação com o desenvolvimento e a capacitação dos
gestores (69,4%). A pesquisa também mostra tendências na dimensão estratégica de recursos
humanos. Elas abrangem a atuação da area como parceira na definição, disseminação c
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manutenção das estratégias e como integradora dos processos de gestão de pessoas entre si e
aos objetivos de negócio da organização.
As pessoas dentro da organização são elementos estratégicos para os negócios. Diante
das crescentes mudanças no mercado interno

e externo exigem-se cada vez mais

conhecimentos específicos e uma visão intemacionalista por parte dos principais executivos
da empresa. É preciso analisar e medir o grau de experiência, conhecimento e competência
em relação a mercados externos assim como o nível de qualificação da mão-de-obra em geral.
A característica intemacionalista, entre outros aspectos, permite à empresa: selecionar

melhor os mercados de exportação; formular estratégias mercadológicas mais adequadas;
maior capacidade para implementar a estratégia escolhida; adaptar seu marketing-mix às
características do mercado externo (PIPKIN, 2003). É imprescindível ter dentro da
organização alguém que entenda das principais técnicas de comércio exterior, que fale o
principal idioma utilizado para esse fim e cabe a empresa apoiá-lo e incentivá-lo a se atualizar

e acompanhar as tendências do mercado.
2.3.1.3 Recursos Fina ceiros

A empresa que pretende expandir seus negócios para o exterior deve possuir recursos
financeiros suficientes para garantir a sustentabilidade e o continuo fornecimento de seus
produtos. A disponibilidade destes recursos também deve ser garantida em momentos de
incerteza na economia internacional, diante da desvalorização cambial, por exemplo (P1PKIN,
2003).
Para empresas que atuam no mercado internacional, os investimentos, finanças e
decisões envolvendo a administração de recursos financeiros são complicados devido as
diferentes conversões monetárias, regimes tarifários, regulamentações a respeito do fluxo de
capital entre fronteiras, normas para financiar atividades comerciais, nivcis de risco
econômico e politico, entre outros fatores. A area de finanças precisa considerar todos esses
fatores ao decidir que tipo de atividade investir, e como proteger seu capital de riscos politicos

e econômicos (HILL, 2007).
Diante dessa perspectiva, é necessário saber se a empresa dispõe de capital para
superar eventuais barreiras de entrada nos mercados externos, ou mesmo fácil acesso a
financiamentos externos. Esse capital deverá servir para investimentos em máquinas, pessoal,
pesquisa e desenvolvimento e propaganda.
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Dependendo da estratégia adotada pela empresa, ela terá de adaptar seus produtos para
um determinado mercado, exigindo, assim, um orçamento preparado para a area de
exportação.
2.3. L4 Comercial

0 investimento em recursos humanos trará possibilidade de retorno à medida que
revelará talentos

capazes de desenvolver um marketing-mix

competitivo em nível

internacional. Diversos aspectos que envolvem a comercialização do produto devem ser
analisados precisamente, a fim de evitar perdas por falia de vendas. A busca de informações
sobre o mercado alvo precisa ser feita de maneira criteriosa, trazendo dados e especificidadcs
da preferência dos consumidores. Informações sobre o produto, o prego a adotar, o método de
distribuição e como deve ser a comunicação trail a possibilidade de criação de um composto
de marketing completo. A seguir serão destacados esses aspectos, baseados no marketing mix
de Kotler (2000), mais conhecido como "4 P's" — Produto, Preço, Praga (Distribuição) e
Promoção (Comunicação) .
a)

Produto

Para Kotler (2000) produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer
um desejo ou necessidade.
No entanto, não basta existir um produto. Este deve fazer parte de urna ação
estratégica. A formulação das estratégias de marketing tem o objetivo de orientar a alocação
de investimentos, assim como possibilitar a orientação das várias atividades da empresa para a
geração de vantagens competitivas e criação de valor para os clientes, a empresa e seus
slakeholders (DIAS, 2006).

Dessa forma, Dias (2006) aponta os componentes de uma estratégia de produtos:
•

objetivos de mercado: vendas, participação de mercado e lucros;

•

publico-alvo: selecionar o público alvo, suas características demográficas,
psicograficas e expectativas;

•

beneficios e atributos: diferenciam o produto ou serviço dos da concorrência e
representam valor para os clientes;

•

patentes: contrato entre o Estado e o indivíduo, que recebe a outorga para
dispor exclusiva e livremente de uma determinada técnica por um período de
tempo definido.

•

serviços: agregam valor ao produto, como suporte pós-venda, assistência

técnica, treinamento, entre outros;
•

parceiros: adicionam beneficio ao produto da empresa e agregam valor ao
cliente, por meio de tecnologia, produtos e serviços;

•

marca: propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de
vendedores e de diferenciá-lo de concorrentes.

•

embalagem:

•

posicionamento e imagem — posição da empresa em relação ao mercado e o

reconhecimento da sua imagem.
As decisões estratégicas de produtos integram o composto de produtos, compreendido
como o conjunto de decisões estratégicas de marketing referentes as linhas de produtos da
empresa (DIAS, 2006).
A idealização do produto direcionado ao mercado internacional abrange a
determinação dos artigos a serem introduzidos e ainda em quais mercados; quais
modificações deverão ser feitas, caso necessite; quais produtos deverão ser comercializados

ou não; com que marcas, embalagens e quais serviços deverão estar disponíveis para os
consumidores estrangeiros. Essencialmente o produto deve fornecer satisfação para o

consumidor, o que se refletirá na realização dos objetivos da empresa (PIPKIN, 2003).
Hill (2007) levanta a discussão sobre a padronização ou não dos produtos para o
mercado estrangeiro. Segundo o autor, um dos grandes dilemas estratégicos para empresas
que atuam internacionalmente é a padronização ou adaptação dos produtos.
A padronização é defendida por empresas com forte orientação para produção e
custos. De maneira geral os argumentos envolvem a economia de custo, o desenvolvimento de
produtos mundiais e o melhor desempenho em marketing.
Em contrapartida, a adaptação do produto, justificada pelas variações dos padrões
culturais, é tida como condição necessária para o sucesso nos mercados externos.

Os padrões culturais e diferenças devem ser respeitados e a adaptação, de acordo com
Kotler e Keller (2006), em principio é necessária. As empresas que visam o mercado
internacional devem estar cientes das necessidades de efetuar as mudanças necessárias para
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cada situação especifica. Elas devem buscar a padronização da essência do produto, sem
forçar nem ferir as culturas existentes ern cada mercado.
Em artigo publicado na revista Harvard Business Review, Rigby e Vishwanath (2006)
argumentam que toda empresa voltada ao público consumidor enfrentará o desafio de
adaptação ao gosto local. E comum a tese de que a globalização implica homogeneização
cada vez maior de empresas — e de seus produtos e serviços. Mas urn exame das estratégias
emergentes de adaptação de grandes empresas em mercados de consumo — empresas que já
resistiram a customização e hoje a adotam — revela o quão equivocada é tal noção. Está
ocorrendo um avançando rumo a um mundo no qual as estratégias das empresas de maior
sucesso serão tão diversificadas quanto as comunidades que servem. Mesmo que demande
maiores custos por parte do fabricante para a adaptação do produto de forma geral, reduz o
risco de não vender produtos que nada tenham a ver com o gosto dos consumidores locais.
0 produto ocupa o núcleo da estratégia de marketing. É importante lembrar que
produtos referem-se a algo mais do que bens tangíveis; eles geralmente são uma combinação
de bens, serviços, ideias, conceitos ou até mesmo pessoas. Dada a complexa composição de
muitos produtos, é preciso pensar em produtos como pacotes planejados para satisfazer as
necessidades e desejos dos consumidores (FERREL; HARTLINE, 2005).

b)

Prego

A pesquisa realizada pela FIESC (2008) mostra que a concorrência nos preços é um

fator muito relevante e a principal dificuldade ern competir internacionalmente. Com a alta
volatilidade cambial, é realmente desafiante para as empresas conseguirem estabelecer urn
preço competitivo nas suas mercadorias.
Kotler (2000) aponta que apesar dos fatores não relacionados ao preço tomarem-se
mais importantes no comportamento de escolha do comprador, o preço ainda permanece urn
dos principais elementos para deten -ninar a participação de mercado de uma empresa e sua
rentabilidade. Dessa forma, é possível afirmar que quando está ern pauta localidades mais
pobres e commodities, o preço, por tradição, desempenha um ponto muito importante na

decisão de compra.
A determinação do prego pode variar muito de acordo com cada pais. Dependendo dos
custos adicionais, além do risco da flutuação do câmbio, o produto pode ter de ser vendido de
duas a cinco vezes mais caro do que em outro pais para proporcionar o mesmo lucro ao
fabricante. Para Kotler e Keller (2006) existem três opções para estabelecer seus preços
internacionalmente: estabelecer um preço uniformemente em todos os 'Daises, estabelecer em
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cada pais um preço baseado no mercado e estabelecer um preço corn base nos custos. A
escolha deve revelar o maior número de informações sobre o pais em questão, a tim de evitar

perdas financeiras futuras.
Analisando o preço de forma sistêmica pode-se a fi rmar que ele exerce uma forte
influência sobre os resultados de uma empresa, demandando, por conseguinte, especial
atenção. Na verdade, as decisões de preço, entre os elementos do composto de marketing, são

as que mais sofrem interferência de outras areas da empresa (DIAS, 2006).
E importante também destacar a determinação de preço conforme o varejista exige.
Grandes redes varejistas mundiais podem impor pregos aos produtos, tendo um poder de
barganha maior na negociação. Na maioria das vezes isto se toma rentável ao produtor, tendo
em vista a grande quantidade de produtos vendidos. E necessário calcular o lucro que se
pretende alcançar com a venda, tornando o negócio, sobretudo, lucrativo.
c)

Distribuição

Com a crescente importância das operações internacionais para as empresas e a
complexidade da movimentação dos produtos, executada normalmente por prestadores de
serviços, as informações sobre o processo de distribuição se tomam um fator critico para a sua

gestão eficaz (BASSI, 1997).

A questão das estratégias de distribuição envolve definir o sistema de comercialização
que sera empregado no mercado exterior. Conforme Hill (2007) as empresas podem optar por
canais diretos, indiretos, mistos ou relacionais. A organização necessita perceber que cada
pais apresenta peculiaridades em relação aos canais de distribuição. Não atender para esse
fato pode ser fatal_ Assim, um canal considerado eficaz em um pais pode não o ser em outro.
Existem algumas variáveis a serem analisadas de acordo com suas características mais
relevantes para a distribuição, são elas: o produto — peso, volume, dimensão, grau de
perecibilidade; a empresa em si — experiência, competência, tamanho, estrutura
organizacional entre outros; os consumidores — número, distribuição geográfica, hábitos de

comportamento e de consumo; os concorrentes — quais os canais que utilizam - e por fim os
intermediários — forças e fraquezas, aptidões com o transporte, negociação e experiência
(SENAI, 2002).
A maioria dos fabricantes não vende seus bens diretamente aos usuários finais. Kotler
(2000) aponta que entre fabricantes e usuários finais ha um canal de marketing, um conjunto
de intermediários que desempenha várias funções e recebe vários nomes, como comerciantes,
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agentes, facilitadores, entre outros. 0 mesmo ainda ratifica que grande parte dos fabricantes
trabalha com esses intermediários a fim de colocar seus produtos no mercado.
No contexto internacional, os fabricantes deveriam, enfim, ter uma visão de "canal
total", compreendendo, assim, a distribuição do produto até o usuário final. Na figura 2 a
seguir, Kotler e Keller (2006) definem os três elos mais importantes entre a empresa
vendedora e o consumidor final.
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Figura 2: Conceito de canal total para o marketing internacional
Fonte: Kotler e Keller (2006)

De acordo com a figura 2, no primeiro elo, a diretoria de marketing internacional da
empresa, o departamento de exportação ou a divisão internacional toma decisões sobre os
canais e outros elementos do mix de marketing. 0 segundo elo, canais entre liaises, leva o
produto ate as fronteiras de outro pais. Neste elo são tomadas decisões que incluem os tipos
de intermediários — agentes, empresas comerciais — que serão usados, o tipo de transporte —

aéreo, marítimo — e os contratos de risco e financiamento. 0 terceiro elo - canais nos países
estrangeiros - enfim, leva os produtos do ponto de entrada no pais até os compradores c
usuários finais.
Nesse contexto, Zoltners, Sinha e Zoltners (2001) definem quatro perguntas em que as
respostas determinam a estratégia de venda ao consumidor final (distribuição):
Primeiramente a empresa deve se questionar qual é a melhor maneira de segmentar o
mercado. Desenvolver uma segmentação efetiva de mercado é o primeiro passo no processo.
Isso envolve fatores como o tipo de indústria, porte do cliente, comportamento de compra do
consumidor, geografia e demografia.
A segunda questão é focada em saber qual é o trabalho essencial exigido para cada
segmento. Isso inclui todo o trabalho que a empresa deverá realizar para atingir o segmento.
A terceira pergunta é centrada na seleção dos participantes para a distribuição. Aqui,
um ou mais instrumentos de marketing serão necessários para atingir o cliente. Eficiência e
efetividade deverão guiar essa escolha. Venda direta, pela intemet, por telefone entre outras

deverão ser analisadas a fim de se obter o melhor custo-beneficio.
Ao final, a quarta questão envolve a escolha do canal de venda. Após serem analisados
na terceira etapa, a empresa deverá saber qual a melhor maneira — a venda direta ou indireta.
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d) Comunicação

Um dos principais requisitos para o possível sucesso de um empreendimento de
exportação é a utilização de uma abordagem promocional de longo prazo. E falsa a crença de
que eventuais feiras são suficientes para manter clientes no exterior. Deve ser desenvolvida

uma estratégia de criação e manutenção de vinculo em longo prazo. Para Hill (2007) a
comunicação é um elemento critico dentro do marketing mix, pois é o que liga o produto e
seus atributos ao seu respectivo mercado consumidor
Uma grande quantidade de canais de comunicação esta disponível para a empresa,
como venda direta, promoções de venda, marketing direto e propaganda. Algumas empresas
utilizam prioritariamente a venda direta, outras utilizam pontos de vendas e também há
aquelas que utilizam da comunicação em massa. Em alguns casos, empresas utilizam de
multi-canais simultaneamente para passar a sua mensagem aos respectivos consumidores
(HILL, 2007).
Atuando no mercado internacional, as empresas podem utilizar os mesmos programas
de comunicação de marketing de seu pais de origem, ou alterá-los para cada mercado local.
Kotler e Keller (2006) apontam este processo como "adaptação da comunicação". Nesse
contexto, é preciso ser feito um estudo em cada mercado e descobrir se há essa necessidade dc
adaptação. Segundo o autor, existem empresas que utilizam a mesma campanha, ou pelo

menos o mesmo tema globalmente, traduzindo, quando necessário, para o idioma local.
Porem, ao lidar com mercados distintos, é necessária especial atenção por parte da
equipe de comunicação a fatores culturais, econômicos e também politicos. Com isso, Hill
(2007) cita três principais barreiras para a comunicação internacional: barreiras culturais —
que em alguns casos, uma mensagem pode ter um significado totalmente oposto em diferentes

países; os efeitos da origem do produto - onde pessoas em alguns países possuem aversão a
tudo que possa ser originado de determinado pais (como exemplo o antiamericanismo); e por
fim o efeito do nível do "barulho" da campanha — referente

a quantidade de propagandas e

mensagens competindo pelo consumidor, que, enquanto em alguns países isso é normal, em
outros é totalmente inaceitável.
Ja. Kotabe e Helsen (2000) vão além dos fatores como idioma e cultura implicantes
comunicação ao citar: as atitudes locais em relação a propagandas de produtos — cm alguns

países chega-se a acreditar que a propaganda pode influenciar na lealdade da marca; a
eficiência da infra-estrutura de mídia — relacionando a variedade e a qualidade das midias; e
por fim a regulamentação das propagandas — códigos de ética impostos pelo governo local.
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Esses fatores citados vão influenciar no método a ser utilizado pela empresa. O tipo de
produto e seu respectivo mercado consumidor, caracterizado como "132B", business to
business ou de empresa para empresa, e "B2C", business to consumer, ou de empresa para

consumidor, irá determinar o material de comunicação. Assim, sera necessário utilizar desde
propagandas em revistas técnicas, no caso de "B2B", ate folhetos para "B2C.
Devem ser disponibilizadas formas de comunicação do consumidor com a fabricante
do produto. Isso se dará por meio de centrais telefônicas de atendimento, por meio da internet,
entre outros. Essa preocupação é importante para construir um relacionamento coin o
consumidor e aumentar a rentabilidade

a medida que o cliente se tomar apreciador e fiel a

marca (SENAI, 2002).
Uma empresa deve variar os aspectos do marketing mix de pais para pais, se
acomodando às diferenças locais na cultura, condições econômicas, condições de
competitividade, DOS padrões tecnológicos, sistemas de distribuição, regulamentações
governamentais e as preferencias. As estratégias de marketing dependerão da analise profunda
e rica em informações sobre o ambiente externo que influenciará diretamente a empresa.
2.3.2 Elementos externos
O destino de qualquer organização, segundo Richers (2000) depende da evolução do
meio ambiente. A empresa tem pouca ou nenhuma condição de exercer influencia sobre o
ambiente. E preciso, portanto adaptar-se a ele. Por isso, analisar o mercado e seguir a
evolução media do setor e vital para a organização.
A pesquisa "Diagnostico Exportador Catarinense" - FIESC (2008) aponta os fatores
extemos que vern dificultando as exportações para as empresas. Dentre os principais

obstáculos foram, em ordem de importância: burocracia em órgãos governamentais no Brasil,
custo do transporte internacional, recessão em outros países, concorrência internacional,
resultados similares aos obtidos em pesquisas anteriores, excetuando-se a recessão, que foi
mais sentida pelas empresas neste ano, possivelmente pelo desaquecimento da economia
norte-americana.
Ante essa situação, a análise dos elementos externos do ambiente de marketing
internacional ser á aqui subdividida em microambiente — composto por consumidores,
concorrentes, fornecedores, e canais de distribuição — e macro ambiente — formado por fatores
sociais e culturais, fatores politicos e legais, fatores econômicos e tecnológicos. 0 principal
objetivo dessa análise externa é a identificação das ameaças e das oportunidades pertinentes
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ao mercado externo permitindo que a empresa possa desenhar uma estratégia que lhe permita
aproveitar as oportunidades emergentes desse ambiente em mutação.
A análise deve destacar as informações sobre a acessibilidade do mercado e seu
potencial; as características dos consumidores; a competição existente entre empresas; e as
fontes de informações existentes para a consulta dos dados essenciais.
2.3.2.1 Microambiente

No microambiente estão todos os fatores que interagem diretamente com a empresa;
porem, encontram-se no seu ambiente externo. Consiste na identificação e análise do mercado

consumidor, concorrente e fornecedor e do ambiente que a empresa vai atuar, contribuindo,
assim, para verificar se ha ou não viabilidade para o novo negócio. Uma vez tomada a decisão
de investir, é recomendável a realização de uma análise de mercado.
Para Dome las (2001), a análise de mercado apresenta o entendimento do mercado da
empresa. Permite ainda conhecer de perto o ambiente onde o produto/serviço se encontra.

a)

Consumidores

E de grande importância o conhecimento e descrição clara de quem são e onde estão

os clientes, suas características e seus comportamentos. 0 desenvolvimento de tais perfis
ajuda o empreendedor a gerar ideias sobre como melhorar a aceitação, por parte dos
consumidores, das mercadorias e serviços oferecidos pela empresa. Segundo Chiavenato
(1995, p.16), "mercado consumidor é o conjunto de pessoas ou organizações que procuram

bens ou serviços que uma empresa vende para satisfazer suas necessidades".
Um estudo do mercado consumidor deve conter as seguintes informações: quem
constitui o mercado - os ocupantes-, o que compram — objeto-, porque compram, quais as
organizações envolvidas, como, quando e onde compram (KOTLER, 2000).

Nos tempos atuais, o cliente, sua realidade e seus valores ganham relevância na
relação entre o negócio da empresa e as necessidades dos clientes. De acordo com Degen
(1989), a principal razão do fracasso de muitos negócios é a falta de conhecimento, por parte

do empreendedor, sobre o que realmente almejavam os seus clientes.
Na perspectiva internacional, cabe levantar novamente a argumentação de Rigby e
Vishwanath (2006) sobre a estratégia de adaptação do produto as preferencias do consumidor.

Para eles, a capacidade de adaptação é uma grande vantagem competitiva. Grandes
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fabricantes utilizam as informações de varejistas locais para fabricarem seus produtos.
Informações como o estilo de vida, para descobrir novidades na demanda de cores, modelos,
sabores, fomentando a inovação. Corn isso, os varejistas aumentam sua receita, evitando
liquidações e devoluções e os fabricantes possuem maior demanda de seus produtos.
Segundo Porter (1989), consumidores são desejados por todas as empresas, mas a
forma de atingir e trazer para "dentro" da organização consome tempo e estudos muito
aprofimdados. Cada fator é importante, desde a faixa etária ate mesmo os fatores psicológicos
que influenciam seu comportamento e decisão de compras. 0 objetivo é identificar, criar e
ofertar um produto com importância superior às ofertas concorrentes.
Fatores como densidade populacional, idade, renda, raça, religião, estilo de vida,

devem ser analisados para determinar o produto certo para o mercado consumidor. Após
conhecer as exigências e necessidades dos consumidores de determinado local, a pesquisa
também deve abordar os principais características dos concorrentes e seus serviços.
b)

Concorrentes

O mercado concorrente é composto pelas pessoas ou organizações que oferecem
produtos ou serviços similares aqueles que o empreendedor visa comercializar. Toda e
qualquer empresa que busque permanência e crescimento no mercado deve estar muito bem
informada a respeito dos seus concorrentes, a fim de conhecer seus pontos fortes c fracos,
surpreendendo-os e superando-os constantemente. Assim sendo:
Conhecer a concorréncia é dever de qualquer empreendedor que queira competir e
veneer no mercado. É extremamente importante conhecer quais alternativas de
produtos/serviços existem no mercado onde a empresa atua e ainda, por que seus
clientes-alvo optam por outro produto ou serviço. Essa análise deve ser feita dc forma
comparativa, em que os atributos da empresa so avaliados tendo como referencia os
competidores principais (DORNELAS, 2001, p.161).

As empresas devem ser capazes de responder a pelo menos cinco perguntas sobre seus
concorrentes: quem são, quais as suas estratégicas, objetivos, forças e fraquezas, bem corno
seus padrões de reação (KOTLER, 2000).
Além dessas informações, Hill (2007) aponta que é necessário fazer um levantamento
da participação da concorrência no mercado bem como o nível de preço que utilizam.
Porter (1989) argumenta também a importância na identificação da estratégia
competitiva adotada pelas ofertas concorrentes, isto 6, como essas ofertas criam valor para o
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segmento de mercado em particular, assim como todo o conjunto de ações elaboradas para
manter-se no mercado e conquistar mais clientes.
Portanto, uma pesquisa mercadologica bem elaborada visa a busca destas respostas,
ela se constitui em Lima importante ferramenta para a obtenção de vantagem competitiva, uma
vez que conhecendo os pontos forte e fracos dos concorrentes, o empreendedor poderá obter
vantagem dos pontos fracos e encontrar meios para superar os pontos fortes das empresas que
atuam no mesmo segmento pretendido.
Os autores Khana e Palepu (2006) apontam que o mercado de um produto costuma ser
singular porque necessidades e gostos do consumidor são idiossincráticos. Empresas locais
são as primeiras a perceber tal fato e criar negócios com características nacionais. Assim,
empresas que pretendem ingressar no mercado já dominado por empresas locais necessitam
identificar as fraquezas dessas empresas, muitas vezes apontadas diante de uma intensa
pesquisa com o publico local.
Além de realizar profunda pesquisa sobre o mercado concorrente, a empresa deve
reconhecer a importância em estabelecer um bom relacionamento com os seus fornecedores.

Esse relacionamento sera conseqüência grau de análise e de conhecimento dos mesmos a fim
de fazer a melhor escolha é ter os melhores serviços disponibilizados para o fornecimento em
geral.

c)

Fornecedores

0 mercado fornecedor é formado pelas empresas e indivíduos que provêem os
recursos de que a empresa necessita para produzir seus bens e serviços. O mercado fornecedor
6 a fonte de recursos materiais, de mercadorias, equipamentos e serviços necessários para que
a empresa possa suprir a demanda por seus produtos. Quando da aquisição dos insumos junto
aos fornecedores é de fundamental importância que fatores ligados à produção como a
quantidade, a qualidade exigida, bons preços e continuidade do fornecimento sejam atendidos.
A atenção deve ser dada durante todo o processo para que uma boa compra se transforme de
alguma forma em um produto agregado ou serviço que satisfaça o consumidor final,
cumprindo com os objetivos organizacionais (KOTLER, 2000).
Com esta visão, os fornecedores tem papel fundamental quanto ao que poderá ser
oferecido ao consumidor final, uma vez que sua escolha deve considerar prazos, preços,

variedade, continuidade de fornecimento, entre outros. E é neste ponto que mais uma vez é
verificada a habilidade e flexibilidade do administrador em buscar o melhor e mais adequado
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insumo, podendo ser determinante para

o sucesso ou fracasso de sua estratégia

organizacional.
Para que exista um bom relacionamento entre empresa e fornecedor, é imprescindível
para a empresa que os fornecedores cumpram seus prazos, pregos e que forneçam produtos e
matérias primas de qualidade. Devem ser considerados como parceiros, mas a partir do
momento que o fornecedor não cumprir com suas obrigações, o correto é providenciar sua
substituição.

De acordo com Kotabe e Helsen (2000), a tomada de decisão sobre fornecedores
multifacetada e envolve implicações contratuais e de localização. Ao desenvolver estratégias
dc suprimento viáveis, as empresas devem considerar não apenas os custos de produção, os

custos de vários recursos e as flutuações de taxa de câmbio, mas também a facilidade de
negociar com governos estrangeiros — no caso de fornecedores estrangeiros-, e a
disponibilidade de infra-estrutura (incluindo transporte,

comunicações e energia), e os

ambientes cultural e industrial.

Para o bom desenvolvimento de fornecedores é igualmente relevante estabelecer bons
canais de distribuição. A forma como os suprimentos serão entregues a empresa, e depois o
produto final encaminhando aos consumidores, determina a garantia da qualidade nos
serviços.

d)

Canais de Distribuição

A logística e

a distribuição têm grandes

implicações

no

crescimento

e

desenvolvimento do comercio mundial e na integração da produção em escala global. E
significativa a dependência do nível de comercialização de bens e serviços em relação

disponibilidade de serviços de transporte confidvel. 0 uso de canais de distribuição
apropriados, nos mercados internacionais, aumenta drarnaticamente as possibilidades de
alcance dos objetivos organizacionais (KOTABE; HELSEN, 2000).
Logística é definida por Hill (2007) como as atividades necessárias para se transportar

os materiais dos fornecedores para a fabrica, durante o processo de fabricação e por fim
distribui-los aos usuários finais. Nos negócios internacionais, a função da logística

administrar a cadeia de fornecimento ao prego mínimo possível e servir da melhor maneira as
necessidades dos clientes, diminuindo os custos e estabelecendo vantagem competitiva
através de serviços com maior valor agregado aos clientes.
A abordagem da análise dos canais de distribuição envolve, de acordo com Pipkin
(2003), a definição do tipo de sistema de comercialização que sera utilizado no mercado
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exterior. Como foi citado anteriormente, as empresas poderão optar pelos canais diretos,
indiretos, mistos ou relacionados. É imprescindível reconhecer as diferenças entre os canais
de distribuição de diversos países em função das características de cada mercado.
importante salientar que antes de escoar os produtos para o mercado internacional,
as empresas precisam desloca-los dentro do pais, tendo que escolher a melhor forma de
realizar essas atividades sendo, em alguns casos, fator critico para o negócio.
As características locais do pals a exportar podem ser determinadas pelas opções de
transporte existentes, pelas condições de infra-estrutura do pais — como portos, estradas,
ferrovias entre outros-, pela existência de redes varejistas ou ate da possibilidade de se ter
lojas próprias para comercializar os produtos. Além disso, as peculiaridades do macro
ambiente — fatores sócio/culturais, politico/legais, econômicos e tecnológicos são decisivos
no momento da escolha de qual mercado ingressar.

2.3.72 Macro ambiente

Negócios internacionais são muito mais complicados do que negócios domésticos
porque os países se diferenciam de diversas maneiras. Países possuem diferentes sistemas
politico, econômico e legal. As praticas culturais podem variar dramaticamente, assim como o

nível de educação e habilidades de uma população, e os poises estão em diferentes estágios de
desenvolvimento econômico. Todas essas disparidades podem ser ou já são grandes
implicações para o comércio internacional. Elas têm um grande impacto nos beneficios,
custos e riscos associados com ato de negociar em diferentes países: na maneira em que cada
operação para cada pais deverá ser administrada; e nas estratégias em que as empresas

deverão adotar para diferentes países. (HILL, 2007)
As corporações

e seus fornecedores, intermediários de marketing, clientes,

concorrentes e publico alvo operam em um macro ambiente de forças e tendências que dão
forma a oportunidades e impõem ameaças. Essas forças representam "fatores não
controláveis" que a empresa precisa monitorar e aos quais precisa reagir (KOTLER;
KELLER, 2006).
A análise do macro ambiente inclui o conhecimento e monitoramento dos fatores
sociais e culturais; fatores politicos e legais; fatores econômicos; e tecnologicos. A influência
dessas forças no ambiente de marketing internacional é significativa e a alteração das
mesmas, diante de um cenário global em rápida alteração, deve ser acompanhada, pois elas

levarão a novas oportunidades e ameaças.
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a)

Fatores Sociais e Culturais

0 ambiente sociocultural é caracterizado de acordo com as preferências e gostos das
pessoas. Para Kotler e Keller (2006) a sociedade molda crenças, valores e normas que irão

determinar esses gostos e preferências. As pessoas adquirem a visão de mundo que define seu
relacionamento consigo mesmas, com outras pessoas, com organizações, com a sociedade,
com a natureza e o universo. A seguir, serão contextualizados esses argumentos.
Em relação a visão de si mesmo, os seres humanos diferem quanto a valorização de
auto-gratificação. 0 profissional de marketing deve reconhecer quais as atitudes de uma

sociedade em relação ao modo de se expressar, se auto-afirmar e como buscam isso. Existem
pessoas que consomem demasiadamente para este fim, enquanto outras são mais
conservadoras.
A visão para com outras pessoas é demonstrada pela preocupação com problemas
sociais, e de como ajudar, mas também através da busca por semelhantes na convivência
diária. Assim, cresce a procura por serviços de suporte social, que promovem uma interação

entre pessoas, mas também a procura por substitutos sociais, como televisão, interne entre
outros.
A visão em relação as organizações é definida pelas atitudes das pessoas para com as
corporações, órgãos governamentais, sindicatos entre outros. É demonstrada através do
interesse por trabalhar nessas organizações ou consumir produtos e serviços oferecidos pela
mesma. É preciso analisar se estão sendo transmitidas mensagens honestas da empresa para a
sociedade, e analisar o grau de confiança existente.

Em relação a sociedade, as atitudes dos indivíduos variam bastante. Os padrões de
consumos podem refletir esta atitude social. Podem diferenciar-se quanto ao modo de se
vestir, de morar, se locomover e até de por hábitos alimentares.

A visão para com a natureza é determinada pela maneira como as pessoas interagem
com ela. Algumas a mantêm, outras a exploram. Ultimamente está havendo uma maior
conscientização quanto a fragilidade da natureza, e a tendência é que isto aumente o interesse

por produtos e serviços ecologicamente corretos.
Por fim, a visão das pessoas em relação ao universo, mais precisamente as suas
origens. Isto é demonstrado por meio de crenças religiosas, das mais variadas. A cada dia que

passa surge novas crenças, valores e métodos para atrair devotos.
As atividades de marketing internacional de uma empresa são diretamente impactadas

pela cultura e pelas características sociais de uma localidade. Nessa perspectiva, Kotabc c
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Helsen (2000) citam alem dos elementos comentados, a linguagem — ferramenta de
comunicação, e a grande variedade existente-, e a educação — o seu nível e qualidade.
A análise de urna sociedade e sua cultura é muitas vezes dificil de ser decifrada. É

muito importante identificar as tradições familiares, tradições antigas em um pais ou regido e
os valores culturais centrais, para acertar na oferta de produtos e serviços (HILL, 2007).

E importante reconhecer que as sociedades possuem subculturas, que são grupos de
pessoas que compartilham uma mesma ideologia e crenças. As empresas podem investir
nesses grupos, desenvolvendo uma grande variedade de produtos específicos para cada um
(KOTLER; KELLER, 2006).

b)

Fatores Politicos e Legais

Os fatores politicos e legais de um determinado mercado é também um ponto
fundamental em marketing internacional. As ações de um pais em relação a sua economia, sua
política e seu sistema social formam a base do ambiente politico.

0 governo afeta quase todos os aspectos da vida empresarial de um pais. As mudanças
de políticas, regulamentações e leis influem no ambiente empresarial constantemente. Cada

pais possui um governo característico, que dita regras de proteção industrial, de concorrência,
de leis trabalhistas e leis de propriedade. A variação da política monetária e fiscal deve ser
profundamente analisada, pois ir á afetar diretamente os negócios de urna empresa.

(KOTABE; HELSEN, 2000)
Segundo Pipkin (2003) as leis sac) grandes influenciadoras das estratégias empresariais
no comércio internacional. Sabe-se que não existe uma uniformização das leis de comércio
internacional que regulem as relações de troca entre os países. Desta maneira, a area de
marketing precisará conhecer bem o ambiente legal no qual sua empresa atua ou pretende
atuar.
Neste sentido, Bremmer (2006) argumenta que a empresa ao definir estratégias precisa
entender corno os mercados de produtos, mão-de-obra e capitais funcionam — e deixam de

funcionar — no pais-alvo. De acordo corn o autor, seria ótimo que executivos localizassem os
centros de poder do pais, como a burocracia, a mídia, a sociedade civil, e descobrissem se
existem sistemas de freios e contrapesos. A abertura para negócios internacionais que o

governo dispõe — ou não — determina as leis de mercado e concorrência. Alguns países ditam
regras para a entrada de empresas estrangeiras, que só podem atuar por meio de joint venriire
com empresas locais por exemplo. 0 molde do mercado é então feito pelo sistema politico e
pela sua abertura.

SL
Alguns exemplos de regulamentações que a empresa deve prestar atenção são quanto
proteção de propriedade intelectual e patente; as regras e condições de venda; aos modelos de
contratos; no estabelecimento de parcerias para apoio; nas regras de estabelecimento de uma
subsidiária; nas padronizações de embalagem

e suas informações contidas

e no

empacotamento; e nas tarifas de importação do pais alvo.
De acordo com a web site "Aprendendo a Exportar" os chamados Incoterms
(International Commercial Terms! Termos Internacionais de Comercio) servem para definir,
dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações
recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padrão de definições e
determinando regras e práticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a
mercadoria, quem paga o frete, quem e o responsável pela contratação do seguro. Os
Incoterms têm esse objetivo, uma vez que se trata de regras internacionais, imparciais, de
caráter unifonnizador, que constituem toda a base dos negócios internacionais e objetivam
promover sua harmonia.
Na realidade, não impõem e sim propõem o entendimento entre vendedor c
comprador, quanto às tarefas necessárias para deslocamento da mercadoria do local onde e
elaborada ate o local de destino final - zona de consumo: embalagem, transportes internos,
licenças de exportação e de importação, movimentação em terminais, transporte e seguro
internacionais, entre outros.
0 constante aperfeiçoamento dos processos de negociação e logístico, com este Ultimo
absorvendo tecnologias mais sofisticadas, fez com que os Incoterms passassem por diversas
modificações ao longo dos anos, culminando com um novo conjunto de regras, conhecido
atualmente como "Incoterms 2000".
Nan obstante, a política interna do pais sede da empresa também influencia no
desenvolvimento do negócio. A empresa necessita do apoio do governo para atuar de maneira
competitiva externamente. As políticas de incentivo a empresas exportadoras devem ser
sempre atualizadas para beneficiar a inserção e destaque das empresas nacionais no mercado

c)

Fatores Econômicos

A economia mundial está se tomando cada vez mais integrada e, virtualmente,
nenhum pais que tenha um padrão de vida sempre mais elevado C. isolado dos acontecimentos
econômicos no restante do mundo. Várias forças são responsáveis pelo crescimento da

59

integração, principalmente o aumento do comercio internacional. (KOTABE; HELSEN,
2000).
Os mercados so existem porque tem pessoas com poder de compra. Para que haja
poder de compra em uma economia, é preciso existir renda, poupança, disponibilidade de
crédito e também competitividade de preços e endividamento. Os responsáveis pelo
marketing internacional precisam estar atentos As principais tendências na renda e nos padrões
de consumo, pois, podem ter um forte impacto nos negócios, como por exemplo, na
comercialização de produtos para consumidores de alto poder aquisitivos ou vulneráveis ao
preço (KOTLER; KELLER, 2006).
No caso da distribuição de renda, existe uma grande variedade e disparidade entre os
paises. Isso é caracterizado pelo tipo de estrutura industrial de um pais, podendo ser economia
de subsistência, economias de exportação de matérias-primas, economias em fase de
industrialização e economias industrializadas.
Em relação à poupança, endividamento,

e disponibilidade de credito dos

consumidores, estão cada vez maiores as possibilidades de compras, principalmente em países
subdesenvolvidos.
Os governos podem impor diversas restrições econômicas As atividades empresariais
nos mercados externos. Pipkin (2003) afirma que essas atitudes podem ser em nome da
segurança nacional, para proteger a indústria nacional iniciante, para retaliar práticas desleais
de comercio e aumentar a receita interna. Entre os principais riscos econômicos tem-se:
•

Controle de trocas — impostos para regular as trocas de produtos considerados
essenciais, por exempla;

•

Leis de conteúdo local — exigência da presença de conteúdo local de matérias
primas, componentes ou partes do produto;

•

Restrições As importações — para obrigar as indústrias instaladas em um pais a
comprar de fornecedores locais;

•

Controle por meio de taxas — usadas para controlar investimentos estrangeiros,
consideradas como risco politico;

•

Controle de preços — produtos considerados de interesse público geralmente
estão sujeitos ao controle de preços;

•

Problemas trabalhistas — sindicatos fortemente apoiados pelo governo com o
objetivo de obter concessões especiais das empresas.
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necessário que os responsáveis pelo marketing internacional compreendam as
diferenças de estágios de desenvolvimento económico dos mercados onde pretendem atuar.

Devem considerar todas as peculiaridades da economia, adaptando o produto para o poder de
compra dos consumidores locais.

d)

Fatores Tecnológicos

As diminuições de barreiras comerciais fizeram da globalização de mercados e de

produção uma possibilidade teórica. As mudanças tecnológicas tomaram essa realidade

tangível. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo tem presenciado grandes
mudanças em comunicação, processamento de informação e de tecnologia de transportes,
incluindo a explosão da intemet e da World Wide Web. A telecomunicação está criando urna

audiência global, assim como os transportes estão criando uma vila global (HILL, 2007).
A tecnologia se refere

a

capacidade de um pais para estimular invenções e adotar

tecnologias inventadas em outros paises. Alguns países investem intensamente em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), atingindo resultados significativos em termos de criação de novos
produtos e processos. Os inovadores desfrutam de um alto nível de prosperidade, enquanto os

que investem pouco em P&D têm um atraso tanto em nível econômico como tecnológico
(SACHS 1995, apud SENAI 2002).
Nesse contexto, é possível afirmar que o fator tecnológico exerce um papel importante
no que se refere ao grau de competitividade das empresas. É responsável pelo
desaparecimento de setores, produtos e serviços e pelo surgimento de novos setores
industriais com seus respectivos produtos e serviços (PIPKIN, 2003).
Conforme Kotler e Keller (2006), os profissionais de marketing devem acompanhar as
tendências em tecnologia: a aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas, as oportunidades
ilimitadas para a inovação, as variações nos orçamentos de P&D, e a regulamentação da
mudança tecnológica.
Os executivos de uma empresa precisam desbravar o ambiente externo. As mudanças,

principalmente tecnológicas, estão ocorrendo diariamente e o desempenho mercadológico
depende da habilidade de se adaptar e renovar constantemente, a fim de aprimorar os métodos
de produção, de inovar os produtos, alem aperfeiçoar a forma como a mensagem da empresa

chegará ao seu consumidor.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
O estudo apresentado junto ao delineamento do terna, dos objetivos geral e específicos
e a apresentação da justificativa, adquire características cientificas com a apresentação da
metodologia utilizada para a concretização da pesquisa.
"0 termo metodologia significa estudo do método" (ZANELLA, 2007, p.20),
complementando Cervo e Bervian (2002, p.26) definem método como " o conjunto das
diversas etapas ou passos que devem ser dados para a realização da pesquisa". Nesse
contexto, o método é o caminho para se chegar a determinado fim e para sua definição faz-se
necessário o conhecimento das construções mentais que possibilitaram atingir os objetivos
propostos (GIL, 2007).
Neste capitulo ser á explicado o método utilizado para a execução do trabalho de modo
a apresentar: o tipo de pesquisa, a delimitação, as técnicas de coleta e análise de dados e, por
fim, as limitações da pesquisa

3.1 Tipo de pesquisa

A presente pesquisa apresenta algumas características, onde, para melhor explicar a
metodologia utilizada, sera usado o método de classificação de pesquisa indicado por Gil
(2007), dividido quanto aos objetivos, a. abordagem e aos procedimentos adotados na coleta
de dados.

3.1.1 Quanto aos objetivos

A pesquisa, quanto aos seus objetivos, é exploratória como também descritiva. E de
caráter exploratório e foi realizada em função do tema escolhido, utilizando documentos e
materiais disponíveis na organização, bem corno dados informações de sua página na internct.
Além disso, nunca fora feito uma pesquisa nesta área na empresa C-Pack. Este tipo de
pesquisa, segundo Gil (2007) tem por objetivo explorar a realidade buscando maior
conhecimento, para depois planejar uma pesquisa descritiva.
A pesquisa descritiva, por sua vez, foi realizada por meio da descrição, com
documentos, entrevistas e observação relacionados ao processo de internacionalização
baseado na análise de ambiente de marketing internacional na empresa C-Pack. De acordo
com ZaneIla (2007), este tipo de pesquisa procura conhecer a realidade estudada, suas
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características e seus problemas. A metodologia dos processos de coleta, tratamento e análise

dos dados sera detalhada nos próximas subseções.

Godoy (1995) defende que adotando um enfoque descritivo, o pesquisador que
pretende desenvolver um estudo de caso deverá estar aberto As suas descobertas. Mesmo que
inicie o trabalho a partir de algum esquema teórico, deverá se manter alerta aos novos
elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer do trabalho. 0 pesquisador deve
também preocupar-se ern mostrar uma multiplicidade de

dimensões presentes numa

determinada situação, uma vez que a realidade é sempre complexa. No presente trabalho,

pretendeu-se descrever a realidade na organização estudada utilizando-se das informações
colhidas com os empregados bem como com a observação e a investigação do pesquisador.
Neste sentido, essas informações foram trabalhadas de forma a demonstrar a realidade do
processo de internacionalização baseado rio ambiente de marketing internacional da empresa

C-Pack.
3.1 1 Quanto à abordagem
A presente pesquisa pode ser caracterizada, quanto a sua abordagem, como qualitativa,
pois procura conhecer a realidade com base na perspectiva dos sujeitos participantes da

pesquisa, não utilizando instrumentos estatísticos para a análise dos dados (ZANELLA 2007).
A pesquisa qualitativa de modo geral possui métodos menos estruturados,

proporcionando um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os
entrevistados, e lidam com informações mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de
detalhes do que os métodos quantitativos (DIAS, 1999).
Neste trabalho, o conceito está relacionado ao processo de internacionalização através
da analise de ambiente de marketing internacional da empresa C-Pack, localizada no Centro
Empresarial Sertão do Imaruf, na cidade de São Jose no Estado de Santa Catarina.

3.1.3 Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados
Para a realização do presente trabalho, fez-se uso de pesquisa bibliográfica, ex-pose-

fiwto, caracterizando-a também como um estudo de caso. A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica está no fato de que esta pemfite investigar uma gama de fenômenos muito mais

ampla do que aquela que poderia ser pesquisada diretamente, principalmente se os dados
requeridos para a pesquisa encontram-se muito dispersos pelo espaço (GIL,

2007). Esta
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pesquisa foi baseada em livros, revistas e em referências encontradas na Internet sobre
assuntos que compõem o tema do trabalho, entre os quais cabe destacar o comercio
internacional e o ambiente de marketing internacional.
A pesquisa e, ainda, do tipo ex-post-facto, isso significa que neste tipo de pesquisa o
estudo foi feito após a ocorrência do fenômeno, não existindo, desta maneira, controle sobre
suas variáveis (ZANELLA, 2007). Como será descrito no capitulo a seguir, a empresa C-Pack
já vem comercializando internacionalmente seus produtos desde o inicio de suas operações e
o estudo procura analisar os objetivos específicos com base no histórico do processo ate a
atualidade.
Trata-se também de um estudo de caso — estudo exaustivo de um ou poucos objetivos
de pesquisa, para aprofundar o conhecimento (ZANELLA, 2007). Possui pequena amplitude,
pois procura estudar a realidade de um indivíduo, ou organização, neste caso, a C-Pack.

3.2 Delimitação da pesquisa

A empresa C-Pack foi escolhida para ser objeto de pesquisa pelo fato de possibilitar
acesso as informações, estando situada na regido da Grande Florianópolis e por exportar sua
produção para diferentes países. 0 tema da pesquisa foi selecionado, pois se remete a um
tema atual e de grande interesse acadêmico e profissional para a autora deste trabalho.

3.2.1 População

Vergara (1997) coloca que a população e um conjunto de elementos (empresas,
produtos ou pessoas), que possuem as características as quais são objeto de estudo. No
presente trabalho a população é definida pela empresa e os indivíduos que a compõe.

3.3 Técnicas de coleta e análise de dados
Para buscar as informações necessárias a fim de responder ao problema de pesquisa,
foi preciso planejar quais informações utilizar, onde elas se encontravam, como obtê-las e
como trabalhá-las. Conforme Zanella (2007) as técnicas de coleta e análise de dados "são um
meio auxiliar da pesquisa, um instrumento específico na coleta e na análise de dados".
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3.3.1 Tipos de dados

Segundo Zane Ila (2007) dados são reproduções do mundo real, é a combinação da
informação com o conhecimento. Nesta pesquisa foram utilizados dados primários e
secundários.

Na presente pesquisa, os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas feitas
com funcionários e também com a observação não participativa, a qual, de acordo corn
Richardson et al (2007) o pesquisador não faz parte do objeto de estudo, atuando como
espectador temporário.
Os dados secundários foram coletados em revistas, pesquisas publicadas, páginas na
intemet e livros relacionados

a area de gestão.

3.3.2 Instrumentos utilizados

Para a obtenção das informações especificas sobre a empresa, a fim de confeccionar o
diagnóstico, foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, aplicado corn os
empregados responsáveis pelo comercio internacional e o Diretor Comercial. Neste tipo de

entrevista o entrevistador não se prende rigidamente as perguntas, e a conversa segue
conforme os depoimentos dos entrevistados (RICHARDSON et al, 2007)

Em relação à observação direta, ela ocorreu durante as cinco visitas feitas h empresa,
durante os meses de setembro e outubro no segundo semestre de 2008.
Para a análise documental Zane Ila (2007) indica a coleta de dados por meio de
documentos internos da organização analisada, como estatutos, regulamentos e relatórios, e
externos, como governamentais e instituições de pesquisa. Ressalta ainda que os internos
podem conferir menor custo h. pesquisa e maior rapidez as informações. Nesse caso, a análise
documental dos dados secundários foi utilizada como fonte de informações para definir os
métodos de internacionalização e as etapas do diagnóstico do ambiente de marketing
internacional.

3.3.3 Técnicas de análise de dados
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O processo de análise de dados é definido por Kerlinger (1980, apzid Zane 11a, 2007)

como a categorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados. Tem por objetivo
reduzir grandes quantidades de dados brutos a uma forma interpretavel e mensurável.
O método utilizado nesta pesquisa foi o de análise de contendo que, de acordo corn

Richardson et al (2007), tern como objetivo compreender melhor um discurso e extrair os
momentos mais importantes. 0 trabalho possui primeiramente a pré-análise, que norteou o
problema de pesquisa e os objetivos, em seguida houve a exploração do material adquirido
para que houvesse uma interpretação e correlação entre o material e a base teórica referencial.
Com os dados coletados e organizados foi possível realizar diversos cruzamentos de
informações de forma a adequar a realidade organizacional

6. teoria apresentada na

bibliografia utilizada, obtendo resultados surpreendentes e alcançando em sua plenitude os
objetivos propostos.

As análises utilizadas serão apresentadas em sua forma final no capitulo 4 deste
estudo.
3.4 Limitações

O presente estudo está limitado à análise do processo de internacionalização da

empresa em foco baseado na análise de ambiente de marketing internacional. Além disso, a
conclusão da pesquisa esta limitada à empresa em estudo, não podendo seus resultados serem,
necessariamente, aplicados a outras empresas do mesmo segmento.
E importante ressaltar que a pesquisa também está dependente das informações dadas

pela empresa, sendo as mesmas limitadas, pois, de certa forma, muitos dados que aqui
caberiam, são de caráter estratégico para o desempenho da empresa.
E por fim, há limitação no tempo, pois os dados analisados são correspondentes ao
período de estudo, ou seja, o segundo semestre de 2008.
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4 ESTUDO DE CASO: C - Pack
Este capitulo apresenta os dados relacionados ao objeto de estudo, como a
caracterização da empresa e a descrição do processo de internacionalização da empresa C-

Pack Embalagens baseado no seu ambiente de Marketing internacional.

4.1 Caracterizag5o da empresa

A C-Pack Creative Packaging S/A, é uma indústria de embalagens tubulares e tampas
plásticas tendo no seu portfolio de clientes fabricantes dos setores de

cosméticos,

farmacêuticos, alimentício e químico -industrial. O empreendimento se desenvolveu tendo
como foco inicial o mercado externo, sendo o primeiro cliente uma empresa distribuidora de
embalagens dos Estados Unidos da América.
A empresa é resultante da unido do fundador com o grupo suíço Grangettes, do setor
hospitalar, de Genebra e iniciou suas atividades no ano de 2002, com a primeira fabrica
construída no Distrito Industrial de São Jose. A empresa mudou-se recentemente para a sua

nova fabrica, localizada no Centro Empresarial Sertão do Imaruí, no município de São José
em Santa Catarina. Possui também um escritório comercial na cidade de São Paulo.
As embalagens produzidas pela C-Pack são denominadas pelos fabricantes como
embalagens "inteligentes", pois os tubos de plástico são leves, fáceis de manusear, de
transportar, são econômicos, seguros e duráveis. Além disso, conforme os fabricantes,
possuem o diferencial de serem flexíveis e permitirem dosagens mais precisas.
A linha de produtos da C-pack pode ser inicialmente subdividida em Tubos e Tampas.
Possui na linha de Tubos o Tubo Cilíndrico e Tubo Oval. 0 Tubo Cilíndrico foi o
primeiro modelo a ser fabricado, possui opções de tamanho (altura e diâmetro), terminação,
de estrutura do material, de lacre e também possibilidade de decoração impressa. 0 Tubo
Oval foi lançado em 2005 e possui as mesmas opções do Tubo Cilíndrico, tendo corno
diferencial o formato mais anatômico e compacto, sendo também portátil.
Já a linha de Tampas é subdividida em tampas do tipo flip-flop (que abre e fecha),
tampas convencionais (de enroscar) e tampas decoradas. Esta linha também possui diversas
opções de cores e tamanhos, além da possibilidade de possuir um lacre plástico tomando o

produto do cliente inviolável.
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Atualmente a empresa opera com a capacidade de produção de nove milhões de

embalagens/ mês.
4.2 0 processo de Internacionalização

0 proprietário e fundador da industria C-Pack Creative Packaging S/A já possuía
conhecimento sobre os mercados externos, pois trabalhara na Suíça por 14 anos. Antes de
retomar ao Brasil vislumbrou a oportunidade de produzir as embalagens tubulares, pois
obteve conhecimento deste mercado com amigos que fabricavam máquinas para este
segmento.
Antes de abrir a empresa, o fundador percorreu alguns países visitando grandes

indústrias do setor farmacêutico e de cosméticos, inicialmente, para buscar potenciais clientes
garantindo, assim, demanda para o inicio de suas operações. Para ajudá-lo contratou urna
pessoa que trabalhava em urna empresa concorrente e possuía grande conhecimento e

experiência sobre o mercado deste setor, sendo a mesma o atual diretor comercial,.
A empresa vislumbrou a oportunidade de exportar sua produção também influenciada
pela alta das exportações nacionais no ano de 2002, ano de sua fundação, onde o dólar chegou
a ser cotado em RS4,00. As vantagens quanto ao preço eram Obvias, tendo em vista os lucros
obtidos pela desvalorização do real.

0 processo de vendas dos produtos para o mercado internacional se inciou em 2003,
tendo os primeiros embarques de tubos plásticos, principalmente, para os Estados Unidos,
para o setor industrial e para outros países, com foco no setor de cosméticos. Nos dois
primeiros anos as exportações para os EUA respondiam por mais de 70% do volume total.
Com o planejamento das operações da empresa inicialmente voltadas para o mercado
internacional, a C-Pack atingiu um alto grau de qualidade em relação a seus produtos e a todo
o processo produtivo. Conforme Kotler (2000) argumenta, as empresas que competem
internacionalmente, investem continuamente na melhoria de seus produtos pressionadas pelas
exigências do mercado internacional.
Como conseqüência da preparação que a C-Pack teve para exportar para gramics
mercados, a empresa, de acordo com informações da web site institucional, possui forte
imagem diante do mercado nacional, por ser uma das maiores e melhores produtoras de Tubos

plásticos do pais e da America Latina.
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Atualmente a empresa exporta para os seguintes 'Daises : America Latina — Argentina,
Chile, Colômbia, Mexico, Peril, Venezuela e Uruguai ; America do Norte — Canada e Estados
Unidos da América;; Europa — Suíça e Portugal.
Atualmente, com a valorização do real, as exportações sofreram grande impacto, com
perda de participação media de 8% no faturamento para 3% em 2008. Porem, a empresa tern o
objetivo de ampliar esse percentual para dois dígitos num período de dois anos. A aposta para
atingir este objetivo está na estratégia de diferenciação como fator agregado de valor de seus
produtos.

4.3 Método de Expansão da C-Pack Creative Packaging S/A

Como foi descrito anteriormente, a empresa iniciou suas atividades voltadas para o
mercado internacional. Foi, então, uma ação proativa da empresa diante das oportunidades
vindas do mercado externo.
A empresa adotou o método de expansão por filial própria. A area internacional da CPack Creative Packaging S.A está subordinada diretamente h. Diretoria Comercial e dentre as
suas principais competências estão o relacionamento com clientes externos, prospecção de
mercados e operacionalização das exportações e importações. A exportação por filial própria
permite as empresas um maior conhecimento e controle sobre o mercado. Normalmente, a
exportação passa a ter uma area própria de marketing, em que a função é ajustar o composto
mercadológico as necessidades dos mercados internacionais (BASSI, 1997).
A escolha por ter a area de comercio internacional esta atrelada ao maior
envolvimento e controle das atividades de prospecção e vendas As atividades de marketing
dos produtos são concentradas na area de Marketing. Porem, ainda existem alguns pontos a
serem melhorados em relação h exclusividade de adaptação de alguns veículos de
comunicação e de pesquisa exclusivamente para o mercado extemo. Esses pontos serão
discutidos adiante na análise do marketing mix.
Ainda esta trabalhando com as metas de vendas à partir da produção local, e em 2008
inaugurou a sua nova fábrica que esta pronta para atender a demanda nacional e internacional.
Em longo prazo, a empresa está analisando a instalação de uma unidade no Mexico, prevendo
o abastecimento do mercado norte-americano.
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4.4 0 ambiente de Marketing Internacional na C-Pack

As atividades de Marketing da empresa são diretamente influenciadas pelo ambiente
empresarial, seja ele interno ou externo. A análise desses ambientes deve abordar todas as

peculiaridades a fim de que o diagnostico resultante proporcione informações, algumas antes
não notadas, que possam mostrar com uma visão holistica a realidade organizacional,

Nesta etapa, serão relatadas e analisadas informações sobre o ambiente atual da
empresa

C-Pack Creative Packaging S/A.

Primeiramente

as informações internas,

relacionadas à capacidade exportadora da empresa, com o objetivo de avaliar as competências
e recursos disponíveis em éreas estratégicas como a de produção, de recursos humanos e

financeiros, como também a area comercial, envolvendo o mix de marketing — produto, preço,
distribuição e comunicação. Em seguida serão relatadas informações sobre o ambiente

externo da empresa, do microambiente — mercado consumidor, de fornecedores, de
concorrentes e canais de distribuição — e do macro ambiente — fatores sociais/culturais,
politico/ legal, econômicos e tecnológicos.
4.4.1 Elementos do ambiente interno

Esta análise descreve a situação atual da empresa, a fim de avaliar a capacidade
exportadora e apontar possíveis forças e fragilidades no que tange ao atendimento das
exigências do mercado internacional.

4.4.1.1 Produção

A empresa investe intensamente na area de produção, pois está constantemente
inovando o seu maquindrio e possui uma grande infra-estrutura e capacidade para atender a
demanda dos clientes. Esses investimentos têm por objetivo agregar valor ao produto do

cliente, com uma embalagem de qualidade e que possua a mais alta tecnologia disponível no
mercado.

Para isso, a empresa possui atualmente laboratórios, que testam os diversos materiais e
formas de impressões usados nas embalagens, e uma area de engenharia, que desenvolve
materiais e novas formas de tubos, estruturas e terminações a firn de atender as exigências do
mercado consumidor.
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A empresa possui flexibilidade para atender variados pedidos de diferentes clientes.
Dispõe de diversas opções de modelos e especificações de tubos plásticos e tampas e trabalha
sobre o pedido dos clientes - produção puxada. A cada pedido, a area de produção adapta as
suas máquinas de acordo com as especificidades exigidas.
O cliente pode enviar o desenho da embalagem, de acordo com o tamanho da area de
impressão e especificar as cores a serem usadas no tubo e na tampa, além do tipo de
impressão que deseje utilizar. Essas opções estão disponíveis em um catalogo, o qual pode ser
combinado de diferentes maneiras. Antes de mandar a versão final para a produção e
impressão, a area técnica da empresa realiza uma embalagem piloto, envia para a aprovação
do cliente e então inicia a produção.
Sendo assim, a produção trabalha com o método Just In Time (JIT) de administração
da produção que, de acordo com Slack et al (2002) significa produzir os bens exatamente
quando foram necessários, pois a produção só inicia suas atividades após o pedido do cliente.
Desta forma, a empresa evita trabalhar com estoques.
Os pedidos da C-Pack, tanto nacionais quanto internacionais, possuem urn prazo de
quatro semanas para serem atendidos. A empresa geralmente cumpre os prazos, porém
quando isso não ocorre, existe uma negociação com o cliente a fim de esclarecer e resolver a
situação. Depois da produção finalizada, as embalagens estão prontas para a entrega, que,
como sera relatado mais a frente, está normalmente sobre a responsabilidade do cliente.
A area de produção está totalmente voltada para a qualidade dos produtos. E possível
observar todas as exigências que são feitas para entrar na area da produção — uso de toucas, de
proteção para os sapatos, luvas, dentre outros. Não somente isso, os produtos são feitos sob
constante observação e são gerados laudos sobre a produção, a fim de evitar falhas e produtos
mal-acabados.
Para garantir a qualidade plena, a empresa está adaptando

e melhorando seus

processos com o objetivo de obter o ISO 9000. De acordo com a web site da Organização
Internacional de Normalização - International Organization for Standardization (ISO), esta
urna norma que visa estabelecer critérios para um adequado gerenciamento do negócio tendo
como foco principal a satisfação do cliente e consumidor, por meio de uma série de ações,
dentre as quais se podem destacar: a empresa precisa estar totalmente comprometida com a
qualidade - considerando a equação qualidade = satisfação do cliente -, desde os níveis mais
elevados, até os operadores; adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais
necessários para as operações do negócio; existência de procedimentos, instruções e registros
de trabalho formalizando todas as atividades que afetam a qualidade; monitoramento dos
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processos por meio de indicadores e processos decisórios quando os objetivos preestabelecidos não são alcançados.

Além disso, a C-Pack já possui clientes do setor farmacêutico, o qual impõe rigorosos
padrões de qualidade durante o processo produtivo.

A inovação e um dos diferencias da empresa. Assim, a C-Pack possui grandes
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Não foi relatado, no

entanto, os valores destinados para esse fim — devido a questões estratégicas para a empresa.
4.4.1.2 Recursos Humanos

As pessoas dentro da C-Pack sabem que a empresa atua com clientes internacionais.
Isso é repassado desde a equipe de executivos até os operários do chão de fábrica,
principalmente por a empresa atender a grandes marcas como a Avon_ Neste sentido,
considera-se que os empregados, seu desempenho e suas competências estão alinhados as
estratégias do negócio e aos objetivos organizacionais.
Conforme relatado, os gestores, principalmente o fundador da empresa, possuem
conhecimento e visa) intemacionalista dos negócios. Foi possível chegar a essa conclusão
pelas razões que deram inicio ao negócio. 0 fundador fez a prospecção de possíveis clientes e
participou de feiras, garantindo inicialmente compradores internacionais. Porem, de acordo
com as informações relatadas, é somente um funcionário que desempenha as atividades

operacionais e estratégicas de comércio internacional.
O responsável pela area comercial internacional, é formado em Administração com
habilitação ern Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajai. Possuía experiência de

trabalho na area antes de ser contratado pela C-Pack, pois trabalhara por dois anos na
Portobello, indüstria de revestimentos cerâmicos de Tijucas, Santa Catarina_ 0 mesmo tem
conhecimento sobre as técnicas de comércio exterior e procura estar atualizado sobre as

principais tendências, pois é incentivado constantemente pela empresa a participar de cursos e
seminários oferecidos por entidades como a FIESC. Como s6 possui o curso de graduação,
pretende fazer uma especialização na area. Não obstante, tem experiência internacional, pois

morou um ano na Inglaterra onde adquiriu conhecimentos suficientes do idioma inglês,
principal idioma utilizado nas transações intemacionais.
Por existir somente um empregado responsável pelas operações de comércio exterior,
percebe-se que o mesmo está sobrecarregado, pois precisa também adaptar o marketing mix,
desenvolvido pela area de marketing, as características do mercado externo.
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A empresa possui reconhecimento internacional pela dedicação e respeito aos seus
empregados com a certificação da Social Accountability SA8000, norma internacional de
avaliação da responsabilidade social que existe para empresas fornecedoras e vendedoras. A

norma SA8000 traz todos os requisitos e a metodologia de auditoria para urna correta
avaliação das condições do local de trabalho.
4.4.1.3 Recursos Financeiros

A diretoria comercial da C-pack é subdividida em vendas internas e externas. Existe
um orçamento estipulado para essa area, porem o valor não foi informado pela empresa por
questão de sigilo estratégico

Na area de comércio internacional existe a disponibilidade de recursos financeiros
para garantir o continuo fornecimento dos produtos. Conforme descrito pelo entrevistado,
alocado na area, o capital disponível é usado para arcar possíveis custos de transportes - os

quais a empresa em alguns casos se responsabiliza -, custos de armazenagem em portos, em
casos de fila ou mesmo de paralisação por greves. -E importante ressaltar que todos esses
custos extras são negociados com os clientes, pois a C-Pack, em principio, disponibiliza o
produto pronto na fabrica, transferindo a responsabilidade pelo transporte da mercadoria para
o cliente. Quando o cliente solicita que a C-Pack faça este transporte, os custos são todos

repassados para o cliente pagar no momento da entrega da mercadoria.
Os recursos financeiros destinados ao comércio internacional também são usados para
enfrentar a volatilidade cambial. Como a empresa precisa negociar um valor de venda para

seus clientes, em alguns casos ocorre a desvalorização cambial entre o período do fechamento
do negócio ate o momenta da entrega do produto — aproximadamente três meses-, assim, a CPack precisa arcar com os possíveis prejuízos.
Por outro lado, ao importar máquinas e equipamentos a empresa consegue ter
beneficios com essa desvalorização ao realizar pagamentos em moedas estrangeiras.
Investimentos no setor de comércio internacional são importantes a medida que a
empresa possa garantir recursos financeiros para todas as atividades relacionada a area.
possível identificar, através das entrevistas, que há capital para as atividades operacionais da
mesma. Porem, não foram informados os recursos específicos para essa area destinados a
atividades estratégicas, como pesquisa de mercado ou ate para a criação de veículos de
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comunicação exclusivos para os clientes internacionais, por serem informações estratégicas da
empresa.
4.4.1.4 Comercial

As atividades relacionadas ao comércio internacional estão concentradas, basicamente,
em duas pessoas: o fundador e o presidente da empresa, que desempenha atividades de

prospecção e relacionamento com clientes realizando viagens a feiras e visitas; e o
responsável pelo setor, que desempenha também atividades de relacionamento com clientes
além das atividades operacionais da area.
0 desenvolvimento do composto de marketing da C-Pack esta, a principio, voltado
para o mercado nacional. Isto foi constatado com as informações coletadas nas entrevistas
realizadas, onde a area de Marketing da empresa realiza atividades direcionadas para o
mercado doméstico, ocorrendo, quando necessário, adaptações do composto de marketing
para o mercado internacional. Esse trabalho de adaptação fica sob a responsabilidade do

empregado da área. .
Propõe - se, então, a desenvolver o desmembramento do composto de marketing
voltado para o mercado intemacional. Com as informações coletadas nas entrevistas,
materiais da empresa, como também da web site da mesma, chegou-se a definição dos
elementos produto, preço, distribuição e comunicação.

a) Produto

Conforme apresentado anteriormente, a linha de produtos da C-pack pode ser
inicialmente subdividida em Tubos e Tampas. Possui na linha de Tubos o Tubo Cilíndrico e

Tubo Oval. 0 Tubo Cilíndrico foi o primeiro modelo a ser fabricado, possui opções de
tamanho (altura e diâmetro), terminação, de estrutura do material, de lacre e também

possibilidade de decoração impressa. 0 Tubo Oval foi lançado em 2005 e possui as mesmas
opções do Tubo Cilíndrico, tendo como diferencial o formato mais anatõmico e compacto,
sendo também portátil.

Já a linha de Tampas é subdividida em tampas do tipo flip-flop (que abre e fecha),
tampas convencionais (de enroscar) e tampas decoradas. Esta linha também possui diversas

opções de cores e tamanhos, alem da possibilidade de possuir um lacre plástico tornando o
produto do cliente inviolável.
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Esse produto tem por objetivo atender diferentes tipos de clientes, os quais têm a
necessidade de terceirizar a produção de embalagens tipo tubo plástico, pertencentes
indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia e química. Ou seja, a C-Pack trabalha corn o
mercado B2B — Business to Business

—

ou de negócio para negócio.

As embalagens produzidas pela C-Pack são adaptáveis a escolha do cliente, pois são
feitas pela combinação de diferentes opções de cores e tamanho dos tubos, das tampas, do
formato das terminações e dos tipos de impressão, os quais estão disponíveis em urn catalogo
de especificações do produto. Essas embalagens têm por finalidade agregar valor ao produto
oferecido pelo cliente da C-Pack aos consumidores finais, neste sentido, o cliente pode
desenvolver o seu pedido de acordo com sua preferência, enviando o desenho a ser impresso
na embalagem com as informações do produto. A empresa, porém, não possui patente dos
produtos, os quais são produzidos por diversas empresas no mundo inteiro.
Um dos grandes diferenciais da C-Pack é justamente a qualidade e as opções de
impressão oferecidas, onde existem grandes investimentos em tecnologia. A empresa adquiriu
recentemente máquinas novas para oferecer mais opções aos clientes. Em março de 2008
recebeu um prêmio nacional de embalagem oferecido pela Embanews — revista especializada
no setor - o trofeu Roberto Hiraishi na categoria tecnologia e qualidade, pelo desenvolvimento
da embalagem para linha de cabelos Dove Advance Therapy, se diferenciando com uma
decoração sofisticada e com perfeito encaixe. 0 processo inovador é a utilização de todos os
recursos existentes de decoração para tubos plásticos em um só produto, processo esse
homologado apenas pela C-Pack e que levou a Unilever a agregar mais valor ao seu
produto.
Neste sentido, a C-Pack possui marca já consolidada no mercado nacional e
internacional, sendo, de acordo com informações colhidas na web site da empresa, uma das
três maiores empresas de embalagem tubulares de plástico flexível da América Latina. Isto
revela que a empresa está bem posicionada no mercado.
As embalagens produzidas para o mercado internacional possuem as mesmas
características das que são produzidas para o mercado doméstico. Isso, como já foi dito
anteriormente, coloca a empresa em vantagem perante seus concorrentes nacionais, pois a
qualidade e a tecnologia dos produtos são de UM= geração.
Alem da qualidade, outro grande fator está relacionado á. imagem da marca. A
empresa possui reconhecimento nacional em relação à sustentabilidade. Um dos principais
argumentos de Coelho para seduzir os fabricantes de cosméticos é a sustentabilidade. "Nossas
embalagens são 100% recicláveis e sua produção consome menos matéria-prima e energia",
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diz ele em nota publicada na revista Exame PME (Pequenas e Medias Empresas), em maio de
2008.

A sustentabilidade bem corno a diferenciação do produto pelo desenvolvimento de
novas opções de tampas e terminações são grandes estratégias de crescimento de vendas da
empresa.

A C-pack presta atendimento ao cliente por meio de telefone e e-mail, que são
encaminhados para a area de comércio internacional. Porém esse serviço prestado é limitado,
c como sera visto a seguir na comunicação, a web site da empresa ainda não possui tradução
para outros idiomas alem do português, dificultando o acesso de clientes internacionais.
b) Prego
0 preço do produto oferecido ao cliente internacional da C-Pack envolve, de forma

geral, os custos de produção, de matéria prima, de energia, de mão-de-obra e de transporte,
caso a empresa se responsabilize pelo mesmo.
A empresa se beneficia de um apoio do governo as empresas exportadoras, onde o
produto que se destina ao mercado internacional está isento do pagamento de impostos. Ou

seja, a empresa não inclui no valor do produto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (I CMS), o Imposto Sobre Produtos Industrializados (I PI), o Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Isto
significa uma diferença de 21,25% no preço em relação aos produtos destinados ao mercado
nacional.
A variação cambial é um fator agravante na determinação dos preços para o mercado
internacional. 0 responsável pelo comercio exterior relata que para não sofrer grandes perdas
com a desvalorização cambial, os pregos são negociados em curto prazo, dando um período
de três meses para o cliente pagar. Apesar disso, essa desvalorização resultou na perda de 5%
da participação das vendas internacionais no faturamento total em 2008.
Para garantir lucros nas vendas internacionais, os lotes são na sua maioria altos, de
quarenta mil peças, podendo ser menor em pedidos de clientes menores.

Os pregos podem ser fixados em Dólares americanos (USS), Euros (E) e Pesos
Argentinos — a escolha da moeda para determinado pais fica a critério da C-Pack. Primeiro

calculado o valor do milheiro em Real e depois é feita a cotação para a moeda estrangeira.
Este valor é revisto constantemente para cada venda realizada.
Como muitas empresas exportadoras brasileiras, a questão do preço ainda e um fator
que exerce grande influência sobre as vendas. Com o aumento da concorrência internacional,
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muitas empresas asiáticas, por exemplo, estão conseguindo vender a mesma linha dc produtos
com valores muito menores. Resta às empresas, como no caso da C-Pack, oferecer maior
qualidade e inovação como diferencial em seus produtos, justificando, assim; o maior preço
final.

c) Distribuição
A questão das estratégias de distribuição envolve definir o sistema de comercialização

que será empregado no mercado exterior. Conforme Hill (2007) as empresas podem optar por
canais diretos, indiretos, mistos ou relacionais. A organização necessita perceber que cada
pais apresenta peculiaridades em relação aos canais de distribuição.
A distribuição dos produtos oferecidos pela C-Pack é feita por canais diretos e
indiretos. 0 primeiro método utiliza a própria força de vendas da empresa, onde os diretores
comerciais e o responsável pelo comércio internacional mantém contato direto com os futuros
e atuais compradores. A aproximação com o potencial cliente é feita em feiras, visitas,

telefonemas e também por e-mail com informações sobre a organização O responsável pelo
comércio exterior está normalmente disponível para atender os consumidores na empresa.
0 canal indireto é utilizado somente para os Estados Unidos da América, onde um
grande distribuidor compra os produtos da C-Pack para depois revender para as indústrias
locais.
A escolha da distribuição por canal direto está relacionada ao segmento de mercado
com que a C-Pack atua — medias a grandes industrias dos setores fan-nacéutico, cosmético,

alimentício e químico -industrial. Para atingir esse tipo de cliente, necessita-se de uma venda
especializada, com informações técnicas sobre o produto, pois são comercializados em
grandes lotes. 0 marketing também é direto, típico para o mercado B2B, utilizando-se de

catálogos técnicos entregues pela empresa via malote, e-mail, visitas ou ern feiras.
Este tipo de venda direta permite e empresa ter contato direto corn seu cliente final.
Assim, a entrega do produto é negociada entre a empresa e seu cliente, que, na maioria dos
casos fica sob a responsabilidade deles.

d) Comunicação
A empresa se utiliza da venda direta, feita pelo presidente e pelo responsável peloa
area. A adaptação para o mercado internacional é feita com a tradução de materiais — folder,

DVD institucional, e-mail de apresentação - para o idioma inglês. Ern alguns casos realizam-
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se telefonemas e se envia uma caixa corn amostra dos produtos ao potencial cliente, corn
amostras do produto oferecido.
A C-Pack participa de feiras de diferentes setores industriais, como forma de
aproximação de clientes potenciais e atuais. A seguir estão alguns exemplos de feiras
internacionais ocorridas no Brasil que a C-Pack esteve presente:
- A FCE Cosmetique é o -Calico evento exclusivo de tecnologia para a indústria
cosmética na América Latina. E considerada por toda a indústria a maior platafonna de
desenvolvimento de novos produtos. Em exposição:

matéria-prima, embalagens,

equipamentos, terceirização e serviços.
- A FCE Pharma é a feira para o setor farmacêutico da América Latina, onde milhares
de profissionais podem conhecer os últimos lançamentos tecnológicos nos setores de matérias
primas, embalagens, máquinas, equipamentos e prestações de serviços. Ern 2007, mais de 500
expositores tiveram a oportunidade de fazer networking com mais de 22 mil visitantes que
estiveram presentes no evento.
- FISPAL — Feira Internacional de Embalagens e Processos para as indústrias de
Alimentos e Bebidas. É onde acontece a maior e melhor mostra de embalagens da América
Latina. Além das últimas inovações e tendências do mercado, nesse espaço se discute como o
setor de embalagens pode contribuir para o desenvolvimento da indústria de alimentos e
bebidas, por meio de eventos que têm como matéria-prima a informação e o relacionamento.
A C-Pack não realiza campanhas de marketing, porem a imagem da empresa é bem
conhecida por existir um símbolo da marca em embalagens de produtos de multinacionais
muito conhecidas como a Avon e Unilever.
Existe um sistema de CRM (Customer Relationship Management) para o mercado
nacional. Periodicamente são enviados e-mails de Newsletter para os clientes infon-nando
sobre as novidades da empresa. Neste sentido, a empresa pretende traduzir e enviar este
mesmo material para os clientes internacionais.
Por não trabalhar com consumidores finais do mercado em massa, a comunicação da
empresa não necessita disponibilizar grande estrutura de atendimento ao consumidor, como
centrais telefônicas por exemplo. 0 atendimento especializado feito pelos próprios

funcionários da C-Pack é a melhor maneira de disponibilizar todas as informações sobre o
produto.
Diante do diagnóstico do ambiente interno de marketing internacional da C-Pack foi

possível identificar as características da situação atual das principais areas da empresa, ban
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como do composto de marketing. Para completar a análise de todo o ambiente que envolve a
C-Pack Creative Packaging S/A, se faz necessário apresentar as informações sobre o ambiente
externo, algumas delas fornecidas pela empresa e outras colhidas pela autora deste trabalho.
4.4.2 Elementos do ambiente externo

Quando existe um trabalho de monitoramento efetivo do ambiente externo é possível
se evitar surpresas

e

ameaças, detectar mudanças importantes, reduzir riscos de

posicionamento equivocado de produtos e acompanhar as tendências e os lançamentos que
estão ocorrendo no mundo. Ocorre que poucas empresas no Brasil fazem isso de forma
metódica e sistemática ou dispõem de recursos para realizar esse tipo de operação, expondo-

se aos riscos de serem surpreendidas por lançamentos internacionais que chegam aqui de
surpresa, causando estragos e prejuízos que poderiam ser evitados se a empresa estivesse
atenta e tornasse providencias antecipadas para evitar esses danos.
A análise do ambiente externo de marketing internacional da C-Pack Creative
Packaging S/A é apresentada de forma sucinta com as principais informações relacionadas ao
microambiente ao redor da empresa - como o mercado consumidor, os concorrentes, os
fornecedores e os canais de distribuição — e ao macro ambiente — fatores sócio/culturais,
politico/legais, econômicos e tecnológicos. As informações apresentadas são as que têm o
maior poder de influenciar os negócios da empresa, pois existem muitos outros dados e
informações que atingem de maneira indireta a empresa, os quais não serão tratados nesta
análise.

4.4.2.1 Aficroambiente

A C-Pack Creative Packaging S/A atua no setor industrial de embalagens plásticas
para os setores farmacêutico, cosmético, alimentício e químico-industrial. A análise do
microambiente externo envolve informações sobre seus principais consumidores, os
concorrentes que atuam no setor de embalagens, os fornecedores da empresa bem como os
canais de distribuição utilizados pela empresa.
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a) Consumidores
0 mercado das embalagens da C-Pack é caracterizado como B2B. Sao medias e
grandes indústrias que utilizam a embalagem em forma de tubo plástico flexível para produtos
farmacêuticos, cosméticos, alimentícios e químico-industriais. 0 uso de embalagens deste tipo
está sendo cada vez mais difundido por todo o mundo, pois são mais baratos que frascos de
plástico rígido, vidro ou metal. Além disso, o material, como o usado pela C-Pack é 100%
reciclavel, proporcionando aos seus clientes a imagem de empresa sustentável.
A C-Pack produz embalagens para empresas dos seguintes países: America Latina —
Argentina, Chile, Colômbia, Mexico, Pena, Venezuela e Uruguai ; América do Norte —
Canada e Estados Unidos da América;; Europa — Suíça e Portugal.
Seus principais clientes são :
- Avon — uma das maiores industrias do mundo do setor Farmacêutico, Higiene e

Cosmético, possui atualmente 5 milhões de revendedoras espalhadas por todo o mundo. As
embalagens produzidas pela C-Pack para a Avon, alem de serem vendidas para o mercado
doméstico são exportadas para Argentina, Colômbia, Mexico e Venezuela_
- Laboratórios Andromaco - indústria farmacêutica localizada na Argentina que
fornece produtos medicinais e cosméticos de alta qualidade. Possui grande parte da produção
destinada a produtos da categoria de Dermatologia.
- Issue Group — indústria argentina especializada no setor de cosméticos. Exporta para
dezenove países, porem as embalagens produzidas pela C-Pack são destinadas ao mercado
uruguaio.
- Ebel Paris — multinacional de origem peruana atua do setor de cosméticos sendo lider
de mercado na Colômbia, Peru e Venezuela. As embalagens são destinadas ao mercado
colombiano.
- Aroma da Terra — empresa de origem portuguesa que fabrica produtos de higiene
corporal, perfumes e cosméticos, totalmente naturais. As embalagens produzidas pela C-Pack
são exportadas para Portugal.
Nos Estados Unidos a C-Pack exporta as embalagens para urna trading que revende
para indústrias locais. Também exporta para os demais países citados, porem como o volume
de vendas varia muito, foram citados somente aqueles clientes que importam continuamente
as embalagens da C-Pack.
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A empresa não informou exatamente qual a quantidade de embalagens
comercializadas para cada pais — por questões estratégicas.
Na America Latina, exceto no Mexico, a C-Pack busca a ampliação de sua
participação nos países onde a empresa já atua e quer abastecer as pequenas indústrias não
atendidas no Uruguai, Paraguai, Bolivia e Equador.
A C-Pack procura atrair seus clientes por meio da diferenciação e inovação de suas
embalagens em relação As ofertas concorrentes. A opção de escolha pelo melhor modelo de
tubo que se adapta a preferencia do consumidor final, alem das opções de impressão nas
embalagens proporcionam uma vantagem competitiva para a C-Pack, pois consegue adaptar
seus produtos de acordo com a preferência do cliente.
A empresa realiza pesquisas para obter informações sobre o potencial cliente em web
sites de associações industriais, consulta na web site da empresa em foco, quais os produtos
que fabrica e seu market share além de informações sobre a credibilidade financeira da
empresa.

b) Concorrentes
O conhecimento do mercado concorrente foi de extrema importância para a
alavancagem dos negócios da C-Pack. Isso se deve ao fato do diretor comercial proceder de
uma grande industria concorrente, onde tivera conhecimento e experiência para ajudar o
presidente e fundador da empresa a tragar as diretrizes do negócio. Alem do diretor, outros

funcionários que atuam nas Areas técnicas da empresa já possuíam experiência neste setor.
Esse conhecimento levado para dentro da C-Pack auxiliou bastante no processo de
desenvolvimento dos produtos e nas inovações que constantemente são trazidas para o
mercado.
No entanto, é importante ressaltar que a C-Pack possui como concorrência
praticamente toda a indústria de embalagens. Por atender clientes de diferentes setores
industriais, estes podem utilizar o tipo de embalagem que lhes convêm, não somente a

embalagem tubular.
Alguns dos principais concorrentes diretos de embalagens tubulares do Brasil e do
exterior, que competem no mercado internacional, foram apontados na entrevista. A Impacta empresa brasileira que produz também embalagens de alumínio, possui web site em inglês e
espanhol alem do ISO 9001; Globalpack — líder no setor, adquirida pela Sinimplast (de
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embalagens rígidas); El Cassador - grande indústria de embalagens do México; Matriplast —
com menor preço, da Argentina. Alem de diversas empresas chinesas que competem com
preço muito inferior e que atualmente também es tão competindo pela qualidade nos produtos.
Não existe na empresa um banco de dados com informações sobre os concorrentes,

como também não há ninguém responsável por este tipo de análise. Porém as informações
existentes são obtidas, alem das que foram trazidas pelos empregados como fá citado, pelo
acompanhamento de materiais publicados — revistas especializadas, web sites de associações
de embalagens, eventuais artigos em jornais, entre outros_
Porter (1989) aponta a importância na identificação da estratégia competitiva adotada
pelas ofertas concorrentes, isto e, como essas ofertas criam valor para o segmento de mercado

em particular, assim como todo o conjunto de ações elaboradas para manter-se no mercado e
conquistar mais clientes. Neste sentido, a C-Pack carece de informações estratégicas,
principalmente sobre as empresas lideres no mercado, as quais deveriam ser melhores
investigadas e aproveitadas.

c) Fornecedores
0 mercado fornecedor que atende as principais demandas da C-Pack e composto
principalmente de empresas fornecedoras de embalagens para o transporte (caixas), máquinas

para a produção, fornecedores de matéria prima, entre outros produtos.
O fornecedor de máquinas para a C-Pack e um importante aliado estratégico para o
bom desempenho da empresa. Existe um bom relacionamento entre as duas partes, e a
empresa é fiel a esse fornecedor. As máquinas vendidas são de alta tecnologia, contribuindo
ainda mais para a inovação e diferenciação da produção. Como as máquinas são importadas, a
empresa não está imune a alta volatilidade cambial. Porem, o born relacionamento com o
fornecedor garante a C-Pack vantagens na negociação, não tendo prejuízo com a aquisição do

novo maquindrio.
As matérias primas para a produção das embalagens podem ser classificadas de acordo
com sua utilização:
•

Polipropileno (PP) - 0 PP é muito utilizado para moldar tampas, pequenos

frascos, rótulos para garrafas de refrigerante, potes de margarina, entre outros.
•

Polietileno de alta densidade (PEAD) - O PEAD, na forma sem pigmentos, é

usado em frascos de laticínios, água mineral e sucos de frutas. Pigmentado, e
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usado, em frascos de maior volume, para detergentes de roupa, branqueadores,
oleo de motor, entre outros.
Alem disso, possuem fornecedores de resinas e pigmentos.
A escolha do fornecedor é feita levando-se em consideração os prazos oferecidos, o
preço e a qualidade dos produtos e matérias primas. Para testar a qualidade são realizados
testes constantemente. Caso o fornecedor não atenda as exigências cia C-Pack, mesmo depois
de alguma negociação, ele é substituído imediatamente.
d) Canais de Distribuição
A distribuição dos produtos finais fica, a principio, sob responsabilidade do
comprador. Como foi relatado, em alguns casos a C-Pack se encarrega de contratar os meios
de transporte necessários para a entrega, porém os custos são devidamente negociados com o
comprador. Isso acontece quando o comprador não possui um agente de importação local, não
possuindo conhecimento nem experiência sobre a melhor maneira de transportar os produtos
A distribuição da produção é feita por meio de transporte rodoviário, marítimo, e em
casos de urgência na entrega, por transporte aéreo.
A infra-estrutura de transporte dentro do Brasil é um fator agravante na determinação
do tempo de entrega dos produtos, trazendo desvantagem na competitividade com indústrias
de outros 'Daises_ No caso de utilização do transporte rodoviário, a situação precária de al guns
trechos das rodovias pode atrasar a entrega dos produtos em determinado local. Já o transporte

marítimo sofre as conseqüências de um sistema portuário altamente burocratizado e precario,
além das constantes paralisações dos funcionários federais, o que causa grandes filas de
contEineres a serem liberados. E no transporte aéreo envolve altos custos, pois ainda não é
muito difundido pelo Brasil.
Diante desta situação, existe uma vantagem em relação ao tipo de produto que a CPack produz. Por ser somente embalagem de plástico vazia, não existe o risco de possivel
estrago. 0 produto não sofrerá alteração das suas características caso tenha que esperar para
ser despachado.
O transporte após a fronteira nacional não fica sob responsabilidade da C-Pack. Sendo
assim, não existe uma pesquisa sobre as características do transporte de cada pais onde é
comercializada a produção.
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4.4.2.2 Macro ambiente

0 macro ambiente que envolve a C-Pack é analisado tendo como base as principais
tendências que afetam diretamente os negócios da empresa. As informações prestadas pela
companhia foram o principio da análise realizada junto a diferentes fontes, como revistas e
web sites contendo dados e reportagens relacionados h. indústria plástica brasileira,
principalmente a de embalagens que competem em âmbito mundial.
Esta análise do macro ambiente também contém possíveis ameaças e oportunidades
para a C-Pack. A empresa não realiza este tipo de aria - Use especifica, porém possui
conhecimento dos fatores que serão apresentados. Os fatores sócio/culturais, politico/legais,

econômicos e tecnológicos têm diferente importancia no desempenho da companhia,
justificando a falta de aprofundamento da pesquisa em alguns casos.
a) Fatores Sociais e Culturais
As embalagens produzidas pela C-Pack são comercializadas para as indústrias, porém
são produzidas de acordo com as preferências do consumidor final. As inovações
constantemente desenvolvidas pela empresa visam atender o público que está cada vez mais
exigente diante de milhares de opções encontradas no mercado.
A influência dos gostos e preferências da sociedade conduz o tipo de embalagem que a
empresa produz e o método de produção. Isso influência na imagem da empresa perante seus
clientes.
A C-Pack possui uma imagem positiva em relação à visão dos indivíduos. Na imaatm
da empresa em relação as pessoas, existe uma preocupação em todo o processo produtivo e
possui reconhecimento internacional pela dedicação e respeito aos seus empregados com a
certificação da Social Accountability

SA8000, norma internacional de avaliação da

responsabilidade social que existe para empresas fornecedoras e vendedoras.
A imagem em relação h sociedade é demonstrada nas inovações que empresa traz nas
embalagens, pensando sempre na maior praticidade para o usuário final. 0 tamanho da
embalagem, o tipo de terminação e da tampa são desenvolvidos de acordo com as preferências
do consumidor. Acompanhar essas tendências é essencial para desenvolver os melhores
produtos.
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A imagem para com a natureza é demonstrada na produção de embalagens 100%
recicláveis e que consome menos matéria prima e energia. Como já foi relatado, a empresa
ganhou destaque na revista Exame de maio 2008 ao divulgar esta mensagem.
A imagem em relação as visão de das pessoas de si mesmas, em relação às
organizações e ao universo não foram identificadas na C-Pack.
Já em relação

a cultura das sociedades, é possível afirmar que a empresa possui uma

maior aproximação com empresas dos países da America Latina, onde características culturais
e linguagem são muito parecidas. A aproximação com o mercado europeu ainda é pequena,
pois, conforme dito na entrevista, ainda existe uma barreira psicológica do "Risco Brasil" —
indicador que tenta determinar o grau de instabilidade econômica do pais.
b) Fatores Politicos e Legais
Para a C-Pack, os fatores politicos e legais influenciam, de maneira geral, a escolha
dos países com os quais a empresa realiza negócios. Não e realizada nenhuma pesquisa
especifica sobre o assunto, porem as informações que se tem são de conhecimento comum,
adquiridas com o tempo e experiência em comercio exterior.
Um exemplo de regulamentação que a empresa deve atender para realizar exportação,
no caso dentro do Mercosul, é o enquadramento do tipo de produto na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM). fi uma nomenclatura unificada desenvolvida para ser adotada entre os

países membros e criada com base no Sistema Harmonizado (SH), na qual todo produto
importado ou exportado deve ser classificado individualmente conforme seus códigos
aduaneiros. Este Sistema foi criado para promover

o desenvolvimento do comércio
internacional, assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas,
particularmente as do comercio exterior. Alem disso, o SH facilita as negociações comerciais
internacionais, a elaboração das tarifas de fretes e das estatísticas relativas aos diferentes
meios de transporte de mercadorias e de outras informações utilizadas pelos diversos
interventores no comércio internacional. As embalagens em forma de tubo plástico flexível
produzidas pela C-Pack se enquadram no código 392330, referente a "Garraffies, garrafas,
frascos, artigos semelhantes, de plásticos".
A situação do ambiente politico e legal do pais é de certa forma relevante na escolha
do pais com o qual C-Pack mantém negócios. Isto indica porque a empresa não realiza
negócios com países como a Cuba por exemplo. 0 regime politico e as regulamentações deste
pais são extremamente rígidos em relação à importação de produtos estrangeiros. Um
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exemplo de pais com o qual a empresa realiza negócios é a Venezuela, neste caso foi relatado
que a empresa deve atender a cota de importações imposta pelo governo local, e jti sente certa

dificuldade na negociação em relação as regulamentações e tarifas de importação que serão
somadas ao prey] final do produto, tomando-o menor competitivo.
Outro exemplo de regulamentação de âmbito mundial que causou grande impacto na
industria de embalagens foi a limitação do transporte de líquidos em embalagens inferiores a
100 ml. Estas medidas foram adotadas em agosto de 2006 nos aeroportos da Europa e dos

Estados Unidos, depois da descoberta de um plano terrorista para derrubar aviões em Woos na
Inglaterra. Segundo o plano, os terroristas utilizariam líquidos químicos para explodir as
aeronaves. Neste caso, a C-Pack conseguiu se adaptar rapidamente e oferecer a opção de
embalagens menores para seus clientes.
No caso do material usado na embalagem, existem regulamentações relacionadas
limitação ou até restrição de substâncias químicas usadas, como pigmentos ou metais pesados.
Nos Estados Unidos e na Europa há diferentes exemplos de regulamentações, principalmente
para embalagens plásticas em contato com gêneros alimentícios. A empresa, neste sentido, jai
atingiu a qualidade necessária nas embalagens para poder exportar para esses locais. Isto se
toma uma oportunidade diante da concorrência, que inclui empresas que continuam
produzindo sem as devidas precauções a essas regulamentações.
Já em relação ao contrato internacional, foram apontados alguns tipos de lncoterms

que a C-Pack utiliza para definir as responsabilidades dela e do importador na logística da
mercadoria. A seguir estão esses Incoterms utilizados e suas características, de acordo corn a
web site "Aprendendo a Exportar", do Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e do
Comercio Exterior (MDIC):
I. Ex Works (EXW)

A mercadoria é colocada à disposição do comprador no estabelecimento do vendedor,
ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, dentre outros), não desembaraçada para
exportação e não carregada em qualquer veiculo coletor; Este termo representa obrigação

minima para o vendedor; 0 comprador arca com todos os custos e riscos envolvidos em
retirar a mercadoria do estabelecimento do vendedor; Desde que o Contrato de Compra e
Venda contenha clausula explicita a respeito, os riscos e custos envolvidos e o carregamento
da mercadoria na saída, poderão ser do vendedor; EXW não deve ser usado se o comprador
não puder se responsabilizar, direta ou indiretamente, pelas formalidades de exportação; Este

termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.
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2.

Free on Board ( FOB)

0 vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria transpõe a amurada do navio
(ship's rail) no porto de embarque indicado e, a partir daquele momento, o comprador assume
todas as responsabilidades quanto a perdas e danos; A entrega é realizada a bordo do navio
designado pelo comprador, quando todas as despesas passam a correr por conta do
comprador; 0 vendedor é o responsável pelo desembaraço da mercadoria para exportação;
Este ternio pode ser utilizado exclusivamente no transporte aquavidrio (marítimo, fluvial ou

lacustre).
3.

Cost and Freight (CF)

O vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos necessários para colocar a

mercadoria a bordo do navio, pelo pagamento do frete até o porto de destino designado e pelo
desembaraço da exportação; Os riscos de perda ou dano da mercadoria, bem como quaisquer
outros custos adicionais são transferidos do vendedor para o comprador no momenta em que a
mercadoria cruza a murada do navio; Caso queira se resguardar, o comprador deve contratar e
pagar o seguro da mercadoria; Cláusula utilizável exclusivamente no transporte aquaviario

(marítimo, fluvial ou lacustre).
4.

Cost, Insurance and Freight (CIF)

A responsabilidade sobre a mercadoria é transferida do vendedor para o comprador no
momento da transposição da amurada do navio no porto de embarque; O vendedor é o

responsável pelo pagamento dos custos e do frete necessários para levar a mercadoria até o
porto de destino indicado, é responsável pelo desembaraço das mercadorias para exportação, e

deverá contratar e pagar o premio de seguro do transporte principal; 0 seguro pago pelo
vendedor tem cobertura minima, de modo que compete ao comprador avaliar a necessidade de
efetuar seguro complementar; 0 comprador deverá receber a mercadoria no porto dc destino e
dai para frente se responsabilizar por todas as despesas; Os riscos a partir da entrega (depois
de ser despachado do navio) são do comprador; Cláusula utilizável exclusivamente no
transporte aquaviario (marítimo, fluvial ou lacustre).
Como foi descrito anteriormente, todos os custos empenhados à C-Pack, são
contabilizados posteriormente ao preço final da mercadoria exportada.
A C-Pack se beneficia de incentivos fiscais, por meio de políticas internas brasileiras
de apoio a. exportação, ao realizar a exportação direta, a qual vende diretamente ao importador
no exterior, desfrutando dos seguintes incentivos fiscais:

•

Isenção de pagamento do IPI;
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•

Não incidência de pagamento do ICMS;

•

Manutenção dos créditos fiscais de IPI e ICMS gerados nas compras de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;

•

Isenção de pagamento do PIS e COFINS;

•

Ressarcimento do valor pago do PIS e COFINS na compra no mercado interno
de insumos utilizados no produto exportado;

•

Importação de insumos, livre de impostos e sob o regime de drawback,
condicionado à posterior exportação do novo produto gerado.

c) Fatores Econômicos
Dados da web site da Revista Pack, do setor de embalagens, apontam que dos 2.870
produtos lançados em todo o mundo em junho de 2008, 53% deles utilizaram embalagens
plásticas, principalmente as flexíveis. As embalagens plásticas flexíveis já ultrapassaram os
frascos plásticos em participação no lançamento de produtos; ate 2005 os frascos eram
lideres. Atualmente, em terceiro lugar nos lançamentos, figuram as embalagens de cartão.
Estima-se que mensalmente sejam lançados 22.500 produtos em todo o mundo com urna taxa
de aumento anual na casa de 17%.
A revista "EmbalagemMarca" de junho de 2008 divulgou alguns dos principais pontos
discutidos em um seminário chamado "Ciclo do Conhecimento" destinado a ampliar e
aprofundar a divulgação de conhecimento relacionado á cadeia produtiva de embalageni. A
seguir, serão discutidos esses pontos.
As resinas termoplásticas brasileiras, sendo a matéria prima para a produção do
plástico, são vendidas desoneradas para países vizinhos, voltando na forma de embalagens já
prontas — muitas vezes também desoneradas —a preps por quilo que chegam a ser 15% a
20% mais baixos do que os dos convertedores locais.
A concorrência não se dá mais apenas nos limites das fronteiras brasileiras. Hoje, o
Brasil é uma economia aberta, que deve competir com o resto do mundo.
Atualmente, nem todos os grandes consumidores de embalagens flexíveis importam.
Porém, todos estão estudando maneiras de fazê-lo, em virtude das grandes vantagens de
preço. HA relatos, por exemplo, de empresas que estão trabalhando em busca dc maior
padronização de suas embalagens para viabilizar a prática da importação. Outros que não
importam por causa das dificuldades logísticas passam a estudar a possibilidade de fazê-lo,
desde que as vantagens de custo superem os riscos da importação.

SI
A perda de competitividade no mercado internacional pode significar uma redução nos
volumes de produtos já embalados, que podem passar a ser exportados in natura. Com isso,
trocam-se exportações com valor agregado (e embalagens) por vendas de commochlies.
E preciso olhar quais são os países mais competitivos na produção dc embalagens

flexíveis, estudar o motivo da vantagem e definir metas melhores para a indústria brasileira.
Na atual economia globalizada, nenhum elo de uma cadeia produtiva pode ser
competitivo de forma isolada. Deve-se buscar uma cadeia competitiva, e não se fixar na
competitividade de elos específicos — fornecedores de matéria prima, transformadores.
Hoje, há pouca inovação em embalagens flexíveis, na opinião dos grandes
consumidores desse tipo de solução de acondicionamento.
Em relação à atual crise que atinge o setor financeiro, desencadeada pela crise
hipotecária nos Estados Unidos, o presidente da Associação Brasileira de Embalagens
(ABRE), argumenta que não lad previsão de grandes alterações, pois o setor de embalagens
está ligado preponderantemente a produtos não-duráveis. Não cresce fortemente, e durante as
crises, também não sofre grandes quedas. Neste sentido, a indústria brasileira de embalagens,
que teve um crescimento de 1,9% no primeiro semestre, está revendo a projeção em 2008 de
2,5% para 2,0% e projetando receitas de 34,7 bilhões de Reais.
O câmbio tem forte influência sobre as vendas da C-Pack. Com uma possível
estabilização do dóla r, a tendência é que ele se ad&plie aos valores esperados pelos
exportadores, beneficiando as vendas internacionais. No primeiro semestre de 2008, conforme
indica a web site da ABRE, as exportações tiveram o crescimento de 22,25% em relação ao
mesmo período de 2007, com faturamento de 280 milhões de dólares. Por outro lado, as
importações tiveram um aumento de 32,64% no mesmo período. Se ocorrer esta estabilização
do dólar, poderá ocorrer maior crescimento nas exportações.
Como já foi indicado na análise do ambiente politico/legal, existem !Daises corn
restrições e taxas de importação de produtos. Isso é também um risco econômico, que
desencorajando a C-Pack na comercialização com esses países.
A C-Pack não realiza uma pesquisa aprofundada sobre a economia local dos países a
qual exporta ou pretende exportar. Como ocorre no ambiente politico/legal, as informações
que tem são adquiridas indiretamente pelo conhecimento sobre a empresa alvo, por
experiência própria ou de parceiros.
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d) Fatores Tecnológicos

A embalagem plástica e, no setor de embalagens, a que apresenta os maiores indices
de crescimento no Brasil e no mundo. 0 que se deve, em grande parte, ao aumento de 44,8%
no número de inovações na área de plástico nos últimos três anos. Ou seja, as embalagens
plásticas respondem por quatro vezes mais novidades que os demais materiais de embalagem

juntos. Comprovadamente existe um trabalho intenso de tecnologia e de registro de patentes
na área de plástico. (PACK, 2008)
Incentivados pela economia aquecida e pela maior oferta, com a entrada em cena de
novos fornecedores, os tubos de plástico flexível multiplicaram-se no varejo brasileiro os
últimos anos. Sao portáteis e, por sua capacidade de compressão, facilitam a dosagem de

cremes, géis e produtos pastosos em geral. Porém, mesmo com todas essas vantagens, os
tubos nacionais carecem daquilo que especialistas em marketing e em branding de fi niram
como uma limitação, quase todos possuem o mesmo formato.
Neste sentido, Kamio (2008) aponta que uma grande tendência no design das
embalagens são as selagens personalizadas, corn cortes diferentes dos tradicionais com "barra
reta" na extremidade do enchimento. 0 diretor comercial da C-Pack afirma que "cortes
especiais exigem tubos urn pouco mais compridos, mas o aumento de custo é desprezível".
Esse diferencial da a possibilidade de maiores retornos sobre o investimento.
As embalagens pequenas são uma tendência no mercado mundial. Xampus,
dentifrícios, cremes e desodorantes "para viagem" possuem até prateleiras próprias em
supermercados e farmácias na Europa, na America do Norte e no Japão. Como as embalagens
com quantidades menores ainda são pouco conhecidas no Brasil muitas vezes o público acaba
recorrendo às versões para consumo domestico, exageradas para as viagens curtas. Aproveitar
essa oportunidade pode ser proveitoso, pois poucas empresas no Brasil estão produzindo
embalagens menores para as indústrias cosméticas, farmacêuticas e de higiene. Novas normas
internacionais de vôo limitam o transporte, na bagagem de mão, de produtos líquidos ou géis
em embalagens de 100 mililitros.
Em artigo publicado na revista especializada EmbalgemMarca (2008) sobre a
inovação das embalagens pequenas a C-Pack ganha destaque ao produzir grande parte das
embalagens tipo tubulares citadas, onde ganhou o prêmio "EmbalagemMarca 2007 — Grandes

Cases de Embalagem". Neste sentido, fica claro que a empresa está acompanhando as
principais tendências de consumo, inovando seus produtos a fim de se adequar as
necessidades das grandes industrias que atende.
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O monitoramento das tendências tecnológicas é uma atividade destacável dentro da CPack. A empresa está constantemente atualizando o portfhlio de produtos oferecidos aos seus
clientes, inovando e acompanhando as principais novidades do mercado de embalagens.
Existem grandes incentivos em Pesquisa e Desenvolvimento nos laboratórios e na area de
engenharia. Alem disso, a empresa acompanha também as novidades em máquinas e
equipamentos desse setor, procurando renovar o maquindrio sempre que possível. Não foi
informado, porém, qual o valor direcionado a investimentos em tecnologia.
Porém, como já foi relatado, a web site da empresa ainda precisa ser reestruturad a para
disponibilizar informações em outros idiomas, a fim de melhorar a sua comunicação com os
clientes internacionais. Essa simples atitude poderá trazer grandes beneficias
reconhecimento no exterior.

e
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5 PROPOSIÇÕES

Após realizadas as análises, amparadas em bibliografias e web sites especializados
sobre comércio internacional, a fim de fundamentar e dar estrutura para o diagnóstico do
ambiente internacional de marketing da C-Pack realizado, é possível propor sugestões que
auxiliem a empresa a atuar de maneira efetiva no mercado internacional.
importante ressaltar que todas as sugestões aqui propostas foram fundamentadas
di ante da real viabilidade financeira, técnica e de Recursos Humanos da empresa.

5.1 Ambiente interno

Com o diagnóstico feito, surgiram algumas questões internas a C-Pack que ainda
comprometem a capacidade exportadora da empresa . A fim de se adequar e potencializar os
resultados, de se obter o crescimento no faturamento das vendas internacionais que a empresa
almeja, foram feitas algumas propostas de adaptação.

5.1.1 Recursos Humanos

Atualmente existe somente um empregado responsável pelas operações de comércio
exterior. Diante dessa situação, foi possível observar que o mesmo está sobrecarregado, pois
precisa realizar todas as atividades operacionais da area, prospectar mercados, além de ter que
adaptar o marketing mix desenvolvido pela area de marketing As características do mercado
externo.
Partindo deste cenário, é sugerido que a empresa abra a possibilidade de contratação
de um profissional a firn de auxiliar com as atividades da area. Assim, o atual responsável
teria tempo disponível para focar em funções estratégicas com o objetivo de expandir o
mercado consumidor internacional.

11.1 Recursos financeiros

Foi verificado que existe capital para realizar as atividades relacionadas ao comércio
exterior. No entanto, constatou-se que não existe um orçamento especifico para esse
subdepartamento da diretoria comercial. Isto de certa forma atrapalha o planejamento das
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ações necessárias para o bom desempenho da area, pois não se sabe exatamente a quantia de
recursos que poderão ser empenhados, desencorajando a continuidade na prospecção de novos
mcrcados.
O orçamento direcionado para está area trará a possibilidade de organizar todas as
atividades e estabelecer planos de utilização de recursos. Neste sentido, sugere-se que este
orçamento seja feito para o departamento de comércio exterior, possibilitando a organização

recursos destinados a atividades estratégicas, como pesquisa de mercado ou até para o
desenvolvimento de veículos de comunicação exclusivos para os clientes internacionais.

5.1.2 Comercial

Corno foi observado, o desenvolvimento do composto de marketing da C-Pack está, a
principio, voltado para o mercado nacional. Isto foi constatado por meio das infonnações
coletadas nas entrevistas realizadas, onde a area de Marketing da empresa realiza atividades
direcionadas para o mercado domestico, ocorrendo, quando necessário, adaptações do
composto de marketing para o mercado internacional.
Propõe-se, então, que a empresa desenvolva o desmembramento do composto de
marketing voltado para o mercado internacional. Este trabalho procurou confeccioná-lo de
maneira clara, o qual poderá ser utilizado pela C-Pack, realizando alguns ajustes se julgar
necessário.
Durante a construção do marketing mix alguns pontos foram identificados, os quais se
sugerem alguns ajustes.

a) Comunicação
Ern relação ao método de comunicação, 6. sugerido que a C-Pack invista na adaptação
dos meios de comunicação para os idiomas mais utilizados pelos clientes. Como possuem
muitos clientes na America Latina, por exemplo, é de extrema importância que empresa
adeqüe a comunicação para o idioma espanhol também.
Para mostrar os produtos e serviços pela intemet, e de extrema urgência que a empresa
traduza a sua web site para diferentes idiomas, pois é a janela da empresa para o mundo e

acessível para qualquer pessoa. 0 inglês é o principal deles, porem a tradução para o
espanhol também se mostra necessária.
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5.2 Ambiente externo

O monitoramento do ambiente externo também deve ser feito visando criar estratégias
de aproximação de mercados e da manutenção das vendas atuais. A seguir estão alguns pontos
que a C-Pack deve prestar maior atenção para alcançar de maneira eficaz suas metas de
expansão. Neste sentido, é interessante que a empresa disponibilize algum funcionário, alem
do profissional hoje presente na aera de comercio internacional, que possa realizar tal
atividade.

5.2.1 Microambiente

a) Mercado Concorrente

Durante as entrevistas, foi verificado que a empresa possui conhecimento, tampouco
registro, sobre as empresas concorrentes dentro do mercado domestico e latino americano.
Porém, não existe uma pesquisa avançada sobre esses concorrentes, como suas principais
vantagens e estratégias usadas para disputar o mercado consumidor.
No sentido de obter essas informações, que se tomam importante diante de um

ambiente globalizado e competitivo, é proposto que sejam realizadas constantes pesquisas
sobre as indústrias que disputam o mercado de embalagens. Conforme Kotler (2000) precisase procurar responder a pelo menos cinco perguntas sobre seus concorrentes: quem são, quais
as suas estratégicas, objetivos, forças e fraquezas, bem como seus padrões de reação.

5 1.2 Macro ambiente

a) Fatores Politicos e Legais
Conforme descrito, não são realizadas pesquisas especificas sobre as características

políticas de países onde a C-Pack pretende exportar ou já exporta. As características de cunho
legal, no entanto, são conhecidas somente nos países ern que a C-Pack já atua.
Dessa forma, é interessante que se conheça bem a situação de cada pais - daqueles que
a empresa ainda não vislumbrou a possibilidade de comercializar, e que, com um ambiente

favorável haveria grandes possibilidades de sucesso, e daqueles que a empresa já vislumbrou,
porém têm grande risco de conflitos politicos. No caso de países que a empresa já atua, devese também avaliar se existe esse risco de problemas politicos futuros.

S7

b) Fatores Econômicos
A C-Pack não realiza uma pesquisa detalhada sobre a economia local dos países a qual
exporta ou pretende exportar. As informações que tem são adquiridas indiretamente coin o
conhecimento sobre a empresa alvo, por experiência própria ou de parceiros. No entanto, é
conveniente vislumbrar mercados com a economia em desenvolvimento. Esses mercados

podem ter grande potencial de crescimento rápido, havendo, portanto a possibilidade de se
realizar bons negócios.
De outra perspectiva, o acompanhamento da economia mundial se faz necessário
medida que, com a globalização, nenhum pais vive isoladamente e qualquer problema
econômico em um pais pode se alastrar por todos os continentes. Nesse momento é preciso

ter cautela nas negociações, tanto em vendas como em compras de produtos importados.
c) Fatores Tecnológicos

Novamente é importante ressaltar a importancia do acompanhamento das novas
tecnologias de informação. A web site da empresa ainda precisa ser reestruturada para
disponibilizar informações em outros idiomas, a fim de melhorar a sua comunicação com os

clientes internacionais — uma vez que existe interesse por esse segmento. Essa simples atitude
poderá trazer grandes beneficios e reconhecimento no exterior.
Sugere-se então, a designação para que algum funcionário na empresa, ou terceirizado,
faça a modificação da pagina na internet, a fim de possibilitar o acesso e a compreensão
idiomática por indivíduos de demais nacionalidades e idiomas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 presente trabalho constitui uma análise do processo de internacionalização baseado
no ambiente de marketing internacional da empresa C-Pack Creative Packaging S/A.
A C-Pack é uma empresa catarinense, localizada na Zona Industrial de São Jose e que,
ao longo dos seus seis anos de atuação, comercializa produtos no mercado domestico e
internacional.

E

uma indústria de embalagens plásticas tubulares de plástico flexível, que

atende as industrias dos setores farmacêutico, cosmético, alimentício e químico -industrial. A
empresa exporta sua produção desde o inicio de suas operações, no ano de 2002. No entanto,
teve um decréscimo de 8% para 3% da participação das exportações no seu faturamento total.
Diante desses resultados, a empresa tem o objetivo de ampliar esse percentual para dois
dígitos num período de dois anos.
Neste sentido, com a proposta de expansão das exportações da C-Pack, Sc mostrou
importante uma pesquisa sobre a empresa e as atuais características do seu ambiente interno e
externo de marketing voltado para o mercado internacional. Para fundamentar a análise, foi
necessário buscar informações na literatura especializada e verificar conceitos discutidos
pelos autores relacionados aos principais temas abordados — comercio internacional, expansão
internacional e ambiente de marketing internacional. Esta revisão literária trouxe apoio para
a elaboração da pesquisa em todos os sentidos.
A presente pesquisa, quanto aos seus objetivos, é caracterizada como exploratória e
descritiva, e quanto a sua abordagem pode ser caracterizada corno qualitativa. A metodologia
adotada na coleta de dados foi com o uso de pesquisa bibliográfica, ex-post-fircto,
caracterizando-a também como um estudo de caso. A população é definida pela empresa e os
indivíduos que a compõe e os dados utilizados nesta pesquisa foram primários e secundarios.
Para a obtenção das informações especificas sobre a empresa, a fim de confeccionar
diagnostico, foi empregado um roteiro de entrevista semi-estruturado
observação direta.

Isso ocorreu durante as cinco visitas feitas

a

o

e também houve

empresa nos meses de

setembro e outubro no segundo semestre de 2008. Também foi feita uma análise documental,
a fim de definir os métodos de internacionalização e as etapas do diagnostico do ambiente de
marketing internacional. Por fim, a técnica usada para a análise dos dados nesta pesquisa foi
de análise de contendo.
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As informações e os dados coletados serviram como apoio para atender os objetivos
específicos desta pesquisa apresentando-se a seguir as principais considerações sobre o
trabalho efetuado.

Atendendo ao primeiro objetivo, que propôs descrever e analisar o processo de
internacionalização ocorrido na empresa foi verificado que o fundador e atual presidente da

C-Pack realizou uma pesquisa de mercado antes de abrir o negócio. Alem disso, ele contratou
uma pessoa experiente neste ramo para iniciar as operações. A empresa na realidade iniciou as
atividades com todas as vendas voltadas para o mercado externo. Conclui-se que com essas
ações, a C-Pack conseguiu atuar de maneira efetiva no mercado internacional. No entanto,

corn a valorização do Real diante do Dólar americano, a empresa resolveu expandir suas
vendas também para o mercado doméstico, não deixando, porem de atender aos pedidos
internacionais_

Diante desta realidade, foi possível seguir para o segundo objetivo especifico, que
procurou descrever e analisar o método de expansão adotado. Conforme descrito
anteriormente, a empresa iniciou suas atividades voltadas para o mercado internacional. Foi
uma ação proativa da empresa diante das oportunidades vindas do mercado externo. A
empresa adotou o método de expansão por filial própria. A area internacional da C-Pack
Creative Packaging S.A. está subordinada diretamente à Diretoria Comercial e dentre as suas
principais competências estão o relacionamento com clientes externos, prospecção de
mercados e operacionalização das exportações e importações.
Para atender ao terceiro objetivo especifico do estudo, que foi a realização dc um
diagnóstico do ambiente de marketing internacional da empresa C-Pack, foi necessário
subdividi-lo em elementos do ambiente em interno e externo.
0 ambiente interno da C-Pack foi analisado sob a ótica da avaliação da capacidade

exportadora da empresa. Inicialmente foi visto que a area de Produção possui constante
investimento em maquindrio e em P&D. A empresa segue rígidos padrões de qualidade, esta
em processo de certificação do ISO 9000, e possui flexibilidade para atender variados pedidos
de diferentes clientes. Geralmente cumpre os prazos estabelecidos, porém, caso algum
imprevisto ocorra, consegue negociar para esclarecer e resolver a situação. Em relação aos
recursos humanos, considera-se que os empregados, seu desempenho e suas competências
estão alinhados as estratégias do negócio e aos objetivos organizacionais. Conforme relatado,
os gestores, principalmente o fundador da empresa, possuem conhecimento e visão
intcrnacionalista dos negócios. Foi possível chegar a essa conclusão por meio das razões que
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deram inicio ao negócio. O responsável pelo departamento de comercio internacional possui
conhecimento sobre as técnicas de comércio exterior e procura estar atualizado sobre as
principais tendências, pois é incentivado constantemente pela empresa a participar de cursos e
semindrios. No entanto está sobrecarregado, pois realiza sozinho as atividades operacionais,
tendo em vista o projeto de expansão para o mercado externo para o proximo ano. Quanto aos
recursos financeiros, a C-Pack possui recursos para o desempenho das atividades de comércio
internacional, porem não possui um orçamento especifico da area.
Ainda em relação ao ambiente interno, a area comercial não possui um composto de
marketing voltado para o mercado internacional. Neste trabalho foi feita, então, a definição
deste marketing mix. Em relação ao produto, ele possui credibilidade e reconhecimento no
mercado internacional por atender a todos os quesitos de qualidade e inovação. Pode ser

adaptável ao pedido do cliente, desde que seja feito utilizando-se a combinação de opções
oferecidas pela C-Pack. 0 prey.) é reformulado de acordo com a volatilidade do cambio,
sendo este urn fator agravante na venda que gerou uma perda de 5% da participação das
vendas internacionais no faturamento total em 2008. A distribuição, ou a venda, e feita por
canais diretos, sendo neste caso a melhor maneira, tendo em vista o mercado B2B, permitindo
a C-Pack a ter forte contato com seu cliente final. No quesito comunicação, a empresa procura
estar sempre contatada com seus compradores, porem ainda necessita adaptar seus veículos de
comunicação para os idiomas mais praticados entre eles, neste caso o inglés e espanhol.
0 ambiente externo foi diagnosticado sob a ótica do microambiente e do macro
ambiente. No primeiro, é analisado o mercado consumidor, que são as industrias do ramo

cosmético, farmacêutico, alimentício e químico -industrial e que a empresa tem bastante
conhecimento; o mercado concorrente, que abrange indústrias de embalagens do mundo todo

e que foi sugerido que a empresa procure adquirir informações mais estratégicas,
principalmente sobre as empresas lideres no mercado; o mercado fornecedor o qual a empresa
possui bom relacionamento e onde a escolha dos mesmos é feita levando-se em consideração
os prazos oferecidos, o preço e a qualidade dos produtos e das matérias primas; e por fim são
analisados os canais de distribuição por meio de transporte rodoviário, marítimo, e em casos
de urgência na entrega, por transpo rt e aéreo infra-estrutura de transporte. Dentro do Brasil,
porem, a logística é um fator agravante na determinação do tempo de entrega dos produtos,
trazendo desvantagem na competitividade com indústrias de outros países.
No macro ambiente foi visto que a C-Pack não realiza uma análise direta sobre os
fatores externos, no entanto está de certa forma bem posicionada aos acontecimentos

e
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tendências mundiais. As embalagens produzidas pela C-Pack possuem forte influência dos
gostos e preferências da sociedade. Quanto aos fatores politicos e legais, a empresa est á bem
adaptada as regulamentações de cada pais que exporta. Isto se toma uma oportunidade diante
da concorrência, que inclui empresas que continuam produzindo sem as devidas precauções a
essas regulamentações. Quanto ao cenário econômico,

as constantes mudanças são

acompanhadas pela empresa de maneira indireta, onde, de certo modo, existe uma nog d- o do
estado da economia mundial. 0 mercado para a indústria de embalagens está crescendo ano a
ano, o que também influencia no crescimento da concorrência mundial. No ambiente
tecnológico foi possível observar que o monitoramento das tendências tecnológicas é urna
atividade destacável dentro da C-Pack. A empresa está constantemente atualizando o portfolio
de produtos oferecidos aos seus clientes, inovando e acompanhando as principais novidades
do mercado de embalagens.
Com o diagnostico realizado, foi possível atender ao quarto e ultimo objetivo
especifico que visou à elaboração de propostas relacionadas a analise ambiental para o
processo de exportação dos produtos da C-Pack Creative Packaging S/A. Foram propostas
açôes viáveis para a empresa, relacionadas ao ambiente interno e externo. Para o primeiro
sugeriu-se

a

contratação de mais um profissional para auxiliar nas atividades de comércio

exterior; no âmbito financeiro, foi sugerida a confecção de um orçamento para
departamento de comércio exterior, possibilitando

a

o

organização recursos destinados a

atividades estratégicas; quanto a comunicação, além do desmembramento do composto de
marketing para o mercado internacional, é sugerido que a C-Pack invista na adaptação dos
meios de comunicação para os idiomas mais utilizados pelos clientes como a tradução a sua
web site para diferentes idiomas, pois é a janela da empresa para o mundo e acessível para
qualquer pessoa. Quanto ao ambiente externo, de maneira geral, foi sugerido um maior
monitoramento do mercado concorrente e suas estratégias do ambiente politico/legal, das
mudanças e tendências econômicas — principalmente dos países em desenvolvimento-, e
quanto ao fator tecnológico, sugeriu-se a atualização da ferramenta de comunicação mundial,
a sua web site.
A partir das perspectivas analisadas e dos resultados encontrados, considera-se que o
gestor da C-Pack ganha diferentes perspectivas baseadas em uma nova visão de seu negócio,
passando a contar com informações solidas, consolidadas e altamente estratégicas, o que
confere a empresa um novo diferencial competitivo e uma poderosa ferramenta de apoio à sua
tomada de decisões.
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0 presente trabalho traz a possibilidade da realização de diversos estudos_
Principalmente por se tratar de uma análise de ambiente de marketing internacional, que, para
a C-Pack traz a oportunidade da realização de um planejamento estratégico de marketing
internacional. Ainda voltado para a empresa, é possível explorar as diferentes areas aqui
estudadas - corno a de produção, de recursos humanos, financeira e comercial - ampliando a
visão da realidade desses ambientes, propondo melhorias quando necessário.

0 processo de internacionalização de empresas catarinenses ainda é um terna pouco
explorado pelo curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Sendo
assim, sugere-se a realização de pesquisas semelhantes em outras organizações, a fim de
conhecer a realidade e aprimorar os processos de acordo com o ambiente competitivo
internacional.

Após a realização da presente pesquisa, conclui-se que o conhecimento adquirido
deve ser repassado adiante, que o método adotado para compreender a situação atual de urn

negócio pode ser utilizado em outros estudos. Neste sentido, é sugerido que este tema seja
incluído em disciplinas disponíveis no curso, ou que seja desenvolvida uma disciplina
optativa especifica.
Diversos outros estudos podem derivar deste, recomenda-se a

aplicação da

metodologia aqui proposta em outras organizações de portes diferentes de forma a confirmar a

aplicabilidade deste método de análise.
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APÊNDICE A — Roteiro semi-estruturado de entrevista

PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
• Por que a empresa decidiu exportar?
• Vocês tinham alguma ideia sobre o mercado dos países que pretendiam exportar seus
produtos?

DIAGNOSTICO DO AMBIENTE DE MARKETING INTERNACIONAL
Elementos internos
Produção

• Rapidez, flexibilidade, qualidade, confiabilidade, e custo
• A empresa possui flexibilidade para atender os diferentes pedidos de diferentes
clientes?
• Possui certificados de qualidade para os produtos? Quais são?
• Cumprimento de prazos de entrega. Consegue cumprir? E quando ha algum problema,
o que fazem?
• Investem em inovação? De que maneira?
• Alinhar as pessoas para com os objetivos
• Os funcionários em geral têm conhecimento de que a empresa exporta seus produtos?
• A empresa possui apoio de seus executivos para a exportação? De que maneira?
• O funcionário responsável pelo comércio exterior possui formação na area? Quais
cursos fez? Possui bom nível de inglês?
Recursos Financeiros
• Empresa possui capital para investir no comércio internacional?
• Crise do Mar afetou os negócios. Como superou?
• A empresa possui um orçamento especial para a area de exportação? Como é feito?
• Como e administrado o fluxo de caixa dos produtos exportados? Explique una pouco
sobre as "manobras" realizadas para manter as vendas em épocas de grande
volatilidade do dólar.

•
•
•
•
•
•

Comercial
Produto
Estratégia de produtos.
Possui estratégia de vendas internacionais? Participação no mercado internacional
(aumento das vendas em x meses...)
Qual o diferencial do produto oferecido aos clientes internacionais? As vantagens
apresentadas?
Falar sobre as opções para o cliente adaptar seu produto. Diversos modelos, formas,
tamanhos?
Possui patente de algum produto?
Quais os serviços oferecidos aos clientes internacionais? Call Center, entre outros.
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•

E a marca, já possui relevância internacionalmente? Como estão trabalhando corn
isso?
• Posicionamento e imagem do produto, como são administrados?

•
•

Prep
Como é feita a formação de preços? Quais custos envolve?
E quais as diferenças de preços para cada pais? Em que é baseada essa diferenciação?

Distribuição
• Como são formuladas as estratégias de distribuição? Como se diferenciam de cada
pais?

•

Qual é o canal de vendas? Possui equipe de vendas direta ao cliente? Falar sobre os
métodos - internet, telefone, visitas...)

Comunicação
• Como é feita a comunicação com os mercados internacionais? Quais as ferramentas
utilizadas para divulgar os produtos?
• A comunicação é diferenciada (adaptada) para cada mercado, ou possui um padrão
geral?
• Possui adaptação quanto à cultura, idioma, economia, fatores politicos, legais?
Elementos externos
Análise de mercado (Microambiente)
Consumidores
• Como é feita a investigação dos possíveis consumidores internacionais?
• Como é feita a análise do potencial comprador? Baseado em quais dados?
Concorrentes
• Quais são os principais concorrentes no mercado internacional? Qual o diferencial de
cada um?
• Quais informações vocês têm sobre a concorrência? E. feita alguma pesquisa para
poder conhecê-la? O que fazem coma informação?

Fornecedores
• Quem é responsável pela escolha dos fornecedores? (equipamentos, matéria prima,
serviços em geral)
• Como é feita a escolha? (prazos, pregos e que forneçam produtos e matérias primas de
•
•
•
•
•

qualidade)
A empresa costuma usar sempre os mesmo fornecedores ou substitui? Em quais casos?

Canais de distribuição (Logística)
A empresa trabalha com seu próprio sistema de transporte. C-log.
Também utiliza o C-log para encomendas internacionais?
Como é despachado o produto internacionalmente?
E feita uma pesquisa das possibilidades de transporte existentes em cada pais?
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Macro ambiente
Ambiente social/ cultural
• Idioma
• Mercado com proximidade psicológica,
• Imagem sócio-ambiental da empresa.

•

Politico/ Legal
Leis que regulam o negócio
Fazem algum tipo de pesquisa antes?
Políticas internas, apoio do governo

•
•
•
•

Econômico
Efeitos das mudanças econômicas—como influenciam nas vendas
Tendências na renda e nos padrões de consumo influenciam
Taxas, restrições que envolvem a comercialização.
Seleção de mercado por economia local?

•
•

Fatores Tecnológicos
• Investimento em P&D? Quanto?
• Como acompanha as tendências tecnológicas?
• Criação de novos produtos — reciclagem,
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ANEXO 1— Imagens dos produtos da C-Pack

Diferentes terminaçaes

Tubo com tampa dogdora

Tampas
Embalagem prerriada

