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Resumo 

As práticas protecionistas atuais, mostram a 
necessidade de evolução das empresas no ambiente 
globalizado para a manutenção da competitividade. 
Baseado no livro Business Besides Borders este 
relatório procura identificar as barreiras influenciadoras 
de comércio apresentadas e de como geram inovações 
para a continuação do comércio com o mínimo de 
prejuízo possível. A pesquisa é aplicada, de cunho 
descritivo e explicativo. 

Introdução  

Onzoño e Ichijo (2018) afirmam que globalização é um 
processo derivado da economia e outras áreas da 
sociedade, e tem sido um dos fatores mais importantes 
no desenvolvimento de negócios atuais. Porém, eventos 
como a crise de 2008, o Brexit, a eleição de Donald 
Trump, aumento da xenofobia etc., têm reduzido o 
volume de investimento internacional e elevado as ações 
protecionistas, como o aumento da resistência à 
globalização e ao livre comércio. Os interesses 
específicos de uma nação passam a ir contra os globais, 
danificando laços e negociações, contribuindo para a 
“desglobalização”, termo adotado para definir essas 
inclinações e ideias atuais na economia (Schillinger, 
2017). O aumento das medidas restritivas de grandes 
países é visto como ameaça ao livre comércio e, os 
países emergentes aproveitam para também inserirem 
suas tarifas, como: etiquetagem, anti dumpin, testes etc. 
(Nascimento, 2004). Neste contexto, as Empresas 
Multinacionais se veem em ambientes comerciais 
instáveis, obrigando-se à inovar para competir e elevar 
sua legitimidade internacional, não apenas encontrando 
novas maneiras de operar além-fronteiras, mas também 
contribuindo para melhorar as relações internacionais. 

Material e Métodos 

Pesquisa bibliográfica, usando para análise o livro 
Business Besides Bordes, de 2018 por Onzoño e Ichijo, 
sendo 15 artigos referentes ao tema: Companhias na 
Era do Populismo Anti-globalizacional. Quanto à 
natureza da pesquisa, ela é aplicada, pois identifica os 
diferentes fatores que atrapalham o fluxo normal do 
comércio internacional. A abordagem é qualitativa, 
implicando na verificação de fatores de uma área de 
estudo. De cunho descritivo e explicativo, pois expôs as 
características de determinada situação, além de 
identificar os fatores que podem contribuir para que algo 
ocorra. 

Resultados e Discussão 

A amostra de textos, apresentou uma diversidade de 
universidades filiadas aos autores: de 17 universidades, 
47,06% são europeias, destas 5,88% são internacionais 
com o Brasil. 23,53% são da América Latina, 11,76% 
chinesas, e 5,88% filipina, americana e japonesa 
respectivamente. Foram encontradas 10 principais 
barreiras, e a partir delas observou-se que 
“Protecionismo”, “Populismo”, “Nacionalismo”, 
“Sentimento Anti-Elite”, “Barreiras Tarifárias Internas e 
Externas” e “Liberalismo” foram citadas em apenas um 
ou dois artigos cada. Já as palavras “Recursos” e “CEO” 
apareceram em dez e nove artigos cada, totalizando 
58,82% e 52,94% do total, sendo citadas 33 e 70 vezes 
respectivamente. E por último, as barreiras de 
“Tecnologia” e “Diversidade” foram citadas em todos os 
artigos, 90 e 93 vezes respectivamente. De maneira 
indireta, esta análise destacou as barreiras que os 
autores dos artigos julgam ser as mais influentes para a 
internacionalização de empresas. De acordo com o livro, 
a diversidade de culturas e de tecnologias são os fatores 
que podem influenciar em grande escala, seguidos muito 
perto pela quantidade de recursos viáveis e pelo perfil do 
CEO ideal à internacionalização. 

Conclusão  

Conclui-se que a internacionalização das empresas é um 
processo repleto de obstáculos que podem dificultar a 
inserção ao mercado mundial. Em relação às barreiras, 
um dos fatores de influência é a diversificação do acesso 
à recursos como tecnologia, visto sua capacidade de 
tornar produtos obsoletos facilmente, e o segundo fator 
de destaque é a proteção ao produto interno do país. 
Levando em consideração sua relevância, o livro 
analisado descreve a importância de ter um CEO 
conectado com os ideais da empresa que busca a 
internacionalização. O CEO ideal seria aquele que 
conseguiria planejar o futuro de uma empresa levando 
em consideração todos os seus fatores de influência.  
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