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Resumo 
O objetivo do projeto é de comparar as capacidades de          
internacionalização entre empresas de países     
emergentes e desenvolvidos, como cada uma realiza as        
etapas do processo de internacionalização, e      
compreender o mercado atual e as demandas e        
capacidades de produção, estratégias de comércio e as        
vantagens de se internacionalizar. Trata-se de um       
estudo bibliográfico, com a técnica de análise de        
conteúdo, sobre as características do processo de       
internacionalização de empresas nos últimos dez anos.       
Percebe-se que o protecionismo de mercado é uma das         
barreiras na internacionalização das empresas dos      
países emergentes. 

Introdução  
Segundo Beluzzo (1995) pode-se explicar o conceito de        
globalização através da multiplicação e da intensificação       
das relações estabelecidas entre os agentes econômicos       
situados nos mais diferentes pontos do mundo, trata-se        
de um processo onde para se avançar, requer        
principalmente a abertura dos mercados nacionais e com        
isso a destruição de barreiras que separam os países         
uns dos outros. O crescente número de países adotando         
a ideologia do mercado livre, a transferência do processo         
de mudança do centro de gravidade econômico para os         
países em desenvolvimento e as novas oportunidades       
de mercado, criadas por meio da abertura das fronteiras         
ao comércio, investimentos e transferência de      
tecnologias, são as forças que impulsionam a       
globalização e a internacionalização das empresas      
(GOVINDARAJAN & GUPTA, 2001 p.6-8). 

Material e Métodos 
Por ser um estudo de cunho exploratório, utilizou-se o         
método da pesquisa bibliográfica com técnica de análise        
de conteúdo. A vantagem deste método reside no fato         
de permitir a cobertura de uma gama de fenômenos         
muito mais ampla do que aquela que a obtida         
diretamente (GIL, 2007). Para realização da pesquisa       
foram selecionados artigos em revistas científicas      
classificadas pelo indicador Qualis da CAPES: A1, A2,        
B1 e B2, que possuem em seu título ou resumo o tema            
Capacidade de Internacionalização. O período     
selecionado para pesquisa em periódicos nacionais e       
internacionais foi dos últimos dez anos (2010-2019). 

Resultados e Discussão 

Os estudos sobre internacionalização de empresas      
seguem duas linhas distintas. A primeira focada em        
aspectos econômicos tende a tomar o processo de        
internacionalização da firma como fundamentado na      
racionalidade econômica. A outra linha tem uma       
abordagem mais comportamental e tende a concentrar       
foco nos fatores subjetivos do processo decisório de        
investimento no exterior, assumindo o processo de       
internacionalização como uma sequência gradual de      
ajustes a fatores da firma e de seu ambiente         
(BARRETO; ROCHA, 2003 apud Urban, 2006). As       
empresas das economias emergentes utilizam a      
internacionalização para obter vantagem competitiva nos      
mercados internacional e doméstico, por meio do       
desenvolvimento e da aquisição de novas capacidades       
ou da exploração de suas vantagens específicas (Gaur,        
Kumar & Singh, 2014). Nas economias emergentes, os        
relacionamentos entre as empresas e as instituições       
normalmente envolvem assimetrias consideráveis de     
informação e altos custos de transação, e a        
diversificação dos produtos é estimulada para minimizar       
os riscos. Nos países desenvolvidos, características      
opostas prevalecem, estimulando as empresas a      
restringir suas linhas de produtos, o que por sua vez as           
levam a basear seus recursos de competitividade na        
produção eficiente ou em economias de escopo (Mayer        
& Peng, 2005). 

 Conclusões 
No presente artigo foi observado o comportamento das        
organizações de países desenvolvidos e países      
emergentes e para se obter resultados satisfatórios no        
campo da internacionalização a gestão de mercados       
culturalmente distintos é essencial. A escolha de       
estratégias internacionais apropriadas permite que a      
empresa se transforme numa corporação global. O       
protecionismo de mercado, no entanto, foi uma barreira        
na internacionalização de países emergentes,     
levando-os a ter baixa competição e pequena demanda        
pelos seus produtos. 
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