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QUAIS CAPACIDADES PRECISO DESENVOLVER PARA INTERNACIONALIZAR 

MINHA EMPRESA DIGITAL? 

As capacidades gerenciais dos fundadores de empresas Born Digital 

RESUMO 

As Born Digital são empresas que nascem no ambiente digital, ou seja, possuem estruturas 

digitais que dependem da internet para produção, operação e entrega de processos. Por mais 

que tenham espaços físicos, como escritórios, grande parte da empresa fica alocada em um 

ambiente online. Por isso, essas empresas possuem uma facilidade maior para ultrapassar 

fronteiras, e muitas vezes operam em mais de um país. Nos primeiros anos de vida, o sucesso 

ou fracasso dessas empresas podem depender dos fundadores e de suas capacidades.  O objetivo 

desta pesquisa é compreender, a partir da Teoria do Alto Escalão, como as capacidades 

gerenciais dos fundadores de empresas digitais dão suporte para a sua internacionalização. 

Busquei aprofundar no entendimento de como uma capacidade individual pode impactar a 

internacionalização. Para cumprir com esse objetivo, pretendo responder a seguinte pergunta 

de pesquisa: Como a internacionalização de uma empresa que nasce digital é influenciada pelas 

capacidades gerenciais de seu fundador? Para isso, fiz um estudo de caso múltiplo com quatro 

empresas digitais, duas delas se internacionalizaram acidentalmente, e duas intencionalmente.  

Palavras-chaves: Born Digital, Capacidade Gerencial, Capacidade Organizacional, Fundador. 

 



WHICH CAPABILITIES DO I NEED TO DEVELOP TO 

INTERNATIONALIZE MY DIGITAL COMPANY? 

The managerial capabilities of the born digital companies’ founders 

ABSTRACT 

The Born Digital companies are a specific type of organization created in a digital environment. 

Those companies have a digital structure highly dependable on the digital for production, 

operation, and process delivery. Even though they have physical assets like offices, the most 

significant part stays allocated in an online environment. Therefore, these companies overcome 

borders more easily, and they often operate in more than one country. At the beginning of the 

company's life, its success or failure may depend on the founders and their capabilities. Using 

the Upper Echelon’s Theory, this research aims to investigate this research aims to investigate 

how the managerial capabilities support the company’s internationalization. I focused on how 

an individual capability may impact internationalization. To fulfil this objective, I intend to 

answer the following research question: How does the founder’s managerial capabilities 

influence the internationalization of a born digital company? Thus, I conducted a multiple case 

study with four Brazilian digital companies, two of them internationalized accidentally and two 

intentionally.  

Keywords: Born Digital, Managerial Capability, Organization Capability, Founder. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas que nascem digitais, chamadas Born Digital, têm revolucionado os 

setores em que estão inseridas, ultrapassando fronteiras. As empresas Born Digital (BD) são 

empresas que desde sua criação possuem estruturas digitais que dependem da internet para 

produção, operação e entrega de processos (Monaghan et al., 2020). A globalização do mercado 

e os avanços tecnológicos contribuíram para a diminuição dos custos de transação, permitindo 

uma internacionalização cada vez mais precoce de novos empreendimentos (Knight & 

Cavusgil, 2004; Mcdougall, 1989). Os recursos financeiros, humanos e tangíveis dessas 

empresas podem ser escassos; ainda assim, sua inovação, seu conhecimento e suas capacidades 

permitem que se internacionalizem cedo (Knight & Cavusgil, 2004; McDougall et al., 1994). 

Os responsáveis pelo gerenciamento desses recursos nos primeiros anos de vida dessas 

empresas são os seus fundadores, que podem garantir o sucesso ou fracasso (Kraus et al., 2019). 

Os fundadores não seguem planos de negócios totalmente fechados, e nem seguem 

uma trilha pré-definida (Kraus et al., 2019). A Teoria do alto escalão explica como as 

características desses fundadores pode influenciar o desempenho da empresa (Hambrick, 2007; 

Hambrick & Mason, 1984). Eles costumam ser pessoas alertas, que usam a informação a seu 

favor para criar oportunidades para a empresa (McDougall et al., 1994). Esse estado de alerta é 

influenciado por suas características psicológicas e observáveis (Hambrick, 2007; Hambrick & 

Mason, 1984), como por exemplo, a orientação internacional, antigas empresas em que 

trabalhou e experiências internacionais. Uma pessoa aberta a ter uma experiência internacional 

e dinheiro para investir, pode conduzir um negócio em diversas partes do globo (Oviatt & 

Mcdougall, 1994). Entretanto, o sucesso internacional de uma Born Digital parece depender 

das Capacidades Gerenciais e da network de seus fundadores. 

A Capacidade Gerencial é a capacidade do fundador de perceber e entender as 

oportunidades, é uma forma de coordenar criativamente elementos específicos, descobrindo a 

melhor forma de resolver problemas que aparecem (Teece, 2012). Os fundadores são os 

principais tomadores de decisão no início das operações, e por estar no topo da hierarquia de 

decisões acabam impactando o futuro da empresa (Carpenter et al., 2004). Para garantir esse 

sucesso, é necessário que eles tenham uma combinação de capacidades que os tornam capazes 

de gerenciar recursos através de fronteiras (McDougall et al., 1994). E não basta apenas ter essa 

combinação de capacidades, o fundador deve ter a Capacidade Gerencial de aproveitar as 
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oportunidades e usar as capacidades no momento certo (Adner & Helfat, 2003; Corrêa et al., 

2019a; Helfat & Peteraf, 2015).  

Existem dois fatores fundamentais para entender as empresas modernas; no nível 

macro, a tecnologia, e no nível micro, os tomadores de decisão (Coviello et al., 2017). A maior 

parte dos estudos sobre internacionalização são feitos com grandes empresas (Vadana et al., 

2019), em países desenvolvidos (Zander et al., 2015). Os estudos de empreendedorismo 

internacional atestam que o fundador tem que ficar atento às oportunidades e saber usar as 

capacidades, a intenção dessa pesquisa é mostrar empiricamente como as capacidades 

gerenciais influenciam a internacionalização.  

Portanto, o objetivo desta pesquisa é compreender como as Capacidades Gerenciais 

dos fundadores de uma empresa digital dão suporte para a internacionalização precoce dessas 

empresas Born Digital. Busquei assim aprofundar no entendimento de como uma capacidade 

individual pode impactar a internacionalização. Para cumprir com esse objetivo, fiz um estudo 

de caso múltiplo com quatro empresas digitais, com o fim de responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como a internacionalização de uma empresa que nasce digital é influenciada 

pelas capacidades gerenciais de seu fundador? O trabalho possui os seguintes objetivos 

intermediários: 

1. Identificar quais são as Capacidades Gerenciais (relacionadas a tecnologia e 

internacionalização) do(s) fundador(es) da empresa que facilitam a internacionalização. 

2. Propor um framework que explique como as capacidades gerenciais influenciam a 

internacionalização da empresa digital. 

Proponho, com essa pesquisa, um framework que responde como as capacidades 

gerenciais auxiliam no processo de internacionalização, contribuindo para a literatura de 

empreendedorismo internacional. O dividi nas seguintes seções: uma revisão da literatura, os 

procedimentos metodológicos que foram utilizados na pesquisa, os resultados, a discussão e, 

para finalizar, a conclusão do estudo. 

2. REVISÃO DE LITERATURA   

2.1. Capacidades Gerenciais do Fundador 
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Os proprietários de empresas são tomadores de decisão e acabam impactando o futuro 

da empresa por estar no topo da hierarquia de decisões (Carpenter et al., 2004). A Teoria do 

Alto Escalão de Hambrick e Mason (1984) foi um importante marco para entender como se 

estabelece uma relação entre os resultados de uma empresa (escolhas estratégicas e níveis de 

performance) e as características do alto escalão (psicológicas e observáveis).  

Figura 1 – Framework de Hambrick e Mason 

 

Fonte: Traduzido pela autora baseado em Hambrick (2007) e Hambrick e Mason (1984). 

Segundo Hambrick e Mason (1984) as características psicológicas são formadas pelo 

capital cognitivo e os valores desses indivíduos. Enquanto as características observáveis 

anunciam experiências anteriores, que podem influenciar o campo de visão e a forma de 

enxergar problemas enfrentados. Alguns exemplos de características observáveis: idade, tempo 

de ocupação de cargo, histórico das áreas dos cargos já ocupados, onde estudou, origem 

socioeconômica e situação financeira. Ambas as características influenciam a forma que um 

empreendedor irá enxergar um dado problema, afetando a interpretação que ele faz sobre 

situações do dia a dia. Essa interpretação determinará a sua percepção gerencial, induzindo 

assim a escolhas estratégicas que impactam a performance da empresa (Hambrick, 2007; 

Hambrick & Mason, 1984). Em uma empresa digital, é demandado que os empreendedores 

saibam transformar e recombinar as capacidades internas e externas da empresa e os recursos, 

o que chamamos de Capacidade Gerencial (Teece, 2012).  

A Capacidade Gerencial é a capacidade do fundador de perceber e entender as 

oportunidades, fazer as atividades acontecerem, e achar jeitos novos e melhores de integrar as 
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tarefas. É uma forma de coordenar criativamente elementos específicos, descobrindo a melhor 

forma de resolver problemas que aparecem (Teece, 2012). As características do fundador 

influenciam o processo de tomada de decisão e no desenvolvimento de suas Capacidades 

Gerenciais (Carpenter et al., 2004; Hambrick, 2007; Hambrick & Mason, 1984). A Capacidade 

Gerencial é a capacidade dos gerenciadores de criar, integrar e modificar as atividades e 

recursos das empresas (Adner & Helfat, 2003; Helfat & Martin, 2015).  

A partir da literatura de empreendedorismo internacional, e com base nas proposições 

de Hambrick e Mason (1984) e Adner e Helfat (2003), proponho sintetizar as capacidades 

gerenciais internacionais em três atributos principais: Capital Humano Internacional, Capital 

Social Internacional e Capital Cognitivo Internacional. O Capital Humano proporciona a 

expertise necessária para o processo de tomada de decisão, o Capital Social proporciona 

informações necessárias e o Capital Cognitivo cria as tendências únicas nas ações (Adner & 

Helfat, 2003). Sendo possível, apesar de não ser o objetivo desse trabalho, medir a Capacidade 

Gerencial através desses fatores (Corrêa et al., 2019). 

O Capital Social são os recursos e capacidades derivados de uma network, através de 

uma rede de confiança, com normas de reciprocidade, e troca conhecimento (Woolcock, 1998). 

Ao fazer conexão com pessoas que compartilham dos mesmos valores, os indivíduos se tornam 

capazes de conquistar mais do que conquistariam sozinhos (Cope et al., 2007). O Capital Social 

permite que o fundador tenha acesso à informação, aumentando a seu Capital Cognitivo, o que 

influencia a tomada de decisão. (Adner & Helfat, 2003). No caso da internacionalização, a 

experiência internacional pode ser um grande diferencial na formação de network internacional 

(Cavusgil & Knight, 2015; Knight & Cavusgil, 2004; McDougall et al., 1994; Mcdougall et al., 

2003; Oviatt & Mcdougall, 1994). 

O Capital Cognitivo diz sobre as crenças do indivíduo, como também sobre estruturas 

de conhecimento utilizadas para a tomada de decisão (Walsh, 1995). São as presunções sobre 

os eventos presentes, futuros, alternativas e consequências (Adner & Helfat, 2003), que afetam 

a forma em que problemas são vistos, consequentemente afetando a tomada de decisão 

(Hambrick & Mason, 1984). A base cognitiva também afeta a formação de network, ou seja, 

influencia o Capital Social (Adner & Helfat, 2003). Uma orientação cognitiva está relacionada 

a estrutura cognitiva de um domínio de um conhecimento, a partir dessa estrutura, é feita a 

aquisição, armazenamento, transformação e uso daquela informação, levando a ações 
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estratégicas (Walsh, 1995; Xu, 2016). Na literatura de Internacionalização de empresas Born 

Digital, foram identificadas três orientações cognitivas, orientação de negócio internacional 

(Story & Barbuto, 2011), a orientação tecnológica (Swan, 1995) e a Adaptação cultural (Story 

& Barbuto, 2011). Esses atributos dão base para melhor aproveitamento das experiências, 

permitindo a formação de um Capital Humano Internacional. 

O Capital Humano se refere aos conhecimentos, informações, ideias e habilidades 

aprendidas a partir de treinamentos e formações educacionais (Becker, 2002). O Capital 

Humano também é afetado por experiências de trabalho anteriores, o aprendizado pode ser 

desenvolvido através de atividades do dia a dia (Adner & Helfat, 2003). Em relação à 

internacionalização precoce das Born Digital, é necessário que o fundador desenvolva uma 

inteligência cultural, uma capacidade de adaptar em novos contextos culturais (Jie & Harms, 

2017); tenha um conhecimento do mercado internacional, busque por oportunidades de 

mercado onde quer atuar (González-Benito et al., 2008); e tenha um conhecimento tecnológico, 

para fazer o melhor uso possível da tecnologia (Kraus et al., 2019). 

Em suma, a extrema dependência dos fundadores só se dissipa de cinco a dez anos 

depois do nascimento da empresa, a depender do tipo de segmento e das particularidades do 

negócio (Teece, 2012). No começo das atividades, os fundadores estão no centro do processo 

de uma internacionalização.  O fundador tem que tomar decisões difíceis, em relação aos 

recursos e capacidades da organização. Essas decisões são influenciadas pelas suas Capacidade 

Gerencial e sua visão em relação a capacidades organizacionais (Zahra et al., 2006). Existem 

algumas características e capacidades que influenciam a tomada de decisão do fundador em 

relação a internacionalização da empresa, elas são necessárias para o desenvolvimento da 

Capacidade Gerencial e consequentemente desenvolvimento de capacidades organizacionais. 

Como por exemplo, alguns autores evidenciam a importância da orientação empreendedora 

internacional (Cavusgil & Knight, 2015; Knight & Cavusgil, 2004; Zander et al., 2015), da 

proatividade, da percepção de risco, da visão de negócio, do comprometimento, de saber 

explorar as oportunidades (Cavusgil & Knight, 2015; Knight & Cavusgil, 2004; Zander et al., 

2015), da flexibilidade, da adaptabilidade e de experiências internacionais anteriores (Zaheer et 

al., 2019).  

2.2. Born Digital 
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Uma empresa Born Digital é um tipo de empresa que já nasce dentro do ambiente 

digital. Essas empresas podem ser chamadas de new technology-based firms (NTBFs), internet-

based firms, ibusiness, high-tech firms, e-commerce companies, digital information goods 

providers (Vadana et al., 2019). São empresas que desde sua criação possuem estruturas digitais 

que dependem da internet para produção, operação e entrega de processos (Monaghan et al., 

2020). Elas podem ser totalmente digitalizadas ou usar a digitalização em parte dos processos 

(Nambisan, 2017; Vadana et al., 2019). Há um espaço no ambiente online em que a estrutura 

digital dessas empresas fica alocada, embora elas também possam ter espaços físicos que não 

demandam tanto investimento, como escritórios ou depósitos (Monaghan et al., 2020; 

Nambisan, 2017). Quando existentes, as estruturas físicas das empresas digitais costumam ficar 

em seu mercado local (Coviello et al., 2017). Segundo Monaghan et al. (2020), podemos dividir 

as empresas Born Digital em quatro tipos: empresas de plataforma, empresas de solução digital, 

empresa de e-commerce ou varejo, e produtoras de conteúdo digital. Para ser considerada uma 

empresa digital não basta ser uma empresa física com parte do negócio digitalizada. A empresa 

precisa ter um modelo de negócio digital, em um mercado digital e que use tecnologia digital 

em sua distribuição (Monaghan et al., 2020).  

A tecnologia altera o modo de criar e apropriar valor para a empresa (Correani et al., 

2020), o que leva as empresas a estabelecerem práticas de gestão que estão integradas em seu 

modelo de negócio e estratégia digital (Matt et al., 2015). A estratégia digital da empresa deve 

prover uma direção para o negócio, sempre redirecionando esforços quando necessários (Ross 

et al., 2017). A tecnologia facilita muitos processos organizacionais e promove diversas 

oportunidades através de um novo tipo de infraestrutura (Kraus et al., 2019), e um novo 

relacionamento com os clientes (Matt et al., 2015). A performance competitiva é melhorada ao 

aumentar a flexibilidade dos produtos e serviços, ao apoiar uma evolução consistente com as 

necessidades dos clientes (Correani et al., 2020), e ao investir em capital humano altamente 

qualificado, ao invés de recursos físicos (Coviello et al., 2017). 

As tecnologias digitais permitiram uma grande mudança nos modelos de negócio, 

transformando segmentos e permitindo que as empresas já nascessem digitalizadas. Assim, se 

estabelece uma nova forma de empreendedorismo, o Empreendedorismo Digital (Kraus et al., 

2019). Os empreendedores desses negócios colocam em risco uma indústria que antes era 
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altamente estabelecida e provocam mudanças no panorama competitivo (Davidson & Vaast, 

2010). A digitalização possibilitou uma transformação disruptiva de segmentos de mercado.  

Nessa pesquisa utilizo a definição de Empreendedorismo como “o processo de 

desenho, lançamento e execução de um novo negócio” (Hsieh & Wu, 2019, pg.2). O processo 

envolve reconhecer e aproveitar as oportunidades, criando valor novo, transformando essas 

oportunidades em produtos ou serviços comercializáveis e assumindo riscos (Hull et al., 2007). 

E defino Empreendedorismo Digital como “uma subcategoria do empreendedorismo em que 

algumas coisas, ou tudo, que seria físico em uma organização tradicional se torna digitalizado” 

(Hull et al., 2007, pg. 293). Como exemplo, podemos citar a área de marketing, vendas, o 

próprio produto ou serviço, distribuição dos produtos/serviços, interação com stakeholders, 

local de trabalho e atividades internas de operação (Hull et al., 2007). A digitalização facilita a 

criação de inúmeras oportunidades (Hull et al., 2007).  

As empresas digitais possuem podem possuir poucos recursos o que pode acarretar, no 

começo das operações, em uma dependência de seus fundadores, e de suas habilidades de lidar 

com os recursos (Hull et al., 2007; Kraus et al., 2019). Segundo a literatura de 

empreendedorismo digital, a rede de contato e a orientação de mercado do fundador são 

essenciais para a sobrevivência da empresa em um ambiente dinâmico e de rápida mudança 

(Coviello et al., 2017; N. E. Coviello, 2006; N. E. Coviello & McAuley, 1999; Monaghan et 

al., 2020). As plataformas promovem poderosas redes de contato, por isso, muitos 

empreendedores digitais apostam em modelos de negócio de plataformas ou ecossistemas 

digitais para o sucesso da empresa. O que oferece um potencial de crescimento rápido para a 

empresa (Kraus et al., 2019).  

A digitalização é mais do que uma ferramenta para as empresas, é uma mudança que 

exige das empresas novas capacidades (Nambisan, 2017; Ross et al., 2017). Essas capacidades 

permitem que a empresa melhor aproveite as oportunidades que surgem através do 

empreendedorismo digital. O digital fornece para as empresas uma quantidade considerável de 

dados dos usuários (Hanelt et al., 2021), que a empresa deve saber explorar para entender o que 

o seu público-alvo está procurando (Kraus et al., 2019; Vial, 2019). Os dados, quando bem 

utilizados, podem criar um efeito de network para a empresa a partir de interações e feedback 

dos usuários digitais (Hanelt et al., 2021; Kraus et al., 2019).  Em torno da empresa e do 

segmento, são formados ecossistemas digitais, um sistema que é colaborativo, auto 
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organizativo, escalável, formado por entidades heterogêneas que interagem entre si  (Hanelt et 

al., 2021; Kraus et al., 2019). Por mais que o fundador tenha um papel fundamental para o 

lançamento e crescimento da empresa, são as redes formadas em torno do negócio que 

permitem que ele se desenvolva. Isso significa que, dependendo do modelo de negócio da 

empresa, a empresa em certo ponto para de girar em torno do fundador e passa a ter como centro 

as interações sociais que acontecem em volta do produto ou serviço (Davidson & Vaast, 2010).  

Apesar desse tipo de empreendimento trazer diversas oportunidades, o empreendedor 

também tem que lidar com complexidades. Segundo Kraus et al. (2019), modelos de negócio 

totalmente dependentes de plataformas dependem do sucesso da tecnologia delas, e por isso, o 

empreendedor tem que acompanhar a rápida mudança tecnológica. Ademais, a empresa tem 

que lidar com regulações fiscais e legais que podem não estar estabelecidas em relação a novas 

tecnologias. A complexidade aumenta se a empresa atua em mais de um país, pois tem que lidar 

com diferentes regulações. Um outro ponto importante é o estabelecimento de confiança com 

os stakeholders, pode ser dificultada por não ter o contato face a face, o que gera uma 

despersonalização do negócio. E, por mais que a barreira de entrada para o empreendedorismo 

digital seja menor, hierarquias sociais limitam as possibilidades de se tornar um empreendedor  

(Kraus et al., 2019).  

Independente da complexidade, muitos empreendedores de Born Digital conseguem 

aproveitar os recursos da empresa e o mercado local com sucesso, conseguindo alcançar um 

desenvolvimento sustentável para a empresa. Esse sucesso pode ser explicado pelos seguintes 

fatores: posicionamento de mercado da plataforma da empresa; pelo capital de relacionamento, 

as redes de contatos estáveis, interações com os usuários e participantes, a orientação de 

mercado, e se as operações do negócio atendem as expectativas do consumidor (Kraus et al., 

2019). Entretanto, dependendo do modelo de negócio e segmento de atuação da empresa, a 

internacionalização é um passo natural do desenvolvimento dessas empresas, podendo até 

mesmo acontecer de forma acidental (Monaghan et al., 2020). Esse fenômeno acontece por 

alguma especificidade do mercado estrangeiro, que abre uma oportunidade de explorar os 

recursos da sua empresa, e pela facilidade da empresa de ter uma cadeia de valor digitalizada 

(Oviatt & Mcdougall, 1994; Vadana et al., 2019). 

2.3. Empreendedorismo Internacional 
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A globalização do mercado e os avanços tecnológicos, contribuíram para a diminuição 

dos custos de transação, tornando a internacionalização de empresas novas cada vez mais 

precoce (Knight & Cavusgil, 2004). A digitalização revolucionou a forma que as empresas 

operam entre fronteiras (Coviello et al., 2017). A internacionalização de empresas novas se 

tornou um fenômeno tão frequente, e com tantas particularidades, que as áreas de 

Empreendedorismo e de International Business (IB) se interseccionam, formando uma subárea 

dentro de IB, International Entrepreneurship (IE). Diferente de pesquisadores de IB, que focam 

nas atividades de grandes multinacionais, e os de empreendedorismo, que focam na criação de 

negócios e seus gerenciamentos, a área de IE possui como foco de estudo as atividades de novos 

empreendimentos que ultrapassam as barreiras domésticas (Oviatt & McDougall, 2000). 

International Entrepreneurship é uma área que compreende um tipo específico de 

empreendedor, aquele que é proativo, inovativo, aberto à riscos, pretende criar valor e extrapola 

as barreiras de um país (Mcdougall, 1989; Oviatt & McDougall, 2000). Tem como foco o estudo 

de empresas que desde os estágios iniciais de sua criação se engajam em negócios internacionais 

(Mcdougall, 1989).  

As empresas Born Digital (BD) podem ou não se internacionalizar, pois a 

internacionalização do negócio pode não ser do desejo do dono, ou interessante para o segmento 

da empresa. A internacionalização de uma BD depende da experiência internacional anterior do 

fundador, conhecimentos técnicos da indústria em que a empresa está inserida, orientação de 

mercado e capacidade de explorar as oportunidades (Mcdougall et al., 2003). Dependendo do 

seu segmento de mercado, pode ser mais complexo para uma empresa BD se internacionalizar. 

Um possível motivo são as diferentes regulamentações e leis, levando mais tempo para que a 

internacionalização ocorra (Kraus et al., 2019). Alguns autores acreditam que essas empresas 

domésticas estão focadas em sobrevivência, ao invés de crescimento (Sapienza et al., 2006), 

outros argumentam que a internacionalização também é uma forma de sobrevivência (Fariborzi 

& Keyhani, 2018). Essa pesquisa está interessada em empresas que desde sua criação já 

desenvolviam capacidades para se internacionalizar, ou já nascem internacionais.  

2.3.1. Internacionalização de Empresas Born Digital  

A globalização ajudou na homogeneização das preferências do consumidor, 

simplificando o processo de desenvolvimento de produtos que agradam além das fronteiras, e 

ajudando no posicionamento de marcas em mercados de fora. O avanço das tecnologias 
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interferiu nos métodos de produção, transporte, e logística interna, facilitando o crescimento da 

atuação internacional  (G. A. Knight & Cavusgil, 2004).Pesquisadores de empreendedorismo 

internacional (Coviello et al., 2017; Mcdougall, 1989; Monaghan et al., 2020; Oviatt & 

McDougall, 2005; Zander et al., 2015)afirmam que as teorias de internacionalização pioneiras 

apresentam limitações quando usadas para explicar o fenômeno de empresas digitais que se 

internacionalizam precocemente. Essas teorias focadas em multinacionais foram desenvolvidas 

a partir de uma outra perspectiva, elas colocam como etapas necessárias para 

internacionalização o tamanho da empresa, quantidade de recursos, maturidade, saturação do 

seu mercado doméstico e condições estáveis e homogêneas do mercado em que a empresa pensa 

em entrar (McDougall et al., 1994; Oviatt & Mcdougall, 1994).  Atributos que nem sempre 

fazem sentido analisar quando se fala de uma Born Digital. 

As Born Digitals são empresas com uma estrutura física pequena, pois sua estrutura 

principal fica alocada em um espaço online, o que implica em um processo de 

internacionalização diferente da internacionalização de empresas multinacionais. Elas muitas 

vezes fazem parte de um mercado volátil, podem possuir pouca experiência, até mesmo dentro 

do mercado doméstico (McDougall et al., 1994; Oviatt & Mcdougall, 1994). Apesar disso, elas 

são flexíveis e escaláveis, o engajamento com os clientes, automação e efeitos da network 

ajudam na sua internacionalização (Monaghan et al., 2020). Por possuir parte de sua estrutura 

em um espaço digital, a conexão com mercados em outras partes do mundo pode ser instantânea 

para esse tipo de empresa (Monaghan et al., 2020; Vadana et al., 2019a). Além disso, o modelo 

de negócio de uma empresa digital permite que o produto atravesse oceanos e fronteiras sem 

que seja necessário empregar esforços para encontrar clientes, a sua internacionalização pode 

acontecer sem que seja esperada. A internacionalização de uma empresa Born Digital pode 

acontecer desde sua criação, ou pouco depois de começar as atividades, e ela pode ser 

intencional, ou pode ser acidental/sem intenção (Hennart, 2014).  

As empresas Born Digital que possuem recursos escassos podem ficar dependentes de 

contratos informais para o uso de recursos estrangeiros (Cavusgil & Knight, 2015; Knight & 

Cavusgil, 2004; Oviatt & Mcdougall, 1994). Para isso, é benéfico ter relação com diversos 

atores da rede como outros fundadores, executivos seniores, e venture capitalists (Monaghan 

et al., 2020). A internacionalização desse tipo de empresa pode ser explicada pela capacidade 

de programação, sensibilidade cultural, networks internacionais, adaptabilidade para monetizar 
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entre fronteiras, e a capacidade de reconfigurar o modelo de negócios (F. Cahen & Borini, 

2020). Elas conseguem se internacionalizar sem investir em produção, vendas ou até mesmo 

suporte no país em que decide atuar. Para tal, é possível gerenciar dados de tráfico de dados e 

analisar quais mercados são atrativos para o negócio (Coviello et al., 2017).  

Essas empresas precisam de parcerias estratégicas em que possam construir uma 

relação de confiança. Os membros de empresas de investimento são pessoas bem posicionadas 

no segmento onde essas empresas digitais buscam legitimação e fonte de investimento, mas 

além disso, é importante que consigam conselhos estratégicos. Não ter uma boa relação pode 

implicar em perda de legitimidade (Garg & Eisenhardt, 2017). Esses contatos experientes 

podem utilizar a própria rede de contatos, diminuindo a “liability of outsidership” das empresas 

digitais (Li & Fleury, 2020; Ojala et al., 2018). Algumas empresas digitais têm implementada 

uma estratégia para captação de clientes através de uma Application Programming Interface 

(API). A interface é construída de forma que, sem recursos ou esforços, os clientes podem 

interagir com a plataforma fomentando o seu crescimento (Monaghan et al., 2020). A tecnologia 

permite a interação direta com os usuários e criação de comunidades, que dependendo do 

modelo de negócio, os permite produzir, desenhar, inovar, distribuir, enquanto consomem 

(Chandra & Coviello, 2010).  

Segundo Monaghan et al. (2020), outra especificidade dessas empresas digitais é a 

automação de alguns modelos de negócio. A interação com os consumidores pode ser 

automatizada, diminuindo a complexidade de transação e permitindo a construção de 

relacionamentos. Pagamentos, certificados, e taxas de reputação são alguns exemplos de 

mecanismos que podem ser automatizados e ajudam a aumentar a confiança no negócio sem 

ter uma proximidade geográfica. Essas ferramentas também ajudam gerenciar as operações, 

facilitando a internacionalização (Monaghan et al., 2020).  

Por fim, as empresas digitais de plataforma são afetadas pelos efeitos da network, pois 

tendem a crescer dentro da network de seus usuários. Esses efeitos podem ser diretos, pois o 

número de usuários é um dado importante para a legitimidade da plataforma dentro de sua 

própria rede de contatos (McIntyre & Srinivasan, 2017; Monaghan et al., 2020). E podem ser 

indiretos; em plataformas, quem produz depende de quem consome e vice e versa. Com isso a 

empresa ganha uma gama de usuários que com o tempo podem ultrapassar fronteiras, e a 

empresa passa a servir novos mercados (Monaghan et al., 2020). Algumas barreiras são 
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encontradas pelo caminho, como por exemplo barreiras governamentais, conhecimento das leis 

locais, língua falada e práticas de negócios específicas daquele local (Oviatt & Mcdougall, 

1994). Todavia, mais de 30 anos depois de alguns autores como a Mcdougall (1989) começarem 

a desenvolver estudos a respeito da internacionalização dessas New Ventures, entende-se que 

ela se torna facilitada devido à natureza digital da cadeia de valor delas, pois grande parte de 

sua estrutura encontra-se em um espaço digital (Monaghan et al., 2020; Vadana et al., 2019).  

Ao entrar em mercados estrangeiros, as empresas digitais encontram especificidades 

locais que torna vantajoso mover recursos. Isso se torna possível por ter capacidades e recursos, 

que não são encontrados naquele local, com uma grande mobilidade possibilitada pelas 

modernas estruturas digitais (G. A. Knight & Cavusgil, 2004; Oviatt & Mcdougall, 1994). Essas 

empresas evitam uma dependência doméstica buscando desenvolver capacidades 

internacionais, e para desenvolver essas capacidades elas buscam agir como um negócio 

internacional desde o começo. Desde o dia zero, as empresas novas pensam em atividades para 

gerenciar força de trabalho multiculturais, coordenar recursos localizados em diferentes lugares 

e possuindo como alvo cliente de diferentes localizadas geográficas, simultaneamente 

(McDougall et al., 1994).  

2.3.2. Capacidades Organizacionais para internacionalização 

Em termos organizacionais, uma empresa deve adquirir capacidades para conquistar 

os seus objetivos.  A capacidade é um tema central para o entendimento da estratégia e 

performance das empresas. Ela permite compreender como empresas com recursos tangíveis, 

financeiros e humanos limitados, conseguem se internacionalizar rapidamente, e obter sucesso 

(G. A. Knight & Cavusgil, 2004).  A capacidade de avaliar, criar, recriar as capacidades da 

empresa e prescrever mudança, pode estar embutida na rotina da empresa (Zahra et al., 2006). 

Entretanto, devido à possível falta de recursos, essa habilidade acaba sendo uma 

responsabilidade, e uma Capacidade Gerencial do fundador, do time gerencial e do alto escalão 

(Konlechner et al., 2018; Teece, 2012).  

Diferentes capacidades organizacionais são citadas na literatura de empreendedorismo 

internacional como necessárias para a internacionalização da empresa. Podemos citar como por 

exemplo um domínio da tecnologia, desenvolver produtos únicos, foco na qualidade e 

aproveitamento das competências das parcerias estrangeiras (Knight & Cavusgil, 2004); 
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aquisição e disseminação de informação do mercado em que atua, de tecnologia, e recursos 

complementares ao negócio (Weerawardena et al., 2007). Também é necessário que a 

tecnologia da empresa consiga operar em vários países, que consiga adaptar a forma de 

monetização e reconfigurar o modelo de negócio se necessário (F. R. Cahen & Borini, 2020). 

Essas capacidades estão presentes em empresas digitais internacionais em maior ou menor 

nível. Todavia, de modo geral, se faz necessário entender o papel do fundador para o 

desenvolvimento dessas capacidades. 

O sucesso da internacionalização dessas empresas depende de atributos essenciais da 

organização, mas também da orientação e experiência internacional do empreendedor, sua 

proatividade, persistência, inovação, disposição a aceitar risco, e a orientação mercado 

(Cavusgil & Knight, 2015; Knight & Cavusgil, 2004). Essas especificidades desse tipo de 

empresa dão suporte para o desenvolvimento de algumas capacidades internacionais (G. A. 

Knight & Cavusgil, 2004; Oviatt & Mcdougall, 1994). Além disso, alguns autores colocam 

alguns fatores como necessários e intrínsecos à organização, como um ambiente empreendedor 

e inovativo (Cavusgil & Knight, 2015; Knight & Cavusgil, 2004; Knight & Kim, 2009). E 

também orientação cultural e orientação de mercado (Knight & Kim, 2009). Ademais, são 

empresas com forte capacidades tecnológicas, o que facilita a criação de produtos com 

qualidade superior, ou melhorar produtos existentes (G. A. Knight & Cavusgil, 2004). É um 

consenso na literatura que as capacidades gerenciais, orientação internacional, capacidades e o 

perfil do fundador/empreendedor são fundamentais pra o desenvolvimento dessas capacidades 

organizacionais (F. Cahen & Borini, 2020; F. R. Cahen et al., 2017; Cavusgil & Knight, 2015; 

Knight & Cavusgil, 2004; Weerawardena et al., 2007).  

Em suma, alguns autores argumentam que o diferencial de empresas que se 

internacionalizam é o time fundador da empresa. Comparado a empresas domésticas, esse time 

possui um maior nível de experiência internacional, proatividade, alto nível de experiência na 

indústria, experiência técnica, experiências em outras startups e possuem estratégias com maior 

disposição ao risco. 

3. DESENHO METODOLÓGICO    

3.1. Estratégia de Pesquisa 
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Com o objetivo de entender melhor o fenômeno da internacionalização de empresas de 

digitais, decidi fazer um estudo de caso múltiplo exploratório. O método foi escolhido pois ele 

permite entender um fenômeno dentro do seu contexto real, se baseando em múltiplas fontes 

de evidência (Yin, 2013). Os casos múltiplos permitem aplicar uma lógica de replicação, 

tratando os casos como uma série de experimentos buscando confirmar, ou não, as suposições 

iniciais. Também permite aumentar a credibilidade de relacionamentos ou refinar a teoria 

(Eisenhardt, 1989, 2021), tornando os resultados mais convincentes e generalizáveis, e o estudo 

mais robusto (Yin, 2013).  

As empresas Born Digitals que se internacionalizam precocemente são a unidade de 

análise da pesquisa. Foram escolhidas quatro empresas digitais de segmentos diferentes: Vtex, 

School Guardian, Diáspora Black e WoloTv. Os fundadores entrevistados permitiram a 

divulgação do nome deles e das empresas. Essas empresas possuem antecedentes em comum: 

são brasileiras, e se internacionalizaram nos seus primeiros 3 anos de atividade. As entrevistas 

foram feitas pelo zoom em razão da limitação da pandemia, coletei informações dos sites 

institucionais e outras mídias. Utilizei na pesquisa uma abordagem dedutiva-indutiva, a 

literatura foi usada como base para coleta de dados e análise inicial, entretanto fiquei atenta 

para possíveis dados que poderiam emergir a partir da análise (Eisenhardt, 2021). Segui o 

protocolo da Eisenhardt (1989) para estudo de caso múltiplo: desenho dos casos, preparação 

para coleta de dados, coleta de evidências, análise e relatório final da pesquisa. Para auxiliar a 

análise dos dados, utilizei os procedimentos de codificação de King et al (2004). As próximas 

sessões detalham os procedimentos da pesquisa. 

 



 

 

Figura 1 – Estratégia de Pesquisa 

 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 



 

 

3.2. Seleção dos casos 

Para o desenvolvimento da pesquisa escolhi, intencionalmente, uma amostra 

teórica de casos de diferentes segmentos e modelos de negócio.  São casos escolhidos por 

conveniência de acesso às empresas. Escolhi quatro empresas de tipos polares, ou seja, 

com características que representam extremos diferentes (Eisenhardt, 2021). Duas 

empresas que se internacionalizaram acidentalmente, e duas se internacionalizaram 

intencionalmente; duas empresas estão no início das operações e duas mais experientes; 

duas empresas de plataforma, uma solução digital de e-commerce e uma 

plataforma/produtora de conteúdos digitais. O objetivo de selecionar empresas com 

algumas características similares foi para ter alguns antecedentes em comum e tentar 

eliminar uma explicação alternativa para o fenômeno (Eisenhardt, 2021). Foram 

escolhidas quatro empresas entendendo ser um número suficiente para um estudo de caso 

exploratório (Eisenhardt, 1989). A seguir explica-se o histórico de cada uma.  

Quadro 1 – Resumo das empresas selecionadas 

 Vtex School Guardian Diáspora Black WoloTv 

Segmento Comércio Segurança e 

Transporte 

Acomodação Entretenimento 

Produto/serviço Solução 

digital de e-

commerce 

Plataforma 

digital 

Plataforma 

digital 

Plataforma e 

produtora de 

conteúdo 

digital 

Internacionalização Intencional Intencional Acidental Acidental 

Presença 

Internacional 

+32 +6 +12 +40 

Número de 

funcionários em 

2021 

+ 1600 11 +8 10 
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Fundação 2011 2013 2016 2020 

Número 

fundadores 

4 2 3 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.2.1. Vtex 

A Vtex é uma empresa de e-commerce, de software como serviço, fundada pelo 

Geraldo Thomaz, Mariano Gomide de Faria, Rafael Forte e Alexandre Soncini. A 

empresa é B2B, oferece tecnologia para varejistas venderem seus produtos online 

(grandes marcas, como Sony e Motorola). Ela é responsável por toda tecnologia que 

existe por traz de um website de vendas de empresas de varejo, desde a interface, até o 

sistema de comunicação com depósitos de produtos. Em 2012, a empresa começou o seu 

processo de internacionalização, com um dos sócios indo para a Argentina prospectar 

clientes locais. Desde então, a empresa vem replicando o seu playbook de 

internacionalização em outros países, e hoje atua na Argentina, Chile, Colômbia, México, 

Estados Unidos, Itália, Espanha, Cingapura, entre outros. 

Foram entrevistados dois fundadores, o Alexandre Soncini, Growth CEO que 

está na base dos EUA da empresa, e o Rafael Forte que lidera o time de Growth no Br,asil. 

A área de Growth é responsável pela expansão da empresa, seja no Brasil ou 

internacionalmente. Alexandre é engenheiro, o que segundo ele o ajuda na tomada de 

decisão e raciocínio lógico e estruturado. Desde sua infância morou em diferentes países. 

Rafael é advogado embora nunca tenha trabalhado na área, segundo ele sua formação o 

ajudou a desenvolver a parte lógica e jurídica da empresa. Ele teve como sua primeira 

experiência internacional a internacionalização da Vtex. Os dois se conheceram na época 

da faculdade e fundaram a primeira empresa deles, WX7 que também era digital, e depois 

se fundiu com a Vtex.  

3.2.2. School Guardian 

School Guardian é uma empresa de aplicativo digital focada no fluxo logístico 

na ótica da segurança de crianças na fase escolar. O aplicativo permite que os pais 
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acompanhem em tempo real a localização dos transportes escolares coletivos, que 

autorizem a saída do filho, saber se desembarcaram na escola, e que avisem a escola que 

estão a caminho de pegá-los. A empresa foi idealizada e desenvolvida pelo Leo Gmeiner 

(como ele se apresenta) e seu sócio em 2013, quando ele percebeu que poderia otimizar 

o tempo que ele gastava para buscar os seus filhos na escola, além de tornar a tarefa mais 

segura. Inicialmente a empresa era uma Corporate Venture de uma outra empresa dele, a 

Intuitive Apps, e passou a ser independente em 2015. Hoje o aplicativo de assinatura é 

contratado por mais de 300 escolas, em seis países: Estados Unidos, Uruguai, Canadá, 

Paraguai, Nigéria, México.  

Foi entrevistado o Leo que é um jornalista que trabalhava com tecnologia. Após 

abrir a empresa Leo se formou em gestão de TI, e atua como professor de 

empreendedorismo e inovação. Uma das agências de comunicação que ele trabalhou 

proporcionou a ele algumas experiências internacionais. Entretanto, embora essas 

experiências tenham influenciado no desenvolvimento de uma mentalidade internacional, 

ele não tinha o olhar de empreendedor. Quando começou a pensar em levar as operações 

da School Guardian para outro país, em 2014, Leo teve que aprender muito sobre network 

e internacionalização com uma estratégia focada em crescimento do negócio. 

3.2.3. Diáspora Black 

A Diáspora Black é uma empresa de plataforma de acomodação e serviços 

turísticos, como experiências culturais, roteiros de viagem e cursos. A empresa foi criada 

em 2016 pelos cariocas Carlos Humberto, André Ribeiro e pelo soteropolitano Antônio 

Luz. A ideia surgiu quando um dos fundadores, o Carlos Humberto, ao conversar com 

amigos e colegas negros percebeu a dificuldade de alugar acomodação por outras 

plataformas mais famosas não era uma coincidência. Carlos é mestre em 

Desenvolvimento Territorial e viajava muito por sua empresa, e sempre quando os 

anfitriões viam sua foto, cancelavam a estadia. E também em notar como pessoas negras 

tinham mais dificuldade de alugar as suas casas. Assim, nasce a plataforma que está aberta 

a receber todos os públicos, mas se especializou em tornar a experiência de acomodação 

mais agradável para a população negra. Suprindo uma demanda de quem tinha problema 
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ao viajar a trabalho ou turismo. Isso gerou impacto positivo na própria comunidade negra, 

que estava ainda mais vulnerável durante a pandemia.  

Foram entrevistados dois fundadores, Carlos Humberto e André Ribeiro. Carlos, 

responsável pelas negociações da empresa, havia tido algumas experiências 

internacionais em sua formação e nas empresas em que trabalhou. André, designer, teve 

o papel fundamental na parte técnica e de toda a estrutura da plataforma. Depois da 

visibilidade que conseguiram por entrarem em programa de aceleração, a Diáspora Black 

angariou novos usuários cadastrados, entre viajantes e anfitriões, espalhados em mais de 

12 países diferentes. A sua internacionalização aconteceu acidentalmente, através da 

network dos usuários que já usavam a plataforma. Hoje, a empresa está presente em 

alguns países como, Portugal, França, Uruguai, Guiné Bissau, Cabo Verde, Angola, 

Moçambique, África do Sul e Nigéria. 

 

3.2.4. WoloTv 

 Planejada desde 2019, mas lançada oficialmente em 2020, a WoloTv é uma 

plataforma produtora de conteúdo digital. É a primeira startup de tecnologia de 

plataforma de streaming da América Latina com a missão de conectar os criadores de 

conteúdo negros brasileiros com consumidores de todas as partes do globo. A ideia de 

produzir conteúdo de entretenimento em uma plataforma streaming-on-demand e de 

enaltecer a diversidade e a população negra surgiu para incentivar o consumo do 

entretenimento nacional, que já é assistido em outras partes do mundo. A WoloTv nasceu 

para produzir e incentivar a narrativa brasileira e da comunidade negra ao redor do 

mundo. Já no primeiro momento o processo de internacionalização se deu de forma 

bastante orgânica, foi uma internacionalização acidental, a WoloTv atingiu 27 países pelo 

mundo e atraindo mais de 17.000 usuários - desde o seu lançamento, em dezembro de 

2020.  Hoje conta com colaboradores em Portugal, Angola e, futuramente, Colômbia - no 

sentido de potencializar a conexão cultural entre os países falantes da língua portuguesa 

e outros lugares do mundo através do seu conteúdo.  

Foram entrevistados seus sócio-fundadores, Licínio Januário, angolano residente 

há 12 anos no Brasil, engenheiro civil por formação, capoeirista e hoje atua como ator e 
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diretor de cinema - foi de onde surgiu a ideia da WoloTv, pois ele já tinha o conceito de 

roteiros prontos para filmes e séries. E o gaúcho Leandro Lemos, formado em Análise de 

Sistemas no Rio Grande do Sul, já trabalhou na área de TI de diversas empresas no Rio 

de Janeiro e São Paulo e também é fundador da empresa TechParking - vendida em 2009. 

A WoloTv é uma empresa com poucos funcionários, 10 no momento da entrevista. O 

sócio Leandro Lemos trabalha na linha de frente com os investidores internacionais, 

enquanto Licínio atua com a parte de direção artística. Os demais membros da equipe se 

dedicam na mídia, criação de conteúdo, redes sociais, marketing e coisas afins. 

3.3. Coleta de dados 

A coleta de informações foi feita através de entrevistas e documentos secundários 

relacionados às empresas analisadas (Creswell, 2013; Eisenhardt, 1989). A escolha de 

mais de uma fonte de dados teve como objetivo fazer uma triangulação (Eisenhardt, 

1989), trazendo uma visão mais robusta sobre os casos. As entrevistas foram feitas com 

o fundador da empresa ou com outro membro do alto escalão, que esteve presente desde 

o começo da empresa, pois eles são os principais responsáveis pela empresa e tomada de 

decisão de empresas (Hambrick & Mason, 1984), sendo as melhores pessoas para 

informar sobre as capacidades da empresa.  

O protocolo de entrevista (Apêndice A) foi dividido em três sessões: (1) História 

do fundador e fundação da empresa; (2) Internacionalização da Empresa; (3) 

Capacidade Gerencial.  

No quadro abaixo estão as fontes para coleta de dados, descrição de como foi 

feita essa coleta e por que essa fonte foi importante para a pesquisa segundo Creswell 

(2013). No total, foram 8 entrevistas, totalizando 349,06 minutos. 

 Quadro 2 - Síntese da Coleta de Dados 

Fonte Descrição Relevância para a pesquisa 

Entrevistas 

semiestruturadas. 

Entrevistas com 4 empresas 

diferentes, 2 entrevistas com 

As entrevistas foram a fonte de 

dados principal do trabalho. Com 
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cada empresa. As entrevistas 

foram feitas com o fundador 

da empresa. 

elas foi possível entender a 

percepção dos fundadores.  

 

Documentos Site institucional da 

empresa e noticiários.  

 

Utilização de documentos serve 

como complementação dos dados 

encontrados na entrevista, 

permitindo construir um histórico 

completo do caso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.4. Análise de dados 

Após as entrevistas e coleta de documentos, foi feita a análise dos dados. Para 

isso, foi feita uma análise dedutiva-indutiva utilizando template (King, 2004), com base 

na teoria para criar os códigos/temas iniciais (template), relevantes para a análise dos 

dados. Pode-se observar os temas iniciais na Figura 2 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Temas de análise iniciais 
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Fonte: Elaborado pela autora 

A leitura da transcrição das primeiras entrevistas permitiu marcar seções que são 

relevantes para responder à pergunta de pesquisa. Durante essa leitura novos 

códigos/temas emergiram indutivamente, como pode-se ver na Figura 3. São três blocos 

de análise, referentes às três sessões do roteiro de entrevista: História da fundação da 

empresa, Internacionalização da Empresa, e Capacidade Gerencial (Capital Social, 

Cognitivo e Humano). Com isso, tornou-se possível organizar um template final de 

análise, que foi utilizado na análise das outras entrevistas.  

 

 

 

 

Figura 3 – Template final de análise 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Depois de analisar todas as entrevistas, o template final serviu de base para 

interpretação de cada caso e escrever os achados (King, 2004). Foi feita uma análise 

dentro de cada caso, intra casos, e depois uma comparação entre os casos, inter casos 

(Eisenhardt, 1989, 2021).  Esse sistema é importante para entender por que, ou por que 

não, relacionamentos podem ser sustentados. Os dados coletados internamente em cada 

caso foram triangulados, eles permitiram entender as dinâmicas e os porquê do que foi 

observado. A comparação entre os casos serviu para encontrar padrões, diferenças e 

similaridades. Sendo assim, os casos ajudaram a confirmar ou não suposições que 

emergiram dos dados, aumentando a credibilidade da pesquisa ou ajudando a estender a 

teoria. Nessa fase a teoria teve um importante papel para entender o porquê certas relações 

existem, garantir que há correlação e estabelecer uma credibilidade (Eisenhardt, 1989). A 

comparação entre os casos foi feita entre as empresas acidentalmente internacionais, 

depois entre as empresas intencionalmente internacionais, e por fim, entre todas as 

empresas, a fim de encontrar similaridades e diferenças. Essa abordagem permitiu 

entender o “por que” por traz do fenômeno, estabelecendo uma credibilidade (Eisenhardt, 

1989). Para finalizar, propus um framework que ajuda a responder à pergunta de pesquisa. 

Todo esse processo de codificação foi feito em uma planilha, que permitiu armazenar e 

gerenciar a codificação com organização e clareza. 

4. RESULTADOS: RELATO DE CASOS 
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4.1. Intencionalmente Internacionais 

4.1.1. Vtex 

A Internacionalização da Vtex foi intencional, mas não foi planejada. Os sócios 

da empresa, que foi refundada em 2011, já tinham a vontade de internacionalizar a 

empresa desde quando começaram a empreender e trabalhar com tecnologia. Os dois 

sócios entrevistados, Alexandre Soncini e Rafael Forte, criaram durante a faculdade uma 

empresa chamada WX7. Essa empresa trabalhava com diversas soluções digitais para 

outras empresas, e com o tempo, começou a trabalhar apenas com software as a service 

(SAS). Quando a empresa cresceu, e os donos começaram a buscar clientes maiores, eles 

se depararam com a concorrência da Vitrine Têxtil (empresa de Geraldo Thomaz e 

Mariano Gomide de Faria) que já trabalhava com grandes clientes. Ao se conhecerem em 

um congresso nos Estados Unidos, esses quatro empreendedores perceberam que se 

juntassem esforços poderiam crescer muito mais. E assim, do dia para noite, se juntaram 

e criaram a Vtex. que hoje já conquistou não só o Brasil, mas o mercado internacional.  

“Hoje eu considero que a Vtex é uma empresa global, a nossa 

plataforma já está localizada em mais de cinquenta países. A gente tem 

clientes, se não me engano, em trinta e dois países usando tecnologia. 

A gente tem escritórios em catorze países com equipe local, a gente tem 

mais de quatrocentos funcionários fora do Brasil apoiando a empresa, 

então hoje a gente já tem bastante substância e bastante estrutura, e gera 

bastante negócio fora do Brasil.” Alexandre, Vtex. 

A empresa, que herdou os antigos clientes da Vitrine Têxtil, era contratada pel0 

o Walmart, para fazer toda a sua estrutura de e-commerce. Essa parceria ajudou a 

conquistarem a bandeira de uma das maiores empresas de tecnologia SAS. A empresa dá 

muito valor para as pessoas que fazem parte da equipe, sendo a área mais rígida da 

empresa a área de contratação. A empresa também possui uma política de comprar 

empresas menores e trazer empreendedores apaixonados pelos mesmos ideias para perto. 

Eles adquiriram mais de treze empresas nos últimos dez anos, das quais em média 70% 

dos empreendedores continuam com eles.  

Desde o começo da vida de empreendedor os fundadores já tinham uma 

orientação internacional, e imaginavam que o futuro do negócio seria uma empresa 

internacional. Em 2012, eles receberam o primeiro aporte de capital de um grupo 
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sulafricano, Naspers, o que permitiu a expansão internacional. O primeiro país que a 

empresa decidiu atuar foi a Argentina, uma decisão abrupta e sem muito planejamento. 

Um dia o Alexandre, diretor de vendas e marketing na época, decidiu perguntar se alguém 

do time de vendas gostaria e aceitaria ir para a Argentina abrir uma filial da Vtex. Um 

funcionário, que acabou virando sócio e está atualmente na Inglaterra, aceitou o desafio 

e se mudou para Buenos Aires sozinho. Ele ficou um ano no país, alugou um apartamento, 

abriu conta em um banco local, e começou a aprender um novo idioma, como se fazia 

negócio no local e prospectar novos clientes. Entretanto, com o tempo perceberam que 

um brasileiro que não fala tão bem espanhol teria poucas chances de sucesso na 

Argentina, então eles foram em busca de pessoas relevantes no mercado de comércio 

digital no país. Após essa primeira experiência, a empresa aplicou o mesmo playbook de 

estratégia de internacionalização, e convidou outros dois funcionários para fazer o mesmo 

no Chile e Colômbia.  

“A gente precisa levar nossa cultura, nossas raízes, conhecimento do 

produto e aí a gente começa a montar time local para eventualmente 

poder atender a demanda local e só no México que a gente mudou um 

pouquinho a estratégia, no México a gente contratou uma pessoa que 

era conhecida, mas que já estava lá no México para testar modelo 

diferente.” Alexandre, Vtex. 

A Vtex não está isenta de ônus, principalmente pelo mercado brasileiro que é 

onde as operações se iniciaram, ele é adverso e complexo, com muitos obstáculos. Os 

entrevistados relatam uma ausência de apoio do governo, dificuldade com questões 

tributárias, fiscais e trabalhistas. Conjuntamente, há um conflito na área de busca e 

retenção de talentos, em razão de que uma startup pequena não é tão atrativa quanto 

grandes multinacionais tecnológicas. Fica a cargo desses tomadores de decisão entender 

as melhores táticas para manter os funcionários motivados e trabalhando na empresa, e 

eles relatam que essas dificuldades encontradas ajudam a criar uma resiliência e uma 

casca para a internacionalização. Eles manifestaram que há um ponto que tem que ser 

trabalhado nas negociações, parcerias, e posicionamento da marca; que é o achar que 

empresas brasileiras não são inovativas, ou não possuem tecnologia de ponta por serem 

latino-americanas. Eles relatam um certo preconceito com empresas de tecnologia do 

Brasil, principalmente no começo da operação dez anos atrás, até mesmo de uma empresa 

brasileira para outra. Por vezes essas empresas preferem contratar tecnologia dos EUA 
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ou Europa. A Vtex e outras empresas digitais conseguiram contornar, e mostrar nos 

últimos anos que essa imagem não condiz com a realidade, através das parcerias e 

qualidade de serviço.  

Consequentemente eles também encontram dificuldades para entrar no mercado 

dos EUA e Europa. Eles dizem que o mercado de tecnologia europeu é fechado para o 

que não vem de lá e dos Estados Unidos. Eles encontraram uma maior receptividade em 

Portugal, Espanha, França, e no Leste Europeu, como por exemplo, Romênia. A estratégia 

para entrar e capilarizar no mercado Europeu, é se consolidar no mercado americano 

primeiro. E dentro do mercado americano foi demandado dos gerenciadores uma 

capacidade de entender as subjetividades que faziam o produto não ser aceito. Não é uma 

questão de qualidade dos produtos, ou demanda de mercado, há uma questão de valores 

que demandam uma capacidade gerencial para lidar com ela.  

“A maneira como se faz digital commerce, por exemplo, nos Estados 

Unidos e na Europa é diferente de como se faz na América Latina. 

Porque lá eles têm muitas soluções concentradas, especializadas que 

juntas compõem a solução como um todo e que aqui nós tivemos que 

fazer uma única solução que concentrasse o todo para solucionar o 

modelo que a gente trabalha aqui. O que que eu quero dizer com isso? 

A gente ao mesmo tempo que aprendeu essas nuances do mercado, vem 

aprendendo as nuances do mercado europeu, do mercado americano, a 

gente também vem levando essa nossa visão, de que existe uma solução 

única que possa atender essas necessidades. Isso para esses dois 

mercados.” Rafael, Vtex. 

Os sócios dizem que para uma empresa de software como a deles sobreviver ela 

tem que ser internacional, desde o início eles buscam a internacionalização. Essas são 

condições necessárias, mas não suficientes. Há uma série de habilidades únicas de cada 

um desses fundadores que os fazem ter uma boa performance. Os fundadores dizem que 

é essencial criar uma casca, porque eles acabam tendo que arriscar e muitas vezes erram. 

Eles dizem ser primordial não ter um compromisso com a falha, se percebeu que o 

caminho está errado, muda. Além da capacidade de se organizar, ser determinado, ágil, 

proativo, comunicativo e um raciocínio lógico. Por fim, eles dizem ser necessário 

respeitar a cultura da região almejada, aprender a lidar com os costumes locais, e conhecer 

o mercado local. 
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“É difícil empresas latino-americanas quando tentam entrar no mercado 

americano por exemplo, geralmente se baseiam na Flórida, que é um 

estado que tem uma cultura mais parecida com a nossa. Não é à toa que 

todos os head quarters de empresas multinacionais para a América 

Latina estão em Miami, só que, por exemplo, a gente já percebeu que 

não funciona pra gente porque a mão de obra não é qualificada na 

Flórida, para o nosso tipo de negócio. Tivemos que mudar para Nova 

Iorque, procurar se posicionar também na região central e na região 

oeste, em regiões mais intelectuais e serviços mais voltados a digital 

commerce e, é isso, os desafios são diferentes e realmente os mais 

difíceis são sempre os mais recentes. As outras a gente precisa aprender, 

ganhar maturidade, a gente precisa estar localmente para ver e ser 

visto.” Rafael, Vtex. 

Pode-se dizer que a empresa possui mais negócios sendo gerados fora do Brasil 

do que no Brasil, mesmo que ainda cresça no mercado local. Eles têm cliente nos Estados 

Unidos, México, América Latina, Europa e até em alguns países asiáticos como 

Singapura, Coréia e Japão. Para isso, eles possuem a estratégia de construir um 

ecossistema nas regiões em que pretendem ter operações, eles contratam uma pessoa local 

do país ou região de internacionalização. A estratégia envolve a busca de uma pessoa que 

tenha o foco em digital e-commerce, o que não é fácil já que não existe uma faculdade 

voltada especificamente para isso, então o conhecimento perpassa por uma experiência 

prática com o assunto. Eles buscam pessoas referências naquele mercado de tecnologia, 

com conhecimentos de digital marketing, logística, atende ao cliente, entre outros. O 

Alexandre afirma:  

“A gente precisa ter parceiros locais em geral, desde o parceiro do meio 

de pagamento até o parceiro que faz o design da loja. Então, a gente 

depende do ecossistema, precisa ser criado esse ecossistema assim. (...) 

E tem trade off, a pessoa local já conhece a network, o ecossistema, já 

tem relacionamento, a região já é família. Mas ela não conhece do 

produto, não conhece a tecnologia, não tem a cultura da empresa. Então, 

no final das contas, acho que acaba sendo bem parecido ali o esforço de 

entrar em uma nova região, independente de utilizar um recurso que já 

é Vtex, e a gente expatriar esse recurso ou de trazer alguém local.”. 

Alexandre, Vtex. 

Essas mudanças e tentativas de internacionalização demandaram dos gestores a 

capacidade de entender o mercado local, a cultura, fazer network naquela região, e 

colocar em prática toda a experiência deles. Há especificidades não só de uma região para 

outra, mas cada país possui sua maneira de operar. E as pessoas locais entendem a língua, 

a cultura, enquanto a Vtex consegue guiar para que não se perca a essência da empresa 
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nas negociações. O próprio Rafael que é CEO de Growth fez o papel de ser sombra desse 

funcionário local em diversos países, participando desse processo de internacionalização 

da empresa. Enquanto o Alexandre se mudou para o Estados Unidos para comandar a 

operação lá que, segundo eles, é bem diferente dos outros locais pois uma empresa 

demanda uma experiência com outras empresas do próprio país.  

“A gente vem fortalecendo esse conceito ao longo desses anos, viemos 

percebendo que não dá para entrarmos em determinada região sem 

respeitar a cultura local, sem ter alguém local para trabalhar. Só que 

também não dá para deixarmos para que essas pessoas locais imprimam 

sua cultura sobre a cultura da companhia, que a gente fundou. Então o 

que a gente tem feito quando vamos para determinada região é: a gente 

trabalha com alguém local, porém a gente sempre tem alguém das 

origens da companhia. E aí quando eu falo das origens, normalmente é 

brasileiro e que tá trabalhando na companhia há muito tempo como 

sombra dessa pessoa. Para guiar, porque a gente treina a pessoa na 

cultura da VTEX e a pessoa adapta a cultura da VTEX para cultura do 

local em que a gente quer se inserir.” Rafael, Vtex. 

A solução digital oferecida pela Vtex possui três pilares: frontend, backcamp, e 

integração com sistemas externos. O primeiro, frontend, consiste no layout e html, é o 

que fica exposto para o usuário final. O backcamp consiste em definir e configurar as 

regras do negócio, junto com a área administrativa. E por fim, integração com sistemas 

externos da empresa que está contratando esse serviço, por exemplo comunicação do 

sistema online com o centro de distribuição de uma empresa de varejo. O processo de 

implementação da Vtex em um novo país consiste em conseguir parcerias e apoios para 

esses três pilares. Como muitas tarefas são executadas no digital, nem sempre o parceiro 

precisa ser local, alguns parceiros da empresa os acompanham para diversos países 

trabalhando à distância.  

A parte de integração dos projetos com a tecnologia Vtex é feita por agências 

digitais parceiras, que passaram por uma capacitação e treinamento da Vtex e trabalham 

com eles. Segundo os entrevistados, a parceria com essas agências é uma das partes mais 

difícil da internacionalização. Isso porque é o que mais demanda na implementação, e 

para essas agências verem vantagem na parceria, a Vtex tem que ter uma proposta 

interessante de cliente. Em contrapartida, para conseguir cliente, a Vtex tem que provar 

que tem parceria com agências locais confiáveis. O meio de pagamento costuma ser outro 

parceiro local, pois cada país funciona de uma maneira. No Brasil, a Vtex tem parceria 
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com os Correios para fazer a logística e em outras partes do mundo procuram empresas 

do ramo locais. Tudo o que está relacionado ao e-commerce vira parceiro da Vtex. 

“A gente aqui tem a falsa impressão de que o Brasil é grande e o 

empresário brasileiro pensa que primeiro ele precisa dominar o Brasil 

para ir pra fora e não é verdade. Muitas vezes a gente vê muitas 

empresas de São Paulo se esforçando pra vender no Norte, no Nordeste, 

enquanto você tem aqui na Argentina, no Chile e no Uruguai muitas 

vezes um mercado consumidor muito maior do que o lá de cima, às 

vezes, com incentivo de exportação, com custos menores de logística e 

por aí vai.” Rafael, Vtex. 

Além disso, o modelo do negócio, software, permite exportar o produto sem 

necessariamente abrir o escritório no país. Isso porque o produto é digital e o pagamento 

da transação de compra do produto/serviço pode ser feito por plataformas internacionais 

de pagamento. Como a empresa oferece ferramentas digitais para outras empresas 

venderem os seus produtos/serviços, se essas empresas-clientes se internacionalizam, de 

forma orgânica o produto da Vtex também se internacionaliza. Entretanto, isso não 

significa necessariamente que é interessante para Vtex prospectar outros clientes na 

região, ou abrir um escritório. De toda forma, se for de interesse da Vtex, a partir dessa 

relação os fundadores conseguem desenvolver redes de contato nessas novas regiões.  

Depois de dez anos de operação, a empresa depende menos dos sócios do que 

ela dependia no começo de sua operação. Os fundadores possuem como um dos focos 

ajudar que as novas gerações desenvolvam capacidades para serem melhores do que eles 

foram. Houve um trabalho para que a operação da empresa tivesse a capacidade de não 

depender dos fundadores, que fazem parte de um núcleo estratégico de decisões. 

Presentemente, eles pensam em trazer mais pessoas para fazer parte da discussão 

estratégica. Ademais, a empresa possui sua estabilidade tecnológica e uma capilaridade 

boa de mercado.  

4.1.2. School Guardian 

A internacionalização da School Guardian foi uma internacionalização pensada 

e planejada. Entretanto, nos últimos anos também contou com certa organicidade.  O Leo 

Gmeiner (como ele se apresenta), é formado em jornalismo e gestão de TI. O fundador 

entrevistado de 2003 até 2012 trabalhou em agências de comunicação corporativa de 
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terceiros e na sua própria agência. Ele é um empreendedor nato, além de agência de 

comunicação corporativa, ele também já teve agência de marketing e publicidade e uma 

empresa de desenvolvimento de tecnologia por encomenda. Além disso, é professor de 

empreendedorismo e inovação. Na época que trabalhava como jornalista, a empresa em 

que trabalhava foi adquirida por uma empresa americana, foi quando se iniciou a sua 

jornada de internacionalização. Entretanto essa jornada, segundo ele, é bem diferente da 

experiência de internacionalização que ele tem tido com a School Guardian, onde teve 

que desenvolver outras capacidades. 

A School Guardian é uma grande plataforma de logística e segurança escolar, 

fundada em 2013. Inicialmente, a plataforma foi criada com o foco nos fluxos de saída 

dos alunos na escola, com o objetivo de organizar a saída e deixar garantir a segurança. 

Hoje ela cuida de todos os fluxos logísticos que envolvem a segurança das crianças. A 

empresa não possui recursos físicos próprios, ela é responsável pelo aplicativo e sistema, 

e o transporte escolar é de terceiros, ou da escola. Desde localização de ônibus ou 

transporte escolar, com aplicativo e notificação para os pais com mensagens avisando que 

o transporte está chegando, que o filho embarcou na van e que chegou na escola. O 

aplicativo também possui função de gestão de autorizações de saída, com o objetivo de 

validar quem pode ou não buscar a criança. Os pais também podem utilizar a 

funcionalidade de avisar que estão indo buscar a criança, assim a escola pode prepará-la 

evitando filas e demoras. O aplicativo ajuda a reduzir a exposição à violência urbana, 

evitar trânsitos e facilitar o processo para os envolvidos. As escolas pagam mensalidades 

para a empresa, podendo escolher contratar todos os serviços ou módulos. Hoje trabalham 

com mais de quatrocentos escolas, espalhadas em mais de seis países. 

 A internacionalização da empresa foi pensada desde o início, os dois sócios 

viram o potencial que a empresa tinha de atuar fora e faturar em dólar. O Leo é o 

responsável por viajar e fazer as negociações em outros países. Em 2014 ele abordou uma 

empresa dos Estados Unidos, Black Bird, que é um sistema de gestão de conteúdo. Eles 

conseguiram fechar um contrato com eles em 2015, com a intenção de integrar com o 

sistema deles, só que na negociação houve um desentendimento de compromissos. Leo 

acreditava que eles iriam oferecer o produto da School Guardian para a carteira de clientes 

deles, o que não aconteceu, e sem time de vendas fora do país essa primeira negociação 
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não gerou frutos. O segundo foco de internacionalização eram países da América latina, 

pelas similaridades do Brasil, entretanto também encontraram certas dificuldades de 

negociação nos países vizinhos. 

“[Há similaridades com o Brasil] de trânsito, de segurança pública, em 

geral, a América Latina é parecida com a gente. Então a gente sempre 

quis olhar para América Latina, mas os Estados Unidos acabaram 

acontecendo primeiro por estratégia. A gente entendeu que se a gente 

tivesse o produto sendo consumido nos Estados Unidos, os países 

latino-americanos entenderiam como um produto de alto padrão, de 

compra com mais facilidade. Foi esse pensamento que a gente teve.” 

Leo, School Guardian. 

Leo continuou em busca de parcerias até que em 2016 eles conseguiram entrar em 

um programa de aceleração em Vancouver, ele se mudou para o país por 40 dias em busca 

das primeiras parcerias e conseguiu o seu primeiro cliente no Canadá. Leo sente que a 

falta de um parceiro de vendas no local dificulta a venda para outras escolas do país, 

mesmo que com a pandemia e o distanciamento social algumas escolas tenham se 

mostrado mais abertas a fazer uma negociação à distância. Atualmente, eles têm contato 

com indicação de uma escola para outra e por parceiros em outros locais. Leo relata da 

dificuldade de conciliar a vida familiar com as viagens e negociações. Empresas digitais 

no começo de operação possuem poucos recursos e poucos funcionários, não tem um 

grande setor de internacionalização. A empresa depende dos poucos funcionários e dos 

fundadores para operacionalizar grande parte das atividades necessárias. O apoio 

emocional que recebeu do sócio e da família, e o apoio da equipe foram essenciais para 

que ele pudesse ir para outros países e fazer as negociações. Hoje a empresa possui 

algumas parcerias locais para o ajudar a vender e disseminar a ideia de sua empresa, na 

Nigéria, México, Paraguai e no Uruguai. Algumas dessas parcerias foram orgânicas, os 

parceiros ficaram sabendo da empresa e quiseram implementar em escolas de sua região. 

Diferente de outras empresas, não faz parte da estratégia da School Guardian abrir CNPJ 

em outros países. Segundo o fundador, para o modelo de negócios dele não é viável e 

nem necessário.  

“Enquanto a gente consegue receber por aqui, enquanto as escolas 

topam pagar para fora, beleza. Então ou a gente faz wire transfer pelo 

banco que a gente tem ou o Paypal tem funcionado em alguns casos. 

Mas dessa estruturação corporativa fora não acho viável assim. De 

novo, ser software facilita muito a gente compra software de qualquer 
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lugar do mundo, isso ajuda bastante. Acredito que seja esse o 

pensamento também dos clientes o que facilita essa história.” Leo, 

School Guardian. 

Em 2020, um de seus clientes de São Paulo contratou a tecnologia da empresa 

para implementação na matriz de Nova Iorque, o que ajudou a conseguir outras escolas 

no país. Eles trabalham para uma escola em Nova Iorque, uma na Flórida e outra em 

Maryland. A network teve um papel fundamental na expansão da empresa, e esse network 

depende muito do fundador e de suas capacidades de comunicação, argumentação e 

convencimento. Eles estão prospectando clientes na Ásia, Malásia, e no Oriente Médio, 

Kuwait. No futuro, pensam em procurar empresas complementares da mesma indústria, 

que não sejam concorrentes diretos, que aceitassem a parceria de divulgar os produtos em 

conjunto.  A maior dificuldade para a internacionalização do produto é o convencimento 

da venda, pois o produto não precisa de adaptações para operar em outras localidades por 

estar “na nuvem”. 

“No Brasil, eu falo de violência urbana, no Canadá, falo de conforto e 

de paz de espírito (ainda que não tenha violência urbana, é um país que 

tem mais condição pra comprar paz de espírito), nos Estados Unidos 

falo muito sobre a segurança e um pouco sobre trânsito. Vai mudando 

um pouco. Acho que a argumentação é a grande diferença, o como 

abordar as escolas. Temos muitos benefícios do produto, ressaltamos 

um ou outro dependendo do país. No México, por exemplo, o 

argumento é sobre trânsito e segurança, é muito parecido com São 

Paulo nesse aspecto.” Leo. 

Leo também conta que participou de iniciativas do governo brasileiro para 

internacionalização de empresas digitais (como por exemplo Startout Brasil), também 

participou de missões organizadas por outros empreendedores, entre outras. Essas 

experiências o ajudaram a aprender sobre o processo, a cultura, costumes, o permitiu a 

experimentar diferentes modelos, fazer network e conversas com pessoas experientes.  

Ele diz que cada uma dessas experiências o ajudou a encaixar pecinhas para entender o 

que é necessário para que a empresa dele alcance uma capilaridade fora do país. Ele diz 

que sua principal estratégia em relação a Network é o “give me first”, que ele leva isso a 

sério e sempre se faz disponível para ajudar as pessoas.  

“Essas conexões acabam ajudando. Então, por exemplo, meu primeiro 

cliente no Canadá veio de um programa de aceleração de startups. Não 

foi nem a organização do programa, os executores do programa que 
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vieram, que trouxeram a conexão. Na verdade, eu conheci uma pessoa 

lá e vi no LinkedIn, ela conhecia uma pessoa da escola que tinha sido 

indicada a mim por uma outra pessoa de uma rede de relacionamento 

global da qual eu fazia parte naquele momento, chamada BNI. Então a 

história foi: eu fui para Vancouver, e em Vancouver ao longo do 

programa de aceleração, eu fui visitar alguns grupos do BNI - que é esse 

grupo que eu já fazia parte. A La Floresta é a escola de referência aqui 

na cidade, aí eu fui fuçar no LinkedIn e vi que um dos caras que eu tinha 

conhecido no programa de aceleração, conhecia uma moça que 

trabalhava numa dessas escolas de referência. Ele me apresentou, eu 

pedi à ele que me apresentasse a ela (moça), que me apresentou para o 

diretor financeiro e assim foi o ciclo” Leo, School Guardian. 

 O caso da School Guardian mostra que por mais que exista demanda do mercado 

e o produto possa facilmente ser utilizado em qualquer lugar, esse processo demanda 

tempo, dinheiro, e que as pessoas estejam abertas a receber o produto. Isso fica claro 

quando o entrevistado conta da dificuldade das primeiras parcerias, e como a pessoa 

brasileira ter aceitado implementar o produto na sede de Nova Iorque ajudou a conquistar 

contrato com as outras escolas do país. O Leo considera a sua facilidade de se relacionar 

com outras pessoas a principal capacidade que o ajudou a internacionalizar a sua empresa, 

ele pontua muito a importância do respeito pelos outros e por outras culturas. Esse 

processo de internacionalização demanda de muita disposição, determinação e resiliência. 

E também de uma orientação internacional do empreendedor, pois a internacionalização 

intencional, parte muitas vezes do entendimento que os mercados de fora podem ser mais 

interessantes que o seu para a sobrevivência da empresa. 

4.2. Acidentalmente Internacionais 

4.2.1. Diáspora Black 

A internacionalização da Diáspora Black aconteceu nos primeiros meses de sua 

operação, de maneira espontânea. André Ribeiro, um dos sócios entrevistado, é designer 

gráfico e web design e responsável por toda a atualização da tecnologia nesse processo 

de internacionalização. Carlos Humberto, o outro sócio, é formado em geografia, já 

morou nos Estados Unidos, no México e em alguns países da África. Ele é responsável 

pela parte estratégica da empresa, por criar network, parcerias e negociações da empresa, 

e capilarizar o negócio. Existe um terceiro sócio, Antônio, que é responsável pela 

comunicação da empresa e não foi entrevistado. 
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Os dois sócios entrevistados são do Rio, e já vinham percebendo esse gap no 

mercado de turismo. O ápice foi durante as Olimpíadas de 2016, quando houve diversos 

casos de racismo na cidade em plataformas concorrentes, o que os fizeram tomar a 

iniciativa de criar a própria plataforma, em que os clientes não precisassem viver essas 

experiências. A plataforma lançada em dezembro de 2016 visa conectar quem possui uma 

acomodação subutilizada, ou oferece serviços de turismo, com quem deseja contratar 

esses serviços. Ela foi criada como forma de suprir uma demanda de pessoas negras que 

encontravam dificuldade de alugar acomodações, ou disponibilizar as suas acomodações 

para alugar, em aplicativos parecidos. A Diáspora Black aceita todos os tipos de cliente, 

mas possui como diferencial o foco em experiências que tragam conhecimento sobre a 

cultura negra ou conectem a pessoas negras em diáspora1.  

Inicialmente, por conta da rede de contatos dos fundadores, a plataforma 

começou com acomodações e experiências em Salvador e Rio de Janeiro. Posteriormente 

os fundadores conseguiram uma aceleração do Facebook, o que permitiu que 

expandissem para São Paulo. A primeira cliente fora do Brasil apareceu um mês depois 

do início das atividades, uma pessoa de Portugal oferecendo a sua acomodação na 

plataforma. A organicidade acontece por conta do modelo de negócio da empresa. 

“Essa expansão realmente se deu por causa do digital, se fosse um outro 

modelo de negócio, a gente não conseguiria estar expandido tanto, 

organicamente e rápido como a gente fez para outros países. Então a 

plataforma é realmente um canal, né. Não é só plataforma obviamente, 

tem várias outras ações, a própria marca ela se revela de outras formas, 

mas a plataforma em si como serviço é um canal importante para as 

pessoas conhecerem e se conectarem de qualquer parte do mundo.” 
André, Diáspora Black. 

 A plataforma possui esse diferencial de tornar o serviço de acomodação mais 

acessível para pessoas negras, o que gerou uma campanha orgânica de quem se sentia 

sensibilizado com o assunto. Isso permitiu que atingisse outros países de maneira 

 

1 Termo comumente usado pela comunidade negra para designar pessoas descendentes de 

africanos. É comum dentro da comunidade a tentativa de conexão e regate da ancestralidade, já que a grande 

maioria das pessoas negras não sabe de onde veio seus ancestrais, dados apagados por anos de escravidão. 

Há muito tempo esse tipo de turismo é organizado, mas ainda está em desenvolvimento (Dillette, 2021). 
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orgânica, por pessoas que se sentem conectadas com o propósito da empresa. A empresa 

opera em países da América Latina, países da África, vários países da Europa e nos 

Estados Unidos. Atualmente a empresa está focando em expandir intencionalmente em 

três localidades, Itália, França e Reino Unido. Como estratégia de internacionalização 

eles decidiram abrir CNPJ para a empresa nos EUA para conseguir captação de aportes 

nas empresas. Por ter uma comunidade negra muito forte no país, os fundadores também 

relatam que sentiram um grande apoio à ideia da plataforma. O mercado de turismo e 

tecnologia tem crescido, o que é interessante para a empresa. A Europa foi escolhida por 

liderar o turismo. Além disso, receber em euro e dólar alavancará a monetização da 

empresa.  

Por não serem inicialmente empreendedores, tiveram que enfrentar alguns 

desafios para entender quais eram os mecanismos de gerenciamento de uma empresa 

digital, além de se inserir no ecossistema. Eles dizem que participar de eventos da área 

ajudou nesse processo, pois auxiliou a se inserirem no ecossistema e acelerar o negócio. 

Ter que lidar com diferentes dinâmicas, culturas, câmbios, fusos, vistos, e formas de 

negociar, complexifica a internacionalização da empresa. Por isso nessa fase de 

internacionalização intencional eles escolheram apenas três países, para conseguirem 

tomar decisões assertivas. São muitos detalhes e muitas nuances, mas também há 

similaridades entre mercados. 

“A gente está indo com muita cautela, porque realmente a gente precisa, 

enfim, já mesmo pisar nesse terreno com um pouco mais de segurança 

e entendendo melhor quais são as necessidades reais desses locais, até 

porque cada ação dessas gera muitas demandas pra gente. Então a gente 

precisa realmente focar e entender qual é a necessidade mínima para 

atender, pra gente atuar de forma mais assertiva. Senão vai saindo 

expandindo para todos os lugares, não tem como lidar, dar conta disso.” 

André, Diáspora Black. 

 Carlos alega que ter uma boa equipe e se rodear de pessoas que idealizam o projeto 

com você, é um importante começo.  Posteriormente, as redes de contato e as acelerações 

foram essenciais para adquirir conhecimento e ter um referencial para todas as novas 

situações que a internacionalização demanda enfrentar.  
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“Como chegar a persona, a estratégia de inbound, de inbound 

marketing, então, é um desafio que é praticamente você ter um olhar 

personalizado aí pra cada um desses países entendendo as dinâmicas 

locais. Então, sem compreender essas dinâmicas locais dificilmente 

você consegue ampliar a sua atuação comercial do negócio. Então exige 

um olhar mais atento, um retrato mais qualificado de cada um desses 

países.” Carlos, Diáspora Black. 

Ao lidar com novas necessidades o leque de atuação se expande, eles contam que 

muito aprendem também da troca com os clientes. O que antes era prioridade se alterar 

quando as informações mostram que o nível de entrega deve ser diferente. Para isso, eles 

atestam que o empreendedor deve ser resiliente para superar esses desafios.  

4.2.2. WoloTv 

A WoloTv é uma plataforma de streaming, que também se internacionalizou 

organicamente. Licínio Januário fez engenharia civil até o último semestre, mas decidiu 

abandonar o curso pois entendeu que não queria atuar na área. Ele trabalha com teatro, é 

dramaturgo, trabalhou como ator (Globo, Netflix, Disney, Fox, Starplay), e trabalha com 

audiovisual dirigindo os próprios trabalhos. A sua experiência com a área da cultura, e 

rede de contato na área, influência o modelo de negócios da empresa. Para operacionalizar 

a ideia ele se juntou com o sócio Leandro Lemos, que é formado em Gestão e Análise de 

Sistema. Leandro mora fora do país desde 2008, primeiro morou nos Estados Unidos e 

atualmente mora no Canadá, de onde administra a WoloTv enquanto trabalha em outra 

empresa. 

A WoloTv é uma empresa de tecnologia que produz conteúdos próprios, em sua 

plataforma pode-se encontrar séries e filmes, gratuitos e pagos. A plataforma não 

funciona por assinatura, os conteúdos pagos podem ser alugados temporariamente. A 

WoloTv nasce para suprir uma demanda no setor de cultura. Licínio é angolano e veio 

para o Brasil após finalizar o ensino médio, ele relata que em seu país as pessoas assistem 

muitas novelas brasileiras, o que fez que o ele criasse uma imagem do Brasil. Segundo 

ele, como as novelas possuem em maioria no seu elenco atores brancos, ele acreditava 

que o Brasil era um país de maioria pessoas brancas. Ao chegar no Brasil, ele se choca 

com a discrepância entre ficção e realidade, ele diz que o entretenimento não reflete o que 

o Brasil realmente é. Deste cenário nasce a ideia da WoloTv, com o objetivo de apresentar 
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para o mundo atores, autores, roteiristas, editores negros; uma parte do mundo do 

entretenimento que segundo o entrevistado sempre recebem não de outras plataformas, e 

acabam sendo subrepresentados. A plataforma nasce com um objetivo claro de divulgar 

a cultura negra, e possui um público que se identifica com o seu propósito. Como Leandro 

já havia muita experiência na parte tecnológica ele pode operacionalizar a ideia. Primeiro 

analisaram a parte tecnológica, depois a financeira, e por fim o planejamento estratégico. 

Licínio relata que o país dele tem uma visão muito internacional, por causa de 

sua história. Licínio cresce em um período pós independência do país, nos anos 70, época 

em que os moradores abriam muitos negócios e tinham grande interesse em fazer 

comércio com outros países. O pai de Licínio foi um desses empreendedores, o que o 

permitiu aprender muito sobre negócios. E Leandro por morar fora do país já via a 

operação de fora como uma possibilidade de aumentar os lucros da empresa. Desde a 

criação da empresa, eles já imaginavam o potencial de internacionalização, mas não a 

planejaram. Por ser uma plataforma de livre acesso, as pessoas podem acessá-la em 

qualquer canto do mundo. Organicamente eles atingiram 27 países no mundo inteiro, sem 

fazer nenhum tipo de comunicação para fora do país. Licínio justifica que tem brasileiro 

no mundo todo, e que algumas pessoas que se conectaram com o propósito da plataforma 

a acessam, com uma curiosidade de conhecer mais sobre o entretenimento brasileiro.  

“Não existe mais a indústria americana ou a indústria brasileira. Não, é 

streaming! Botou ali no streaming, ninguém quer saber nem de que país 

é e tudo mais. Lógico, o algoritmo sempre acaba não indo para o que é 

de fora e tals, mas é isso! E o conteúdo preto de qualquer lugar do 

mundo está em alta. Tanto que o conteúdo preto nigeriano e sul africano 

está sendo consumido aqui! Não só aqui, mas nos Estados Unidos 

também.” Licínio, WoloTv. 

 Depois de alcançar diversas regiões pelo mundo, o empreendedor relata que a 

estratégia é adotar escritórios remotos pelo mundo. Para isso, começaram a fazer diversas 

parcerias: em Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos, entre outros. Como outras 

plataformas de streaming, a produção de conteúdo é feita em produtoras terceirizadas, 

então eles fazem essas parcerias nos lugares que decidem produzir conteúdo. Além disso, 

eles fizeram parcerias com pessoas relevantes da indústria do entretenimento negro em 

outros países, para que eles divulguem a plataforma em suas redes de contato. Segundo 

eles, essas parcerias são essenciais para vendas, em que é preciso conquistar os clientes. 
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Eles também contam com o apoio de investidores que reúnem com eles de 15 em 15 dias 

para analisar as decisões que impactam muito a empresa. 

“Então é saber por onde entrar, quando for entrar para outros países!  

Claro, que a Wolo é online, é mais fácil digamos assim, por ser de fato 

uma plataforma online, mas quando se trata de um produto é onde vem 

sua parceria. Ou seja, onde estou vendo o meu produto? Quem é que é 

o usuário do meu produto? E a partir daí a achar um parceiro local para 

iniciar essa internacionalização.” Leandro, WoloTv. 

O próximo passo é lançar aplicativos de celular, já que hoje a plataforma é 

acessada somente pelo computador. Segundo eles, isso ajudará a conseguir mais uma 

rodada de investimentos e conseguir ir para mais países. Por mais que o conteúdo seja 

brasileiro, os fundadores relatam que fora do país encontra-se comunidades mais fortes, 

que apoiam mais o conteúdo do que aqui. Também relatam como é mais fácil achar 

investidores que entendam o propósito da empresa nos EUA, do que no Brasil, por isso, 

decidiram abrir CNPJ lá. Eles enxergam como três potencias para o mercado deles a 

Angola, por serem grandes produtores de entretenimento; a Colômbia, por ter uma 

comunidade unida, mas que não tem união com o Brasil mesmo sendo próximo; e 

Portugal, por falar a mesma língua. Entretanto, eles não veem necessidade de abrir CNPJ 

nesses outros lugares. 

 Os empreendedores desde o início da operação possuíam uma orientação 

internacional, cada um com sua história, Leandro possuía a orientação tecnológica por 

causa de sua formação, e a rede de contatos que eles criaram foi fundamental para o 

sucesso da internacionalização da empresa. Eles falam que todo mundo tem que ser 

internacional, que ficar preso nas fronteiras é limitador. Eles falam sobre a necessidade 

de pensar além da caixa, e dos investidores enxergarem esses novos negócios. Licínio 

relata que a engenharia ajuda muito no dia a dia, pois abre a mente e a forma de ver e 

solucionar os problemas. Leandro também relata como a sua formação abriu o terreno 

para ele entender o mundo da tecnologia e dos negócios, e as experiências internacionais 

trouxeram mais bagagem para solução de problemas. A internacionalização demanda 

muito estudo, entender de diversas áreas diferentes, o que é difícil em uma empresa que 

começa com um número pequeno de funcionários. Além disso, eles relatam da 

necessidade de ser proativo e resiliente, pois o processo é difícil, mas recompensador. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Capital Social Internacional 

O capital social são os conhecimentos e capacidades desenvolvidos, e recursos 

que podem ser acessados a partir do contato com uma rede de pessoas (Adner & Helfat, 

2003; Woolcock, 1998). O capital social tem um papel fundamental na 

internacionalização da empresa, a rede de contato é uma fonte de informação para o 

empreendedor (Yli-Renko et al., 2000). A partir do momento que se cria relações fortes 

dentro dessa rede, atores importantes podem auxiliar no processo de legitimação dos 

fundadores e da empresa dentro do ecossistema. Entrar nessas redes de contato 

internacionais pode não ser uma tarefa fácil, experiências internacionais anteriores, outras 

redes de contato e programas de aceleração focados em empresas digitais, podem auxiliar 

esses empreendedores a criarem laços relevantes para a internacionalização. 

Dos sete fundadores entrevistados, pelo menos seis possuíam algum tipo de 

experiência internacional antes da internacionalização da empresa. Eles contam como 

essas experiências o ajudaram a entender sobre as diferentes culturas, costumes, mas 

também enxergar que a empresa poderia ultrapassar fronteiras. Entretanto, a experiência 

internacional pessoal difere da experiência como empresa, embora muitos deles façam 

pessoalmente o papel de representar a empresa em negociações internacionais. Ao 

representar a empresa, é necessária uma inserção no ecossistema do segmento dela. As 

redes de contato anteriores do empreendedor podem ajudá-lo a se inserir no ecossistema. 

Como exemplo, o Leo Gmeiner da School Guardian faz parte da maçonaria, que ele 

descreve como um grupo que comumente se apoia e se ajuda. Ele conta que esse grupo 

já o ajudou a chegar em outras redes de contato importantes para a sua empresa.  Outro 

exemplo é o caso da Diáspora Black, em que os fundadores já estavam inseridos em uma 

rede que passava constantemente pelo problema que a empresa busca resolver. A partir 

do momento que a plataforma é criada, ela é lançada dentro de uma rede de contatos que 

ajuda a captar recursos financeiros, mas também ajuda os donos na divulgação do 

negócio, e trocas de informação e conhecimento. As redes pré-existentes possuem a sua 

devida importância, todavia as redes estabelecidas durante o desenvolvimento do negócio 

são determinantes. 
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Todos os fundadores relataram da importância de programas de aceleração e de 

aprendizagem para empresas digitais. Esses programas os ajudaram a construir uma rede 

de contato de outras empresas e empreendedores, e também criar laços com os próprios 

investidores. Esse contato, que pode ser informal ou ser formalizado no formato de 

conselho (como é o caso da WoloTv), é um apoio no processo de tomada de decisão. As 

quatro empresas contam com o apoio de parceiros dos mercados locais onde querem 

expandir para superar algumas barreiras, como por exemplo: conhecimento sobre a 

cultura e costumes, idioma, inserção em uma rede de contato dentro do segmento, 

conseguir parceiros relevantes, negociações presenciais, e venda do produto. Essas 

parcerias, que podem ser formais ou informais (Cavusgil & Knight, 2015; Knight & 

Cavusgil, 2004; Oviatt & Mcdougall, 1994), ajudam a conseguir legitimidade no mercado 

em que desejam atuar (Garg & Eisenhardt, 2017).  

A Vtex costuma trabalhar com contratos formais, fazendo parceria com outras 

empresas, além de contratar pessoas físicas do local para trabalhar dentro das políticas e 

costumes da empresa. A School Guardian possui parcerias formais com empresas em 

menor escala, e parcerias informais com pessoas locais que desejam implementar o 

produto em sua região/país. Esses parceiros informais costumam ser pais que veem a 

importância do produto, donos ou funcionários de uma escola. A Diáspora Black costuma 

ter parcerias informais com anfitriões locais e influencers, que ajudam a divulgar a 

plataforma. A WoloTv possui parcerias formais com os estúdios que já produzem séries 

e filmes, para que não precise ter a infraestrutura física própria. Também fazem parcerias 

informais com produtores, escritores e atores em diversas partes do mundo que ajudam a 

divulgar a plataforma.  

As duas empresas que se internacionalizaram intencionalmente, Vtex e School 

Guardian, tiveram que contar com um grande esforço dos fundadores em criar uma rede 

de contatos para fazer parceria e conseguir inserir o produto naquele mercado. Essas 

parcerias diminuem a “liability of outsidership” (Ojala et al., 2018), a falta de 

conhecimento do mercado estrangeiro. Esses fundadores tem que fazer um maior uso de 

suas Capacidades Gerenciais Internacionais no começo da trajetória de 

internacionalização da empresa se comparadas às outras duas empresas, a fim de 

conseguir que a sua empresa seja notada.  
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Nas duas empresas que se internacionalizaram acidentalmente, o fato de o 

produto ter se expandido organicamente para alguns locais ajudou a marca a ficar 

conhecida. Nesses dois casos, as Capacidades Gerenciais Internacionais também se fazem 

necessárias, mas elas entram em ação em um segundo momento, quando esses sócios 

decidem se expandir intencionalmente para outros locais. O modelo de negócio, desenho 

da plataforma e a interação com os usuários possuem um papel muito importante nesse 

modo de expansão internacional (Chandra & Coviello, 2010; Monaghan et al., 2020). 

Além disso, o produto e a experiência oferecida pela Diáspora Black e pela WoloTv 

possuem um significado pessoal para os usuários, que passam a atuar como divulgadores 

voluntários do serviço em uma proporção maior que nos outros casos. 

5.2. Capital Cognitivo Internacional 

O Capital Cognitivo é referente às crenças e estruturas de conhecimentos 

utilizadas para a tomada de decisão (Walsh, 1995).  Em relação a internacionalização, em 

todas as entrevistas foi denotada a importância de ter uma abertura para aprender sobre 

novas culturas e costumes. Os fundadores falam que ao lidar com pessoas de diversos 

países, o empreendedor precisa ter respeito e tentar aprender ao máximo sobre aquele 

local. Há uma tentativa de adaptar as crenças do que é ideal para a própria empresa com 

o que é aceitável para aquele local. Essa atitude pode render a construção de 

relacionamentos, o que impacta no Capital Social.  

Outro ponto é que todos os fundadores já haviam uma orientação internacional 

de negócio e uma orientação tecnológica desde a criação da empresa. Todos os 

empreendedores dizem que já pensavam na internacionalização da empresa desde quando 

tiveram a ideia do negócio, a ideia do empreendimento nasce a partir de um problema que 

não é localizado, o que ajuda na aceitação em outros mercados. Ter uma orientação para 

ter um negócio internacional significa desde o começo das operações da empresa, fazer 

escolhas e se posicionar deliberadamente com o objetivo de que a empresa se 

internacionalize em breve (Story & Barbuto, 2011). Em relação a tecnologia, em todas as 

empresas pelo menos um dos fundadores possui formação em tecnologia, mostrando 

haver uma orientação tecnológica (Swan, 1995). Outro ponto comum, como mostrado na 
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literatura, é a necessidade de ter uma abertura para o novo para que a adaptação cultural 

(Story & Barbuto, 2011) ocorra. 

O que é essencial quando se fala de o desenvolvimento e uma empresa digital 

que seja funcional e se adapte a vários mercados. É possível citar o caso da Vtex, em que 

os fundadores conseguiram entender os limites da tecnologia da empresa ao tentar entrar 

em outros mercados, e conseguiram se adaptar e criar estratégias. Além da formação 

tecnológica, outro perfil comum entre os fundadores dessas empresas estudadas é o de 

Engenheiro. Segundo os entrevistados, a formação de engenharia os ajuda a desenvolver 

um capital cognitivo que é muito utilizado no dia a dia de um empreendedor. Eles 

argumentam que o curso ajuda a criar um raciocínio lógico, a aprender a lidar com o risco, 

e criar um modelo mental que ajuda na tomada de decisão.  

5.3. Capital Humano Internacional 

O Capital Humano é formado pelos conhecimentos, informações, ideias e 

habilidades aprendidas a partir do investimento em treinamento e educação (Adner & 

Helfat, 2003; Becker, 2002). A faculdade e cursos que esses fundadores fizeram ao longo 

da vida, além de impactarem no capital cognitivo também impactam no capital humano. 

O Capital Humano Internacional é muito influenciado pelas acelerações e cursos que são 

focados na internacionalização de empresas digitais. Segundo os entrevistados, a conexão 

com a rede de contato que tem conhecimento daquele mercado que desejam atuar, os 

ajudaram a desenvolver uma inteligência cultural, e ter a capacidade de atuar em novos 

contextos (Jie & Harms, 2017).  

Esses cursos e acelerações ajudam a aumentar o conhecimento do mercado 

internacional (González-Benito et al., 2008). E tem muito estudo por contra própria, os 

entrevistados demonstram uma concentração de esforços para aprender sobre cada país 

que eles atuam: desde idioma, legislações, aprender sobre como executar tarefas exigidas 

dos empreendedores e da empresa para se internacionalizar. Além dessas capacidades, o 

Leo Gmeiner que é formado em jornalismo e o Rafa Forte que é formado em Direito 

falaram da importância da formação deles para desenvolver a comunicação e capacidade 

argumentativa. Eles são o exemplo de empreendedor que são comunicativos, conseguem 
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entender as nuances e limites da comunicação, e o que é aceitável nas negociações e 

contatos corporativos.  

5.4. Convergências e Divergências relacionadas à internacionalização 

As empresas estudadas nessa pesquisa são empresas de diferentes segmentos e 

possuem algumas similaridades e diferenças. O primeiro ponto é o tamanho das empresas 

e quantidade de recursos, é importante evidenciar que a Vtex é a maior dentre as quatro 

empresas. Como irei nessa seção comparar as empresas, é importante distinguir em que 

pontos elas são parecidas e em que ponto divergem; embora tamanho e quantidade de 

recursos não seja um fator determinante para o sucesso de uma internacionalização de 

uma empresa digital. Não é o objetivo do trabalho analisar qual a empresa mais bem 

sucedida, nem qual estratégia reflete em um maior rendimento ou performance financeira. 

Existem diversos fatores que impactam no quanto a empresa pode crescer, e no tamanho 

e quantidade de recursos que ela poderá alcançar mais facilmente, mesmo que 

internacionalmente.  Como exemplo é possível citar o segmento de atuação, números de 

concorrentes e tamanho do segmento. 

Dentre as empresas analisadas, a Vtex é a empresa que possui mais funcionários 

ao redor do mundo, em média 15.900% mais funcionários do que as outras quatro 

estudadas. Há uma discrepância grande entre as empresas nesse sentido, e considero esse 

fator importante para analisar o impacto que os fundadores têm no dia a dia da empresa e 

analisar as diferentes formas de internacionalização apresentadas nesse trabalho. Outro 

fator a ser considerado é que a Vtex é considerada a empresa de tecnologia brasileira mais 

bem sucedida nos últimos anos, e registrou esse ano o pedido de IPO nos Estados Unidos. 

A receita da empresa de 2020 foi de cem milhões de dólares, um crescimento de 61% em 

relação ao ano anterior (Líderes Digitais, 2021). Em 2020 a empresa chegou a receber 

investimento na casa do 1 bilhão de reais, além de ter um grande reconhecimento em seu 

segmento, o que ajuda no processo de internacionalização.  

A School Guardian recebeu investimentos da BMG UpTech e Bossa Nova 

Investimentos, o que a ajudou na expansão internacional. A Diáspora Black e WoloTv 

também passaram por esse processo, participaram de uma rodada de investimento e 

aceleração de empresas digitais da Google, chamada Black Founders Fund. Além disso, 
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a Diáspora Black também participou do programa de aceleração na Estação Hack, do 

Facebook. Embora eu não tenha acesso ao valor exato que essas empresas receberam de 

investimento em cada um desses processos, é seguro dizer que as três últimas citadas 

receberam investimentos muito menores. A rodada de investimento da Google investiu 

por volta de 5 milhões de reais em cada empresa. Com isso, quero dizer que as empresas 

tiveram diferentes acessos a oportunidades de investimento, o que dificulta o processo de 

expansão. Para abertura de empresa em vários países é indeclinável investir capital, e 

imprescindível ter pessoas de confiança para fazer esse processo de inserção na cultura, 

negociação, e entrar no ecossistema do segmento. Em empresas que possuem dez pessoas 

no total na operação, a internacionalização com intenção onde a empresa investe em 

divulgação, abertura de empresa, e entrada no ecossistema é possível. Entretanto, ela 

acontece de forma mais lenta pois os fundadores têm que lidar com muitas 

responsabilidades ao mesmo tempo não podendo estar em vários países ao mesmo tempo. 

Ademais, na School Guardian, Diáspora Black e WoloTv, os fundadores lidam com cargo 

em mais de uma empresa. Seja para complementar a renda, já que a empresa ainda está 

se estabilizando, ou porque possuem mais de uma empresa. Isso impacta na quantidade 

de tempo que podem investir na internacionalização das empresas aqui analisadas. 

Dos trinta e dois países que possuem lojas online que usam o sistema Vtex ativas, 

vinte possuem um escritório de operação. Isso significa que a Vtex tem empresa aberta 

em vinte países, com escritórios e estrutura, em que tem que lidar com a complexidade 

jurídica e de regulamentação (Kraus et al., 2019). Por mais que o produto seja de software 

e não haja a necessidade de abrir a empresa fora para operar, pode ser estratégico para a 

empresa ter uma base de operação em locais que busca expansão. As outras empresas 

estudadas não investem em espaço físico como a Vtex, os funcionários conseguem 

trabalhar de casa e as empresas alegam não ver necessidade de abrir empresa em todos os 

países que atuam. As quatro empresas demonstram a importância na hora da negociação, 

e para conseguir recurso, de ter uma empresa aberta nos Estados Unidos. Todas as 

entrevistadas descrevem a entrada no país como um divisor de águas para o sucesso da 

empresa, pois ter clientes nesse país dá legitimidade para conseguir clientes em outros 

locais. 

5.5. Framework 
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A proposta desse trabalho é responder como que a internacionalização de uma 

empresa que nasce digital é influenciada pelas capacidades gerenciais de seu fundador. 

Com base na figura 1 dessa pesquisa, o framework de Hambrick e Mason (1984) que 

propõe que as características, base cognitiva, e valores dos tomadores de decisão 

impactam a performance da empresa, eu proponho um framework para responder à 

pergunta de pesquisa desse trabalho. O framework de Hambrick e Mason (1984) é um 

framework genérico, serve para qualquer situação, e explica como o alto escalão 

influencia a performance da empresa através da sua forma de enxergar os problemas e 

através de suas decisões estratégicas. Eu sugiro, a partir desse framework, que a 

capacidade gerencial do alto escalão (no caso dessa pesquisa os fundadores da empresa) 

afeta a internacionalização da empresa.  

O framework aqui proposto é formulado a partir da premissa de que a 

internacionalização é afetada por três atributos dos fundadores: o capital social 

internacional, o capital cognitivo internacional e o capital humano internacional. As 

características observáveis (formação, idade, gênero, raça, situação financeira, dentre 

outras), afetam o desenvolvimento do capital humano desse fundador, ou seja, o 

conhecimento desenvolvido a partir do investimento em educação. Essas características 

também afetam a oportunidade que esse empreendedor tem de desenvolver o seu capital 

cognitivo, ou seja, suas crenças, valores e forma de pensar.  E por fim, um ponto que 

Hambrick e Mason (1984) e Hambrick (2007) comentam em seus textos, mas não 

colocam em seu framework; as experiências dos fundadores impactam no 

desenvolvimento do capital social deles, ou seja, em quais redes de contato farão parte e 

as informações obtidas através dessa rede.   

O fundador é um ator fundamental para internacionalização de uma empresa digital 

e, através do desenvolvimento de um capital social, cognitivo e humano internacional, 

eles desenvolvem uma capacidade gerencial internacional. Essa capacidade leva a 

melhores decisões estratégicas, os ajudando a gerenciar melhor as capacidades 

organizacionais da empresa, o que gera uma internacionalização precoce.  

 

Figura 4 – Framework 
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Fonte: Elaborado pela autora 

6. CONCLUSÃO 

O trabalho contribui para a literatura de empreendedorismo internacional, com 

um framework que responde como as capacidades gerenciais auxiliam no processo de 

internacionalização. A proposta é que a capacidade gerencial influencia na 

internacionalização da empresa através de três atributos: o Capital Social Internacional, 

o Capital Cognitivo Internacional e o Capital Humano Internacional. O Capital Social 

Internacional, é formado pelos recursos e capacidades relacionados à internacionalização, 

que são derivados de uma network. Atores importantes de uma network podem auxiliar 

no processo de legitimação dos fundadores da empresa em uma rede. O Capital Cognitivo 

Internacional se refere as crenças e estruturas de conhecimento relativas à 

internacionalização, como por exemplo, a abertura para aceitar novas culturas e costumes, 

e a adaptação a essas culturas. O Capital Humano Internacional é formado pelos 

conhecimentos e habilidades desenvolvidas a partir de treinamentos e investimento em 

educação. Os cursos que os fundadores frequentaram ao longo da vida, desde faculdades 

às acelerações para internacionalização, são importantes para o posicionamento dos 

fundadores em networks nos países que querem internacionalizar, e os ajudam a 

posicionar a empresa dentro de um mercado. Esses três atributos possuem influencia um 

no outro, além de formarem a Capacidade Gerencial Internacional dos fundadores de 

empresas digitais. 
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Demonstro empiricamente com essa pesquisa como a Teoria do Alto Escalão 

pode ser utilizada para compreender a influência das capacidades gerenciais na 

internacionalização de empresas digitais. Para isso, proponho um framework, baseado em 

Hambrick e Mason (1984), que explica a internacionalização de empresas digitais. Na 

prática, esse framework pode auxiliar empreendedores que pensam em internacionalizar 

as suas empresas, para que eles entendam quais capacidades são necessárias que ele 

desenvolva. Para cumprir com esse objetivo, fiz um estudo de caso múltiplo com quatro 

empresas digitais, com o fim de responder como a internacionalização de uma empresa 

que nasce digital é influenciada pelas capacidades gerenciais de seu fundador. 

Esse estudo não é isento de limitações, primeiramente as empresas foram 

escolhidas por conveniência, e as entrevistas foram feitas em um período curto e com 

poucas pessoas de cada empresa. Não foi possível fazer entrevistas com funcionários de 

outros níveis hierárquicos que também fizeram parte da internacionalização da empresa, 

a visão deles pode complementar os dados aqui expostos. Estudos futuros podem se 

dedicar a fazer pesquisa com mais empresas, em que se entreviste uma quantidade maior 

de pessoas e consiga obter um panorama mais profundo da internacionalização. A 

literatura também se beneficiaria de pesquisas quantitativas em que se tente mensurar 

esses atributos da capacidade gerencial, podendo assim fazer uma comparação com um 

número maior de empresas.  
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

A.1 História do fundador e fundação da empresa  

• Me fale um pouco sobre você 

• Qual a sua idade?  

• Qual a sua formação da pessoa? (qual curso, onde, até que nível) 

• Quantos anos de experiência profissional você tem?  

• Me fale sobre a sua trajetória profissional até chegar na empresa que administra 

hoje? Experiências em empresas multinacionais, empresas digitais, fora do país 

• Por que decidiu abrir a empresa?  

• Quais dificuldades encontrou nesse processo? Alguma especificidade pela 

empresa ser Brasileira? 

• Qual o produto ou serviço da sua empresa? Como ela cria valor? 

• Vocês começaram com um grande investimento externo aqui no Brasil? E para 

sair do Brasil? 

• Quem são os stakeholders da empresa? 

• Qual a ambição de crescimento da empresa em relação ao escopo e tamanho? 

 

A.2 Internacionalização da Empresa  

• Por que você decidiu internacionalizar a empresa? Quando você(s) começou a 

pensar na internacionalização da empresa?  

• Como foi esse processo de internacionalização?  

• Quais os principais países que a empresa atua? Por que escolheu eles? Falar em 

sequência de expansão 

• Qual a estratégia internacional para entrar nesses mercados? (começar só online, 

alianças, aquisições) 

• Quantos clientes a empresa tem fora? 

• Você já tinha experiência internacional nesses países? Ou alguém do seu time? 

• Nessa experiência anterior fora do país, (se teve) tinha construído uma network? 

Teve impacto no desenvolvimento da empresa? 
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• O que você procura em um lugar quando pensa em expandir a empresa para lá? 

(Novo mercado, novos usuários, novas tecnologias, novas capacidades, mão de 

obra barata, novos parceiros de negócio, leis, impostos) 

• A empresa tem uma estratégia internacional para capitar clientes ou mantê-los? 

• Quem mais te ajudou a internacionalizar? Em termos de pensar em estratégia 

(Investidor, governo loca, parceiro local, parceiro internacional, família, governo 

estrangeiro) 

• A estratégia do negócio mudou depois de internacionalizar?  

 

A.3 Capacidade Gerencial  

• Qual o seu papel para a internacionalização da empresa? Você acredita que suas 

experiências anteriores auxiliaram? Pode dar exemplos? 

• Quais foram os principais problemas / desvantagens que você encontrou ao sair 

do Brasil para o exterior? Como você superou ou minimizou essas desvantagens? 

• Qual é a sua maior capacidade gerencial e como ela impacta na 

internacionalização da empresa? 

• Depois de internacionalizar, o que você aprendeu com essa experiência? 

• Os seus parceiros internacionais auxiliam no desenvolvimento e inovação do seu 

produto? Na capacidade da empresa? Nas suas capacidades gerenciais? Como? 


