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A INOVAÇÃO COMO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NO COMÉRCIO

EXTERIOR

RESUMO

Neste  presente  artigo  busca-se  apresentar  os  métodos  inovadores  e

tecnológicos,  que  algumas  empresas  se  utilizaram  para  conseguir  a

competitividade  necessária  neste  presente  mundo,  apresentando  alguns

conceitos básicos de gestão das inovações aplicadas ao Comércio Exterior,

para  obterem  resultados  positivos  e  de  crescimento  no  atual  cenário

mercadológico.

INTRODUÇÃO

Segundo os autores Brito, Brito e Morganti (2007), a capacidade de inovação

de  uma  empresa  tem  sido  crescentemente  apontada  como  a  fonte  de

vantagem competitiva para empresas que buscam o sucesso. A lógica teórica

que apoia a dificuldade das empresas serem imitadas ou substituídas pelos

competidores,  é  a  chamada “teoria  baseada em recursos”  (resource  based

theory  –  RBT).  A RBT tem encontrado  forte  suporte  prático  e  é  hoje  uma

corrente central em estratégia. 

No que se diz respeito o comércio exterior, é possível perceber que através da

globalização,  como  destaca  Albuquerque  (1998)  as  grandes  empresas

nacionais, transnacionais e multinacionais estão passando a se reposicionar,

adotando medidas e estratégias perante uma perspectiva global, tendo como

suporte o fácil acesso aos mercados, métodos de inovação e tecnologia. Por

meio  desta  discussão,  Benjamim  (1998)  realça  que  grandes  empresas  e

mercadorias  atualmente  dispõem  de  liberdade  para  se  movimentarem,

passando  então,  a  valorizar  o  investimento  em  inovação,  bem  como  a

identificação de novos negócios e oportunidades. 

Sendo assim, o comércio internacional mostra-se elevado e tem consequências

diretas sobre a competitividade das empresas. Essa competitividade, conforme

a lógica global exige que as empresas estejam sempre se reestruturando e

inovando,  de  forma  a  serem  beneficiadas  pelas  vantagens  comparativas



existentes em cada país. Os Estados necessitam fortemente da garantia de

serem competitivos, inclusive por meio do aumento das exportações.

Pode-se  interligar  comércio  internacional,  inovação  e  competitividade,  visto

que, as relações entre si é clara, pois no mercado internacional atual, vários

países  em  desenvolvimento  vêm  obtendo  êxito  em  suas  vantagens

competitivas  através  da  inovação,  como  por  exemplo,  o  desempenho

tecnológico, investimentos em informação e conhecimento.

OBJETIVO

O artigo busca analisar o comércio internacional atual para compreender como

é possível ampliar a competitividade nas empresas através da inovação.

METODOLOGIA

Na  presente  pesquisa,  foram  utilizados  artigos  científicos  recentes;  livros

acadêmicos,  além  de  notícias  disponíveis  em  sites  e  revistas  da  área  de

Administração com Ênfase em Comércio Exterior. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo  Rogers  e  Shoemaker  (1971)  apud Tigre  (2014,  p.74)  inovação  é:

“uma ideia,  uma prática ou um objeto percebido como novo pelo indivíduo”.

Desta forma, a inovação seria qualquer coisa criada ou melhorada para trazer

competitividade à organização. 

Em  2000,  o  IBGE  criou  a  chamada  PINTEC  (Pesquisa  Industrial  sobre

Inovação Tecnológica), que monitora três tipos de inovação: (i)  produtos; (ii)

processos; e (iii) mudanças organizacionais. A empresa que tem em si o desejo

de se internacionalizar precisa saber em qual área ela vai inovar. 

Há também as vantagens comparativas que foram explicitadas por Heckscher

(1919) e Ohlin (1933) através de um modelo conhecido como H-O, no qual os

custos relativos dos produtos que geram mais divisas são aqueles cujos locais

de produção são internacionalmente  menores.  Aplicando esse conceito  aos

tempos atuais podemos citar  como exemplo a inovação em processos,  que

estão  ligadas  a  investimentos  produtivos  a  fim  de  otimizar  o  processo  na

fabricação dos produtos, como a China vem fazendo barateando a mão de



obra para várias empresas. Por último, temos as inovações organizacionais

que  são  aquelas  que  ocorrem  internamente,  por  meio  de  cursos  de

especialização para seus colaboradores, por exemplo (TIGRE, 2014).

De acordo com Staub (2001), no Brasil não há um desempenho muito favorável

em inovação, isso é algo que vem de anos atrás quando houve abertura do

mercado nacional pelo Collor, os setores nacionais onde deveria haver mais

crescimento econômico, como indústria, pesquisa e tecnologia, foram afetados

com essa abertura. 

Conforme  a  visão  Ricardiana  (1817),  a  tecnologia  de  processo  (ou  de

produção) é um dos fatores determinantes do comércio internacional, o qual

sendo escasso no Brasil fez com que os empresários se desanimassem, afinal

porque desenvolveríamos nossas empresas, se as internacionais estão vindo

para cá com produtos melhores e preços competitivos? (TIGRE, 2014).

RESULTADOS PRELIMINARES

De acordo com as pesquisas feitas até o presente momento, o artigo expõe

que  o  Brasil  não  possui  uma  presença  forte  e  marcante  no  mercado

internacional, sendo assim necessária a utilização das ferramentas corretas de

inovação para mudar este cenário atual.
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