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1. Resumo 

  

Nesse presente trabalho busca apresentar um estudo dos meios que micro e 

pequenas empresas se utilizem do processo de internacionalização estabelecer 

vantagens comparativas perante a concorrências do mercado doméstico por meio de 

inovações com a adoção de estruturações internacionais e competir com empresas 

de grande porte nos mercados. Buscou-se abordar procedimentos e etapas 

necessárias para a internacionalização de Micro e Pequenas empresas - MPE’s 

através de métodos da exportação, franquias e acordos de licenças para sua 

expansão 

 

2.   Introdução 

 

Com a globalização os meios de tecnologia comunicação e velocidade do 

desenvolvimento veem sendo cada vez maior exigindo um maior grau de inovação da 

tecnologia, representado como um grande desafio as indústrias brasileiras (Zawilask, 

2004). Em uma política neoliberal e globalizado Kierna (1998) afirma que as empresas 

estão sendo obrigadas a enfrentar uma “quebra de paradigma” tendo que buscar 

estratégias baseado em informação, conhecimento e inovação.  

 

3. Objetivo 

 

Tendo como base argumentos expostos anteriores, visando esclarecer a partir 

do que realmente consiste o fenômeno de internacionalização? De que forma ela se 

concretiza no segmento das MPE’s? Quais são as principais tendências em relação à 

internacionalização de empresas no Brasil? Quais maneiras de internacionalização 

são de menor risco? 

 

4. Metodologia 

 

A base metodológica do trabalho é a pesquisa documentária, baseando nosso 

trabalho sobre pesquisas do segmento das MPE’s dando início a internacionalização. 

Sendo relatado através de dados de autores bem estabelecidos tais como Drucker, 

Chevallier, ou De Leersnyder com relação aos processos de internacionalização e suas 

respectivas modalidades. 



 

5. Internacionalização de micro e pequena empresas 

 

De acordo com Chevalier et alii (1983) a evolução do internacionalização da 

economia se consiste no avanço da produção nacional, iniciando a partir da 

especificação precisa do produto/serviço, em seguida a especialização e a economia 

de escala atravessando as fronteiras do mercado doméstico e finalmente a 

constituição do oligopólios do mercado internacional. Na internacionalização requer 

etapas onde segundo De Leernyder (1982) e através de gestão do processo, de forma 

comercial, contratual, participativa, integrante e o autônomo. Sendo realizado com 

investimento ou sem investimento; com investimento se consiste em entrar 

fisicamente no mercado, necessitando de maiores investimentos e corrento maiores 

riscos, já o meio sem investimento no que interessa as MPE’s é a utilização de 

exportações, através do “Franchise” ou franquias, através de contratos de licenças e 

contratos de gestão (Chevalier,1982).  

 

6. Resultados Preliminares 

  

Segundo Damon (1995) o futuro das MPE’s e cria um vínculo com as empresas 

brasileiras e o governo brasileiro, no qual possam discutir os necessários em construir 

plantas industriais, benefícios no geral, gerar postos de trabalhos, estabelecer 

fomentos regionais em que possa trazer vantagens econômicas ao país e a 

determinadas regiões, e para que isso ocorra é preciso que haja uma concentração 

de empresas interessadas no processo de modernização. Contudo, o uso dos meios 

da internacionalização como ferramenta para se expandir para o mercado 

internacional não somente e previsto por todos como uma estratégia de utilização de 

empresas de grande porte, assim como empresas micro e pequenas para que 

desprenda do mercado interno e que desenvolva métodos de inovação que possa ser 

absorvidos na cultura empreendedora brasileira e ser um meio gerador de empregos 

mesmo em momentos difíceis da economia (Deitos, 2002). 
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