
 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos pais, Zenaide e Ferdinando, 

e ao Voldi, como muito amor. 



 

 

ii

AGRADECIMENTOS  
 

Ao Prof. James T. C. Wright, serei sempre grata pela confiança, incentivo e apoio às 

minhas atividades acadêmicas. Agradeço pela amizade, constante presença e generosa 

doação de tempo e conhecimentos que foram fundamentais para a orientação desta tese e, 

principalmente, para a orientação da minha vida profissional.  

Aos professores Celso H. Grisi e Simão D. Silber, pelas intervenções durante a qualificação 

da tese, fundamentais para a consolidação do referencial teórico e desenho da pesquisa. 

Aos executivos das empresas Alpargatas (Havaianas), AmBev, Embraco, Natura, O 

Boticário e Perdigão, que cederam tempo e conhecimento a respeito de suas empresas e 

atividades, por meio de entrevistas e fornecendo materiais que viabilizaram a execução do 

trabalho com sucesso. 

Ao professor Eden Yin, do Judge Business School – University of Cambridge, pelas 

orientações durante o período de estudos em Cambridge, UK. 

Ao Fundo Ryochi Sasakawa de Bolsas para Jovens Líderes (Sylff), em especial aos 

professores Carlos R. Azzoni e Adalberto A. Fischmann, à Maria de Lourdes Silva e aos 

colegas Marici Sakata e Eduardo Armando, pelas inestimáveis contribuições e agradável 

convívio. 

Aos professores Orlando Taylor e Anita Nahal, da Howard University, pela calorosa e 

prestativa recepção durante o Programa de Mobilidade Sylff  em Washington, D. C. 

Ao professor Carlos Alberto Gonçalves, pelas contribuições sobre métodos de pesquisa, 

especialmente sobre pesquisa qualitativa. 

Ao Programa de Estudos do Futuro e MBA Executivo Internacional da FIA e em especial 

aos amigos Ana Paula, Cristiane, Daniel, Ivana, Maristela, Priscila, Rafael, Sabrina, Silvia e 

Telma, agradeço pelo apoio, paciência e ajuda em todos os momentos. 

Aos amigos da pós-graduação Carlos Honorato Teixeira, Leandro Morilhas, Renata 

Schirrmeister e Marcos Cardoso, pelo incentivo, motivação e constante troca de idéias. 

À Secretaria do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Administração 

(Fabiana, Daniela e Eloísa) e aos funcionários da Secretaria de Pós-Graduação da FEA, 

pelas informações e auxílios prestados ao longo de todos estes anos. 

À minha família querida, meu amado marido, pais, irmão, avós, tios, primos e amigos, pelo 

carinho, compreensão nos momentos de ausência e incentivo de sempre! 



 

 

iii 

PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO 
DE EMPRESAS BRASILEIRAS NOS  MERCADOS POPULARES   INTERNACIONAIS 

 

Existem diferentes possibilidades para o crescimento das empresas brasileiras, com destaque para 
a atuação em mercados populares internacionais. Por um lado, existem empresas brasileiras com 
habilidades, capacidade de gestão e preparadas para atuar nestes mercados e por outro lado 
existem enormes mercados populares não atendidos plenamente pelas empresas locais ou 
multinacionais de países desenvolvidos. Neste âmbito configura-se a tese, visando a responder 
quais são as dimensões estratégicas críticas para a atuação nos mercados populares internacionais 
e como os conhecimentos adquiridos no mercado brasileiro impactam a atuação das empresas, 
com o objetivo central de propor um modelo de internacionalização para empresas brasileiras 
competirem com sucesso nos mercados populares internacionais. O Brasil tem um histórico de 
baixa participação nos negócios internacionais, embora este número venha crescendo e foi 
idenitificado um excelente potencial nos mercados populares internacionais, em especial 
Argentina, China, Colômbia, México, Índia, Chile, Rússia, Peru, Paraguai, Venezuela, Uruguai, 
África do Sul, Turquia, Irã, Polônia, Argélia, Arábia Saudita, Indonésia, Tailândia e Bolívia. 
A partir das análises conceituais das estratégias para mercados de bens populares, combinadas às 
estratégias de internacionalização, foram definidas as variáveis de análise, considerando os 
motivos para internacionalizar, escolha dos mercados e segmentos atendidos, assim como as 
dimensões preços, promoção, canais de distribuição, produtos, inovação e tecnologia, formas de 
entrada nos mercados selecionados e processos de produção e custos. Outra variável importante 
são os conhecimentos utilizados pelas empresas brasileiras e impacto na atuação internacional. 
Foi aplicada uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem metodológica de estudo de 
casos múltiplos, com utilização de um roteiro para construção de teoria, com elementos de estudo 
de caso e Grounded theory. Foi feita análise documental de materiais institucionais e  
informações publicadas na mídia e foi realizado um levantamento junto a fontes primárias, com 
entrevistas pessoais em profundidade com 14 executivos das empresas brasileiras selecionadas 
para o estudo: Natura, O Boticário, AmBev, Embraco, Perdigão e Alpargatas (Havaianas). 
Após as análises dos casos, conclui-se que os motivos para internacionalização nos mercados 
populares internacionais estão ligados ao aumento das vendas e faturamento, com vistas ao 
crescimento de longo prazo. As dimensões estratégicas críticas são a gestão e fortalecimento da 
marca, para que as empresas possam concorrer com os competidores locais; acesso ao mercado 
local; mix de produtos que contemple a baixa renda, com opções mais simples e baratas de 
produtos que as empresas já oferecem no Brasil; inovações em processos para redução de curstos; 
modelo de negócios bem definido e sustentável; valorização das relações de longo prazo com 
stakeholders dos mercados populares e fortalecimento das estratégias e cultura da empresa, para 
que ela não tenha a imagem prejudicada ao atender os mercados populares. Foi possível 
desenvolver um modelo conceitual geral para atuação das empresas brasileiras nos mercados 
populares internacionais, com base nestas dimensões estratégicas críticas. Outra conclusão é que 
os conhecimentos desenvolvidos no Brasil são fundamentais para atuação nos mercados 
populares internacionais: produtos e mix adequado à baixa renda; distribuição e logística 
eficiente em locais com infra-estrutura precária e grande capilaridade; domínio de processos e 
redução nos custos de produção. Foram analisadas seis das mais importantes empresas 
internacionalizadas do Brasil, que poderão orientar o direcionamento de outras empresas 
brasileiras, ajudando-as a trilhar o sucesso no âmbito internacional, principalmente junto aos 
mercados internacionais de bens populares, de forma sustentável e bem sucedida.  
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PROPOSITION OF NA INTERNATIONALIZATION MODEL FOR BRAZILIAN 
COMPANIES IN LOW INCOME MARKETS 

 

There are distinct growth possibilities for Brazilian companies, and one of them is to focus  
mainly the international low income market operation. On one hand, there are Brazilian 
companies which do have the skills, the managing capacity and are ready to operate in these 
markets and on the other hand there are huge low income markets not properly attended by local 
or developed countries’ multinational companies. In the light of this context, this theses aims to 
answer which are the critical strategic dimensions to perform in international low income 
markets and how the knowledge acquired in Brazilian market affects these companies’ 
performances, with the main purpose of presenting a useful internationalization model to guide 
the Brazilian companies about how to compete in international low income markets.  
Historically, Brazil has a lean participation in international trading; this picture is changing and 
now an excellent potential has been spotted in low income international markets, specially in 
Argentina, China, Colombia, Mexico, India, Chile, Russia, Peru, Paraguay, Venezuela, Uruguay, 
South Africa, Turkey, Iran, Poland, Algeria, Saudi Arabia, Indonesia, Thailand and Bolivia. 
The analysis variables had been defined, considering the motives for internationalization, the 
markets’ choice, attended segments, as well as dimensions such as prices, promotion, distribution 
channels, products, innovation and technology, the ways to get into the selected markets and 
production processes and costs. Another important variable to consider is the knowledge used by 
Brazilian companies and international performance impact. 
The adopted research has been oriented to exploration and portraying, methodologically 
approaching multiple cases, building a theory using a script, with case-history elements and 
Grounded Theory. Documental analysis has been done upon institutional publications and 
published information, as well as primary sources surveys, by means of directly interviewing 14 
managers from the Brazilian selected companies: Natura, O Boticario, AmBev, Embraco, 
Perdigão and Alpargatas-Havaianas. 
The cases’ analysis showed that the motives for internationalization regarding international low 
income markets are connected to sales and revenue increasing, aiming long term growing goals. 
The critical strategic dimensions are: brand administration and strenghtening, providing 
competitive characteristics, in order to compete with local competitors, local market access, a 
product mix oriented to low income market, offering plain and cheaper options in comparison to 
the products already available in Brazil, cost-reducing process innovations, sustainable and 
well-defined business structure, long term stakeholders relationship valorization, regarding low 
income markets and strenghtening of the company’s strategy and culture, keeping a good 
company’s image even seeing it as a low income market oriented company. It has been possible 
to develop a general conceptual model for Brazilian companies to perform in international low 
income markets, grounded on these critical strategic dimensions. Another conclusion from this 
work is that Brazilian developed knowledge is now fundamental to guide the actuation in the 
international low income markets: products and product mix suitable to low income profile, 
efficient logistic and distribution structure in regions where it is precarious but capillarity is 
necessary, full dominion over processes and cost-reduction practices. Six of the most important 
internationalized companies in Brazil have been focused and analysed, to guide other Brazilian 
companies in its decision processes, helping them to choose a successful way inside the 
international environment, mainly regarding the low income international market, in a 
sustainable and succeeded trajectory. 


