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RESUMO 

 

Com a globalização, pessoas, empresas, organizações e países estão cada vez mais 

interdependentes, dando origem a inúmeros conflitos de interesses. A negociação 

internacional ganha relevo como meio de solução dos conflitos gerados no processo de 

globalização. Torna-se ainda mais relevante no contexto da pequena empresa, em que a 

limitação de recursos e a escassez de conhecimentos podem funcionar como fatores 

limitantes do processo de internacionalização. Nesse sentido, o presente trabalho propõe 

desenvolver uma estrutura conceitual que ajude a sistematizar o planejamento da 

negociação internacional na pequena empresa, a fim de auxiliar os administradores 

dessas empresas a aperfeiçoar o processo de preparação para a negociação internacional, 

contribuindo, ainda que indiretamente, para a internacionalização de pequenas 

empresas, podendo gerar reflexos positivos para a economia brasileira. Para isso, foram 

estudadas as dificuldades enfrentadas pelas pequenas empresas na negociação 

internacional e a forma como costumam se preparar para essas situações. Os resultados 

da pesquisa empírica foram comparados aos modelos de planejamento da negociação 

encontrados na literatura, a fim de desenvolver uma estrutura conceitual para o 

planejamento da negociação adaptado ao contexto das pequenas empresas. Foi realizada 

uma pesquisa empírica, de natureza qualitativa, no setor médico-odontológico de 

Ribeirão Preto. A pesquisa empírica consistiu de uma fase preliminar, de caráter 

exploratório, em que se buscou conhecer melhor o setor escolhido como objeto de 

estudo, através do levantamento de dados secundários, complementados com a 

realização de entrevistas com as instituições de apoio ao setor – Associação Brasileira 

da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 

Laboratórios (ABIMO) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). A seguir, foi realizado um estudo de casos múltiplos (pesquisa qualitativa). 

As unidades de análise foram as pequenas empresas industriais do setor médico-

odontológico da cidade de Ribeirão Preto.  
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ABSTRACT 

 

With the globalization process, people, companies, organizations and countries have 

become more interconnected, fact that can result in several interest conflicts. Thus, 

international negotiation has been highlighted as a way to solve these conflicts created 

by the globalization process. It has also become more and more important for a small 

businesses environment due to the lack of resources and knowledge, factors that can 

work as a compass for an internationalization process. In this sense, the present study 

proposes to develop a conceptual structure which can help to systematize the planning 

of the international negotiation in a small business, in order to assist these businesses’ 

managers to improve the preparation process to the international negotiation, 

contributing, even in an  indirectly way, to the small businesses internationalization 

creating positive consequences to the Brazilian economy.  To reach this the difficulties 

that small businesses had  in the international negotiation and the  way they used to get 

prepared to these situations were studied. The results of the empiric research were 

compared to the models of the planning of negotiation we have found  in the literature 

in order to develop a conceptual structure to the planning of negotiation adapted to the 

context of the small businesses. An empiric research was carried out, with a  qualitative 

nature, in the medical and  odontologic sector of Ribeirão Preto town. The empiric 

research consisted of a preliminary phase of an exploratory nature. The research had 

the goal of knowing the best sector chosen as the object of the study, through the 

secondary data, complemented with the interviews carried out with the institutions of 

support to the sector – Brazilian Medical, Odontologic and Hospital supplies and  

equipment’s Industry and Laboratory Brazilian Association (ABIMO) and Brazilian 

Service of Support to Micro and Small Businesses (SEBRAE). After that, a study of 

multiple cases (qualitative research) was carried out. The units were the industrial 

small businesses of the medical and odontologic sector of Ribeirão Preto town.  

 

 

 


