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“As questões mais importantes da vida são, ... na maior parte, apenas problemas 

de probabilidade.” – Marquês de Laplace (1812, p.1)1 

 

“O medo agora é que meu novo modo não faça sentido? Mas por que não me deixo 

guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei 

o destino pela probabilidade.” – Clarice Lispector (1964, p.175)2  

 

“...O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar...” – Banda Titãs (2002) 3 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. O perfil do empreendedor para a inovação e 

internacionalização de empresas iniciantes e estabelecidas. 2019. 201 p. Tese 

(Doutorado em Administração de Organizações). Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A realização de pesquisas sobre a intersecção entre empreendedorismo, inovação e 

internacionalização tem sido sugerida por estudiosos do campo de empreendedorismo 

internacional, reforçando a percepção de que existe uma lacuna no conhecimento da área. 

A partir disso, esta pesquisa teve como objetivo identificar o perfil do empreendedor que 

aumenta a probabilidade de inovação e internacionalização das empresas iniciantes (TEA) 

e também das empresas estabelecidas (EST). Foi utilizado o banco de dados do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019a) para o período de 2005 a 2015 com uma amostra 

de 107 países. Assim, com base na pesquisa do GEM os TEA são os empreendedores 

iniciantes e EST são os empreendedores estabelecidos. Para a realização da análise foi 

utilizada a técnica estatística de redes bayesianas com o algoritmo de aprendizagem PC. 

Por meio desta técnica foi gerada uma rede bayesiana para as TEA e outra para as EST, 

com várias ligações entre as variáveis em ambas redes. Um dos principais resultados 

encontrado foi que a ocorrência de alguma inovação aumenta a probabilidade de 

internacionalização para ambos os grupos. No entanto, com a ocorrência de muita inovação 

não houve um incremento da probabilidade de internacionalização. Além disso, foi possível 

descrever o perfil do empreendedor que aumenta a probabilidade de inovação e 

internacionalização. Neste perfil, destacam-se a caraterística do empreendedor ter curso 

superior ou mais educação e também a característica de ambição do empreendedor ser mais 

elevada com uma maior expectativa de crescimento do negócio para os próximos anos. 

Além destas, outras características como: gênero, idade, renda familiar, motivação 

empreendedora são analisadas e escolhidas, de acordo com as evidências, para compor o 

perfil do empreendedor com maior probabilidade de inovação e internacionalização.            

 

Palavras-chave: Internacionalização. Inovação. Empreendedorismo. Probabilidade. Redes 

Bayesianas.  
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. Entrepreneur's profile for innovation and 

internationalization of startups and established companies 2019. 201 p. Thesis (Ph.D. 

in Business Administration). Faculty of Economics, Administration and Accounting of 

Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2019. 

 

Research on the intersection between entrepreneurship, innovation and internationalization 

has been suggested by scholars in the field of international entrepreneurship, highlighting 

the perception that there is a gap in knowledge in the area. From this suggestion, this 

research aimed to identify the profile of the entrepreneur that increases the probability of 

innovation and internationalization of startups (TEA) and also of established business 

(EST). The Global Entrepreneurship Monitor database (GEM, 2019a) was used for the 

period 2005-2015 with a sample of 107 countries. Thus, based on GEM research, TEA are 

the Total early-stage Entrepreneurial Activity and EST are the Established Business. To 

perform the analysis, the statistical technique of Bayesian networks with the PC learning 

algorithm was used. Through this technique a Bayesian network was generated for the TEA 

and one for the EST, with several links between the variables in both networks. One of the 

main results found was that the occurrence of some innovation increases the probability of 

internationalization for both groups. However, with the occurrence of much innovation, 

there was no increase in the probability of internationalization. In addition, it was possible 

to describe the profile of the entrepreneur who increases the probability of innovation and 

internationalization. In this profile, some characteristics of the entrepreneur stand out, such 

as having a college degree or more education. Another characteristic is that the entrepreneur 

has a higher ambition with a greater expectation of business growth for the coming years. 

In addition to these, other characteristics such as: gender, age, family income, 

entrepreneurial motivation are analyzed and chosen, according to the evidence, to compose 

the profile of the entrepreneur most likely to innovate and internationalize. 

 

Keywords: Internationalization. Innovation. Entrepreneurship. Probability. Bayesian 

networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“... argumentar contra a globalização é como argumentar contra a lei da gravidade.” 

Kofi Annan (2002, para. 8) 

 

Até o fim da década de 1980, a maioria dos casos de empresas que se 

internacionalizavam eram de firmas maduras e grandes, com expressivo poder de mercado e 

com origem em países desenvolvidos. Porém, nos últimos anos, a internacionalização tem sido 

realizada também por empresas com características distintas das multinacionais. Trata-se de um 

fenômeno desse período denominado de globalização, no qual a criação de empresas de base 

tecnológica (EBTs) tem propiciado uma internacionalização de forma acelerada desde sua 

origem ou poucos anos após sua fundação. Entretanto, este fenômeno não se restringe ao setor 

de EBTs, ocorrendo também em outros setores da economia. 

Obviamente, isso iria chamar a atenção dos meios empresariais e também da 

comunidade acadêmica. Desta forma, com o propósito de explicar e diferenciar esse novo tipo 

de empreendimento internacional em relação ao empreendedorismo doméstico surgiu um novo 

campo de estudos com o nome de empreendedorismo internacional (MCDOUGALL, 1989). 

Assim, desde o artigo seminal de Oviatt e Mcdougall (1994) tem-se buscado construir uma 

teoria sobre esses novos empreendimentos internacionais, integrando teorias de negócios 

internacionais, empreendedorismo e gestão estratégica. 

No mesmo período, década de 1990, outro conceito ganhou notoriedade rapidamente. 

Trata-se se da expressão em inglês born global (nascidas globais), cujo significado faz 

referência às organizações que buscam mercados estrangeiros desde o início da sua atividade 

(RENNIE, 1993). Neste caso, elas podem ser definidas como pequenas empresas intensivas em 

conhecimento e tecnologia que atuam nos mercados internacionais desde o início de seus 

estabelecimentos. Deste modo, essas empresas born globals também trouxeram novos desafios 

explicativos para a teoria tradicional de internacionalização (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996). 

Portanto, a partir dessas pesquisas foi possível compreender que a internacionalização 

pode ocorrer por caminhos distintos. Um deles é o padrão lento e incremental descrito nos 

modelos tradicionais de estágios de internacionalização, geralmente utilizado por firmas 

estabelecidas (JOHANSON; VAHLNE, 1977). E o outro é o padrão born global com 

precocidade e rapidez na internacionalização, e o escopo ampliado para vários países ao mesmo 

tempo (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996). Desta forma, a abordagem de tais questões contribuiu 
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substancialmente para a compreensão dos aspectos empreendedores de se fazer negócios 

internacionais, no contexto de pequenas, médias e grandes empresas (ZANDER; 

MCDOUGALL-COVIN; ROSE, 2015). 

Além disso, num mercado cada vez mais globalizado, a inovação e a internacionalização 

passaram a ser vistas como as duas principais opções para alcançar um crescimento sólido, tanto 

no caso das empresas iniciantes quanto das empresas estabelecidas (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2017). No entanto, tradicionalmente essas duas rotas para o crescimento 

foram estudadas separadamente e “... apenas recentemente a inovação e a internacionalização 

são cada vez mais vistas como sendo fortemente inter-relacionadas, com o empreendedorismo 

representando o trait d'union entre as duas.” (HAGEN; DENICOLAI; ZUCCHELLA, 2014, p. 

111), ou seja, um traço de união, como um hífen.   

Entretanto, a análise desses dois temas demonstra que a relação causal entre inovação e 

internacionalização ainda é considerada controversa. Uma parte expressiva da literatura 

argumenta que as empresas se internacionalizam para explorar suas capacidades inovadoras 

superiores em vários mercados (por exemplo, CASSIMAN; GOLOVKO, 2011; DENICOLAI; 

ZUCCHELLA; STRANGE, 2014; PLA-BARBER; ALEGRE, 2007). Já de acordo com outros 

estudiosos (AYLLÓN; RADICIC, 2019; HITT; HOSKISSON; KIM, 1997; YI; WANG; 

KAFOUROS, 2013), a relação entre inovação e internacionalização é quase insignificante. 

Porém, há também autores (DAMIJAN; KOSTEVC; ROJEC, 2017; ERNST, 2005; 

KAFOUROS et al., 2008; KOTABE et al., 2007; WOERTER; ROPER, 2010) que argumentam 

no sentido contrário, ou seja, a relação se dá no sentido oposto, da internacionalização para a 

inovação. Já outro grupo de pesquisadores acredita que a relação é reciproca (CASTELLANI; 

ZANFEI, 2007; FILIPESCU et al., 2013; GOLOVKO; VALENTINI, 2011). 

Entretanto, neste estudo, defende-se o posicionamento de que a inovação aumenta a 

probabilidade de internacionalização das empresas iniciantes e também das empresas 

estabelecidas. Desta forma, busca-se contribuir para o avanço do conhecimento da área de 

empreendedorismo internacional, mensurando esse efeito e avançando na identificação de 

variáveis que podem afetar a inovação e a internacionalização.       

Portanto, pretende-se com esta pesquisa progredir no entendimento do papel do 

empreendedorismo nesses negócios. Assim, se realmente o empreendedorismo une a inovação 

com a internacionalização, acredita-se que compreender o papel do empreendedor seja 

fundamental para que ambas tenham uma maior probabilidade de ocorrência. Logo, pesquisar 

as características demográficas e comportamentais dos empreendedores podem contribuir para 
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ajudar nesse entendimento. No entanto, parece existir lacunas nas pesquisas realizadas 

anteriormente, já que algumas revisões sistemáticas demonstraram a ausência de estudos que 

aprofundem na relação do empreendedorismo com a inovação e internacionalização 

(BERGMANN; MUELLER; SCHRETTLE, 2014; GRAY; FARMINER, 2014; 

ROMANELLO; CHIARVESIO, 2019). Além disso, existe uma demanda por estudos que 

façam a comparação de empresas iniciantes, que podem ter características de born globals, com 

as empresas estabelecidas, conforme sugerem alguns autores (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015; 

ZANDER; MCDOUGALL-COVIN; ROSE, 2015). 

Portanto, com base nos argumentos acima, este estudo aborda esta dificuldade teórica e 

prática, a qual pode ser expressa no seguinte problema de pesquisa:  

Qual é o perfil do empreendedor que aumenta a chance de inovação e 

internacionalização do negócio? 

Neste sentido, estudos anteriores não traçaram um perfil do empreendedor que aumenta 

a probabilidade de inovação e internacionalização. Mas trouxeram algumas características que 

são uteis para montar esse perfil, as quais são analisadas em profundidade nesta pesquisa.    

Inicialmente, tem-se uma questão de gênero. Historicamente, por influência da cultura 

e das relações sociais, as mulheres possuem menos oportunidades de empreender na maioria 

dos países (BRUSH, 1992; CARTER; BRUSH, 2004; CLIFF, 1998; GATEWOOD, 2004; 

RUEF; ALDRICH; CARTER, 2003). Neste sentido, alguns estudos também encontraram uma 

maior propensão para inovação por parte dos homens (ALSOS; LJUNGGREN; HYTTI, 2013; 

ARROYO; FUENTES; JIMÉNEZ, 2016; KEPLER; SHANE, 2007) e também uma maior 

disposição para a internacionalização (AKTER; RAHMAN; RADICIC, 2019; ALVES et al., 

2017; ORSER et al., 2010). Apenas, um estudo (ALVES et al., 2017) avaliou conjuntamente, 

num grupo de empreendedores nascentes, a influência do gênero na probabilidade de inovar e 

internacionalizar, e os resultados demostraram que é positiva no caso dos homens. Neste 

sentido, é interessante a expansão dessa análise para um grupo maior de empreendedores como 

os iniciantes e estabelecidos. Portanto, a realização desta pesquisa pode contribuir para 

compreensão da relação de homens e mulheres com a inovação e internacionalização, 

possibilitando assim o avanço do conhecimento nesse tema.  

A idade é outra característica que compõem o perfil. O empreendedorismo é 

frequentemente associado aos jovens (BAÙ; CHIRICO; ZAHRA, 2013; LÉVESQUE; 

MINNITI, 2006). Entretanto, alguns estudos realizados no setor de tecnologia encontraram que 

indivíduos com a idade entre 30 e 45 anos tem maior probabilidade de empreender. Apesar 
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desses estudos não tratarem especificamente da questão da inovação, o setor de tecnologia é 

considerado mais inovativo que os demais. Assim, ao identificar a idade do empreendedor neste 

setor é possível inferir que essa faixa de idade é a que tem maior probabilidade de inovar 

(AZOULAY et al., 2018; FRICK, 2014; NG; STUART, 2016; ROBERTS, 1991; WADHWA; 

FREEMAN; RISSING, 2008). No que se refere a relação entre a idade e a internacionalização, 

um estudo encontrou que é positiva  (KROPP; LINDSAY; SHOHAM, 2008), já outro 

encontrou que é negativa (HSU; CHEN; CHENG, 2013). Outros dois estudos não encontram 

relação entre a idade e internacionalização (ANDERSSON; GABRIELSSON; WICTOR, 2009; 

FELZENSZTEIN et al., 2015). Logo, percebe-se que existem resultados divergentes e uma 

carência de estudos também. Além disso, a relação da idade do empreendedor com a inovação 

e internacionalização ainda não foi estudada de forma conjunta, o que se torna uma 

oportunidade de tentar contribuir para o avanço do conhecimento dessa característica que 

compõem o perfil do empreendedor que inova e internacionaliza.  

A renda familiar é outra caraterística importante na composição de um perfil. Ela pode 

ser um indicativo de que o empreendedor tem capital suficiente para montar o seu negócio sem 

depender de terceiros ou dependendo em menor parte. Assim, a relação entre renda familiar e 

empreendedorismo é considerada positiva para muitos autores (por exemplo, EVANS; 

JOVANOVIC, 1989; KNIGHT, 1921) e também positiva com o crescimento do negócio (por 

exemplo, CASSAR, 2006; REYNOLDS, 2009). Já outros argumentam que a relação não é 

significativa (por exemplo, KIM; ALDRICH; KEISTER, 2006; SCHUMPETER, 1934). 

Porém, não foram encontrados estudos que aprofundassem na relação entre empreendedorismo, 

inovação e internacionalização. Portanto, é importante avançar a essa maioria de estudos que 

demonstram a importância da renda familiar para o empreendedorismo, avaliando 

conjuntamente a influência dela na probabilidade de inovar e internacionalizar. Assim, a 

realização desta análise pode contribuir para o avanço da teoria. 

O nível educacional é uma característica essencial para montar um perfil. Neste sentido, 

pode ser considerada uma das características do empreendedor mais estudadas. Por exemplo, 

alguns autores expuseram que a relação entre nível educacional e as competências para o 

empreendedorismo é positiva  (BECKER, 1994; DAVIDSSON; HONIG, 2003; MAN; LAU, 

2005). Outro autores encontraram que a relação entre nível educacional e crescimento é positiva 

(por exemplo, COOPER; GIMENO-GASCON; WOO, 1994; SHANE; VENKATARAMAN, 

2000; WIKLUND; SHEPHERD, 2003). No que se refere a inovação, alguns pesquisadores (por 

exemplo, KOELLINGER, 2008; WADHWA; FREEMAN; RISSING, 2008) encontraram que 
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a relação entre nível educacional e inovação é positiva. No que se refere a internacionalização, 

outros pesquisadores (por exemplo, (EUROFOUND, 2012; HSU; CHEN; CHENG, 2013) 

encontraram que a relação entre nível educacional e internacionalização é positiva. Já outros 

que não é significativa com a internacionalização (por exemplo, FELZENSZTEIN et al., 2015; 

MANOLOVA et al., 2002). Enfim, por mais que existam estudos divergentes acredita-se que o 

nível educacional aumenta a probabilidade de inovar e internacionalizar. Portanto, analisar a 

extensão dessa influência na inovação e internacionalização pode ajudar no avanço da 

compreensão desse tema.  

A motivação empreendedora é outra característica que compõe o perfil de quem abre 

um negócio. Portanto, espera-se que motivação por oportunidade influencie a relação entre 

inovação e internacionalização. Os estudos revisados (por exemplo, REYNOLDS et al., 2005; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000; TERJESEN; SZERB, 2008) mostraram que a relação 

entre a motivação por oportunidade e crescimento é positiva. Além desses, foram encontrados 

vários estudos (por exemplo, KISS; DANIS; CAVUSGIL, 2012; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007) que afirmam 

que a motivação por oportunidade e internacionalização é positiva. Apenas um estudo (CRICK; 

CRICK, 2016) fez menção motivação por oportunidade, inovação de mercado e 

internacionalização como sendo positiva. Enfim, essas pesquisas indicam que o 

reconhecimento de oportunidade é fundamental para o empreendedorismo internacional. 

Portanto, mensurar o seu efeito nesta relação e comparar as empresas iniciantes com as 

estabelecidas pode contribuir também para o avanço do conhecimento da área.  

Por último, tem-se a característica de ambição do empreendedor, que pode ser expressa 

pela expectativa de crescimento do seu negócio (HERMANS et al., 2015). Alguns autores 

(DAVIDSSON, 1991; HERMANS et al., 2015; KERR; KERR; XU, 2017) argumentam que 

uma maior expectativa de crescimento leva também a um maior crescimento do negócio. Outros 

autores (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000; BOSMA; SCHUTJENS, 2007; KAFOUROS 

et al., 2008; TERJESEN; SZERB, 2008; VERHEUL; MIL, 2011) encontraram que a relação 

entre a expectativa de crescimento e inovação é positiva. Há também aqueles (AIDIS; 

MICKIEWICZ, 2006; GOLOVKO; VALENTINI, 2011; HESSELS; VAN GELDEREN; 

THURIK, 2008a, 2008b; MCCORMICK; FERNHABER, 2018) que descobriram que a relação 

entre a expectativa de crescimento e internacionalização é positiva. Portanto, percebe-se que os 

estudos anteriores não trouxeram resultados para estes três temas conjuntamente, o que 

demostra a necessidade de mais pesquisas. Desta forma, mensurar o efeito da ambição 
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(expectativa de crescimento) na relação entre inovação e internacionalização pode contribuir 

também para o avanço da teoria. 

Além das características do empreendedor, avaliou-se também as características do 

negócio, como o tamanho da empresa, a qual pode ser considerada a variável independente mais 

pesquisada no nível da empresa, e os resultados tem demonstrado efeitos mistos sobre o 

desempenho das exportações. Além disso, em muitos estudos o tamanho da empresa é usado 

como variável de controle (ZOU; STAN, 1998). Desta forma, algumas pesquisas (CAVUSGIL, 

1984; MONTEIRO; MOREIRA; SOUSA, 2013; REUBER; FISCHER, 1997; VAN 

BEVEREN; VANDENBUSSCHE, 2010) encontraram que a relação entre o tamanho da 

empresa, inovação e internacionalização é insignificante. Já outros tantos ( por exemplo, 

AYLLÓN; RADICIC, 2019; CAVUSGIL; NEVIN, 1981; PLA-BARBER; ALEGRE, 2007; 

RUZZIER; RUZZIER, 2014) encontraram que a relação entre o tamanho da empresa, inovação 

e internacionalização é positiva. Afinal, por mais que existam estudos com resultados díspares 

acredita-se que o tamanho da empresa influência na inovação e internacionalização. Logo, 

analisar a amplitude dessa influência pode ajudar também no avanço do conhecimento da área.  

Consequentemente, para a realização desta pesquisa seria necessário um grande 

conjunto de dados, o que tornava inviável a coleta de dados primários em termos de tempo e 

recursos. Por isso, utilizou-se os dados coletados pelo Global Entrepreneurship  Monitor (GEM, 

2019a). Nesta perspectiva, a opção por trabalhar com dados secundários também proporcionou 

algumas vantagens como analisar um período mais longo, 11 anos, 2005 a 2015. E ainda estudar 

empreendedores de diversos países, 107 ao todo. Além disso, foi possível analisar 

empreendedores de internacionalização precoce, ou seja, com menos de três anos e meio de 

fundação do negócio, denominados neste estudo de empreendedores iniciantes (TEA), o mesmo 

que empresas iniciantes. Cabe ressaltar que este prazo para definir internacionalização precoce 

é coerente com a maioria dos estudos de born globals (RENNIE, 1993; ROMANELLO; 

CHIARVESIO, 2019; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). Além desse grupo, 

foi possível também analisar o grupo de empreendedores estabelecidos (EST) ou empresas 

estabelecidas, aquelas com mais três anos e meio de fundação, o que possibilitou a identificação 

de similaridades e diferenças entre os dois grupos.    

Com relação ao método, o presente estudo, adotou a estatística probabilística por meio 

de redes bayesianas. Trata-se um método dinâmico que possibilita analisar o efeito que uma 

evidência numa variável x provoca na probabilidade das outras variáveis, simultaneamente. 

Neste sentido, uma rede bayesiana com n variáveis é um gráfico acíclico direcionado que faz 



29 

 

representações diretas do mundo e possibilita fazer análises de informações em qualquer 

direção na rede (BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988; SPIRTES; GLYMOUR; SCHEINES, 

1993). As redes bayesianas tem sido adotadas para análise de dados nas mais diversas áreas 

(GLYMOUR; ZHANG; SPIRTES, 2019). Entretanto, na busca por artigos para este estudo não 

foi encontrado pesquisadores aplicando-a na área de empreendedorismo internacional. Logo, a 

utilização da rede bayesiana pode contribuir metodologicamente para avanço da teoria.  

Ao final, espera-se que o delineamento do perfil empreendedor feito neste estudo possa 

contribuir para os empreendedores e gestores que almejam inovação e internacionalização para 

os seus negócios. Além disso, espera-se que os resultados encontrados possam contribuir para 

elaboração de políticas públicas que visem a promoção do empreendedorismo, inovação e 

internacionalização dentro de uma região ou país.          

A seguir tem-se o objetivo geral e os objetivos específicos, detalhando a pretensão que 

se tinha com o desenvolvimento desta pesquisa e mostrando quais os resultados que se buscou 

alcançar. 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar o perfil do empreendedor que aumenta a 

probabilidade de inovação e internacionalização das empresas iniciantes (TEA) e também de 

empresas estabelecidas (EST).  

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

• Realizar a análise probabilística das características dos empreendedores, dos 

empreendimentos e da inovação; 

• Quantificar a probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora do 

negócio;  

• Quantificar a probabilidade de internacionalização dadas as características do 

empreendedor; 

• Quantificar a probabilidade de internacionalização dadas as características do 

empreendimento; 

• Identificar os perfis de empreendedores que tem menor e os que maior probabilidade 

de inovação e de internacionalização.  
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1.2 Estrutura e organização da tese  

 

Para a fundamentação teórica deste estudo, foi desenvolvido um mapeamento 

sistemático (mapping study), de acordo com a metodologia proposta por Petersen, Vakkalanka 

e Kuzniarz (2015), a qual consiste na busca de estudos contidos em bases de publicações 

acadêmicas por meio de operadores lógicos para a seleção dos artigos, a partir da seleção de 

palavras ou expressões chave.  

As bases de dados consideradas na busca por periódicos foram a Scopus® e a Web of 

Sciences®. O foco da busca foi na identificação de artigos que abordassem, simultaneamente, 

esses três conjuntos de assuntos mostrados na Figura 1. Possíveis grafias e sufixos foram 

incluídos na pesquisa dos seguintes termos em inglês, mostrados na sequência. 

 

Figura 1 - Conjunto de temas pesquisados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

Após a busca inicial, por innovation (inovação) internationalization (internacionalização) 

entrepreneurship (empreendedorismo) sem restrições a não ser o tipo de publicação (artigo de 

periódico), foi efetuada uma análise dos títulos e resumos, de modo a excluir aqueles trabalhos 

que não se relacionavam diretamente ao tema em estudo, sendo a revisão da bibliografia 

desenvolvida a partir do número final de estudos obtido. Além desses, outros artigos foram 

encontrados numa busca realizada no Google Acadêmico® e também foram utilizados como 

referência para esse trabalho.  

Enfim, a tese está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, Introdução, foi 

apresentado o problema de pesquisa e sua delimitação, a justificativa e relevância do tema, e o 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

No segundo capítulo tem-se a fundamentação teórica, com a revisão de literatura. Esse 

capítulo está dividido em duas seções. A primeira trata da relação entre internacionalização, 

Empreendedorismo 

 

Inovação 

 

 

Internacionalização 
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empreendedorismo e inovação. Nesta seção é apresentada a primeira hipótese da pesquisa. A 

segunda é sobre a relação entre as características do empreendedor, do empreendimento, 

inovação e a internacionalização. Ela é dividida em oito subseções onde são apresentadas 

também as oito hipóteses referentes as características do empreendedor e do empreendimento. 

 No terceiro capítulo é apresentado a metodologia para a realização deste estudo. As 

duas primeiras seções abordam o universo da pesquisa e seleção da amostra, e as variáveis do 

GEM utilizadas. A terceira seção é sobre redes bayesianas, a qual é dividida em três subseções, 

a primeira com um breve histórico da regra de Bayes, a segunda com o conceito de rede 

bayesiana e a terceira sobre o algoritmo de aprendizagem PC.  

O quarto capítulo, descrição e análise dos resultados, apresenta na primeira seção a 

descrição e análise da amostra, e na segunda a análise probabilística dos dados. Na terceira 

seção tem-se a rede bayesiana para os empreendedores iniciantes com três subseções: 

probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora; probabilidade de 

internacionalização dada as características do empreendedor; probabilidade de 

internacionalização condicionada as evidências para perfis de empreendedores. Na quarta seção 

tem-se a rede bayesiana para os empreendedores estabelecidos com as mesmas três subseções 

dos empreendedores iniciantes. Por fim, na quinta seção tem-se a discussão de resultados com 

a literatura.  

No quinto capítulo tem-se as considerações finais, onde são apresentadas as sínteses de 

todas as reflexões com as implicações acadêmicas e científicas da tese, as contribuições para a 

prática da gestão empresarial e para a elaboração de políticas públicas. Por fim, tem-se as 

limitações deste estudo e as sugestões para futuras pesquisas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“O empreendedor sempre procura por mudanças, responde a elas e as explora como uma 

oportunidade.”  Peter F. Drucker (1985, p.28) 

 

Este capítulo apresenta a revisão de literatura para a elaboração deste estudo. Assim, 

nas próximas seções serão apresentados os argumentos e as explicações sobre a relação entre 

internacionalização, empreendedorismo e inovação. E em seguida a relação entre as 

características do empreendedor e do empreendimento com a internacionalização do negócio.  

 

2.1 A relação entre internacionalização, empreendedorismo e inovação  

 

A associação explicita do campo do empreendedorismo com a inovação remonta as 

publicações do início do século XX de Schumpeter (1934). Para ele a essência do 

empreendedorismo reside na percepção e exploração de novas oportunidades no campo dos 

negócios, onde os recursos para produção são retirados do uso tradicional e submetidos a novas 

combinações, dando origem a um produto desconhecido. Além de dar uma definição para o 

termo empreendedorismo, ele mostrou na sua obra a importância dos empreendedores e da 

inovação para a explicação a respeito do desenvolvimento econômico.  

Nos dias atuais o empreendedorismo é considerado um fenômeno multifacetado com 

muitos significados e definições diferentes. Desta forma, neste estudo será adotado a seguinte 

definição do GEM para empreendedorismo:  

Qualquer tentativa de novos negócios ou criação de novos empreendimentos, como 

trabalho por conta própria, uma nova organização empresarial ou a expansão de um 

negócio existente, por um indivíduo, uma equipe de indivíduos ou um negócio 

estabelecido.(GEM, 2019b, para. 3). 

 

Com relação ao termo inovação também há muitas controvérsias a respeito dos vários 

significados e definições. Desta forma, neste estudo será adotado a definição geral do Manual 

de Oslo a seguir:  

Uma inovação é um produto ou processo novo ou aprimorado (ou uma combinação 

dos mesmos) que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da 

unidade e que foi disponibilizado aos usuários em potencial (produto) ou trazido para 

uso pela unidade (processo). (OECD/EUROSTAT, 2018, p. 20). 

 

No que se refere ao termo internacionalização existe um certo consenso. Segundo 

Cavusgil, Knight e Riesenberger (2017, p. 4) “os negócios internacionais referem-se ao 

desempenho das atividades de comércio e investimento das empresas para além das fronteiras 
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nacionais.” O comércio internacional é realizado principalmente pelo intercâmbio de produtos 

e serviços, tipicamente por meio de exportações e importações. Já o investimento internacional 

é realizado por meio da transferência de ativos ou aquisição de ativos em outro país. 

Portanto, a partir dessa breve conceitualização é possível avançar na teoria para entender 

a relação desses três temas que são predominantemente estudados de forma separada. Assim, é 

necessário entender os tipos de organizações que realizam negócios internacionais, como elas 

iniciam e implementam as atividades de internacionalização.        

A perspectiva tradicional da internacionalização descreve que as empresas começam a 

exportar quando possuem uma base doméstica robusta e a exportação ocorre por etapas. 

Johanson e Vahlne (1977, p. 23) desenvolveram um arcabouço teórico conhecido como modelo 

de internacionalização de Uppsala que busca descrever o lento e incremental processo de 

internacionalização das empresas. O referido modelo "(...) centra-se na aquisição gradual, 

integração e uso do conhecimento sobre mercados e operações no exterior e sobre os 

compromissos cada vez maiores em relação aos mercados estrangeiros". Esse modelo explica 

como muitas empresas tornaram-se multinacionais com o passar do tempo.  

No entanto, anos depois Oviatt e Mcdougall (1994) lançaram bases para uma nova teoria 

sobre os novos empreendimentos internacionais que surgiam com a globalização, um tipo de 

empreendedorismo internacional. Segundo esses autores as teorias de estágio das empresas 

multinacionais e a importância da escala organizacional como uma vantagem competitiva 

essencial em negócios internacionais são limitadas para explicar a internacionalização de novos 

negócios. Eles destacam várias razões para o surgimento crescente de tais empresas como a 

mudança das condições econômicas, tecnológicas e sociais. 

Assim, essa nova forma de internacionalização foi definida a partir das características 

desses negócios no mercado, mais especificamente esse novo tipo de empreendimento 

internacional seria: "... uma organização comercial que, desde o início, busca obter vantagens 

competitivas significativas com o uso de recursos e a venda de produtos em vários países."  

(OVIATT; MCDOUGALL, 1994, p.49). 

Na mesma década de 1990, outros pesquisadores da área de negócios internacionais  

divulgaram o termo born global (RENNIE, 1993) que ficou bastante popular para definir 

organizações que buscavam mercados estrangeiros desde o início da sua atividade. Elas podem 

ser definidas como: "(...) pequenas empresas orientadas para a tecnologia que operam nos 

mercados internacionais desde os primeiros dias de estabelecimento" (KNIGHT; CAVUSGIL, 

1996, p.11). Portanto, esse acelerado ritmo de internacionalização estaria mais associado às 
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"(...) empresas de alta tecnologia, baseadas no conhecimento e com serviços intensivos" 

(COVIELLO; MUNRO, 1997, p. 362). Esse tipo de empresa tem menos limitações impostas 

pela distância e fronteiras nacionais, podendo explorar de forma mais flexível as oportunidades 

internacionais (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000). Dessa forma, o empreendedorismo 

internacional tem sido associado a setores de alta tecnologia. No entanto, a internacionalização 

precoce não é um fenômeno exclusivo dos setores de alta tecnologia, ocorrendo também em 

outros setores (GASSMANN; KEUPP, 2007). 

Depois de alguns anos de pesquisas na área pode-se afirmar que o conceito de born 

global é amplo em vários aspectos. Dib, Rocha e Silva (2010) fizeram uma revisão especifica 

para o termo born global e eles afirmam que existe um razoável consenso teórico sobre a 

definição do termo, mas não pode se afirmar o mesmo sobre a operacionalização empírica desse 

conceito. Ainda há muita polêmica e diferentes critérios têm sido adotados pelos estudiosos do 

assunto. Os critérios mais comuns são:  

• Data de fundação: a maioria dos autores considera que as empresas born globals 

surgiram depois de 1990;  

• Início das atividades internacionais depois da fundação: varia de antes 02 até 15 

anos; 

• Relevância das atividades internacionais para a empresa: porcentagem do 

faturamento proveniente de operações no exterior varia de 5% e até 75%, para 

firmas com mercados domésticos pequenos;  

• Abrangência geográfica das operações: um ou poucos mercados internacionais, na 

mesma ou em várias regiões do mundo.  

Portanto, nas últimas décadas, um número crescente de pequenas e médias empresas 

(PME) tem iniciado as suas atividades internacionais durante os primeiros anos de operação e 

uma parte significativa das suas vendas são provenientes de mercados estrangeiros. Essas 

firmas são conhecidas por vários termos, como: firmas internacionalizadas precocemente, 

firmas born globals ou novos empreendimentos internacionais. O conceito mais comum 

provavelmente seja born globals. Assim, o crescimento desse fenômeno de novas empresas que 

se internacionalizam cedo possibilitou o desenvolvimento do empreendedorismo internacional 

como um campo de pesquisa. Por fim, essa área de pesquisa concentra-se na inter-relação entre 

empreendedorismo e negócios internacionais (ANDERSSON, 2011). 
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O Quadro 1 mostra o desenvolvimento histórico das definições de empreendedorismo 

internacional (IE) ou novos empreendimentos internacionais (INVs), com links para negócios 

internacionais (IB) e empreendedorismo (E). 

 

Quadro 1 - Desenvolvimento histórico das definições de IE, com links para IB e 

Empreendedorismo 

Referência Definição usada 

Definição do IE. 

(MCDOUGALL, 1989) 

“... o desenvolvimento de novos empreendimentos ou startups 

internacionais que, desde o início, se envolvem em negócios 

internacionais, vendo assim seu domínio operacional como 

internacional desde os estágios iniciais da operação da empresa.” 

(p. 387) 

Definição de 

empreendedorismo. 

(TIMMONS, 1994) 

“Empreendedorismo é o processo de criar ou aproveitar uma 

oportunidade e persegui-la, independentemente dos recursos 

atualmente controlados.” (p. 7) 

Definição de pesquisa 

de negócios 

internacionais baseada 

na definição anterior 

deles de 1968. 

(WRIGHT; RICKS, 

1994) 

“Primeiro, ela se preocupa com a atividade comercial no nível da 

empresa que ultrapassa as fronteiras nacionais ou é conduzida em 

um local diferente do país de origem da empresa. (Essa atividade 

pode ser a movimentação de mercadorias, capital, pessoas e know-

how, ou pode ser manufatura, extração, construção, bancos, 

remessa, publicidade e afins). Segundo, preocupa-se, de alguma 

maneira, com as inter-relações entre as operações da empresa e os 

ambientes internacionais ou estrangeiros nos quais a empresa 

opera.” (p. 689) 

Primeira definição de 

INV. (OVIATT; 

MCDOUGALL, 1994) 

“... novo empreendimento internacional como organização 

comercial que, desde o início, busca obter vantagens competitivas 

significativas com o uso de recursos e a venda de produtos em 

vários países.” (p. 49) 

Definição revisada do 

IE. (MCDOUGALL; 

OVIATT, 1997) 

“Atividades novas e inovadoras com o objetivo de criar valor e 

crescer em organizações empresariais além das fronteiras 

nacionais.” (p. 293) 

Definição revisada do 

IE. (MCDOUGALL; 

OVIATT, 2000) 

“O empreendedorismo internacional é uma combinação de 

comportamento inovador, proativo e de busca de riscos que 

atravessa as fronteiras nacionais e visa criar valor nas 

organizações.” (p. 903) 

Definição de 

empreendedorismo. 

(SHANE; 

VENKATARAMAN, 

2000) 

“... exame acadêmico de como, por quem e com quais efeitos as 

oportunidades para criar bens e serviços futuros são descobertas, 

avaliadas e exploradas”. (p. 218) 

Definição de 

empreendedorismo. 

(LOW, 2001) 

“... processo de identificação, valorização e captura de 

oportunidades” (p. 21) 

Definição do IE. 

(ZAHRA; GEORGE, 

2002) 

“Processo de descoberta e exploração criativas de oportunidades 

fora dos mercados domésticos de uma empresa em busca de 

vantagem competitiva.” (p. 261) 
(Continua) 
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(Conclusão) 

Definição do IE. 

(DIMITRATOS; 

PLAKOYIANNAKI, 

2003) 

“O empreendedorismo internacional é um processo de toda a 

organização, incorporado à cultura organizacional da empresa e 

que busca a exploração de oportunidades no mercado 

internacional para gerar valor” (p. 189) 

Definição revisada do 

IE, incorporando a 

definição anterior de 

Shane e Venkataraman 

sobre E. (OVIATT; 

MCDOUGALL, 2005) 

“Empreendedorismo internacional é a descoberta, aprovação, 

avaliação e exploração de oportunidades - além das fronteiras 

nacionais - para criar futuros bens e serviços.” (p. 540) 

Definição de INV 

(COVIELLO, 2006) 

“Na literatura internacional de negócios, esse tipo de organização 

[INV] foi distinguido da pequena empresa conceitualmente ... e 

empiricamente ... Conforme relatado na literatura inicial, uma 

característica distintiva dos INVs é que eles são "diferentes" desde 

a concepção, porque, desde a fundação ou próximos à sua 

fundação, eles têm um foco global e comprometem recursos para 

atividades internacionais ... Uma segunda característica distintiva 

é o envolvimento do INV em redes para facilitar a rápida 

internacionalização.” (p. 713). 

Definição do IE. 

(COOMBS; SADRIEH; 

ANNAVARJULA, 

2009) 

“O empreendedorismo internacional pode ser definido como o 

processo pelo qual os mercados internacionais são usados na 

descoberta, criação e / ou exploração de futuros bens ou serviços.” 

(p. 26). 

Definição de pesquisa 

em IE.  (GRAY; 

FARMINER, 2014) 

“A pesquisa internacional sobre empreendedorismo concentra-se 

no entendimento dos facilitadores e barreiras à rápida 

internacionalização de empreendimentos empresariais que 

integram conhecimento, capacidades e redes de inovação e 

internacionalização em modelos de negócios dinâmicos e 

competitivos e culturas organizacionais que evoluem e se adaptam 

às mudanças nos ambientes ao longo do tempo.” (p. 126) 
Fonte: Adaptado de Gray e Farminer (2014) 

  

Observa-se nas definições mais recentes a ênfase na identificação, avaliação e 

exploração de oportunidades em mercados estrangeiros. Além disso, a inovação como parte 

essencial das estratégias de empreendedorismo internacional, incluindo inovação de produtos, 

processo, organizacional e mercados, também está explícita ou implícita em várias definições, 

como por exemplo, (COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 2009; MCDOUGALL; 

OVIATT, 2000, 1997; SHANE; VENKATARAMAN, 2000; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Os autores de duas grandes revisões de estudos de IE (COOMBS; SADRIEH; 

ANNAVARJULA, 2009; KEUPP; GASSMANN, 2009) também sugeriram que pesquisas 

futuras sejam ampliadas a partir do foco atual em novos e pequenos empreendimentos para 

incluir investigações de empresas maiores e mais antigas. Além disso, Coombs, Sadrieh e 
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Annavarjula (2009) disseram que a relação entre idade e tamanho das empresas e seus padrões 

de internacionalização precisava de mais pesquisas. E as diferenças entre pequenas empresas e 

empresas empreendedoras, incluindo seus níveis relativos de inovação, também precisava de 

mais investigações. Já Keupp e Gassmann (2009) argumentam que a pesquisa no IE deve ser 

independente do tamanho e idade da empresa e não se limitar a pequenas empresas.  

Gray e Farminer (2014, p. 126) também trazem reflexões importantes após o seu estudo 

de revisão das revisões. Primeiramente, o que já se sabe a respeito dos padrões de criação de 

novos empreendimentos internacionais, inovação e internacionalização após duas décadas de 

pesquisa no IE é muito pouco. Em segundo lugar, os pesquisadores “em vez de focar no nexo 

entre as teorias internacionais de negócios e empreendedorismo, os pesquisadores tendem a se 

concentrar nos componentes "I" ou "E" do IE.”. Enfim, os links entre o IE e a inovação precisam 

ser melhor explorados. 

Com o objetivo de aprofundar no entendimento desses links a revisão para esta tese 

retroagiu no tempo e na literatura que aborda esses temas. Assim, iniciou-se com a obra clássica 

de Vernon (1966), na qual ele explica que os empreendedores são mais propensos a identificar 

oportunidades para introduzir novos produtos em seu mercado doméstico devido à sua 

proximidade geográfica. A inovação é, portanto, impulsionada pela demanda doméstica, mas 

quando a demanda por novos produtos se expande no exterior, os empresários começam a 

exportar. Desta forma, a internacionalização permite que as empresas explorem seu poder de 

mercado (HIRSCH; BIJAOUI, 1985). 

Neste sentido, a internacionalização pode ocorrer também através da oportunidade de 

explorar um processo mais eficiente ou uma tecnologia patenteada internacionalmente com o 

objetivo de estabelecer um padrão global e prevenir a entrada de concorrentes (BLOODGOOD; 

SAPIENZA; ALMEIDA, 1996; OVIATT; MCDOUGALL; LOPER, 1995). Assim, no caso 

dessas organizações de maior porte as despesas de P&D influenciam a competitividade da 

empresa, afetando o comportamento de exportação e os rendimentos obtidos através da 

exportação (ITO; PUCIK, 1993). 

Do mesmo modo, Chetty e Hamilton (1993) encontraram uma relação positiva entre a 

intensidade tecnológica e os resultados das exportações. Outros estudos descrevem a tecnologia 

como auxiliando a exportação (MOON; LEE, 1990) e facilitando o sucesso delas (GOMEZ-

MEJIA, 1988).  

Por outro lado, as pesquisas sobre empreendedorismo internacional não deram ênfase 

na inovação como um facilitador para a internacionalização precoce (MCDOUGALL, 1989; 
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OVIATT; MCDOUGALL, 1994; TIMMONS, 1994; WRIGHT; RICKS, 1994). Neste sentido, 

a internacionalização precoce parece estar associada ao desenvolvimento de uma orientação 

empreendedora. 

Deste modo, a literatura sobre os impulsionadores da internacionalização também 

parece não ter dedicado muita atenção ao papel da inovação. Em sua ampla pesquisa 

bibliográfica de estudos sobre empresas que se internacionalizaram nos primeiros anos de sua 

atividade, Rialp; Rialp e Knight (2005) não colocaram a inovação como um dos recursos que 

explicam a internacionalização. Esta ausência chama à atenção porque os trabalhos iniciais 

sobre born globals enfatizavam o papel da inovação e da tecnologia como impulsionadores 

importantes da internacionalização (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996; RENNIE, 1993).  

Portanto, nas últimas décadas procurou-se entender os desafios que as empresas 

enfrentam nesse novo cenário econômico que exige uma combinação de empreendedorismo, 

inovação e internacionalização. No entanto,  a literatura na área ainda carece de pesquisas que 

tratam dos três temas conjuntamente (GRAY; FARMINER, 2014; HAGEN; DENICOLAI; 

ZUCCHELLA, 2014). 

Com objetivo de alcançar um aprofundamento no entendimento da relação entre 

inovação e internacionalização, nos mais variados tipos de organizações, elaborou-se uma 

revisão que é sintetizada no Quadro 2 a seguir.  

Portanto, observa-se na primeira linha do Quadro 2 que para alguns autores não existe 

efeito da inovação na internacionalização.  Para Hitt, Hoskisson e Kim (1997) a relação entre 

inovação e internacionalização é quase insignificante e até negativa. Já outros estudos não 

encontraram evidências significativas de que a inovação aumenta a probabilidade da empresa 

de se internacionalizar (DAMIJAN; KOSTEVC; POLANEC, 2010; SCHUBERT; SIMAR, 

2011). Já outros autores não encontraram suporte para o nexo de causalidade entre inovações 

passadas de produtos e processos e atividades de exportação atuais (AYLLÓN; RADICIC, 

2019). Por fim, as descobertas de Yi, Wang e Kafouros (2013) sugerem que a relação entre 

capacidades inovação e desempenho das exportações não são uniformes, mas depende do 

cenário institucional em que a empresa está inserida.  

Entretanto, outros estudos presentes na segunda linha do Quadro 2 argumentam que a 

relação se dá no sentido oposto, ou seja, investigaram os efeitos da internacionalização na 

inovação.  

Segundo Kafouros et al. (2008) os resultados da pesquisa deles confirmaram que a 

internacionalização aumenta a capacidade de uma empresa de melhorar o desempenho por meio 
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da inovação. No entanto, eles também mostram que as empresas não podem se beneficiar da 

inovação se sua atividade internacional estiver abaixo de um nível limite. Na mesma, linha 

outros autores sugere que a internacionalização promove a inovação (ERNST, 2005), e que a 

transferência de conhecimento internacional beneficia amplamente o desempenho inovador. 

(KOTABE et al., 2007). Por outro lado, a análise do papel da exportação no estímulo à inovação 

das empresas encontrou poucas evidências de efeitos significativos, com o desempenho da 

inovação determinado em grande parte pelos efeitos e características da capacidade no nível da 

empresa (WOERTER; ROPER, 2010). 

 

Quadro 2- Efeitos da inovação na internacionalização 

Referências Resultado encontrado 

(AYLLÓN; RADICIC, 2019; DAMIJAN; KOSTEVC; 

POLANEC, 2010; HITT; HOSKISSON; KIM, 1997; 

SCHUBERT; SIMAR, 2011; YI; WANG; KAFOUROS, 

2013) 

 

A relação entre inovação e 

internacionalização é 

insignificante. 

(DAMIJAN; KOSTEVC; ROJEC, 2017; ERNST, 2005; 

KAFOUROS et al., 2008; KOTABE et al., 2007; 

WOERTER; ROPER, 2010) 

 

A relação entre 

internacionalização e inovação 

é positiva. 

(CASTELLANI; ZANFEI, 2007; FILIPESCU et al., 2013; 

GOLOVKO; VALENTINI, 2011) 

Inovação e internacionalização 

têm uma relação causal 

recíproca. 

(AÑÓN HIGÓN; DRIFFIELD, 2011; BECKER; 

EGGER, 2013; CALDERA, 2010; CASSIMAN; 

GOLOVKO, 2011; CASSIMAN; MARTÍNEZ-ROS, 

2007; CASTAÑO; MÉNDEZ; GALINDO, 2016; 

D’ANGELO, 2012; DAMIJAN; KOSTEVC; POLANEC, 

2010; DENICOLAI; ZUCCHELLA; STRANGE, 2014; 

HALILEM; AMARA; LANDRY, 2014; LAMOTTE; 

COLOVIC, 2013; MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2019; 

MONREAL-PÉREZ; ARAGÓN-SÁNCHEZ; 

SÁNCHEZ-MARÍN, 2012; OKE; BURKE; MYERS, 

2007; PAPALIA; BERTARELLI; MANCINELLI, 2018; 

PINILLA JARA; RIALP CRIADO, 2018; PLA-

BARBER; ALEGRE, 2007; VAN BEVEREN; 

VANDENBUSSCHE, 2010; WOERTER; ROPER, 2010; 

ZUCCHELLA; SIANO, 2014) 

A relação entre inovação e 

internacionalização é positiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Da mesma forma, outros pesquisadores (DAMIJAN; KOSTEVC; ROJEC, 2017) 

usaram uma grande amostra de microdados da Pesquisa de Inovação da Comunidade (CIS) para 

os estados membros da União Europeia com o objetivo de investigar a relação entre exportação 

e os diferentes tipos de atividades de inovação das empresas. Por conseguinte, eles encontraram 

uma relação sistematicamente positiva entre elas, porém a correlação mais forte é encontrada 

no caso de inovação de produtos e a mais fraca no caso de inovações organizacionais. Além 

disso, os dados agregados mostraram que a inovação aumenta com o tamanho da empresa, 

entretanto, descobriram também que a exportação tem o efeito mais forte sobre a inovação nas 

empresas de médio porte.  

Dando sequência na análise do Quadro 2 observa-se que os estudos presentes na terceira 

linha argumentam que inovação e internacionalização têm uma relação causal recíproca. Desse 

modo, esses estudos serão explorados a seguir. 

Analisando dados da CIS de 1996 para Itália alguns autores (CASTELLANI; ZANFEI, 

2007) encontraram evidências de que pode haver uma integração das duas correntes, pois os 

resultados revelaram que haveria uma ligação de mão dupla entre inovação e 

internacionalização. Neste sentido, outro estudo (GOLOVKO; VALENTINI, 2011) feito com 

dados em painel de PMEs de fabricação espanholas no período 1990-1999 encontrou apoio 

empírico robusto para a hipótese de presença de complementaridade, mostrando que o efeito 

positivo da atividade de inovação na taxa de crescimento das empresas é maior para empresas 

que também se envolvem em exportações e vice-versa. Além disso, eles mostraram que a 

adoção de uma estratégia de crescimento por meio de exportação influencia positivamente a 

adoção da inovação. Da mesma linha, outro estudo (FILIPESCU et al., 2013) feito em um 

conjunto de dados em painel de 696 empresas de manufatura espanholas entre 1994 e 2005 

encontrou um amplo apoio à noção de que inovação e exportação têm uma relação causal 

recíproca, ou seja, há uma dupla relação causal entre inovação e internacionalização. 

Dando sequência na análise do Quadro 2, observa-se que a maior parte das pesquisas 

presentes na quarta linha mostram resultados que oferecem argumentos de que a relação se dá 

no sentido da inovação para a internacionalização. Desse modo, os estudos que avaliaram essa 

relação em empresas de diferentes tamanhos são analisados a seguir e depois os estudos feitos 

exclusivamente nas PMEs.   

Nesta perspectiva, os resultados econométricos sugerem um efeito positivo da inovação 

da firma na probabilidade de participação nos mercados de exportação (CALDERA, 2010). 

Outros autores descobriram uma relação positiva e significativa entre inovação e intensidade 
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de exportação. No entanto, os resultados mostraram que o tamanho da empresa não é 

determinante para a inovação ou a intensidade das exportações (PLA-BARBER; ALEGRE, 

2007). E outros autores identificaram que a intensidade de P&D tem um impacto linear positivo 

na intensidade das vendas externas (DENICOLAI; ZUCCHELLA; STRANGE, 2014). Por 

outro caminho, as empresas que usam diferentes sistemas de inovação e participam ativamente 

de programas de colaboração estrangeira tendem a seguir uma estratégia internacional (YU; SI, 

2012). 

Neste sentido, alguns resultados sugerem que a inovação de produtos, e não a inovação 

de processos, afeta a produtividade da empresa, o que, por sua vez, induz as empresas a 

selecionar o mercado de exportação (CASSIMAN; MARTÍNEZ-ROS, 2007). Na mesma linha, 

Becker e Egger (2013) identificaram que as empresas que realizam inovação de processos e 

produtos têm maior probabilidade de exportar do que as que não inovam, no entanto, quando 

realizada isoladamente, a inovação de produtos é mais determinante no comportamento de 

exportação de uma empresa do que a inovação de processos. Por outro lado, Damijan, Kostevc 

e Polanec, (2010) encontraram uma importância dominante da inovação de processos na 

produtividade e exportação. Segundo eles é provável que essas melhorias de produtividade 

estejam relacionadas a inovações de processo e são observadas apenas em uma amostra de 

médios e grandes exportadores iniciantes. Essa descoberta defende a hipótese de aprender por 

exportar, demonstrando que os efeitos de aprendizagem da exportação ocorrem através do 

mecanismo de inovação de processos, aumentando a eficiência técnica da empresa. 

Por outro lado, outras pesquisas (VAN BEVEREN; VANDENBUSSCHE, 2010) 

encontraram uma relação positiva de entre ambas, inovação em produtos e processos, e 

exportação. Considerando o fato de que cerca de metade de todas as empresas inovadoras 

introduzem uma inovação de produto e processo simultaneamente, os resultados empíricos 

sugerem que é a combinação de inovação de produto e processo, e não uma das duas 

isoladamente, que está correlacionada com a entrada das empresas no mercado de exportação  

Na mesma linha, outros autores (PAPALIA; BERTARELLI; MANCINELLI, 2018) 

encontraram que é possível que exista complementaridades entre os diferentes tipos de 

atividades de inovação (produto, processo e organizacional) e como esses efeitos podem estar 

relacionados à probabilidade de uma empresa exportar. A análise empírica da CIS para a 

Alemanha mostrou que as relações de complementaridade entre estratégias de inovação são 

mais prováveis quando as empresas exportam para vários mercados.  
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Além dos estudos descritos anteriormente, vários pesquisadores investigaram a relação 

entre inovação e internacionalização em pequenas e médias empresas (PMEs). Os seus 

resultados são explorados a seguir. 

Alguns autores identificaram que a inovação está positivamente relacionada à 

internacionalização, ou seja,  a inovação favorece a internacionalização de PMEs (HALILEM; 

AMARA; LANDRY, 2014; OKE; BURKE; MYERS, 2007; PINILLA JARA; RIALP 

CRIADO, 2018). Por outro lado, Vila e Kuster (2007) mostraram que nem todos os tipos de 

dimensões de inovação são necessários para encontrar novos clientes em novos países. 

Dois estudos recentes realizados em grandes conjuntos de dados chegaram a conclusões 

semelhantes. Assim, a partir de dados de 12.823 PMEs do Reino Unido os autores identificaram 

que as PMEs inovadoras têm maior probabilidade de exportar do que as não inovadoras 

(SARIDAKIS et al., 2019). Outro estudo a partir da análise dos dados de 123.395 PMEs de 13 

países europeus demonstrou que a inovação de produto impulsiona a expansão comercial da 

empresa e favorece sua atividade de exportação (MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2019). 

Além disso, Cassiman e Golovko (2011) mostraram que a associação positiva 

significativa encontrada entre produtividade e exportações está relacionada às decisões 

anteriores da empresa sobre inovação e que, ao controlar a inovação de produtos, a relação entre 

produtividade e exportação desaparece para essas empresas inovadoras. Assim, os autores 

argumentam que além de um efeito direto da inovação nas exportações, a inovação do produto, 

através de seu efeito na produtividade da empresa, aumenta a probabilidade da empresa entrar 

no mercado de exportação.  

Neste sentido, diversos estudos no nível da empresa investigaram o papel da inovação 

e da produtividade na internacionalização em duas vertentes distintas da literatura, mas às vezes 

de forma sobreposta. Existem indícios de que há diferenças no desempenho das empresas entre 

exportadores e não exportadores (BERNARD; BRADFORD JENSEN, 1999). Em uma extensa 

revisão da literatura sobre esse tema, Wagner (2007) ressalta que a maioria dos estudos concluiu 

que os exportadores são mais produtivos do que os não exportadores e que as empresas mais 

produtivas se auto selecionam nos mercados de exportação.  

Considerando a inovação de produtos e processos de forma independente, alguns 

pesquisadores (AÑÓN HIGÓN; DRIFFIELD, 2011; MONREAL-PÉREZ; ARAGÓN-

SÁNCHEZ; SÁNCHEZ-MARÍN, 2012) descobriram diferenças dos seus efeitos na decisão de 

exportar. No entanto, o desenvolvimento de inovação de produto tem um efeito significativo e 

positivo na probabilidade de exportar, enquanto o efeito direto do desenvolvimento de inovação 
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de processo não é significativo. Assim, uma vez que se considera a interdependência entre as 

duas atividades de inovação, não encontraram evidências robustas de que a inovação de 

processos aumente a probabilidade de exportar além da inovação de produtos. 

O uso de P&D tem um impacto positivo e significativo na intensidade das exportações. 

Portanto, as inovações de produtos derivadas das atividades de inovação aumentam a 

intensidade de exportação das PMEs do setor de alta tecnologia (D’ANGELO, 2012). Além 

dessa relação positiva entre inovação e crescimento internacional, outros autores 

(ZUCCHELLA; SIANO, 2014) destacam o papel dos principais parceiros como a principal 

fonte de informação para inovação, o que impulsiona o desempenho das exportações. Neste 

sentido, o modelo de inovação das PMEs exportadoras – ao contrário do modelo de inovação 

aberta, baseado em colaborações externas de P&D, e do modelo clássico interno de P&D – 

depende principalmente de fontes externas de conhecimento, como fortes laços com alguns 

parceiros industriais e comerciais essenciais. Outros autores (DIBRELL; DAVIS; CRAIG, 

2008) argumentam que as PMEs tendem a confiar menos em atividades caras de inovação, 

como pesquisa em P&D, uma vez que possuem um ambiente de trabalho flexível que lhes 

permite desenvolver produtos inovadores mais rapidamente.  

Outros autores trouxeram as limitações da PMEs para inovar e consequentemente 

internacionalizar. Em relação às pequenas e médias empresas, especialmente as que operam nos 

setores manufatureiros, elas não podem mais agir sem levar em conta os riscos e oportunidades 

associados à inovação e à internacionalização (RUZZIER; HISRICH; ANTONCIC, 2006). Por 

isso, as PMEs têm sido tradicionalmente consideradas fracas contribuintes no processo de 

inovação e internacionalização, devido à sua infraestrutura financeira e de gestão insuficiente 

(WANG; WANG; HORNG, 2010). Além disso, em relação ao processo de internacionalização, 

as PMEs experimentam uma falta de economias de escala (FREEMAN; EDWARDS; 

SCHRODER, 2006).  

Por outro lado, é provável que tanto a inovação de produtos como a de processos 

estimulem as empresas a realizar atividades internacionais (LÓPEZ RODRÍGUEZ; GARCÍA 

RODRÍGUEZ, 2005). Assim, o desenvolvimento de produtos únicos permite que as empresas 

atinjam nichos de mercado e obtenham níveis superiores de desempenho nos mercados 

internacionais (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004). Além disso, a inovação de produto pode resultar 

em produtos de maior qualidade, o que aumenta a probabilidade de internacionalização 

(ROPER; LOVE, 2002). Por fim, espera-se que o impacto da inovação de produtos na 

internacionalização seja particularmente forte para os novos negócios, porque a inovação de 
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produtos domina o estágio inicial do ciclo de vida do produto (CASSIMAN; GOLOVKO; 

MARTÍNEZ-ROS, 2010).  

Em complemento, além da inovação em produto ou serviço, pode-se observar também 

que a internacionalização precoce pode ser uma consequência do aumento do investimento em 

tecnologia por parte das empresas (SAARENKETO et al., 2008). De fato, a aquisição de uma 

nova tecnologia de processo melhora a produtividade, racionalização de produtos e custos 

(RAMOS; ACEDO; GONZALEZ, 2011).  

Em primeiro lugar, as PMEs que inovam em tecnologia têm maior probabilidade de 

entrar nos mercados estrangeiros para "(...) aumentar os volumes de vendas e espalhar os custos 

fixos da inovação em uma maior quantidade de unidades" (PLA-BARBER; ALEGRE, 2007) 

(Pla-Barber e Alegre, 2007, p. 278). Em segundo lugar, as PMEs que reduzem os custos através 

da inovação de processos podem cobrar preços mais baixos, aumentar as vendas e obter maiores 

retornos da internacionalização (CALDERA, 2010). Portanto, a habilidade de usar capacidades 

tecnológicas pode levar a um crescimento internacional mais rápido (CRICK; JONES, 2000).  

E o uso de padrões tecnológicos parece ser um determinante importante da velocidade da 

internacionalização das PMEs (RAMOS; ACEDO; GONZALEZ, 2011).  

No entanto, alguns autores concluíram que as born globals são especiais em alguns 

aspectos, mas não em todos. Choquette et al. (2017) avaliou se as born globals eram realmente 

diferentes de outras startups por meio de conjunto de dados longitudinal com todas as startups 

de manufatura dinamarquesas fundadas entre 1994 e 2008, uma amostra de 23.201 empresas. 

Eles descobriram que a ocorrência de BGs não é exclusiva de determinados setores, nem mudou 

a sua frequência à luz do rápido progresso das TIC. No entanto, descobriram que as born globals 

tem níveis de rotatividade e emprego significativamente mais altos, bem como taxas de 

crescimento do emprego. Além disso, elas têm um alcance de mercado consideravelmente mais 

amplo, mas pouca ou nenhuma vantagem de produtividade em comparação com empresas com 

internacionalização menor ou maior. 

O estudo de Lamotte e Colovic (2013) analisou 64 países no período de 2001 a 2008 

com dados do GEM (2019a).  Eles investigaram a relação entre a inovação e internacionalização 

das empresas empreendedoras jovens, o que corresponde aos empreendedores iniciantes. Como 

método, o estudo utilizou um tipo de regressão conhecida como Probit, onde variável 

dependente internacionalização e a maioria das independentes podiam assumir apenas dois 

valores, por exemplo, inova ou não. Os resultados sugerem que os novos negócios envolvidos 

com a inovação de produtos e/ou processos são mais propensos a serem internacionalizados. 
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No entanto, os autores não calcularam a probabilidade de internacionalização e nem fizeram 

análises separando os grupos: empresas com alguma inovação das empresas com muita 

inovação. Além disso, o estudo deles ficou restrito aos empreendedores iniciantes, ou seja, não 

analisaram os empreendedores estabelecidos.  

O outro estudo conduzido por Castaño, Méndez e Galindo (2016) examinou a relação 

direta entre inovação, internacionalização e as expectativas de crescimento de novos negócios 

do setor de serviços. Para fazer isso, esse estudo conduziu uma análise empírica com dados do 

GEM (2019a) de 17 países para o ano de 2010, filtrando exclusivamente os empreendedores do 

setor de serviços. Como método eles utilizaram a abordagem de modelagem de equações 

estruturais (SEM) para estimar os parâmetros do modelo de pesquisa, usando assim alguns 

constructos com vários indicadores. Os principais resultados demonstram que as correlações 

são positivas e significativas para seguintes hipóteses: os empreendedores do setor de serviços 

que inovam são aqueles que também mais internacionalizam e apresentam maior crescimento 

dos negócios; existem efeitos positivos indiretos entre o uso de novas tecnologias e a 

internacionalização; a internacionalização aumenta a expectativa de crescimento dos negócios. 

Os autores colocaram como limitações o fato da amostra do estudo ter sido muito pequena e, 

consequentemente, sugerem uma ampliação da base de dados para futuras pesquisas. 

Em resumo, a partir de uma revisão sistemática realizada por segundo Bergmann, 

Mueller e Schrettle (2014) a respeito do uso do GEM (2019a) na pesquisa acadêmica é possível 

afirmar que alguns tópicos como a inovação e a internacionalização atraíram apenas alguns 

pesquisadores e o número publicações é pequeno, mais especificamente quatro pesquisas sobre 

internacionalização e três sobre inovação. Neste sentido, eles sugerem estes dois temas para 

futuras pesquisas com uso dessa base de dados. 

Na mesma linha, Gray e Farminer (2014) destacam a convergência do posicionamento 

do empreendedorismo internacional na interseção dos estudos sobre empreendedorismo e 

negócios internacionais, mas também destacam a lacuna relativa a uma segunda interseção, com 

a inovação. Assim, os autores enfatizam a necessidade de esclarecer os vínculos entre 

empreendedorismo, inovação e internacionalização. Carvalho (2015) também destaca que há 

demanda por mais estudos que façam a combinação dos temas empreendedorismo, inovação e 

internacionalização. Pois parece que a literatura não compreendeu suficientemente a relação 

entre os temas. 

Portanto, é necessário aprofundar o conhecimento sobre esse relacionamento, já que a 

era da informação levou à concorrência baseada em ideias, tecnologia e a expansão do espaço 
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de competição geográfica (AGGARWAL, 1999). Além disso, no nível da empresa, a inovação 

e a internacionalização são tradicionalmente consideradas opções alternativas de crescimento, 

enquanto que "(...) hoje em dia, especialmente para empresas jovens, a inovação e a 

internacionalização são mais propensas a serem instantâneas, rápidas e inter-relacionadas" 

(ONETTI et al., 2012, p. 339). 

Com o objetivo de incentivar novos estudos relacionando estes três temas Hagen, 

Denicolai, Zucchella (2014, p.114) afirmam que “... que o fluxo “Empreendedorismo 

Internacional e Inovação” está apenas em seu estágio inicial, introduzindo oportunidades 

auspiciosas para os estudiosos da área”. Assim, é preciso mais contribuições destinadas a 

esclarecer a natureza, tendências e dinâmicas do empreendedorismo internacional. 

Outro estudo mais recente feito por Romanello e Chiarvesio (2019) também enfatiza 

essa lacuna. Os autores desenvolveram uma revisão sistemática de 280 artigos dos anos 2004-

2018 sobre as born globals, novos empreendimentos internacionais (INVs) e empresas de 

internacionalização precoce que foram publicadas em importantes periódicos no campo do 

empreendedorismo internacional. Segundo esses autores a relação entre a inovação e a 

internacionalização precoce das empresas é um tema ainda recente e emergente, pois, apesar 

das born globals sempre terem sido consideradas empresas inovadoras, eles se surpreenderam 

que os estudos focados em questões de inovação tenham sido raros após 2004. Portanto, essa 

constatação abre caminho para estudos futuros que aprofundam a relação entre inovação e 

internacionalização dentro dessas áreas de estudo. 

Em resumo, a análise da literatura sugere que as inovações de produtos e processos 

podem aumentar a probabilidade de internacionalização. Além disso, pode-se assumir que é 

difícil separar o efeito da inovação de produto e processo na internacionalização das empresas, 

por isso ambos os tipos inovação serão analisados de forma conjunta neste estudo. 

Finalmente, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 1: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

de produto e processo adotada pelo empreendedor? 

Após o estabelecimento desta indagação avançou-se na literatura para entender o que 

pode influenciar a relação entre inovação e internacionalização de novos negócios.  
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2.2 A relação entre as características do empreendedor, do empreendimento, inovação e 

a internacionalização  

 

Nesta seção, incialmente são abordadas a literatura relativa as características do 

empreendimento e, posteriormente, as relativas as características do empreendedor. Assim, 

foram realizadas buscas por artigos que contribuíssem para esclarecer o relacionamento entre 

as características do empreendedor, do empreendimento, inovação e a internacionalização.   

 

2.2.1 A relação da idade do empreendimento com a inovação e a internacionalização.  

 

O conceito born globals foi introduzido por Rennie (1993), que observou que um grupo 

de firmas exportadoras de manufaturas diferenciava em sua abordagem dos exportadores 

incrementais, porque começavam a vender produtos no exterior aos dois anos de idade e 

rapidamente atingiam os 70% de participação nas exportações. Entretanto, com o avanço desse 

campo de pesquisa a operacionalização empírica desse conceito foi realizada das mais variadas 

formas, onde a data de início das atividades internacionais depois da fundação, considerada nos 

estudos, variou de menos de 02 até 15 anos (DIB; DA ROCHA; DA SILVA, 2010). 

Com relação às pesquisas em empreendedorismo internacional também não se têm um 

consenso com relação a variáveis-chave, como tamanho e idade da empresa (COVIELLO; 

JONES, 2004). Para outros autores as ações do novo empreendimento internacional tem maior 

importância do que a idade da empresa (ZAHRA, 2005).  

Neste sentido, a partir de uma revisão de 20 anos da pesquisa sobre empreendedorismo 

internacional alguns autores afirmam que a relação entre idade, tamanho e internacionalização 

da empresa requer mais pesquisas e que a distinção entre pequenas empresas e empresas 

empreendedoras exige mais esclarecimentos (COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 

2009). Na mesma linha, Keupp e Gassmann  (2009) realizaram uma revisão de 179 artigos de 

16 periódicos que cobrem as áreas de empreendedorismo, gestão estratégica, negócios 

internacionais e gestão de tecnologia e inovação. As principais conclusões incluem o argumento 

de que a pesquisa na área de empreendedorismo internacional (IE) deve ser independente do 

tamanho e idade da empresa, ou seja, não se deve limitar as pequenas empresas. Eles criticam 

a definição de Oviatt e Mcdougall (1994), a qual “restringe amplamente o IE ao estudo da 

internacionalização de empreendimentos recém fundados, que são necessariamente pequenos e 

jovens." (KEUPP; GASSMANN, 2009, p. 601). 
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Entretanto, Zucchella, Palamara e Denicolai (2007) descobriram que quase metade das 

144 PMEs italianas estudadas eram internacionalizadas e que havia uma relação entre a pouca 

idade da empresa e a internacionalização. Para eles essa descoberta é interessante porque sugere 

que na amostra pesquisada as empresas mais jovens têm maior probabilidade de iniciar 

operações estrangeiras nos primeiros três anos de atuação. Neste sentido, Romanello e 

Chiarvesio (2019) sugere que estudos futuros considerem apenas a dimensão do momento da 

entrada e adotem o limiar de três anos encontrado por Zucchella, Palamara e Denicolai (2007). 

Este prazo de três anos foi o mais adotado entre os 280 artigos da revisão sistemática de 2004-

2018 feita por Romanello e Chiarvesio (2019). 

Enfim, para realização desse estudo será adotado como critério de idade do 

empreendimento as referências citadas no Quadro 3. Pode-se perceber que os empreendedores 

iniciantes classificados pelo (GEM, 2019b) são coerentes com esses autores (RENNIE, 1993; 

ROMANELLO; CHIARVESIO, 2019; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). 

Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia.   

  

Quadro 3 - Características da idade do empreendimento 

Referência Resultados encontrados Variável (GEM, 2019b) 

(RENNIE, 1993) Idade: 2 anos 
Empreendedor iniciante:  

< 3,5 anos de idade 

Empreendedor estabelecido: 

> 3,5 anos de idade 

(ZUCCHELLA; PALAMARA; 

DENICOLAI, 2007) 
Idade: 3 anos 

(ROMANELLO; 

CHIARVESIO, 2019) 
Idade: 3 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 2: os empreendedores iniciantes tem maior probabilidade de inovação e de 

internacionalização do seu negócio do que os empreendedores estabelecidos? 

Após a definição dos grupos de empreendedores com base na idade do empreendimento 

avança-se na compreensão de outras caraterísticas da empresa relacionadas a inovação e 

internacionalização. 
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2.2.2 A relação do tamanho da empresa com a inovação e internacionalização  

 

Geralmente os estudos utilizam o número de funcionários ou valor de vendas para 

indicar o tamanho da empresa. Uma das primeiras pesquisas (CAVUSGIL; NEVIN, 1981) que 

abordavam essa interseção foi realizada em uma amostra de 473 empresas de 4701 empresas 

listadas no Diretório de Classificados de Fabricantes de Wisconsin (EUA). O tamanho da 

empresa foi medido pelo número de funcionários e também pelo valor de vendas. Uma das 

conclusões mais importantes é que as variações no comportamento de exportação das empresas 

podem ser explicadas, em um grau substancial, por diferenças nas características internas da 

empresa e da administração. O comportamento de exportação das empresas parece ser 

explicável por quatro grupos de determinantes internos: expectativas da administração (sobre 

os efeitos da exportação no crescimento da empresa), nível de comprometimento com a 

exportação (planejamento de mercado, política para exportações e exploração sistemática), 

vantagens de diferenciação da empresa (tamanho da empresa, intensidade da tecnologia e posse 

de um produto exclusivo) e a força das aspirações gerenciais (por crescimento e segurança do 

mercado estrangeiro em relação ao risco). Apesar do estudo não usar a palavra inovação, 

intensidade da tecnologia e posse de um produto exclusivo são características de uma empresa 

quem tem alguma inovação.  

Cavusgil (1984) também realizou uma pesquisa por meio de entrevistas pessoais com 

executivos de 70 fabricantes do meio oeste americano. Os resultados demonstraram que o 

tamanho da empresa, medido pelo número de funcionários, não influenciava a 

internacionalização de uma empresa, mas existe uma relação estatisticamente significativa 

quando o tamanho é medido pelas vendas anuais. Porém, esta relação não parecia ser forte e a 

direção da causalidade entre o tamanho da empresa e internacionalização também está sujeita 

à especulação. O autor também não usa a palavra inovação, mas ele diz que as entrevistas 

parecem sugerir que, independentemente do estágio de internacionalização, uma empresa não 

precisa de um novo produto estupendo para ter sucesso na exportação. Normalmente, um 

produto de alta qualidade parece ser suficiente. 

De forma semelhante, Bonaccorsi (1992) estudou a relação entre tamanho, medido pelo 

número de funcionários, e o comportamento das exportações em 8.810 empresas italianas e 

mostrou que o tamanho da empresa está positivamente associado à propensão à exportação e 

negativamente associado à intensidade de exportação. Entretanto, o autor destaca que em 

distritos industriais as PMEs agem influenciadas pela informação e imitação, tanto na questão 
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da inovação quanto da exportação. Assim, quando uma empresa inovadora decide exportar, 

muitos imitadores a seguirão em um curto período. 

Resumindo os argumentos encontrados na literatura, Wagner (1995) demonstra que a 

importância do tamanho da empresa para as exportações diretas está ligada a economias de 

escala de produção, a uma utilização mais completa dos executivos (especializados), a 

oportunidade de aumentar o financiamento a um custo menor, aos benefícios de um maior 

volume de compra, a um departamento de marketing próprio mais força de vendas própria e a 

maior capacidade de assumir riscos (por exemplo, desenvolvimento de novos produtos) devido 

à diversificação interna. Além disso, pelo menos alguns dos custos relacionados ao início das 

atividades de exportação direta (por exemplo, criação de um departamento de exportação, 

reequipamento e redesenho de produtos para clientes estrangeiros, estudos de mercado) são 

custos fixos. Assim, espera-se uma relação positiva entre exportações diretas e tamanho da 

empresa. Nota-se que os exportadores indiretos geralmente não têm que suportar esses custos; 

portanto, a relação entre tamanho da empresa e intensidade de exportação pode variar 

consideravelmente se as exportações indiretas estiverem incluídas na proporção 

exportação/vendas. Obviamente, no entanto, há limites para a vantagem do tamanho, porque os 

custos de coordenação aumentam à medida que a escala das operações aumenta e, em algum 

momento, uma maior expansão deixa de ser lucrativa. Numerosas pesquisas econométricas 

suportam essas considerações teóricas, mostrando que existe uma relação ceteris paribus 

positiva entre o tamanho da empresa e as atividades de exportação direta após o controle de 

outras características relevantes das empresas, incluindo a intensidade do capital humano, a 

tecnologia, as inovações, etc., e que o aumento da proporção exportação/vendas não é linear e 

diminui a partir de um determinado tamanho da empresa. 

Um estudo (REUBER; FISCHER, 1997) realizado em 49 PMEs de software do Canadá 

identificou que nem o tamanho da empresa, medido pelo número de funcionários, nem a idade 

afeta diretamente e significativamente à internacionalização. No entanto, os autores alertam que 

mais pesquisas são necessárias para determinar se os resultados se generalizam para outras 

indústrias. Pois, existem altos custos de capital em pesquisa e desenvolvimento na indústria de 

produtos de software e, portanto, a internacionalização pode ser uma estratégia de crescimento 

preferível à diversificação de produtos. 

Outro estudo (DHANARAJ; BEAMISH, 2003) apresenta uma análise comparativa do 

desempenho em exportação de pequenas e médias empresas exportadoras dos EUA (amostra 

de 70 empresas) e Canadá (amostra de 87 empresas). No que se refere a influência do tamanho 
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da empresa medido pelo número de funcionários e pelas vendas anuais foi encontrado o 

seguinte: os resultados demostraram que o tamanho da empresa influencia o grau de 

internacionalização e que o grau de internacionalização influencia o desempenho (lucro, 

crescimento e participação de mercado) para as amostras dos EUA quanto para o Canadá. Os 

autores demonstraram que a intensidade tecnológica e o tamanho da empresa são bons 

preditores da estratégia de exportação, e a estratégia de exportação mostrou influenciar 

positivamente o desempenho do lucro da empresa. 

Majocchi, Bacchiocchi e Mayrhofer (2005) realizaram um estudo com o objetivo de 

testar o efeito do tamanho da empresa e experiência (idade) no desempenho das exportações. 

Eles enfatizam que apesar do número crescente de estudos empíricos, a questão da relação entre 

essas variáveis não estava claramente estabelecida. Assim, com base em uma amostra de 144 

empresas de fabricação italianas para o período 1997-2001 eles realizaram uma análise 

empírica. Os resultados demonstram a influência do tamanho da empresa, a experiência de 

mercado (idade) sobre a intensidade das exportações. No que diz respeito à relação entre o 

tamanho da empresa e o desempenho das exportações o estudo fornece uma forte validação, na 

visão dos autores, sobre a influência do tamanho da empresa no desempenho das exportações, 

tanto em corte transversal como em série temporal. O fato de que essa relação se mantém 

mesmo se a análise for longitudinal é na opinião dos autores um resultado importante. Os 

autores não abordam diretamente a questão da inovação, mas descobriram que setores da 

indústria, como máquinas e equipamentos, onde os clientes são tipicamente empresas 

industriais e onde estratégias de diferenciação de produtos foram adotadas significativamente, 

mostram sinais positivos e estatisticamente significativos que atestam o nível estruturalmente 

mais alto de intensidade de exportação. 

Outro estudo encontrou que o tamanho da empresa não é determinante para a inovação 

ou a intensidade das exportações. No entanto, os resultados mostram uma ligação positiva e 

significativa entre inovação e intensidade de exportação (PLA-BARBER; ALEGRE, 2007). Já 

outros autores encontraram que a inovação é um fator significativo da propensão à exportação, 

enquanto o tamanho da empresa é insignificante (VAN BEVEREN; VANDENBUSSCHE, 

2010). 

Com o objetivo de tentar esclarecer esses achados conflitantes na literatura, Monteiro, 

Moreira e Sousa (2013) examinaram empiricamente 19 empresas portuguesas de diferentes 

setores para avaliar o impacto do tamanho da empresa no desempenho das exportações, usando 

diferentes proxies para a variável tamanho da empresa (o nível de vendas, o número de 



53 

 

empregados, o índice de vendas / empregados, o nível de investimento em P&D) e diversos 

indicadores para a variável desempenho de exportação (porcentagem de exportações das vendas 

ou intensidade da exportação, crescimento da exportação, nível de lucro da exportação, 

participação de mercado de exportação). Os resultados trouxeram sinais opostos sobre o 

impacto do tamanho da empresa no desempenho de exportação, dependendo da variável usada. 

No entanto, o uso do nível de investimento em P&D como proxy do tamanho da empresa 

resultou em uma relação positiva com a intensidade das exportações e crescimento das 

exportações.  

Neste sentido, a literatura de negócios internacionais sustenta a visão de que o tamanho 

da empresa – um reflexo do número de funcionários e vendas – está positivamente relacionado 

à intensidade das exportações. Por outro lado, como resultado do processo de globalização e do 

crescente número de empresas born globals, a idade da empresa na entrada nos mercados 

estrangeiros está se tornando cada vez mais precoce. Neste sentido, um estudo com uma amostra 

de 247 empresas PMES eslovenas confirmam parcialmente as tendências acima. Usando um 

modelo de regressão, os autores confirmaram as hipóteses de que as empresas 

internacionalizadas são significativamente maiores (em termos de vendas) e possuem recursos 

mais especializados (recursos humanos, organizacionais e financeiros) do que as empresas não 

internacionalizadas. Enquanto que a idade das empresas no início de suas atividades 

internacionais foi negativamente relacionada com a internacionalização (RUZZIER; 

RUZZIER, 2014). 

Em um estudo recente realizado em dados longitudinais – período de 2001 a 2014 – de 

empresas de manufatura espanholas, os autores encontraram uma forte complementaridade 

entre inovação de produtos e processos. Em relação às variáveis de controle, encontraram um 

forte efeito positivo do tamanho da empresa nas exportações, o que implica que empresas 

maiores têm maior probabilidade de vender seus produtos nos mercados internacionais do que 

empresas menores. (AYLLÓN; RADICIC, 2019). 

Enfim, o Quadro 4 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a relação do tamanho da empresa com a inovação e internacionalização. Além 

disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será adotada. Mais detalhes sobre 

essa classificação encontra-se na metodologia.   

Em síntese, a relação positiva entre o tamanho da empresa, inovação e o comportamento 

das exportações ou internacionalização é muitas vezes considerada certa. Neste sentido, a 

maioria dos estudos analisados confirmaram um relacionamento positivo e estatisticamente 
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significativo. No entanto, uma quantidade expressiva de estudos nesta área mostrou 

discrepâncias nos resultados. Essas divergências demonstram a necessidade de mais estudos. 

 

Quadro 4 - Características do tamanho da empresa 

Referência 
Resultados 

encontrados 

Variável 

(GEM, 2019a) 

(CAVUSGIL, 1984; MONTEIRO; MOREIRA; 

SOUSA, 2013; REUBER; FISCHER, 1997; 

VAN BEVEREN; VANDENBUSSCHE, 2010) 

A relação entre o 

tamanho da empresa, 

inovação e 

internacionalização é 

insignificante. 
Tamanho da 

empresa 
(AYLLÓN; RADICIC, 2019; BONACCORSI, 

1992; CAVUSGIL; NEVIN, 1981; 

DHANARAJ; BEAMISH, 2003; MAJOCCHI; 

BACCHIOCCHI; MAYRHOFER, 2005; PLA-

BARBER; ALEGRE, 2007; RUZZIER; 

RUZZIER, 2014; WAGNER, 1995) 

A relação entre o 

tamanho da empresa, 

inovação e 

internacionalização é 

positiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 3: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e o tamanho da empresa? 

Após essa revisão sobre características do empreendimento avança-se na literatura sobre 

caraterísticas do empreendedor relacionadas a inovação e internacionalização. A seguir tem-se 

a descrição da relação do gênero do empreendedor com estes dois temas. 

 

2.2.3 A relação do gênero com a inovação e internacionalização 

 

 Os argumentos da psicologia social sugerem que homens e mulheres têm diferentes 

experiências de socialização, como experiência prévia e afiliação de rede social, que moldam 

diferentes expectativas, esforços, crenças de desempenho e escolhas estratégicas 

(GATEWOOD, 2004). Isso se justifica porque a identidade social de um indivíduo emerge da 

interação de estruturas políticas, econômicas e sociais, na qual a empreendedora recebe 

influências diferentes do homem empreendedor (BIRD; BRUSH, 2002). Além disso, as 

intenções das mulheres para o lançamento e gerenciamento de novos negócios podem ser 

diferentes dos homens (CARTER; BRUSH, 2004). Em vez de uma entidade econômica 

destinada a obter lucros através da vantagem econômica, as mulheres podem perceber seus 
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negócios como redes cooperativas de relacionamentos nas quais os relacionamentos comerciais 

são integrados e não separados de fatores familiares, sociais e pessoais (BRUSH, 1992; RUEF; 

ALDRICH; CARTER, 2003). Isso leva a diferentes abordagens para a criação de negócios, 

análise risco e expectativa de crescimento de negócios (BRUSH, 1992; CLIFF, 1998; 

GATEWOOD, 2004).  

Quanto à relação entre gênero e motivação para realizar, alguns autores descobriram 

que muitas vezes, as mulheres empreendedoras iniciam um negócio impulsionado pela 

necessidade e com um desejo de independência, e os homens são impulsionados por 

oportunidades e buscam a possibilidade de aumentar sua renda (SANTOS et al., 2017). Neste 

sentido, as pesquisas anteriores descobriram diferenças de gênero na propensão à 

internacionalização, na qual a busca por mercados estrangeiros é mais comum entre os homens 

(ORSER et al., 2010). 

Assim, embora os estudos que relacionam gênero com inovação ou internacionalização 

tenham aumentado em número, ainda existe uma carência de mais estudos (ALSOS; 

LJUNGGREN; HYTTI, 2013; BERGMANN; MUELLER; SCHRETTLE, 2014; ORSER et al., 

2010). Além disso, o gênero geralmente está relacionado ao desempenho inferior das mulheres 

no empreendedorismo (MARLOW; MCADAM, 2013). E também existe uma forte associação 

de inovação e tecnologia com masculinidade, e as mulheres são vistas como menos inovadoras 

do que os homens (ALSOS; LJUNGGREN; HYTTI, 2013). Por fim, é importante considerar 

que as decisões gerenciais não estão relacionadas apenas ao fato de os empreendedores serem 

homens ou mulheres, mas existe uma estrutura complexa que relaciona o gênero com seu 

contexto de configuração social, estrutura política e de classe (ORSER et al., 2010). 

Uma descoberta comum na literatura sobre empreendedorismo, segundo Cliff (1998) e 

que foi apoiada pelos resultados do seu estudo, é que as empresas pertencentes a mulheres 

tendem a ser menores do que as pertencentes a homens. Neste sentido, ele descobriu também 

que as empreendedoras expressam maior preocupação com os riscos associados ao crescimento 

acelerado do negócio, o que leva a crer que as mulheres desejem uma taxa de expansão mais 

lenta que os homens. Assim, esses argumentos podem ajudar a explicar o tamanho menor das 

empresas pertencentes a mulheres. Por fim, embora sejam necessárias mais pesquisas sobre a 

relação entre atitudes em relação ao crescimento, gênero e tamanho da empresa, os resultados 

deste estudo sugerem que muitas mulheres empreendedoras decidem deliberadamente limitar a 

taxa de crescimento e o tamanho de suas empresas. Mais recentemente, outros autores 

enfatizam que foi dada atenção insuficiente para entender as aspirações de crescimento de 
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mulheres empreendedoras, devido à sua sub-representação na proporção de empresas de alto 

crescimento (COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 2009).  

Usando dados do Estudo de Painel dos EUA sobre Dinâmicas Empresariais, os 

pesquisadores Davis e Shaver (2012) testaram hipóteses informadas pela teoria do curso de vida 

sobre a influência do estágio da carreira e do status familiar nas intenções de alto crescimento 

de homens e mulheres empreendedores. Os resultados mostram que os homens jovens têm 

maior probabilidade de expressar intenções de crescimento elevadas, enquanto as mães 

expressam intenções de crescimento mais frequentemente do que as outras mulheres. Além 

disso, encontraram que tanto homens quanto mulheres que iniciam negócios de alta tecnologia 

com motivos de carreira têm maior probabilidade de pretender alto crescimento para suas 

startups. No entanto, o perfil de uma mulher que optou por buscar o empreendedorismo de alto 

crescimento era uma mãe altamente educada, com altos níveis de intensidade empreendedora, 

e o perfil de um homem que optou por buscar o empreendedorismo de alto crescimento era um 

jovem sem experiência no setor de negócios. Mais importante ainda, segundos os autores, os 

resultados mostram como seria errôneo supor que as mulheres empreendedoras desejam alto 

crescimento com menos frequência do que os homens, como sugeriram as descobertas iniciais. 

Outro estudo encontrou também diferenças significativas nas intenções de crescimento 

para os novos empreendimentos entre homens e mulheres. Os resultados indicaram que os 

homens são motivados por um desejo de sucesso financeiro, enquanto as mulheres são 

motivadas por uma série complexa de fatores, como o desejo de autorrealização, 

reconhecimento, inovação e sucesso financeiro (MANOLOVA et al., 2012). 

Outros autores enfatizam a importância do contexto, social e geográfico, para entender 

a relação das mulheres com a inovação. Neste sentido, por causa das divisões de gênero, idade 

e raça no mercado de trabalho, existe uma forte relação entre o contexto social e certos setores 

econômicos da inovação. As mulheres, por exemplo, são mais propensas a iniciar negócios – e, 

portanto, mais propensas a inovar – nos setores de varejo e serviços do que em outros setores. 

(BLAKE; HANSON, 2005). Outro estudo descobriu que o gênero não afetava diretamente o 

desempenho, embora houvesse variação entre homens e mulheres em termos de expectativas, 

motivações, tipo de negócio e oportunidades procuradas. Além disso, os empreendedores do 

sexo masculino eram mais propensos a fundar empresas tecnologicamente intensivas e eles 

gastavam mais esforço na busca de oportunidades de negócios (KEPLER; SHANE, 2007). 

Outro estudo encontrou uma diferença no modelo para mulheres em comparação com a 

análise masculina, pois o fator inovação produziu um efeito significativo apenas no caso dos 
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homens. Uma possível explicação é que as expectativas de crescimento das mulheres podem 

ser influenciadas por fatores não relacionados à inovação, dada sua maior tendência a 

desenvolver sua atividade empreendedora em setores mais tradicionais, geralmente 

considerados menos inovadores (ARROYO; FUENTES; JIMÉNEZ, 2016). 

Além disso, existem algumas diferenças entre as características das mulheres 

empreendedoras de países em desenvolvimento e desenvolvidos. Assim, em comparação com 

as empreendedoras de países desenvolvidos elas são menos inovadoras, menos competitivas, 

possuem negócios menores e, portanto, são menos propensas ao crescimento e às exportações. 

Desta forma, os autores acreditam que essas diferenças possam ser o resultado direto dos 

processos de socialização que legitimam ou acreditam ser adequados, e que apenas alguns tipos 

de empreendimento são para as mulheres e, portanto, o que impede a liberdade delas de fazerem 

escolhas de carreira (DE VITA; MARI; POGGESI, 2014). 

Neste sentido, as barreiras para mulheres empreendedoras para internacionalização 

também foram claramente identificadas em um relatório publicado pela Cooperação Econômica 

Ásia-Pacífico (APEC) (ZHU; KURIYAMA, 2016). Esse relatório constatou que existem quatro 

restrições PMEs de propriedade de mulheres na exportação: 

• Dificuldades na identificação de oportunidades para expandir e 

internacionalizar, em parte devido à falta de habilidades relevantes e 

oportunidades de networking; 

• Acesso desigual a recursos financeiros de instituições financeiras estatais e 

agências governamentais; 

• Estrutura institucional e regulatória desfavorável que proíbe as mulheres 

proprietárias de PME para garantir efetivamente seus ativos ou lidar com 

regulamentos e procedimentos; 

• Normas culturais e sociais proibitivas, que variam da divisão de gênero do 

trabalho doméstico às habilidades de liderança de negócios das mulheres (ZHU; 

KURIYAMA, 2016). 

Outros autores apontam para preocupações recentes na pesquisa sobre diferenças de 

inovação por gênero, que tem alcançado resultados inconclusivos. Entretanto, eles 

identificaram que a inovação entre as mulheres parece ser mais sensível à influência da 

liderança e requer mais apoio social, ao passo que maiores demandas de trabalho são 

prejudiciais. Para os autores esses resultados sugerem que a inovação está mais relacionada a 

variáveis intrínsecas como autoconfiança, empoderamento e processos sociais, entre as 
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mulheres, enquanto que, para os homens, parece estar mais relacionada às demandas de trabalho 

(PONS; RAMOS; RAMOS, 2016).  

Em estudo recente Alves et al. (2017) investigaram a competitividade das mulheres em 

relação aos homens no que refere a internacionalização e inovação de empreendedores 

nascentes, um subgrupo dos empreendedores iniciantes (TEA) na pesquisa do GEM. Baseado 

em um modelo de sete fatores (internacionalização, inovação, gênero, habilidades, 

oportunidade, setor e país) os autores exploraram as diferenças de gênero. Os resultados 

encontrados por eles sugerem que as mulheres empreendedoras são menos competitivas do que 

os homens em termos de inovação e internacionalização, e que elas têm menos chance de 

exportar em qualquer uma das contingências dadas pelos fatores. 

Enfim, o Quadro 5 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a relação do gênero com o empreendedorismo, inovação, crescimento e 

internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia.   

 

Quadro 5 - Características de gênero do empreendedor 

Referência 
Resultados 

encontrados 

Variável 

(GEM, 2019a) 

(BIRD; BRUSH, 2002; CARTER; BRUSH, 

2004; GATEWOOD, 2004; MARLOW; 

MCADAM, 2013; RUEF; ALDRICH; 

CARTER, 2003; SANTOS et al., 2017) 

O homem tem maior 

probabilidade de 

empreender 

Gênero do 

empreendedor 

(ALSOS; LJUNGGREN; HYTTI, 2013; 

ARROYO; FUENTES; JIMÉNEZ, 2016; 

KEPLER; SHANE, 2007) 

O homem tem maior 

probabilidade de 

inovação. 

(CLIFF, 1998; COOMBS; SADRIEH; 

ANNAVARJULA, 2009; DAVIS; SHAVER, 

2012; MANOLOVA et al., 2012) 

O homem tem maior 

probabilidade de 

crescimento. 

(AKTER; RAHMAN; RADICIC, 2019; 

ALVES et al., 2017; ORSER et al., 2010) 

O homem tem maior 

probabilidade de 

internacionalização. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Por fim, outro estudo recente identificou na literatura algumas barreiras à 

internacionalização de PMEs lideradas por mulheres, que são exclusivamente uma questão de 

gênero. No geral as PMEs de propriedade de mulheres podem enfrentar mais barreiras em 

comparação com as dos homens por questões sociais, culturais e também por uma maior 

aversão ao risco. Além disso, a natureza dos vínculos sociais das mulheres como o vínculo 
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relacional de cuidados com as crianças e as decisões de vida envolvendo o casal podem afetar 

a decisão das mulheres empreendedoras de se envolverem no empreendedorismo internacional, 

pois essas atividades exigem que elas tenham menos tempo para crianças e familiares para 

cumprir as atividades do negócio. Outra variável é o contexto emocional-racional e a batalha 

das demandas de tempo e esforço (AKTER; RAHMAN; RADICIC, 2019).  

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 4: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e o gênero do empreendedor? 

Após essa revisão sobre características de gênero avança-se na literatura sobre as 

caraterísticas de idade do empreendedor relacionadas a inovação e internacionalização. 

 

2.2.4 A relação da idade do empreendedor com a inovação e a internacionalização 

 

A literatura apresenta diferentes idades para a entrada no empreendedorismo, as quais 

podem variar dos 20 e poucos anos até os empreendedores da terceira idade com mais de 60 

anos. Para alguns autores (BAÙ; CHIRICO; ZAHRA, 2013) os empreendedores em início de 

carreira têm na sua maioria de 30 a 35 anos. Nesta fase, geralmente ocorre a primeira 

experiência empreendedora, na qual o empreendedor precisa lidar com a insegurança e a 

ambiguidade criada pela aquisição de novas funções como proprietário e gerente de negócio. 

Os empreendedores em meio de carreira têm entre 35 e 55 anos e, geralmente, enfrentam a 

necessidade de autodeterminar sua futura prosperidade econômica, carreira e identidade pessoal 

sobre os benefícios potenciais de ser um funcionário ou empreender. Os limites gerais de uma 

carreira em estágio avançado são reconhecidos em indivíduos com mais de 50 anos de idade, 

os quais tiveram, na sua maioria, uma carreira de muitos anos de serviço como empregado e 

tem uma longa experiência em uma determinada área. Além disso, pode ocorrer também 

reentradas no empreendedorismo como uma segunda, terceira tentativa, etc. em todas essas 

fases, mas a pesquisa feita na Suécia mostrou que ocorre principalmente no estágio inicial e no 

avançado. 

Outro estudo (LÉVESQUE; MINNITI, 2006) buscou entender por que o percentual de 

pessoas que tentam criar novas empresas é mais alto entre as pessoas de 25 a 35 anos. Segundo 

os autores a relação tipicamente encontrada entre empreendedorismo e idade é em forma de U 

invertido, com o máximo em uma idade relativamente jovem. Ao considerar a escolha do 

emprego, os indivíduos mais jovens têm maior probabilidade de abrir uma nova empresa do 
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que os indivíduos mais velhos. Neste sentido, isso seria um efeito da idade que reduz o retorno 

relativo do empreendedorismo à medida que os indivíduos envelhecem. Pois, para cada idade, 

existe uma alocação específica de tempo entre trabalho e lazer, que maximiza a utilidade 

esperada desse indivíduo. Se um indivíduo está empregado em um trabalho remunerado, ele 

recebe renda no momento em que realiza essa atividade. Se um indivíduo aloca tempo para 

iniciar uma nova empresa, ela não recebe renda instantaneamente, mas um fluxo de retornos 

futuros. À medida que envelhecem, os indivíduos alocam relativamente mais tempo ao trabalho 

assalariado e relativamente menos tempo à criação de novas empresas. A explicação para esse 

caso tem a ver com o desconto associado a cada dólar de renda futura aumenta à medida que o 

indivíduo envelhece e, como resultado, as atividades que requerem um compromisso de tempo 

antes de se tornarem produtoras de renda, como uma nova empresa, são penalizadas com 

relação as atividades com recompensas imediata, como o trabalho remunerado. 

Analisando, especificamente empresas de tecnologia nos EUA, um estudo encontrou 

numa amostra 270 novos empreendimentos a idade média de 37 anos para o fundador 

(ROBERTS, 1991). Outro estudo mais recente com uma amostra de 35 empresas de venture 

capital da lista de startups de um bilhão de dólares ou mais do Wall Street Journal encontrou 

uma idade média de 31 anos, reforçando a visão popular de que os novos empreendimentos 

mais bem-sucedidos e transformadores vêm dos jovens (FRICK, 2014). 

Entretanto, outra pesquisa com uma amostra maior, 502 empresas de tecnologia e 

engenharia dos EUA, com pelo menos 1 milhão de dólares em vendas, encontrou a idade média 

do fundador de 39 anos. A grande maioria dos fundadores de empresas de tecnologia nascidos 

nos EUA tinha mais de 25 anos. A idade média e mediana dos principais fundadores de 

empresas tecnologia foi de 39 anos. Apenas 5% tinham até 24 anos; 26% de 25 a 34 anos; 45% 

de 35 a 44 anos; 18% de 45 a 54 anos; e 6% acima de 55 anos (WADHWA; FREEMAN; 

RISSING, 2008). 

Ng e Stuart (2016) conectaram os dados da Angel List e do CrunchBase a perfis 

individuais do LinkedIn, conseguindo uma amostra de mais de dois milhões de indivíduos. Eles 

analisaram as transições dos indivíduos para fundar startups de alto potencial ou ingressar no 

trabalho por conta própria durante o curso de graduação em faculdades de tecnologia dos EUA 

e também após a conclusão. Eles encontraram baixas taxas de empreendedorismo durante os 

anos de graduação. A taxa de fundação para empresas de alto potencial atinge o pico 

aproximadamente em 8 anos após a faculdade (com idade estimada em ~ 30 anos) e começa a 

cair posteriormente. Em comparação, o pico do trabalho autônomo ocorre no ano da conclusão 
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da faculdade versus apenas um pequeno aumento na taxa de fundação de empreendimentos de 

alto potencial no momento da conclusão dos estudos de graduação. Segundo os autores os 

resultados encontrados são inconsistentes com um mito amplamente divulgado do 

empreendedor que abandonou a faculdade, como o caso muito citado de Mark Zuckerberg do 

Facebook. O resultado também está alinhado com às abordagens genealógicas do 

empreendedorismo, nas quais os fundadores adquirem experiência em organizações 

estabelecidas antes de partir para criar novos empreendimentos de alto potencial. 

Outro estudo (AZOULAY et al., 2018) ainda mais abrangente também desmistifica o 

mito do jovem empreendedor. Os autores analisaram a idade de todos os fundadores de 

empresas dos EUA nos últimos anos, utilizando conjuntos de dados longitudinais do U.S. 

Census Bureau. Eles descobriram que a idade média dos empreendedores na época em que 

fundaram suas empresas era de 42 anos. Mas a grande maioria desses novos negócios 

provavelmente eram pequenos negócios sem a intenção de crescer em tamanho. Com objetivo 

de selecionar negócios que estavam mais próximos do espírito da startup de alta tecnologia eles 

usaram vários indicadores, por exemplo: se a empresa recebeu uma patente, investimento de 

venture capital ou operou em um setor que emprega uma alta fração dos trabalhadores STEM 

(science, technology, engineering, and mathematics). Também focaram na localização da 

empresa, em particular se ela estava em um centro empresarial como o Vale do Silício. Em 

geral, essas análises mais refinadas não modificaram a principal conclusão: a idade média dos 

fundadores de alta tecnologia está no início dos 40 anos. No entanto, essa média oculta uma 

grande quantidade de variação entre os setores. Nas startups de software, a idade média é de 40 

anos, e os fundadores mais jovens não são incomuns. Porém, os jovens são menos comuns em 

outros setores, como petróleo e gás ou biotecnologia, onde a idade média está mais próxima de 

47 anos. Com relação as startups de maior sucesso com base no crescimento nos primeiros 

cinco anos, o que representa 0,1% do total, eles descobriram que os fundadores começaram 

suas empresas, em média, quando tinham 45 anos. Essas empresas de melhor desempenho 

foram identificadas com base no crescimento do emprego. O resultado para a idade é 

semelhante quando seleciona-se as empresas com o crescimento mais rápido das vendas. Além 

disso, a idade do fundador é igualmente alta para aquelas startups que saem com sucesso por 

meio de um IPO ou aquisição. Enfim, segundo os autores para a maioria das empresas de 

sucesso, a idade média dos fundadores aumenta, não diminui. No geral, as evidências empíricas 

mostraram que os empreendedores de sucesso tendem a ser de meia-idade, não jovens. 
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No entanto, a evidência empírica tem sido escassa quanto à possível importância da 

idade do empreendedor sobre a internacionalização. Um dos estudos encontrado foi realizado 

com 539 empreendedores da África do Sul e descobriu uma relação positiva entre a idade do 

empreendedor e a decisão de entrada em mercados estrangeiros (KROPP; LINDSAY; 

SHOHAM, 2008). Neste sentido, a idade do empreendedor pode refletir a experiência ao longo 

da vida e a rede pessoal de um indivíduo. No entanto, um outro estudo testou essa hipótese e os 

resultados não deram suporte para a relação entre a idade do CEO e as atividades internacionais 

de pequenas empresas suecas (ANDERSSON; GABRIELSSON; WICTOR, 2009). Um outro 

estudo realizado em PMEs chilenas também encontrou que a idade dos empreendedores não 

tinham relação estatística significativa a propensão a exportação para Europa e Ásia 

(FELZENSZTEIN et al., 2015). 

Porém, alguns autores (HSU; CHEN; CHENG, 2013) examinaram a influência dos 

atributos do CEO na relação entre internacionalização e desempenho. Usando dados de painel 

de 187 PMEs de Taiwan que se expandiram para o exterior, descobriram que a idade, nível 

educacional, experiência internacional têm efeitos moderadores na relação entre 

internacionalização e desempenho. Portanto, a interação entre internacionalização e idade do 

CEO é significativamente negativa, o que sugere que a relação internacionalização-desempenho 

se torna mais fraca à medida que a idade do CEO aumenta. Esse fenômeno pode indicar que os 

CEOs mais velhos são mais avessos ao risco, possuem menos resistência física e mental, têm 

capacidade inferior de processamento e análise de informações e têm menos probabilidade de 

identificar oportunidades em potencial nas atividades internacionais da empresa e de resolver 

os problemas complexos associados com a internacionalização. Essas características podem 

consequentemente prejudicar o desempenho de internacionalização da empresa. 

Enfim, o Quadro 6 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a possível relação da idade do empreendedor com a inovação e 

internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia. 

  Percebe-se que não foram encontrados estudos que avaliassem diretamente a relação 

entre empreendedorismo e inovação. Porém, alguns estudos analisaram a questão da idade 

especificamente em setores de tecnologia, o que pode ser considerado uma proxy para a 

inovação, já que esses setores pelas suas próprias características exigem alguma inovação da 

empresa para entrar no mercado. Neste sentido, a maioria dos autores encontraram que a maior 

probabilidade de empreender no setor de tecnologia está entre 30 e 45 anos. 
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No que se refere a relação entre a idade e internacionalização não há consenso entre os 

autores. Um estudo encontrou que a relação é positiva, outro que é negativa e dois outros 

estudos que não existe uma relação significativa. Cabe ressaltar que não foi encontrado nenhum 

estudo que abordasse os três temas conjuntamente.  

 

Quadro 6 - Características de idade do empreendedor 

(BAÙ; CHIRICO; ZAHRA, 2013; 

LÉVESQUE; MINNITI, 2006) 

Indivíduos com menos de 35 

anos tem maior probabilidade 

de empreender 

Idade do 

empreendedor 

(FRICK, 2014; NG; STUART, 2016; 

ROBERTS, 1991) 

Indivíduos com idade entre 

30 e 37 anos tem maior 

probabilidade de empreender 

no setor de tecnologia 

(AZOULAY et al., 2018; WADHWA; 

FREEMAN; RISSING, 2008) 

Indivíduos com idade entre 

38 e 45 anos tem maior 

probabilidade de empreender 

no setor de tecnologia 

(KROPP; LINDSAY; SHOHAM, 2008) 
A relação entre a idade e a 

internacionalização é positiva 

(HSU; CHEN; CHENG, 2013) 

A relação entre a idade e a 

internacionalização é 

negativa 

(ANDERSSON; GABRIELSSON; 

WICTOR, 2009; FELZENSZTEIN et al., 

2015) 

Não existe relação entre a 

idade e a internacionalização 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 5: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e a idade do empreendedor? 

Após esta revisão sobre a idade do empreendedor avança-se na literatura sobre as 

caraterísticas de renda familiar do empreendedor relacionadas a inovação e a 

internacionalização. 

 

2.2.5 A relação da renda familiar com a inovação e internacionalização. 

 

A falta de recursos financeiros ou restrições de liquidez para empreender é uma das 

principais limitações do empreendedor. No entanto, dois autores clássicos  (KNIGHT, 1921; 

SCHUMPETER, 1934) tinham visões distintas de como a restrições de liquidez afetam o  

empreendedorismo. Knight (1921) afirma que assumir riscos é uma das características 
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essenciais do empreendedorismo. Desta forma, ele argumenta que os mercados de capitais 

fornecem muito pouco capital aos empreendedores por causa do risco moral e problemas de 

seleção adversa. Consequentemente, os empreendedores tem que se financiar e assumir o risco 

de fracassar. Por outro lado, Schumpeter (1934) argumenta que as funções do empreendedor e 

do capitalista são diferentes. O papel do empreendedor seria de identificar oportunidades na 

economia, enquanto os mercados de capitais modernos, geralmente, permitiriam que ele 

encontre um capitalista para suportar os riscos e financiá-lo.  

Desta forma, com o objetivo de esclarecer esta divergência que perdurava desde o início 

do século XX, os pesquisadores Evans e Jovanovic (1989) realizaram um estudo para verificar 

se nas economias modernas a função do capitalista é distinta da função do empreendedor ou se 

uma pessoa precisa ser rica antes de começar um negócio. Os resultados demostraram que 

Knight (1921) estava correto por causa das restrições de liquidez, na qual um candidato a 

empreendedor deve suportar a maior parte dos riscos inerentes ao seu empreendimento. Neste 

sentido, os dados mostraram que as pessoas mais ricas estavam mais inclinadas a se tornarem 

empreendedores. Em princípio, isso poderia acontecer porque os ricos tendem a ser melhores 

empreendedores, mas os dados rejeitaram essa explicação. Em vez disso, os dados apontaram 

para as restrições de liquidez, ou seja, o capital é essencial para iniciar um negócio, e as 

restrições de liquidez tendem a excluir aqueles com fundos insuficientes à sua disposição 

(EVANS; JOVANOVIC, 1989). 

No entanto, outro estudo (HURST; LUSARDI, 2004) encontrou que a propensão para 

se tornar proprietário de uma empresa é uma função não-linear da riqueza. Assim, a relação 

entre riqueza e a entrada no empreendedorismo é essencialmente plana sobre a maioria da 

distribuição de riqueza. Somente no topo da distribuição de riqueza, após o nonagésimo quinto 

percentil, que uma relação positiva pode ser encontrada. Portanto, a conclusão é inconsistente 

com a existência de restrições de liquidez, porque elas deveriam fazer com que as taxas de 

entrada subissem por toda a distribuição de ativos. 

Ainda sobre o mesmo tema, Fairlie e Krashinsky (2012) encontraram que, entre as 

pessoas que perderam o emprego, as taxas de entrada no empreendedorismo geralmente 

aumentam à medida que a riqueza aumenta. Além disso, o aumento nas taxas de entrada se deve 

a um aumento acentuado nas taxas de entrada para os ricos que perderam o emprego, que têm 

em média 50 anos de idade. Dada a literatura sobre as consequências adversas da perda de 

emprego para trabalhadores mais velhos, o aumento das taxas de ingresso nesse grupo é 

atribuído à falta de opções atraentes no mercado de trabalho. Neste sentido, a relação positiva 
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entre ativos e a taxas de entrada no empreendedorismo tem sido tradicionalmente interpretada 

como evidência a favor das restrições de liquidez, as quais impedem empreendedores em 

potencial de iniciar negócios. 

A análise empírica encontrou também que homens com pais autônomos e renda familiar 

mais alta são mais propensos a trabalhar por conta própria. Neste sentido, o impacto do trabalho 

autônomo paterno é alavancado por uma maior renda familiar. Além dessa situação, o trabalho 

por conta própria é mais provável quando o pai trabalhava em uma empresa, na qual o cargo 

tinha requisitos de tarefas semelhantes aos de uma empresa independente. Portanto, a renda dos 

pais é um indicador da quantidade e qualidade do capital humano idiossincrático que eles 

transmitem, por isso é mais provável que os filhos dos empreendedores mais bem-sucedidos 

optem por trabalhar por conta própria porque possuem mais habilidades empreendedoras 

(HUNDLEY, 2006). 

O capital é um dos principais fatores para determinar a capacidade de um indivíduo 

iniciar um novo empreendimento. As descobertas empíricas sugerem que níveis mais baixos de 

riqueza reduzem a probabilidade de usar financiamentos, provavelmente por falta de garantias. 

No geral, os resultados sugerem também que tanto a riqueza quanto as atitudes de risco podem 

desempenhar um papel importante na escolha de financiamento dos empreendedores 

(ELSTON; AUDRETSCH, 2010). Nas economias emergentes com fracos mercados de capitais, 

o acesso ao capital é ainda mais crucial. A riqueza ou renda pessoal nesse contexto é altamente 

significativa na criação de um negócio. Na china o investimento informal – capital social do 

empreendedor, empréstimos de familiares e amigos, e outro capital privado – é a fonte mais 

importante de capital inicial. Desta forma, a renda familiar foi considerada a fonte de 

financiamento mais importante para impulsionar o crescimento firme ao longo do tempo 

(ELSTON; CHEN; WEIDINGER, 2016).  

Na Grã-Bretanha o empreendedorismo ocorre principalmente nas classes mais 

privilegiadas economicamente e tem como objetivo reproduzir ou defender a prosperidade da 

família. São pessoas que tem condições de aquisição dos recursos necessários para abrir um 

negócio. Os pobres evitam o empreendedorismo, exceto quando a baixa renda familiar pode 

provocar uma maior mobilidade descendente e o empreendedorismo se torna uma opção mais 

atraente (JAYAWARNA; ROUSE; MACPHERSON, 2014).  

Por outro lado, um estudo (KIM; ALDRICH; KEISTER, 2006) feito nos EUA descobriu 

que nem os recursos financeiros nem o capital cultural são condições necessárias para ingressar 

no empreendedorismo. Entretanto, os empreendedores em potencial obtêm vantagens 
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significativas se possuem altos níveis de capital humano. Especificamente, a educação 

avançada e a experiência gerencial foram associadas positivamente à entrada no 

empreendedorismo.  

Cassar (2006) descobriu que empreendedores com alta renda familiar atual planejam se 

envolver em empreendimentos com expectativa de maiores receitas, pois apresentam altos 

custos de oportunidade. Neste sentido, no caso de um empreendedor nascente, os custos de 

oportunidade geralmente representam a renda acumulada que pode ser obtida com outras 

formas de emprego, e não através de atividades de risco. Ainda mais, os custos de oportunidade 

representam todos os benefícios potenciais pagos pelo empregador como plano de saúde, 

fundos de aposentadoria que seriam perdidos em consequência do início de um negócio 

específico. Portanto, há evidências (ESTRIN; MICKIEWICZ; STEPHAN, 2013) de que a 

renda familiar é um preditor particularmente forte, enfatizando a importância dos ativos 

financeiros e capital social para as expectativas de crescimento empresarial. 

Portanto, a alta renda familiar cria expectativas de renda mais alta. Uma vez tomada a 

decisão de iniciar um novo empreendimento, indivíduos de famílias de alta renda estariam mais 

motivados a trabalhar duro para garantir essa renda. Do ponto de vista das opções reais, 

trabalhar duro para garantir o sucesso reduz o risco de fracasso (MCGRATH, 1997).  

Desta forma, ao contrário dos funcionários com pagamentos regulares de salário e 

alguma confiança na continuidade do emprego, os empreendedores enfrentam um risco 

considerável de que os montantes futuros não sejam acumulados devido a uma possível queda 

na receita do negócio. Portanto, o incentivo para ganhar dinheiro e economizar é muito mais 

forte nas famílias empreendedoras do que nas famílias dos empregados. Na prática, portanto, 

os empresários têm os meios e os motivos para acumular riqueza (CARTER, 2011). 

Para De Clercq, Lim e Oh (2013) os seus resultados sugerem que empreendedores com 

renda pessoal abundante, seja renda própria ou a de outros membros da família, não são muito 

afetados pelo contexto institucional quando decidem iniciar um novo negócio. O capital 

financeiro pessoal fornece um impulso direto para iniciar um novo negócio, independentemente 

de as condições institucionais serem favoráveis.  

Outro estudo, realizado por Cressy (1996), encontrou na análise empírica que as 

empresas administradas por proprietários com renda pré-empresarial mais alta, realmente 

cresciam mais rápido do que as outras startups, mas não tinha maiores perspectivas de 

sobrevivência. Já as empresas administradas por proprietários maduros possuíam maior 
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longevidade. Ao final, o estudo identificou que a pré-renda e a idade estavam positivamente 

correlacionadas entre si e com o crescimento do negócio. 

Por último, a orientação para a exportação também é afetada pela renda familiar. 

Portanto, o principal recurso associado a própria empresa é o nível relativo de renda familiar 

relatado pelo proprietário da empresa. Níveis mais altos de renda familiar estão associados a 

uma maior atividade de exportação. Essa renda familiar mais alta pode representar pessoas com 

mais educação e informações sobre mercados externos ou mais recursos para apoiar expansões 

em mercados internacionais (REYNOLDS, 2009). 

Enfim, o Quadro 7 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a possível relação da renda familiar do empreendedor com a inovação e 

internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia. 

 

Quadro 7 - Características da renda familiar 

Referência 
Resultados 

encontrados 

Variável 

(GEM, 2019a) 

(CARTER, 2011; DE CLERCQ; LIM; OH, 

2013; ELSTON; AUDRETSCH, 2010; 

ELSTON; CHEN; WEIDINGER, 2016; 

EVANS; JOVANOVIC, 1989; FAIRLIE; 

KRASHINSKY, 2012; HUNDLEY, 2006; 

JAYAWARNA; ROUSE; MACPHERSON, 

2014; KNIGHT, 1921) 

A relação entre renda 

familiar e 

empreendedorismo é 

positiva 

Renda familiar (CASSAR, 2006; CRESSY, 1996; ELSTON; 

CHEN; WEIDINGER, 2016; ESTRIN; 

MICKIEWICZ; STEPHAN, 2013; 

MCGRATH, 1997; REYNOLDS, 2009) 

A relação entre renda 

familiar e crescimento 

do negócio é positiva 

(HURST; LUSARDI, 2004; KIM; ALDRICH; 

KEISTER, 2006; SCHUMPETER, 1934)  

A relação entre renda 

familiar e 

empreendedorismo não 

é significativa 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Observa-se no Quadro 7 que para um grupo majoritário de autores a relação encontrada 

entre renda familiar e empreendedorismo é positiva. Já outros encontram que a relação entre 

renda familiar e empreendedorismo não é significativa.  Além desses, teve um grupo que 

estudou a relação entre renda familiar e crescimento do negócio e os resultados também tiveram 

relação positiva. 
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Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 6: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e a renda familiar do empreendedor? 

Após esta revisão sobre a renda familiar do empreendedor avança-se na literatura sobre 

as caraterísticas do nível educacional do empreendedor relacionadas a inovação e a 

internacionalização. 

 

2.2.6 A relação do nível educacional com a inovação e internacionalização 

 

A educação é uma das variáveis sobre o empreendedor mais amplamente estudadas. De 

forma mais ampla, a educação está relacionada ao conhecimento, habilidades, capacidade de 

resolução de problemas, disciplina, motivação e autoconfiança. Isso pode permitir que o 

empreendedor lide com problemas e, assim, seja mais bem-sucedido. Portanto, o nível de 

escolaridade está relacionado positivamente às probabilidades de sobrevivência e de 

crescimento do negócio (COOPER; GIMENO-GASCON; WOO, 1994). Uma pesquisa 

posterior também encontrou a mesma relação, mais especificamente, as pessoas com maior 

escolaridade fundavam empresas com maiores expectativas de crescimento (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000).  

Também foi encontrado um efeito positivo do nível de educação dos empreendedores 

na ambição de crescimento e expectativa de crescimento (TERJESEN; SZERB, 2008). Outro 

estudo descobriu que empresas pertencentes a empreendedores com maior nível educacional 

eram mais propensas a experimentar um crescimento mais rápido (BRÜDERL; 

PREISENDÖRFER, 2000). Além disso, pode-se considerar a educação como uma alternativa 

fundamental para a mobilidade social e, portanto, pode desempenhar também um papel 

significativo no empreendedorismo (DAVIDSSON; HONIG, 2003). Outra pesquisa encontrou 

que os componentes pelos quais um empreendedor pode obter as competências necessárias 

estão profundamente conectadas ao seu histórico, isto é, traços de personalidade, atitudes, 

autoimagem, papéis sociais, treinamento e educação (MAN; LAU, 2005). 

Desta forma, a educação e a experiência prévia são consideradas componentes críticos 

do capital humano de um empreendedor, o que reflete no grau de desenvolvimento de know-

how e capacidade gerencial. Níveis mais altos de educação e a extensão da experiência anterior 

provavelmente aumentarão a crença de que o esforço colocado em uma iniciativa 

empreendedora não será mal direcionado e que, em vez disso, levará ao resultado desejado 
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(BECKER, 1994). Nesta linha, outros autores descobriram que as aspirações dos proprietários, 

de pequenas empresas, para expandir suas atividades de negócios estavam positivamente 

relacionadas ao crescimento real. No entanto, a relação entre as aspirações e o crescimento 

parece mais complexa, pois depende do nível de educação e experiência do proprietário, bem 

como do dinamismo do ambiente em que o negócio opera. A educação, a experiência e o 

dinamismo ambiental aumentam o efeito que as aspirações de crescimento têm sobre a 

realização do crescimento (WIKLUND; SHEPHERD, 2003). 

Complementando, Becker (1994) explica que os tratamentos teóricos distinguem o 

capital humano "geral", que é representado pelo nível educacional do indivíduo e o capital 

humano "específico", um benefício da experiência em um domínio particular da atividade 

socioeconômica. A educação formal é um componente do capital humano geral que leva ao 

aumento dos níveis de produtividade. Para outros autores o nível educacional pode ser usado 

como uma proxy para capital humano e para capital social (ZUCCHELLA; PALAMARA; 

DENICOLAI, 2007). 

Um estudo realizado com fundadores de startups de tecnologia dos EUA relacionou a 

formação acadêmica e a idade do empreendedor no momento da fundação da empresa. Ao 

coletar dados sobre o ano específico em que o fundador da empresa se formou em seu programa 

de graduação e a data em que ele montou a startup, eles conseguiram calcular o período de 

tempo entre esses eventos. Em média, foram 16,4 anos. No entanto, esse período de tempo foi 

visivelmente mais curto para indivíduos com tipos específicos de formação. Os detentores de 

MBA tendiam a fundar as empresas mais rapidamente, com um tempo médio de 13,1 anos. Os 

com título de mestrado (14,7 anos) fundaram empresas mais rapidamente do que os com título 

de bacharelado (16,7 anos); e ambos fundaram empresas mais rapidamente do que indivíduos 

que possuíam doutorado (20,9 anos). Além disso, eles analisaram o campo da formação 

concluída pelos fundadores e o tempo para a criação de uma startup. Esse período intermediário 

entre a criação da startup e a conclusão do curso foi o mais curto para os graduados em ciência 

da computação e tecnologia da informação (14,3 anos em média) e o mais longo para os 

graduados em ciências aplicadas (média de 20 anos) (WADHWA; FREEMAN; RISSING, 

2008). 

Neste sentido, existem evidências consideráveis de que níveis mais altos de capital 

humano, como indicado pela educação, experiência e habilidades específicas, aumentam a 

propensão dos indivíduos a se envolverem na criação de startups (DAVIDSSON, 2005). Além 

disso, as evidências empíricas também apoiam que é mais provável que a inovação ocorra entre 
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indivíduos altamente instruídos. Uma alta escolaridade deve fornecer às pessoas o 

conhecimento necessário sobre o estado atual da ciência e da tecnologia. Além disso, deve 

fornecer às pessoas altamente instruídas o treinamento para reconhecer, analisar e resolver 

problemas complexos, os quais contribuem para a capacidade individual de conceber ideias de 

negócios inovadoras (KOELLINGER, 2008).  

No que se refere a influência da educação na internacionalização foram encontrados 

alguns resultados divergentes. Por exemplo, a literatura sobre empreendedorismo internacional 

afirma que as características do dono/fundador influenciam fortemente a escolha e o grau de 

internacionalização nas PMEs. Nesta linha, alguns autores (MANOLOVA et al., 2002) 

examinaram as diferenças dessas caraterísticas entre pequenas empresas internacionalizadas e 

não internacionalizadas. O estudo comparou a importância relativa de quatro dimensões do 

capital humano: habilidades de negócios internacionais, orientação internacional, percepções 

do meio ambiente e características demográficas. Os resultados da pesquisa sobre 410 pequenas 

empresas americanas mostraram que nem as medidas demográficas tradicionais (gênero, idade, 

nível educacional) nem a orientação internacional é elemento distintivo entre empresas 

internacionalizadas e não internacionalizadas. No entanto, as percepções ambientais e os pontos 

fortes auto avaliados nas habilidades internacionais de negócios são significativos.  

Da mesma forma, outro estudo encontrou que entre as variáveis de formação 

educacional, o conhecimento de línguas estrangeiras foi a única variável significativa 

encontrada. Para os autores este é um pré-requisito para pessoas que desejam desenvolver 

contatos comerciais no exterior e ajuda na formação de uma mentalidade internacional. A falta 

de relação positiva com as outras variáveis educacionais parecem contrastar com alguns 

resultados de estudos empíricos anteriores. Assim, os resultados mostram que a experiência e, 

principalmente, a experiência no campo empresarial internacional acaba importando mais do 

que a educação (ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). 

Por outro lado, alguns estudos argumentam que um empreendedor com maior educação 

e com um elevado nível profissional será mais "voltado para o exterior" e, portanto, mais 

disposto a explorar mercados estrangeiros do que os empreendedores sem um diploma 

profissional (KUNDU; KATZ, 2003). Na mesma linha, outro estudo afirma que a formação e 

a experiência do CEO são relevantes para o desempenho de PMEs envolvidas em negócios 

internacionais (HSU; CHEN; CHENG, 2013). Neste sentido, um estudo feito pelo Eurofound 

(2012) afirma que os empreendedores e os funcionários das born globals são altamente 
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qualificados e educados, principalmente no conhecimento de tecnologia e idiomas, e recebem 

salários acima da média. Além disso, eles apresentam um maior nível de inovação. 

Um estudo realizado em PMEs chilenas analisou a relação do capital humano e a 

propensão a exportação para Europa e Ásia. Os resultados encontrados foram que o capital 

humano geral (educação) e também a idade dos empreendedores não tinham relação estatística 

significativa em nenhum dos modelos. Portanto, isso sugere que o capital humano geral não é 

necessariamente importante para a propensão exportação (FELZENSZTEIN et al., 2015). 

Por último, em uma outra pesquisa, feita com startups suíças, Stucki (2016) identificou 

que com relação às características dos empreendedores, o capital humano geral (educação e 

experiência) dos fundadores afeta tanto a propensão à exportação quanto a intensidade. Além 

disso, observaram evidências de que o efeito do capital humano geral é mais persistente do que 

o do capital humano específico (experiência e formação no campo de atuação). Na mesma linha 

outro estudo (AMORÓS; BASCO; ROMANÍ, 2016) encontrou que a capacidade dos 

empreendedores de internacionalizar depende, dentre alguns fatores, das qualidades intrínsecas 

dos empreendedores como níveis altos de educação dos donos-gerentes, e motivações 

orientadas para a oportunidade, aproveitando novas tecnologias utilizadas pela empresa. Para 

eles essas características contribuem para uma maior probabilidade de internalização precoce 

da empresa. 

Enfim, o Quadro 8 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a possível relação do nível educacional do empreendedor com a inovação e 

internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia. 

Observa-se no Quadro 8 que existe um grupo majoritário de estudos que associa o 

empreendedorismo ao crescimento. Outros estudos encontram resultados em que o nível 

educacional dos empreendedores está relacionado positivamente com a inovação. Além desses, 

outras pesquisas encontraram que a relação entre nível educacional e as competências para o 

empreendedorismo é positiva. No que se refere a internacionalização as evidências foram 

divergentes, alguns estudos encontraram que é positiva e outros que a relação não foi 

significativa.   
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Quadro 8 - Características do nível educacional do empreendedor 

Referência 
Resultados 

encontrados 

Variável 

(GEM, 2019a) 

(BRÜDERL; PREISENDÖRFER, 2000; 

COOPER; GIMENO-GASCON; WOO, 1994; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000; 

TERJESEN; SZERB, 2008; WIKLUND; 

SHEPHERD, 2003; ZUCCHELLA; 

PALAMARA; DENICOLAI, 2007) 

A relação entre nível 

educacional e 

crescimento é positiva 

Nível 

educacional do 

empreendedor 

(BECKER, 1994; DAVIDSSON; HONIG, 

2003; MAN; LAU, 2005) 

A relação entre nível 

educacional e as 

competências para o 

empreendedorismo é 

positiva 

(AMORÓS; BASCO; ROMANÍ, 2016; 

DAVIDSSON, 2005; EUROFOUND, 2012; 

KOELLINGER, 2008; WADHWA; 

FREEMAN; RISSING, 2008). 

 

A relação entre nível 

educacional e inovação 

é positiva 

(EUROFOUND, 2012; HSU; CHEN; CHENG, 

2013; KUNDU; KATZ, 2003) 

A relação entre nível 

educacional e 

internacionalização é 

positiva 

(FELZENSZTEIN et al., 2015; MANOLOVA 

et al., 2002; ZUCCHELLA; PALAMARA; 

DENICOLAI, 2007) 

A relação entre nível 

educacional e 

internacionalização não 

é significativa 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 7: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e o nível educacional do empreendedor? 

Após essa revisão sobre nível educacional do empreendedor avança-se na literatura 

sobre as caraterísticas da motivação empreendedora relacionada com a inovação e a 

internacionalização. 

 

2.2.7 A relação da motivação empreendedora com a inovação e internacionalização 

 

Nem todos os proprietários-gerentes têm os mesmos motivos para se tornarem 

empreendedores e este é um fator importante para distinguir diferentes tipos de 

empreendedores. Uma vez que os motivos baseados em oportunidade e os motivos baseados 

em necessidade são as duas principais motivações agregadas que levam as pessoas a se 
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envolverem em uma atividade empreendedora (REYNOLDS et al., 2005). Assim, é possível 

estender esse raciocínio e supor que esses motivos também podem influenciar nas intenções 

dos empreendedores de internacionalizar o seu negócio.  

Desta forma, a motivação empreendedora baseada em oportunidades pode estar 

relacionada a indivíduos que tentam aproveitar as novas oportunidades de negócios para 

alcançar o desejo de independência e ou aumento de renda. Além disso, o reconhecimento de 

oportunidades representa o comportamento mais definitivo e fundamental de um empreendedor 

que busca crescimento do negócio (SHANE; VENKATARAMAN, 2000)  

Portanto, alguns autores argumentam que as motivações baseadas em oportunidades 

podem levar os empreendedores a buscar mais ativamente oportunidades em mercados 

nacionais e internacionais. Já as motivações baseadas em necessidade são mais prováveis em 

levar os empreendedores a se comprometerem menos na busca de oportunidades inovadoras 

(KISS; DANIS; CAVUSGIL, 2012). Diferentemente, os empreendedores por necessidade 

muitas vezes se concentram no próprio sustento e de suas famílias, geralmente não têm o "luxo" 

de pensar em metas maiores (CARSRUD; BRÄNNBACK, 2011).  

No que se refere a internacionalização, os empreendedores que perceberem uma 

oportunidade no mercado estrangeiro provavelmente se expandirão internacionalmente. No 

entanto, a tomada de decisão levará em conta além das oportunidades, os riscos percebidos e 

custos de tal empreendimento (CAVUSGIL; NEVIN, 1981; ROSSON; REID, 1987). 

Além disso, alguns autores argumentam que, embora a formação de novos 

empreendimentos internacionais (INV) estejam ligadas à ação empreendedora para explorar 

oportunidades como todos os negócios empreendedores, os INVs são diferenciados pela 

dispersão geográfica de indivíduos, recursos e oportunidades de mercado e sua capacidade de 

explorar novas combinações desses elementos além das fronteiras nacionais (DI GREGORIO; 

MUSTEEN; THOMAS, 2008). 

Portanto, o reconhecimento de oportunidades de negócios afetará a expectativa do 

empreendedor de crescimento da empresa. Assim, os empreendedores em fase inicial que tem 

altas expectativas crescimento têm uma probabilidade significativamente maior de perceber 

boas oportunidades de negócios do que os empreendedores de baixa expectativa (REYNOLDS 

et al., 2005). Terjesen e Szerb (2008)  descobriram que a capacidade de ver boas oportunidades 

está positiva e significativamente relacionada ao crescimento dos negócios.  

Desta forma, o reconhecimento de oportunidades pelos fundadores/gerentes em outros 

países e segmentos internacionais pode ajudar a reduzir a incerteza relacionada à entrada em 
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novos mercados e a superar as diferenças culturais na gestão de negócios internacionais 

(BARONCHELLI; CASSIA, 2014). Neste sentido, Crick e Crick (2016) complementam 

explicando que as decisões de internacionalização dos empreendedores são feitas no contexto 

de consideração de risco/recompensa percebido em relação à exploração de várias 

oportunidades, por exemplo, o que é considerado perdas aceitáveis em relação aos objetivos e 

experiência do respectivo proprietário/gerente. Além disso, eles concluíram que o primeiro 

pedido de exportação das empresas estudadas foi uma inovação de mercado amplamente 

planejada, e não imprevisível e acidental. 

Na mesma linha, Zucchella, Palamara e Denicolai (2007) afirmam que, na encruzilhada 

entre impulsionadores exógenos e endógenos da internacionalização precoce, poderia haver 

fatores adicionais que apoiem a precocidade no crescimento internacional. Este seria o caso do 

papel do empreendedor na identificação de uma oportunidade de mercado em termos de nicho 

global e a tomada de decisão sobre um posicionamento estratégico de negócios, o que depende 

da experiência dos tomadores de decisão. 

Por outro lado, Chandra, Styles e Wilkinson (2009) se surpreenderam quando 

identificaram que fatores que a literatura tradicionalmente sugere como importantes fontes de 

conhecimento sobre mercados internacionais como educação estrangeira, proficiência em 

línguas estrangeiras e residência estrangeira não levaram ao reconhecimento de oportunidades 

nos países específicos em que os fundadores e membros da empresa tinham histórias anteriores. 

Eles identificaram também que a descoberta de oportunidade internacional não ocorre 

simplesmente através de encontros inesperados com novas informações através das redes, mas 

envolve a interpretação de possíveis correspondências entre meios pré-existentes como, 

recursos, habilidades, novas tecnologias e novos fins – mercados internacionais – em um 

processo de solução de problemas (CHANDRA; STYLES; WILKINSON, 2009). 

Por último, essa revisão de literatura mostrou que a visão predominante é que o 

empreendedorismo internacional envolve a identificação e exploração de oportunidades de 

intercâmbio internacional. Mas segundo Ellis (2011), em contraste com pesquisas anteriores 

revisadas, eles afirmam que não encontraram praticamente nenhuma função para a sorte cega. 

Embora a maioria das oportunidades de intercâmbio tenha sido descoberta e não demandada 

por outra empresa, essas descobertas foram intencionais e não acidentais. Além disso, eles 

identificaram que as oportunidades baseadas em laços sociais levaram a trocas de maior 

qualidade e mais valiosas, mas ao mesmo tempo limitadas em termos de distância geográfica, 

psíquica e linguística. 
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Enfim, o Quadro 9 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a possível relação da motivação empreendedora com a inovação e 

internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia. 

 

Quadro 9 - Características da motivação empreendedora 

Referência 
Resultados 

encontrados 

Variável 

(GEM, 2019a) 

(REYNOLDS et al., 2005; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; TERJESEN; 

SZERB, 2008) 

A relação entre a 

motivação por 

oportunidade e 

crescimento é positiva 

Motivação 

empreendedora 

(BARONCHELLI; CASSIA, 2014; 

CARSRUD; BRÄNNBACK, 2011; 

CHANDRA; STYLES; WILKINSON, 2009; 

CRICK; CRICK, 2016; DIMITRATOS; 

PLAKOYIANNAKI, 2003; ELLIS, 2011; 

HAYTON; GEORGE; ZAHRA, 2002; KISS; 

DANIS; CAVUSGIL, 2012; LOW, 2001; 

OVIATT; MCDOUGALL, 2005; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; TIMMONS, 1994; 

ZAHRA, 2005; ZUCCHELLA; PALAMARA; 

DENICOLAI, 2007) 

A relação entre a 

motivação por 

oportunidade e 

internacionalização é 

positiva 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Observa-se que existe um grupo majoritário de autores que encontraram que a relação 

entre a motivação por oportunidade e internacionalização é positiva. Além disso, outros estudos 

encontram resultados em que a relação entre a motivação por oportunidade e crescimento é 

positiva. No entanto, apenas Crick e Crick (2016) consideraram a variável inovação na sua 

pesquisa, na qual descobriram que para as empresas estudas a inovação foi determinante para 

as primeiras exportações.   

Neste sentido, com base nesta literatura tem-se o seguinte questionamento:  

Pergunta 8: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e a motivação empreendedora? 

Após essa revisão sobre motivação empreendedora avança-se na literatura sobre a 

relação das caraterísticas de ambição do empreendedor, medida pela expectativa de 

crescimento, com a inovação e a internacionalização. 
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2.2.8 A relação da expectativa de crescimento do empreendedor com a inovação e 

internacionalização 

 

Os estudos sobre ambição de crescimento tem suas raízes no trabalho seminal de 

Davidsson (1991), que mostra que a motivação de crescimento de um empreendedor depende 

da percepção da sua própria capacidade, reconhecimento de oportunidade e necessidade de 

crescer por razões de independência ou reconhecimento. Logo, essa motivação terá um efeito 

sobre o crescimento realizado. 

Sobre o tema ambição do empreendedor, Hermans et al. (2015) realizaram ampla 

revisão de literatura para identificar o que já se sabe sobre esse tópico. Os trabalhos revisados 

por eles sugerem que empreendedores ambiciosos realmente têm um impacto específico sobre 

a economia e contribuem para a qualidade da atividade empreendedora. Além disso, eles 

afirmam que empreendedores ambiciosos podem ser uma população interessante para a 

pesquisa acadêmica, bem como para formuladores de políticas e outros profissionais. Do ponto 

de vista conceitual, a revisão revelou também que não há consenso em relação à 

operacionalização da ambição do empreendedor e o crescimento em geral. Entretanto, os 

autores concluíram que o tamanho esperado do empreendimento é uma boa medida para 

ambição e que a variável expectativa de crescimento do GEM (2019a) tem funcionado bem 

para captar essa característica.    

Neste sentido, buscando estudos que utilizavam a expectativa de crescimento para medir 

a ambição do empreendedor chegou-se as outros estudos feitos com a base do GEM (2019a), 

alguns relacionado com a inovação e outros com a internacionalização. Por exemplo, Terjesen, 

Szerb (2008) realizaram uma pesquisa com dados do GEM (2019a) de 35 países para os anos 

de 2003 e 2004 com o objetivo de identificar quais fatores explicam os diferenciais de 

crescimento entre idade e tamanho da empresa. Eles encontraram que as altas expectativas de 

crescimento estavam relacionadas ao sexo masculino, o conhecimento pessoal do 

empreendedor, produto/serviço inovador, baixos níveis de competição e com origem em países 

menos desenvolvidos. Estes resultados foram achados em todos os grupos de empreendedores 

(nascentes, negócios novos e estabelecidos). Além disso, eles encontraram que o tamanho 

inicial de uma empresa é o melhor preditor de expectativas de crescimento. Embora as 

expectativas de crescimento das empresas nascentes e estabelecidas sejam mais altas nos países 

em desenvolvimento, os negócios novos de crescimento mais rápido foram encontrados 

principalmente nos países desenvolvidos. 
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Outro estudo (VERHEUL; MIL, 2011), também utilizou dados do GEM (2019a), mas 

para analisar especificamente a Holanda, no período de 2002 a 2007, com o objetivo de 

investigar os determinantes da ambição de crescimento entre empreendedores iniciantes 

(nascentes e negócios novos). Nos seus resultados eles não encontraram relação entre 

exportação e crescimento esperado nos próximos cinco anos. Entretanto, a inovação do produto 

estava positivamente relacionada ao crescimento esperado. Por isso, eles acreditam que uma 

possível explicação seja que os empreendedores inovadores podem ter mais possibilidades de 

expansão. 

Já o estudo de (HESSELS; VAN GELDEREN; THURIK, 2008a), com dados de 2005 

do GEM (2019a), explorou os impulsionadores do empreendedorismo ambicioso em nível 

regional. Para eles o empreendedorismo ambicioso influenciava três dimensões distintas, as 

quais são avaliadas separadamente no artigo: aspirações em termos de crescimento (criação de 

empregos), exportações e inovação. No entanto, eles usaram outra variável para medir ambição, 

mais especificamente o motivo de aumentar a riqueza pessoal. Os resultados indicaram que as 

aspirações empreendedoras em termos expectativa de crescimento e exportação se relacionam 

positivamente com o aumento do motivo de crescimento da riqueza pessoal. 

Em outro estudo realizado pelo mesmos autores (HESSELS; VAN GELDEREN; 

THURIK, 2008b), com dados de 2005 e 2006 do GEM (2019a), eles fazem uma avaliação do 

impacto de uma atividade empreendedora ambiciosa no desenvolvimento e crescimento 

econômico. Um dos resultados encontrados foi que os países com maior incidência de 

empreendedores motivados pelo aumento da riqueza tendem a ter uma maior prevalência de 

empreendedorismo voltado para o crescimento do emprego e para exportação. 

Por fim, Bosma e Schutjens (2007), com dados de 2001 e 2005 do GEM (2019a), 

mapearam 125 regiões da Europa e identificaram diferentes tipos de atividade empreendedora. 

Em particular, os autores confirmaram a importância de fazer uma distinção entre 

empreendedorismo de baixa e alta ambição. Eles encontraram também que a variação regional 

na atividade empreendedora em estágio inicial (TEA) de alta ambição é menos destacada em 

comparação com a atividade empreendedora em estágio inicial (TEA) geral, tendo uma 

concentração em algumas regiões. Isso sugere que as forças nacionais e fatores institucionais 

são mais importantes para as aspirações de crescimento e inovação do que para o 

empreendedorismo geral em estágio inicial. 

Além destes estudos, outros (AIDIS; MICKIEWICZ, 2006; GOLOVKO; VALENTINI, 

2011) afirmam que os empreendedores terão fortes expectativas de crescimento ao se 
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envolverem em alguma forma na internacionalização do negócio. Outros autores (KAFOUROS 

et al., 2008, p.63) acrescentam afirmando que “... as empresas precisam ter um grau suficiente 

de internacionalização, isto é, estar ativas em muitos mercados, para capturar com sucesso os 

frutos da inovação”. Neste sentido, os autores não fazem uma relação com a expectativa de 

crescimento, mas com o crescimento em si. Da mesma forma, outros autores (AUTIO; 

SAPIENZA; ALMEIDA, 2000) encontram que busca de oportunidades internacionais pelas 

empresas intensivas em conhecimento induz um maior comportamento empreendedor e confere 

uma vantagem de crescimento. 

Por último, outros autores (MCCORMICK; FERNHABER, 2018) realizaram um estudo 

com uma amostra de 226 dos EUA e concluíram que os empreendimentos mais inovadores 

foram capazes de aumentar seu compromisso internacional como resposta para atender às 

expectativas de crescimento. O que sugere que ter recursos inovadores pode permitir que 

empreendimentos de médio porte percebam e atuem como empresas maiores e mais antigas. 

Por outro lado, a relação entre as expectativas de crescimento anteriores e a internacionalização 

subsequente é positiva e quase linear também para empreendimentos de médio porte que não 

inovam.  

Em resumo, ainda existem dúvidas sobre o papel da ambição do empreendedor. Por 

exemplo, Stenholm (2011) mostra que práticas de inovação como o desenvolvimento de novos 

produtos têm um efeito direto e positivo no crescimento. Entretanto, este estudo também 

constata que a inovação modera negativamente o efeito das expectativas no crescimento 

realizado. Além disso, Bosma e Schutjens (2007) demostram que altos níveis de orientação 

inovadora não coincidem necessariamente com expectativas de crescimento e Hessels, Van 

Gelderen e Thurik (2008b) não confirmaram nenhuma de suas hipóteses em relação a 

expectativa de crescimento e inovação. Esses resultados demostram a necessidade mais estudos 

sobre o tema. 

Além destes estudos, uma revisão da literatura recente sobre traços de personalidade de 

empreendedores disse que ainda há muito trabalho a ser feito nessa área pouco explorada. E 

que os formuladores de políticas têm muito a ganhar com a compreensão dos objetivos 

específicos dos empreendedores voltados para o crescimento que alteram e desenvolvem a 

economia em geral (KERR; KERR; XU, 2017). 

Enfim, o Quadro 10 apresenta um resumo da visão dos autores revisados ao longo deste 

estudo sobre a relação da expectativa de crescimento do negócio com a inovação e 
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internacionalização. Além disso, tem-se a descrição da variável do GEM (2019c) que será 

adotada. Mais detalhes sobre essa classificação encontra-se na metodologia.   

 

Quadro 10 - Características da expectativa de crescimento 

Referência Resultados encontrados 
Variável 

(GEM, 2019a) 

(DAVIDSSON, 1991; HERMANS et al., 

2015; KERR; KERR; XU, 2017) 

A relação entre a 

expectativa de crescimento 

e crescimento realizado é 

positiva 

Expectativa de 

crescimento 

(AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000; 

BOSMA; SCHUTJENS, 2007; 

KAFOUROS et al., 2008; TERJESEN; 

SZERB, 2008; VERHEUL; MIL, 2011) 

A relação entre a 

expectativa de crescimento 

e inovação é positiva 

(AIDIS; MICKIEWICZ, 2006; GOLOVKO; 

VALENTINI, 2011; HESSELS; VAN 

GELDEREN; THURIK, 2008a, 2008b; 

MCCORMICK; FERNHABER, 2018) 

A relação entre a 

expectativa de crescimento 

e internacionalização é 

positiva 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Em síntese, no que se refere o efeito da ambição do empreendedor ainda há a 

necessidade de mais pesquisas que analisem a relação entre a expectativa de crescimento, 

inovação e internacionalização. No entanto, com base nesta literatura tem-se o seguinte 

questionamento:  

Pergunta 9: qual a probabilidade de internacionalização do negócio dada a inovação 

e a expectativa de crescimento? 

Ao final desta revisão de literatura tem-se todas as indagações que nortearam a análise 

empírica dos dados relativos aos empreendedores iniciantes e empreendedores estabelecidos. 

Na próxima seção é apresentada a metodologia que foi adotada para nesta pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

 

"O século XXI é chamado de século de Bayes (e também do Big Data)" 

Marek J. Druzdzel (2019, on-line) 

 

Neste capítulo são apresentadas as escolhas metodológicas realizadas para a elaboração 

deste estudo. Assim, nas próximas seções o leitor irá encontrar explicações sobre o banco de 

dados utilizado, mais especificamente, sobre o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o seu 

método de seleção da amostra e as variáveis do GEM usadas neste estudo. Além disso, verá um 

breve histórico da regra de Bayes, o conceito de rede bayesiana e o algoritmo de aprendizagem 

PC utilizado para gerar as redes. 

 

3.1 Universo da pesquisa e seleção da amostra 

 

Os dados coletados pelo GEM, em diversos países, são os dados secundários utilizados 

para realização deste estudo. Assim, nesta seção, apresenta-se o que é o GEM, o universo da 

pesquisa realizada por ele e o método de seleção da amostra adotado.  

O projeto do GEM foi conceitualizado pela primeira vez em 1997 pelos professores 

Michael Hay da London School of Economics (Reino Unido) e Bill Bygrave do Babson College 

(Estados Unidos). Eles foram os pioneiros numa época caracterizada por uma falta quase total 

de informações internacionalmente comparáveis sobre empreendedorismo. Assim, em 1999, 

eles realizaram um estudo piloto em 10 países sob a supervisão de Paul Reynolds, principal 

pesquisador, mas o projeto ainda não era aberto a todas as nações. Atualmente, 20 anos depois, 

as pesquisas do GEM já foram realizadas em mais de 100 países (BOSMA et al., 2017; GEM, 

2019c). 

Desta forma, o GEM é um consórcio de pesquisa, onde cada país é representado por 

uma equipe nacional que é liderada por uma instituição acadêmica ou de pesquisa. Esta equipe 

é responsável por coletar os dados e relatar suas descobertas. O projeto é supervisionado pela 

Associação Global de Pesquisa de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Research 

Association - GERA), uma organização privada sem fins lucrativos com sede no Reino Unido. 

Assim, a coleta de dados é coordenada centralmente e os especialistas em dados do GEM 

trabalham em estreita colaboração com as equipes nacionais para garantir a qualidade dos 

dados. Por isso, a pesquisa de cada país está sujeita a uma série de verificações antes do início 
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da coleta de dados. Após a coleta, os dados resultantes são examinados repetidamente antes da 

disponibilização dos relatórios. Esses processos, desenvolvidos ao longo desses anos, 

funcionam como uma garantia para que os dados do GEM tenham a mais alta confiabilidade 

(BOSMA et al., 2017; GEM, 2019c). 

A pesquisa do GEM é realizada anualmente e é composta por dois levantamentos 

complementares: a Pesquisa de População Adulta (Adult Population Survey - APS) e a Pesquisa 

Nacional de Especialistas (National Expert Survey - NES). A APS identifica as atitudes 

empreendedoras, atividades e aspirações dos indivíduos. Ela é aplicada a um mínimo de 2.000 

adultos em cada país. A NES monitora nove fatores definidos pelo GEM, o quais eles acreditam 

terem um impacto significativo no empreendedorismo. Estes fatores são conhecidos como 

condições estruturais para o empreendedor. A NES é aplicada a um mínimo de 36 especialistas 

de cada país, escolhidos pelas equipes nacionais. Para cada ano é elaborado um relatório do 

país e um relatório global com os principais resultados (BOSMA et al., 2017; GEM, 2019c). 

Para realização deste estudo serão utilizados dados da APS, exclusivamente. Assim, 

mais detalhes a respeito deste levantamento são descritos a seguir. A APS visa fornecer 

amostras aleatórias representativas para cada país. Assim, um dos requisitos de uma amostra 

nacional representativa para o GEM é ter pelo menos 2.000 respondentes válidos. A faixa etária 

preferencial para a população-alvo é de 18 a 99 anos. Todas as regiões geográficas do país, 

incluindo áreas urbanas e rurais são incluídas na amostragem. As pessoas consideradas fora da 

força de trabalho – donas de casa, aposentados, estudantes – também devem ser incluídas 

(BOSMA et al., 2017; GEM, 2019c).  

Neste sentido, a equipe coordenadora do GEM controla sistematicamente os 

procedimentos anuais de coleta de dados. Cada equipe nacional deve enviar informações 

completas sobre a sua APS planejada para a revisão antes da aplicação. A partir destas 

informações eles examinam a adequação do plano de amostragem, avaliando se está de acordo 

com a distribuição geral de idade e sexo da população de cada país e outros estratos 

considerados. Além disso, são avaliados os processos empregados para garantir que o 

entrevistado seja selecionado aleatoriamente, o tempo da administração da pesquisa (dia da 

semana e hora do dia) e vários outros componentes do plano. Após a coleta, todos os conjuntos 

de dados enviados são revisados pelos especialistas em dados do GEM quanto a possíveis erros 

na codificação, excesso de valores faltantes, seleção de amostra etc. Assim, eventuais erros são 

corrigidos, os dados são harmonizados e depois todos esses dados são combinados em um único 
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arquivo, usando esquemas comuns de codificação de variáveis (BOSMA et al., 2017; GEM, 

2019c). 

Neste sentido, o GEM disponibiliza ao público todos os conjuntos de dados completos, 

exceto os últimos três anos. Neste período, os membros das equipes nacionais têm acesso 

exclusivo a esses dados, excluindo o ano mais recente que ainda permanece em processo de 

revisão. Sendo assim, este estudo utilizará dados do período de 2005 a 2015. O período anterior 

a 2005 foi excluído por que tinha muitos valores faltantes (BOSMA et al., 2017; GEM, 2019c).  

Para a realização deste estudo serão utilizados dados de dois grupos de respondentes. 

Aqueles que são classificados como empreendedores iniciantes (TEA) e os classificados como 

empreendedores estabelecidos (EST). A Figura 2 abaixo mostra a classificação. 

 

Figura 2 - Tipos de empreendedores com base no estágio do negócio 

BSTART Atualmente está 

montando um negócio, 

individualmente?

Sim

BJOBST Atualmente está 

montando um negócio, 

patrocinado?

Sim

SUACTS Ativo nos últimos 12 meses?

Sim

SUOWN Proprietário ou sócio?

SUWAGE O negócio pagou 

remuneração nos últimos 3 meses?

Sim

Não

Empreendedor nascente: 

envolvido na abertura de um 

negócio

Dono-gerente de uma nova 

firma (menos que 3,5 anos de 

fundação)

Empreendedores iniciantes (TEA)

OWNMGE Atualmente é dono-gerente de 

um negócio?

Sim

OMOWN Proprietário ou sócio?

Sim

SUWAGEYR/OMWAGEYR Qual foi o 

primeiro ano de remuneração?

20xx-20xx

(menos de 

42 meses)

Não 

sabe

Empreendedores estabelecidos (EST)

Dono-gerente de uma firma 

estabelecida (mais que 3,5 

anos de fundação) 

SUPAY2/OMPAY2

Fundadores 

receberam 

remuneração antes 

de 1 Jan 20xx.

(mais de 42 meses) 

OMWAGEYR*:

ainda não pagou

Não

Sim

Antes de 20xx

(mais de 42 

meses)

Sim

*Isso não é feito para SUWAGEYR. Se SUWAGE =  sim  e SUWAGEYR =  ainda não pagou , isso é visto como um resultado contraditório e a 

resposta para SUWAGE recebe prioridade. 

 

Fonte: Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019b, on-line) 
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Observa-se que os indivíduos que participam da APS para o um determinado ano são 

classificados com base no estágio do negócio naquele ano. Os TEA correspondem aos 

empreendedores iniciantes (Total early-stage Entrepreneurial Activity) que é soma dos 

empreendedores nascentes (nascent entrepreneur) e donos-gerentes de uma nova firma (owner-

manager of a new firm). Os EST correspondem ao grupo formado pelos donos-gerentes de uma 

firma estabelecida (Established Business). Desta forma, o critério de classificação é baseado no 

tempo de vida do negócio e na resposta dada pelo empreendedor sobre o pagamento de 

remuneração. A pergunta é a seguinte: o negócio pagou salários, remuneração ou pagamentos 

em espécie, incluindo o seu, por mais de três meses? Não = empreendedor nascente; Sim < 42 

meses = donos-gerentes de uma nova firma; Sim > 42 meses = donos-gerentes de uma firma 

estabelecida (BOSMA et al., 2017; GEM, 2019c).  

Entretanto, como já foi dito anteriormente, para os objetivos deste estudo serão 

utilizadas estritamente as duas categorias principais: o conjunto de dados dos empreendedores 

iniciantes (TEA) e os dos empreendedores estabelecidos (EST). Mais detalhes sobre os dados 

e as variáveis serão exibidos nas próximas seções. 

Na Figura 3 tem-se uma imagem do mapa global dos 107 países que participaram da 

pesquisa do GEM no período de 2005 a 2015.   

 

Figura 3 - Países participantes do GEM no período de 2005-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do (GEM, 2019a) 
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Observa-se que os países que estão na cor escura no mapa foram os que participaram 

pelo menos uma vez da pesquisa realizada pelo GEM neste período de 2005 a 2015. Assim, 

esta imagem ilustra a amplitude da amostra de países e reforça a relevância da base para o 

estudo que está sendo conduzido aqui.    

No Quadro 11 a seguir tem-se a lista dos 107 países participantes da pesquisa com a 

região geográfica que estão localizados. A classificação por região foi realizada a partir da 

classificação definida pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 2019). Neste Quadro 11 é 

possível perceber que as principais economias do mundo fazem parte da pesquisa e também 

que todas as regiões foram pesquisadas. No Apêndice A deste documento é possível obter 

detalhes do tamanho da amostra por país em cada ano e qual a frequência de participação dos 

mesmos. 

Enfim, os respondentes classificados nos dois grupos, TEA e EST, são a amostra de 

empreendedores considerada para a realização desta pesquisa. Neste sentido, todos os países 

serão analisados conjuntamente dentro de cada um dos grupos, pois o objetivo é identificar o 

perfil do empreendedor que aumenta a probabilidade de inovação e internacionalização dos 

TEA e EST. Desta forma, torna-se inviável a geração de uma rede bayesiana para cada país e, 

ao mesmo tempo, não faz parte do objetivo deste estudo. 
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Quadro 11 - Países participantes do GEM no período de 2005-2015 por região 

Europa e Ásia Central Ásia Oriental e Pacífico América do Norte 

Alemanha Austrália Canadá 

Áustria China Estados Unidos 

Bélgica Cingapura América Latina e Caribe 

Bósnia e Herzegovina Coreia do Sul Argentina 

Bulgária Filipinas Barbados 

Cazaquistão Hong Kong (Ch) Belize 

Croácia Indonésia Bolívia 

Dinamarca Japão Brasil 

Eslováquia Letônia Colômbia 

Eslovênia Malásia Costa Rica 

Espanha Nova Zelândia El Salvador 

Estônia Tailândia Equador 

Finlândia Taiwan (Ch) Guatemala 

França Tonga Jamaica 

Geórgia Vanuatu México 

Grécia Vietnã Panamá 

Hungria Sul da Ásia Peru 

Irlanda Bangladesh Pimentão 

Islândia Índia Porto Rico 

Itália Paquistão República Dominicana 

Lituânia Oriente Médio e Norte da África Suriname 

Luxemburgo Arábia Saudita Trindade e Tobago 

Macedônia Catar Uruguai 

Montenegro Cisjordânia e Faixa de Gaza Venezuela 

Noruega Egito África Subsaariana 

Países Baixos Emirados Árabes Unidos África do Sul 

Polônia Iémen Angola 

Portugal Irã Botsuana 

Reino Unido Israel Burkina Faso 

República Checa Jordânia Camarões 

Romênia Líbano Etiópia 

Rússia Líbia Gana 

Sérvia Marrocos Kosovo 

Suécia Síria Malawi 

Suíça Tunísia Namíbia 

Turquia  Nigéria 

  Senegal 

  Uganda 

  Zâmbia 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do (GEM, 2019a) e Banco Mundial (WORLD BANK, 2019) 
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3.2 Variáveis do GEM utilizadas na pesquisa 

 

Nesta seção são apresentadas as 12 variáveis do GEM selecionadas para realização desta 

pesquisa. O critério de seleção adotado foi o alinhamento com o objetivo deste estudo e a 

disponibilidade das respostas (dados) para a maioria dos respondentes dos 107 países no 

período analisado (2005 a 2015).    

Inicialmente um número maior de variáveis relacionadas às características do 

empreendedor foram consideradas, mas devido ao alto número de valores faltantes (missing 

values), elas foram excluídas das análises apresentadas nesta pesquisa.  

Neste sentido, os 11 bancos de dados (um para cada ano) foram sumarizados em único 

banco com base no código adotado para cada variável pelo GEM (2019a). As variáveis que 

possuíam respostas contínuas foram categorizadas e uma variável teve a sua categorização 

modificada pelo autor deste estudo. Explicações detalhadas para cada variável serão dadas a 

seguir.  

Na Figura 4 tem-se as cinco variáveis relacionadas às caraterísticas socioeconômicas 

dos respondentes (REYNOLDS et al., 2005). 

 Na base de dados do GEM (2019a) a variável país recebe o código (COUNTRY) e ele 

corresponde ao código internacional de telefone para cada país. Assim, essa variável identifica 

o país do respondente.  

A variável gênero recebe o código (GENDER) e o respondente podia escolher a opção 

masculino ou feminino. Além destas duas opções ele podia escolher entre outras duas 

alternativas: recusou ou não sabe.   

Com relação a variável idade, ela recebe o código (AGE) e foi solicitado ao entrevistado 

uma resposta absoluta, mais especificamente, foi perguntado qual era a sua idade atual (em 

anos). Além da resposta absoluta, o respondente também podia escolher entre outras duas 

alternativas: recusou ou não sabe. No entanto, para essa variável adotou-se uma categorização 

em cinco faixas de idade. A primeira agrupa os respondentes que tem até 29 anos. As outras 

três faixas tem um intervalo de 8 anos, como: 30 a 37 anos; 38 a 45 anos; 46 a 53 anos. E a 

última corresponde a todos os respondentes acima de 54 anos.  

No que se refere ao nível educacional, o GEM (2019a) adota duas classificações: uma 

com 5 categorias que vem sendo utilizada desde o ano de 2001 e a outra com sete categorias, 

definida pela ONU, adotada a partir de 2009. Como o período desta pesquisa corresponde ao 

período de 2005 a 2015 foi utilizada a variável identificada pelo código (GEMEDUC). Neste 
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sentido, as opções aos respondentes sobre o nível educacional foram as seguintes: nenhum 

formal; até 1º grau incompleto; até 2º grau incompleto; até superior incompleto; superior 

completo ou acima. Além destas cinco opções eles podiam escolher entre outras duas 

alternativas: recusou ou não sabe.  

 

Figura 4 - Características socioeconômicas dos respondentes 

Nível 

educacional

Idade

Gênero

Renda 

familiar
Classificação da renda familiar por categoria do seu país.

Classificação de gênero.

Classificação por faixa etária.

Classificação por nível educacional.

Código númerico: 

nome do país
PaísPaís pesquisado pelo GEM.

1) Masculino

2) Feminino

1) Até 29 anos 

2) 30 a 37 anos

3) 38 a 45 anos

4) 46 a 53 anos

5) Acima de 54 

anos

0) Nenhum formal

1) Até 1º grau 

incompleto

2) Até 2º grau 

incompleto

3) Até Superior 

incompleto

4) Superior 

completo ou 

acima

1) Baixa

2) Média

3) Alta

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

 

Por fim, tem-se a variável renda familiar (GEMHHINC) em que os respondentes são 

classificados pelo GEM (2019a) em três faixas de renda: pouca; média; alta. Estas faixas são 

construídas com base na variável de renda familiar fornecida pelo país do respondente. Neste 

sentido, esta variável busca categorizar a seguinte pergunta: qual dessas faixas descreve melhor 

a renda total de sua família, incluindo sua renda, como um valor combinado? A partir desta 

resposta eles são reclassificados dentro das três faixas pela própria equipe nacional responsável 
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pela pesquisa em cada país. Além das faixas de renda eles também podiam escolher entre outras 

duas alternativas: recusou ou não sabe. 

Na Figura 5 tem-se a variável sobre o tipo de motivação empreendedora que levou o 

respondente a abrir o negócio (REYNOLDS et al., 2005; WIKLUND; SHEPHERD, 2003). 

 

Figura 5 - Tipo de motivação empreendedora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

 

Nesta variável o GEM (2019a) identifica às diferenças de motivação para iniciar um 

negócio. No questionário aplicado aos entrevistados são oferecidas cinco opções a seguir: 1) 

Aproveitar a oportunidade de negócio; 2) Não há melhores opções de trabalho; 3) Combinação 

de ambas anteriores; 4) Tenho um emprego, mas busco melhores oportunidades; 5) Outro tipo 

de razão relacionada a oportunidade. Além destas cinco opções eles podiam escolher entre 

outras duas alternativas: recusou ou não sabe. Os respondentes que responderam: 2) Não há 

melhores opções de trabalho foram classificados como necessidade. Os que responderam: 3) 

Combinação de ambas anteriores; 4) Tenho um emprego, mas busco melhores oportunidades; 

estes foram classificados como parcialmente oportunidade.  Por fim, os que responderam: 1) 

Aproveitar a oportunidade de negócio; 5) Outro tipo de razão relacionada a oportunidade; estes 

foram classificados como puramente oportunidade. Na base de dados foi adotado o código 

(TEAyyWHY) para os TEA e o (EB_yyWHY) para os EST. 

Na Figura 6 tem-se a variável que mede o tamanho da empresa de acordo com a 

quantidade de empregos gerados atualmente (CAVUSGIL; NEVIN, 1981).  

 

Figura 6 - Tamanho da empresa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

Motivação 

empreendedora

Você se envolveu nessa empresa para aproveitar uma oportunidade 
de negócio ou por que não tinha melhores escolhas de trabalho?

0) Necessidade

1) Parcialmente 

oportunidade

2) Oportunidade

Tamanho da 

empresa

Sem contar os proprietários, quantas pessoas estão trabalhando 
atualmente para esse negócio? Número de empregos.

0) Zero empregos

1) 1 a 2 empregos

2) 3 a 5 empregos

3) 6 a 10 

empregos

4) Acima de 11 

empregos
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Para a variável tamanho da empresa, o GEM (2019a) adota o código (SUNOWJOB) 

para os empreendedores iniciantes (TEA) e o (OMNOWJOB) para empreendedores 

estabelecidos (EST). Nesta questão foi solicitado ao entrevistado uma resposta absoluta, mais 

especificamente, foi perguntado o seguinte: sem contar os proprietários, quantas pessoas estão 

trabalhando atualmente para esse negócio? Além da resposta absoluta, o respondente podia 

escolher entre outras duas alternativas: recusou ou não sabe. A resposta inclui os atuais 

funcionários e todos os subcontratados exclusivos. A partir das respostas adotou-se uma 

categorização em cinco faixas de expectativa de geração de empregos, utilizando o método de 

contagem uniforme. A primeira agrupa os respondentes que tem zero expectativa de geração. 

As outras quatro faixas tem os seguintes intervalos:  1 a 2 empregos; 3 a 5 empregos; 6 a 10 

empregos; acima de 11 empregos. Por fim, esta variável pode ser considerada como uma proxy 

para o tamanho da empresa, já que é uma das possíveis formas de avaliação de tamanho. 

Na Figura 7 tem-se a variável que mede a expectativa de crescimento ou ambição de 

acordo com a geração de empregos nos próximos 5 anos (HERMANS et al., 2015).  

 

Figura 7 - Expectativa de crescimento  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

 

Com relação a variável expectativa de crescimento, o GEM (2019a) adota o código 

(SUYR5JOB) para os empreendedores iniciantes (TEA) e o (OMYR5JOB) para empreendedores 

estabelecidos (EST). Nesta questão foi solicitado ao entrevistado uma resposta absoluta, mais 

especificamente, foi perguntado o seguinte: sem contar os proprietários, quantas pessoas estarão 

trabalhando para esse negócio daqui a cinco anos? Além da resposta absoluta, o respondente 

podia escolher entre outras duas alternativas: recusou ou não sabe. A variável não inclui os 

atuais funcionários e nem inclui os subcontratados exclusivos. Assim, a variável expectativa de 

crescimento é o número específico de funcionários que o empreendedor espera empregar daqui 

a cinco anos, menos o número atual de funcionários. A partir das respostas adotou-se uma 

categorização em cinco faixas de expectativa de geração de empregos, utilizando o método de 

contagem uniforme. A primeira agrupa os respondentes que tem zero expectativa de geração. 

Expectativa de  

crescimento

Sem contar os proprietários, quantas pessoas estarão trabalhando 
para esse negócio daqui a cinco anos? Número de empregos.

0) Zero empregos

1) 1 a 2 empregos

2) 3 a 5 empregos

3) 6 a 10 

empregos

4) Acima de 11 

empregos



91 

 

As outras quatro faixas tem os seguintes intervalos:  1 a 2 empregos; 3 a 5 empregos; 6 a 10 

empregos; acima de 11 empregos. Por fim, esta variável também pode ser considerada como 

uma proxy para a ambição do empreendedor (HERMANS et al., 2015), já que ela mede qual é 

o tamanho que o empreendedor deseja que o seu negócio tenha no futuro. 

Na Figura 8 tem-se as três variáveis proxies que medem as características do negócio 

relacionadas a orientação para inovação (BERGMANN; MUELLER; SCHRETTLE, 2014). 

 

Figura 8 - Características do negócio de orientação para inovação 

Inovação de 

produto

Inovação de 

processo

Será que todos, alguns ou nenhum dos seus potenciais clientes 
consideram este produto ou serviço novo e desconhecido?

Há quanto tempo as tecnologias ou procedimentos necessários para 
este produto ou serviço estão disponíveis?

0) Nenhum

1) Alguns

2) Todos

1) Mais de cinco 

anos

2) Entre um e 

cinco

3) Menos de um 

ano

Competidores
  No momento, existem muitas, poucas ou nenhuma outra empresa 
oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes em 
potencial?

1) Muitos

2) Poucos

3) Nenhum

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

 

No que se refere a variável inovação de produto, o GEM (2019a) adota o código 

(TEACUST) para os empreendedores iniciantes (TEA) e o (EB_CUST) para empreendedores 

estabelecidos (EST). Neste sentido, foi perguntado ao entrevistado o seguinte: será que todos, 

alguns ou nenhum dos seus atuais ou potenciais clientes consideram o seu produto ou serviço 

novo e desconhecido? E eles deveriam escolher entre as opções: nenhum; alguns; todos. Além 

destas três opções eles podiam escolher entre outras duas alternativas: recusou ou não sabe. 

É importante ressaltar que neste estudo, com base no Manual de Oslo, o termo produto 

abrange tanto bens como serviços. Portanto, as inovações de produto incluem a introdução de 

novos bens e serviços e melhorias significativas nas características funcionais ou de uso dos 

bens e serviços existentes (OECD/EUROSTAT, 2018). 

Com relação a variável inovação de processo, o GEM (2019a) adota o código 

(TEATECH) para os empreendedores iniciantes e o (EB_TECH) para empreendedores 

estabelecidos. Desta forma, foi perguntado ao entrevistado o seguinte: há quanto tempo as 

tecnologias ou procedimentos necessários para o seu produto ou serviço estão disponíveis? E 
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eles deveriam escolher entre as opções: mais de cinco anos; entre um e cinco; menos de um 

ano. Além destas três opções eles também podiam escolher entre outras duas alternativas: 

recusou ou não sabe. 

Por fim, tem-se a variável competidores, a qual o GEM (2019a) adota o código 

(TEACOMP) para os empreendedores iniciantes e o (EB_COMP) para empreendedores 

estabelecidos. Neste sentido, foi perguntado ao respondente o seguinte: no momento, existem 

muitas, poucas ou nenhuma outra empresa oferecendo os mesmos produtos ou serviços para 

seus clientes em potencial? E eles deveriam escolher entre as opções: muitos; poucos; nenhum. 

Além destas três opções eles também podiam escolher entre outras duas alternativas: recusou 

ou não sabe. Por fim, esta variável também pode ser considerada como uma proxy para 

avaliação do grau de diferenciação do negócio.  

Na Figura 9 tem-se a variável que avalia a orientação para internacionalização dos 

empreendedores (BERGMANN; MUELLER; SCHRETTLE, 2014). É importante ressaltar que 

essa variável tem sido adotada como proxy para a internacionalização por outros pesquisadores 

(CASTAÑO; MÉNDEZ; GALINDO, 2016; HESSELS; VAN GELDEREN; THURIK, 2008a; 

LAMOTTE; COLOVIC, 2013; TERJESEN; SZERB, 2008; VERHEUL; MIL, 2011). 

 

Figura 9 - Orientação para internacionalização 

Internaciona-

lização
Você tem clientes que normalmente moram fora do país?

0) Não

1) Sim

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do GEM (2019a) 

 

A variável internacionalização desta pesquisa é uma categorização modificada da 

variável que tem o código (SUEXPORT) para os empreendedores iniciantes (TEA) e o 

(OMEXPORT) para empreendedores estabelecidos (EST). A variável coletada pelo GEM 

(2019a) identifica a porcentagem de clientes que moram fora do país. Assim, esta foi a proxy 

usada por eles para medir a internacionalização do negócio. Em outras palavras, 

internacionalizar é ter clientes fora do país. A pergunta realizada aos entrevistados foi: qual 

proporção de seus clientes normalmente moram fora do país? As opões de respostas oferecidas 

são categorizadas em sete alternativas: nenhum; 10% ou menos; 11 a 25%; 26 a 50%; 51 a 75%; 

76 a 90%; mas que 90%. Além destas 7 opções eles podiam escolher entre outras duas 

alternativas: recusou ou não sabe. Em resumo, foi criada uma nova variável binária para medir 

se existe internacionalização ou não, a qual foi utilizada neste estudo. Os entrevistados que 
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responderam nenhum foram classificados como não e os que responderam as alternativas que 

tinham faixas de porcentagem foram todos agrupados no sim para a internacionalização.  

Na próxima seção será apresentada uma revisão resumida dos principais conceitos a 

respeito das redes bayesianas, desde a sua origem até a forma como foi aplicada nesta pesquisa. 

  

3.3 Redes bayesianas  

 

Nesta seção é apresentada primeiramente um breve histórico da regra de Bayes e, 

posteriormente, o conceito de rede bayesiana e o algoritmo de aprendizagem PC utilizado para 

a geração das redes. 

 

3.3.1 Um breve histórico da regra de Bayes 

 

A regra de Bayes recebe esse nome em homenagem a Thomas Bayes (1701-1761). Ele 

nasceu e viveu na Inglaterra durante o século XVIII e foi um matemático amador. A sua 

principal ocupação era a de pastor da igreja presbiteriana inglesa e sua única publicação, em 

vida, foi um ensaio defendendo e explicando os cálculos de Isaac Newton. Logo depois deste 

ensaio, em 1742, Bayes foi nomeado membro da Academia Real (The Royal Society) de 

Londres, mas que a época não era a organização profissional que é hoje. Era amadora, mas 

desempenhou um papel vital, pois os amadores produziriam algumas das mais importantes 

descobertas da época (MCGRAYNE, 2011). 

O método pelo qual Bayes ficou conhecido foi desenvolvido entre 1746 e 1749, mas ele 

não chegou a submetê-lo para a publicação em vida. Após sua morte em 1761 parentes 

encontraram os arquivos com os manuscritos matemáticos e pediram ao seu amigo Richard 

Price (1723-1791) para examiná-los. Price também era pastor presbiteriano e matemático 

amador. Ele alcançou fama depois como defensor das liberdades civis e das revoluções 

americana e francesa. Ele também escreveu sobre estatística e finanças, tendo desenvolvido o 

sistema de amortização por parcelas iguais, chamado hoje de Tabela Price (MCGRAYNE, 

2011).   

Neste sentido, em quase dois anos de trabalho, Price revisou os manuscritos, 

acrescentou referências e citações ausentes e excluiu detalhes externos estranhos nas derivações 

de Bayes. Finalizado, ele submeteu o ensaio a The Royal Society e em 1763 ele foi publicado 

com o título: “An essay towards solving a problem in the doctrine of chances”, cuja tradução 
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seria: “Um ensaio para resolver um problema na doutrina das chances”. O ensaio define chance 

como probabilidade (BAYES, 1763).  

Agora, o que exatamente era o problema de Bayes no ensaio? Na seção I com o título 

de problema tem se o seguinte texto:  

“Dado o número de vezes em que um evento desconhecido ocorreu e falhou: Exigida 

a chance de que a probabilidade de seu (evento específico) acontecer em uma única 

tentativa esteja em algum lugar entre dois graus de probabilidade que podem ser 

nomeados” (BAYES, 1763, p.376). 

 

Bayes (1763) apresentou seu resultado por meio de cálculos. Por isso, a equação 

algébrica, conhecida como regra de Bayes ou teorema de Bayes, não está descrita no seu ensaio.  

Porém, o seu trabalho mostrou um caminho para atualizar racionalmente crenças subjetivas e 

probabilísticas à luz da evidência.  

Portanto, ele queria cobrir todos os casos envolvendo incerteza, mesmo casos em que 

nada se sabia sobre o passado deles. Neste sentido, ele acreditava que: "a mesma regra é 

apropriada para ser usada no caso de um evento referente à probabilidade de que absolutamente 

nada sabemos antes de quaisquer testes feitos a respeito” (BAYES, 1763, p.392-393). Neste 

sentido, ele propunha um palpite para a probabilidade inicial ou assumir as mesmas 

probabilidades iniciais para o evento, ou seja, 50% a 50%. Segundo McGrayne (2011) a questão 

de usar o seu método para cobrir crenças subjetivas desencadearia 150 anos de confusões e 

ataques duros nos meios científicos.   

Antes de mostrar a equação da regra de Bayes, como é descrita hoje, é imprescindível 

apresentar o grande responsável pela sua divulgação, aperfeiçoamento e aplicação nos mais 

diversos campos. Trata-se de Pierre Simon Laplace (1749-1827), um matemático, astrônomo, 

físico e um dos maiores cientistas da história. Ele nasceu e viveu na França, onde construiu uma 

carreira brilhante como cientista profissional. Em 1773 Laplace foi nomeado membro da 

Academia Real de Ciências (Académie Royale des Sciences) da França, cuja instituição 

científica era a mais profissional da Europa na época (MCGRAYNE, 2011). 

Segundo McGrayne (2011), com base nos registros históricos Laplace descobriu por 

conta própria uma regra semelhante à de Bayes e a publicou em 1774 no ensaio: “Mémoire sur 

la probabilité des causes par les évènements”, cuja tradução seria: “Memória sobre a 

probabilidade de causas por eventos.” Laplace também não apresentou uma equação algébrica, 

mas descreveu o princípio da seguinte forma: 

Se um evento puder ser produzido por um número n de causas diferentes, as 

probabilidades dessas causas, dado o evento, são entre si como as probabilidades do 

evento, dadas as causas, e a probabilidade da existência de cada uma delas é igual a 
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probabilidade do evento dada a causa, dividida pela soma de todas as probabilidades 

do evento, dada cada uma dessas causas (LAPLACE, 1774, p. 623).  

 

Laplace teve conhecimento do ensaio de Bayes somente em 1781, mas a partir disso ele 

incorporou o princípio das probabilidades iguais para eventos desconhecidos. Ele forneceu a 

primeira versão do que hoje se conhece como regra de Bayes, probabilidade bayesiana ou 

inferência estatística bayesiana. Ele empregou probabilidades iguais apenas provisoriamente, 

como ponto de partida, e os seus resultados finais dependeriam de todos os dados 

observacionais que pudessem ser adicionados. Com esse método ele realizou vários estudos nas 

mais variadas áreas do conhecimento, onde ele também pode descobrir as limitações do 

princípio das probabilidades iguais (MCGRAYNE, 2011). 

Em 1810, Laplace criou o teorema do limite central, uma das grandes descobertas 

científicas e estatísticas da história. Com base nele afirmava que, com algumas exceções, 

qualquer média de um grande número de termos semelhantes terá a probabilidade de ocorrência 

segundo a distribuição normal em forma de sino. Essa descoberta permitia lidar com quase 

todos os tipos de dados, fornecendo justificativa matemática para calcular a média deles. Com 

essa descoberta ele fez uma reviravolta notável e passou a usar, principalmente, uma abordagem 

alternativa baseada em frequência até a sua morte, em 1827. Laplace tornou as estatísticas 

baseadas em probabilidades comuns e os dois métodos desenvolvidos por ele, conhecidos hoje 

por estatística bayesiana e estatística frequentista, foram temas de disputa, anos depois até os 

dias atuais, sobre qual era o método mais adequado para a ciência (MCGRAYNE, 2011).   

Neste sentido, os estatísticos aprenderam somente após a metade do século XX que, 

mesmo com grandes quantidades de dados disponíveis, podiam chegar a resultados diferentes 

e melhores com essa estatística baseada no processo de aprender com as evidências, a agora 

denominada regra de Bayes. De fato, isso seria chamado de probabilidade de causas ou 

probabilidade inversa até os anos 1950. No entanto, para fazer jus aos seus três desenvolvedores 

e de acordo com a linguagem moderna acadêmica esse método deveria receber o nome de regra 

de Bayes-Price-Laplace (MCGRAYNE, 2011). 

A regra de Bayes como é descrita atualmente e aplicada na moderna estatística de 

probabilidade tem a seguinte fórmula (JACKMAN, 2009). Se A e B são eventos com P (B) > 0, 

então:  
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Segundo Jackman (2009, p. 9) o “Teorema de Bayes é muito mais do que um resultado 

interessante da teoria das probabilidades, como deixa claro a seguinte reformulação”. Se H 

denota uma hipótese e E uma evidência (dados), onde Pr (E) > 0, então tem-se a seguinte 

fórmula:   

 

 

Nesta versão do teorema de Bayes, Pr (H | E) é a probabilidade de H após a obtenção 

de E, e Pr (H) é a probabilidade a priori de H antes de considerar E. A probabilidade condicional 

no lado esquerdo do teorema, Pr (H | E), é geralmente chamada de probabilidade posteriori de 

H. “O teorema de Bayes, portanto, fornece uma solução para o problema geral de inferência ou 

indução, fornecendo um mecanismo para aprender sobre a plausibilidade de uma hipótese H a 

partir dos dados E” (JACKMAN, 2009, p. 9). 

Em síntese, este método sobreviveu a vários golpes quase fatais ao longo desses mais 

de 250 anos: Bayes arquivou a sua descoberta; Price a publicou, mas a ignorou depois; Laplace 

descobriu sua própria versão, mas depois favoreceu sua teoria da frequência; os frequentistas 

praticamente o baniram; e os militares britânicos e americanos mantiveram em segredo a sua 

utilização. Somente com a revolução provocada pelos computadores e a dificuldade de se obter 

resultados satisfatórios em grandes conjuntos de dados, com muitas incógnitas, a regra de Bayes 

passou a ser reexaminada. Além disso, a geração mais jovem passou a aplicá-la por meio de 

algoritmos para computadores, tornando-a uma ferramenta útil para os mais diversos campos 

da atividade humana (MCGRAYNE, 2011).   

Na próxima seção será apresentada a teoria básica sobre rede bayesiana e o algoritmo 

de aprendizagem PC que será usado para geração da rede com as variáveis desta pesquisa.  

 

3.3.2 Conceito de rede bayesiana e o algoritmo de aprendizagem PC 

 

As redes bayesianas (BNs) foram introduzidas pelo professor da Universidade da 

Califórnia (UCLA) Judea Pearl em 1988, um cientista da computação e filósofo israelense-

americano. As BNs também são chamadas de redes de crenças, redes de crenças bayesianas, 

redes probabilísticas causais ou redes causais. Elas são uma representação gráfica de 

distribuições de probabilidades conjuntas. As BNs tiveram como base o trabalho fundamental 

sobre representação e raciocínio com independência probabilística, desenvolvido pelo 
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estatístico britânico Alexander Philip Dawid na década de 1970. Neste sentido, elas oferecem 

uma maneira intuitiva e eficiente de representar a incerteza, tornando prática a modelagem de 

sistemas complexos (BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988).  

A denominação rede bayesiana tem sua origem no fato de que a distribuição de 

probabilidade conjunta, representada por ela, é subjetiva (a priori), refletindo a probabilidade 

inicial. Por isso, às vezes são chamadas de redes de crenças. Entretanto, essa distribuição de 

probabilidade subjetiva pode ser atualizada à luz de novas evidências usando o teorema de 

Bayes (BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988).  

Uma rede bayesiana é um gráfico acíclico direcionado (Directed Acyclic Graph - DAG) 

que representa fatorações de distribuições de probabilidade conjunta. Toda distribuição de 

probabilidade conjunta sobre n variáveis aleatórias pode ser fatorada em n! maneiras e escritas 

como um produto das distribuições de probabilidade de cada uma das variáveis, condicionadas 

a outras variáveis. Desta forma, cada nó na rede corresponde a uma variável e a tabela de 

probabilidade condicional (Conditional Probability Table - CPT) associada a ele contém a 

probabilidade condicionada de cada estado da variável, dada toda combinação que esse nó 

possui na rede. Vale ressaltar que sempre haverá nós na rede sem predecessores também. 

Assim, a estrutura de rede, em forma de DAG possui os nós que representam variáveis e os 

arcos direcionados que representam dependências probabilísticas diretas entre elas 

(BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988). 

Neste sentido, os elementos básicos de uma rede bayesiana, como pode ser observado 

na Figura 10, são os nós que representam as variáveis aleatórias, indicados por círculos, e  os 

arcos que são setas que representam a relação de dependência probabilística direta entre um nó 

e outro, ou seja, entre duas variáveis (BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988). 

 

Figura 10 - Elementos básicos de uma rede bayesiana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pearl (1988) e BayesFusion (2019) 

 

Variável

Nó Arco
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Desta forma, na Figura 11 tem-se um exemplo de uma rede bayesiana simulando 

influências causais entre cinco variáveis. Cada arco indica uma influência causal do nó "pai" 

no nó "filho". Neste exemplo, X1 é o pai de X2 e X3, e esses dois são pais de X4 que é pai de 

X5, o último descendente dessa rede. Assim, é possível afirmar que: 

Talvez o aspecto mais importante das redes bayesianas é que elas são representações 

diretas do mundo, não de processos de raciocínio. As setas no diagrama representam 

conexões causais reais e não o fluxo de informações durante o raciocínio (como em 

sistemas baseados em regras e redes neurais). Os processos de raciocínio podem 

operar em redes bayesianas propagando informações em qualquer direção (PEARL; 

RUSSELL, 2003, p. 158). 

 

Em termos práticos, Pearl (1988) criou o primeiro algoritmo de BNs, no qual uma rede 

probabilística única é construída a partir de um conjunto de variáveis discretas ordenadas. Desta 

forma, esse algoritmo oferece uma sequência de ações e regras para a construção da rede. 

Assim, deve-se escolher uma ordem para as variáveis, considerando primeiramente aquelas 

variáveis prováveis de serem raízes. A partir disso, outras variáveis são adicionadas a rede e as 

direções dos arcos são definidas para a formação da estrutura acíclica, na qual todos arcos 

devem expressar corretamente as dependências entre as variáveis. Ao final desse processo tem-

se a definição dos nós "pais" e dos nós "filhos", com os arcos indicando a descendência, 

conforme pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Exemplo de uma rede bayesiana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir Pearl (1988) e Spirtes, Glymour e Scheines (1993) 

 

A partir do primeiro algoritmo desenvolvido por Pearl (1988) foram desenvolvidos 

vários outros algoritmos de aprendizagem de estrutura para geração de uma rede bayesiana, 

mas para realização desta pesquisa optou-se pelo algoritmo PC desenvolvido na Universidade 

Carnegie Mellon por Peter Spirtes e Clark Glymour em 1990. O nome PC vem da letra inicial 
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X2 X3
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do nome de seus criadores (BAYESFUSION, 2019; SPIRTES; GLYMOUR, 1991). O 

algoritmo PC encontra-se disponível no Anexo A deste documento.  

De forma geral, a ideia básica do algoritmo PC é realizar testes estatísticos para 

identificar grupos de variáveis independentes, utilizando o critério de d-separação para a 

geração da rede. Ele começa com uma estrutura de dados grafo (conjunto de nós e arcos) não 

direcionado contendo todas as possíveis conexões entre as variáveis, mas ao longo do processo 

de estimação da rede o algoritmo adota o critério de d-separação para definir as descendências. 

Resumidamente, se o caminho entre duas variáveis ou conjunto de variáveis é bloqueado, pode-

se concluir que essas variáveis ou conjuntos são d-separados. Mais detalhes sobre d-separação 

podem ser encontrados em Neapolitan (2019). 

O algoritmo PC utiliza as independências observadas nos dados, estabelecidas por meio 

de testes clássicos da estatística, para inferir a estrutura da rede. Neste sentido, para obter o 

esqueleto da rede são calculadas a matriz de covariância, matriz de correlação e o teste de 

independência Z de Fisher. Como resultado deste processo considera-se que quando há 

dependência válida, os nós (variáveis) são conectados e estabelece-se a orientação dos arcos. 

Portanto, é preciso definir o nível de significância α antes do cálculo (BAYESFUSION, 2019; 

SPIRTES; GLYMOUR; SCHEINES, 1993).  

Neste sentido, pode-se afirmar que: 

É bem conhecido na estatística que 'causalidade implica correlação, mas correlação 

não implica causalidade'. Talvez seja mais justo dizer que a correlação não implica 

diretamente causalidade; de fato, tem sido demonstrado que, sob vários conjuntos de 

suposições, a estrutura causal subjacente sobre um conjunto de variáveis aleatórias 

pode ser recuperada dos dados observados, pelo menos por alguma extensão (ZHANG 

et al., 2018, p. 27). 

 

Atualmente, o algoritmo PC é ainda um dos principais métodos para descoberta causal 

com base em modelos gráficos. Ele faz parte do grupo dos chamados métodos baseados em 

restrições e baseados em pontuação para descoberta causal. Ele fornece uma arquitetura de 

busca na qual podem ser conectados muitos procedimentos estatísticos para decidir a 

independência condicional. O PC assume que não há confusão, ou seja, causa comum direta 

não observada de duas variáveis medidas, e suas informações causais descobertas são 

assintoticamente corretas. Tal abordagem é amplamente aplicável porque pode lidar com vários 

tipos de distribuição de dados e relações causais, dados métodos confiáveis para a realização 

de testes de independência condicional (GLYMOUR; ZHANG; SPIRTES, 2019; RAGHU; 

POON; BENOS, 2018). 
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A principal justificativa para sua escolha é que se trata de um dos algoritmos mais 

antigos e populares. Além disso, ele já foi testado em vários estudos, nas mais diversas áreas 

do conhecimento e demonstrou a sua eficiência (BAYESFUSION, 2019; ZHANG et al., 2018). 

Ele pode ser aplicado para vários tamanhos de amostras com variáveis discretas e também 

contínuas (BAYESFUSION, 2019). O algoritmo PC é ainda computacionalmente viável e 

frequentemente muito rápido para problemas com poucas observações (amostra) e com muitas 

variáveis (nós), e possui a propriedade de obter automaticamente alta eficiência computacional 

para encontrar o DAG subjacente (KALISCH; BÜHLMANN, 2007).  

Para realização desta pesquisa optou-se pela utilização do software GeNIe Modeler. 

Trata-se de um software criado e desenvolvido no Laboratório de Sistemas de Decisão da 

Universidade de Pittsburgh entre 1995 e 2015 sob a liderança do professor Marek J. Druzdzel.  

Ele foi originalmente desenvolvido para ser uma ferramenta de ensino e pesquisa em ambientes 

acadêmicos. Mas com o tempo se popularizou e passou a ser adotado por vários usuários 

governamentais, militares e comerciais. Em 2015, o professor Druzdzel e outros sócios criaram 

a BayesFusion Ltda, e adquiriram a licença do GeNIe da Universidade de Pittsburgh. 

Entretanto, eles continuam disponibilizando-o gratuitamente à comunidade acadêmica para uso 

em pesquisa e ensino, a fim de promover métodos teóricos da decisão aplicados em sistemas de 

apoio à decisão (BAYESFUSION, 2019). Um exemplo da interface do software GeNIe 

Modeler e outros detalhes encontram-se disponíveis no Anexo B deste documento. 

Com relação ao GeNIe são necessárias algumas configurações para realização da 

aprendizagem da nova rede. Neste sentido, é importante definir a ordem cronológica das 

variáveis para a orientação dos possíveis arcos, ou seja, caso haja uma conexão ela será 

direcionada pela linha temporal. A Figura 12 mostra a ordem cronológica definida para esta 

pesquisa. Em outras palavras, trata-se de um procedimento em que especialista no assunto, neste 

caso o autor deste estudo, defini quais são as prováveis variáveis raízes, conforme sugerem 

alguns autores (BAYESFUSION, 2019; NEAPOLITAN, 2019; PEARL, 1988). Neste sentido, 

observa-se que na linha temporal 1 estão as variáveis que representam as características 

socioeconômicas do empreendedor, as quais logicamente vem antes das outras características. 

Na linha temporal 2 estão as características do empreendedor em relação ao negócio e as 

características do próprio empreendimento. Por último, na linha temporal 3 está a variável 

resposta definida para este estudo, no caso, a internacionalização, e também a expectativa de 

crescimento, já que essa variável mede uma expectativa para o futuro, especificamente para 

daqui a cinco anos.  
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Além da ordem cronológica, é necessário definir o nível de significância para o 

algoritmo PC. O GeNIe adota como padrão o α = 0,05, o que determina um intervalo de 

confiança de 95% para os testes de independência estatísticos que o algoritmo PC adotará para 

gerar a rede bayesiana (BAYESFUSION, 2019). Neste sentido, as primeiras tentativas de 

criação da rede bayesiana partiram desse padrão de nível de significância. Mas devido à grande 

quantidade de ligações (arcos) identificadas entre as variáveis (nós) excedeu-se a capacidade 

de registro do processador do GeNIe de 32 bits e não gerou a rede. Após estas tentativas adotou-

se um padrão mais rígido para o nível de significância com α = 0,01. No entanto, ocorreu o 

mesmo fenômeno.   

Por fim, adotou-se para esta pesquisa um padrão ainda mais rígido para o nível de 

significância com α = 0,001. Nesta configuração, as redes foram geradas sem nenhum 

problema. Desta forma, o intervalo de confiança foi de 99,9% para os testes de independência 

estatísticos que o algoritmo PC adotou para gerar a rede bayesiana. 

 

Figura 12 - Ordem cronológica das variáveis analisadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BayesFusion (2019) 

 

No próximo capítulo serão apresentadas a descrição, análise e discussão dos resultados 

desta pesquisa.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

“Inovação distingue um líder de um seguidor.” 

Steve Jobs (GALLO, 2010, p.7) 

 

O presente capítulo apresenta as seções com as estatísticas descritivas e as análises 

probabilísticas dos dados da amostra do GEM. Na sequência tem-se as seções com a 

apresentação das redes bayesianas e a probabilidade de internacionalização dadas as evidências. 

Ao final, tem-se a discussão dos resultados encontrados com a literatura, aprofundando a 

compreensão sobre as possíveis respostas para o problema de pesquisa investigado. 

 

4.1 Descrição e análise da amostra 

 

Nesta seção são apresentadas as amostras de empreendedores iniciantes (TEA) e de 

empreendedores estabelecidos (EST) coletadas pelo GEM ao longo do período analisado.  

Na Figura 13 abaixo tem-se o gráfico com a composição da amostra do GEM para o 

período de 2005 a 2015 para os 107 países participantes da pesquisa, detalhados no Apêndice 

A.  

 

Figura 13 - Composição da amostra do GEM para o período de 2005-2015 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Observa-se que o somatório de todos os respondentes corresponde a 1.935.943 

entrevistados. Sendo que destes, 82,3% ou 1.593.225 (outros respondentes), não eram 

empreendedores na época da pesquisa. Já o número de TEA encontrados foi de 193.277, o que 

equivale a 10% do total pesquisado. Além destes, tem-se o número de 149.441 de 

empreendedores classificados como EST, cerca de 7,7% de todos os entrevistados. Por fim, 

pode-se afirmar que houve uma coleta expressiva de dados sobre o empreendedorismo pelo 

GEM neste período e que a presente pesquisa consta com uma base robusta para ser estudada. 

Nesse sentido, para selecionar a amostra foi adotado adicionalmente um filtro baseado 

nas respostas válidas para a questão sobre internacionalização do negócio. Na Figura 14 abaixo 

tem-se o gráfico com a quantidade de respondentes após a realização do filtro. 

 

Figura 14 - Respostas válidas para a questão sobre internacionalização do negócio 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Portanto, com o filtro os entrevistados em que as respostas estavam em “branco”, 

disseram “não sabe” ou “recusou” a responder não foram considerados para este estudo. 

Observa-se que o número de respondentes válidos classificados como TEA foi de 114.288 e o 

número de EST foi de 136.435 entrevistados. Em outras palavras, esses respondentes foram os 

que disseram que tem “sim” algum grau de internacionalização ou que “não” tem nenhum.  

 Logo, estes dois grupos de respondentes são a amostra de empreendedores considerada 

para a realização desta pesquisa. Relembrando que os países serão analisados conjuntamente, 

114.288 136.435
Empreendedores iniciantes (TEA)

Empreendedores estabelecidos (EST)
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pois o objetivo é identificar o perfil do empreendedor que aumenta a probabilidade de inovação 

e internacionalização dos TEA e EST. Neste sentido, torna-se inviável a geração de uma rede 

bayesiana para cada país. 

Enfim, todas as análises probabilísticas e as redes bayesianas geradas foram com base 

nesta amostra de 114.288 de empreendedores iniciantes e de 136.435 de empreendedores 

estabelecidos. 

 

4.2 Análise probabilística das características dos empreendedores iniciantes, estabelecidos 

e dos empreendimentos  

 

Nesta seção é apresentada a análise probabilística dos dados da amostra de 

empreendedores iniciantes (TEA) e de empreendedores estabelecidos (EST) para as variáveis 

selecionadas para este estudo. Mais especificamente é realizada uma análise da probabilidade 

para todos os estados que cada variável (nó) pode assumir. Cabe ressaltar que em todos os nós, 

os valores faltantes (missing value) são representados pelo rótulo faltantes. Além disso, é 

realizada uma comparação entre os dois grupos de empreendedores. 

Na Figura 15 tem-se a probabilidade de cada característica socioeconômica pesquisada 

para o grupo de TEA e EST.  

Pode-se verificar que a maior probabilidade é que o TEA seja do gênero masculino, 

cerca de 60%. Com relação a idade há uma probabilidade maior que ele seja jovem, 

principalmente que tenha até 29 anos, cerca de 31%. No que se refere a renda familiar a maior 

probabilidade, 38%, é que tenha renda alta. Na questão do nível educacional há probabilidades 

mais altas para que os TEA tenham até 2º grau incompleto, 32%, e até superior incompleto, 

cerca de 30%. 

No que se refere aos EST observa-se que a maior probabilidade é que eles sejam do 

gênero masculino, cerca de 63%. Com relação a idade há uma probabilidade maior que ele seja 

mais velho, principalmente que tenha acima de 54 anos, cerca de 26%. No que se refere a renda 

familiar a maior probabilidade, 37%, é que tenha renda alta. Na questão do nível educacional 

há probabilidades mais altas para que os EST tenham até 2º grau incompleto, 29%, e até superior 

incompleto, cerca de 25%. 
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Figura 15 - Probabilidade para as características socioeconômicas 

  

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Comparando as probabilidades para as características socioeconômicas dos EST com 

os TEA percebe-se que os empreendedores estabelecidos apresentam probabilidades levemente 

mais altas de serem do gênero masculino (63% contra 60%). No que se refere a idade, o perfil 

muda expressivamente e a probabilidade é maior para que os EST (26% acima de 54 anos) 

tenham mais idade, enquanto os TEA (31% até 29 anos) sejam mais joven. Este resultado 
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possivelmente pode ser explicado devido ao estágio de maturidade do negócio: iniciantes versus 

estabelecidos. Com relação a renda as probabilidades são parecidas para os dois grupos, não 

apresentando diferenças significativas entre as faixas de renda. Por fim, as probabilidades para 

o nível educacional demonstram que os TEA têm uma chance maior de terem mais escolaridade 

do que os EST, o que pode estar relacionado à questão de terem menos idade, ou seja, pode ser 

um efeito geracional, no qual as novas gerações têm mais escolaridade.   

Na Figura 16 tem-se as probabilidades para as três questões que compõem a avaliação 

da orientação inovadora para o grupo de empreendedores iniciantes (TEA) e empreendedores 

estabelecidos (EST).  

 

Figura 16 - Probabilidade para a orientação inovadora 

  

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se que a variável que mede inovação de processo demonstra que há uma maior 

probabilidade, 63%, que os TEA utilizem tecnologias ou procedimentos que estão disponíveis 

há mais de 5 anos, ou seja, há possivelmente pouca inovação. No que se refere a inovação do 

produto ou serviço a probabilidade é de 49% que nenhum dos clientes considerem este 

produto/serviço novo ou desconhecido, o que pode interpretado também como uma possível 

pouca inovação. Com relação aos competidores, a probabilidade maior é que existem muitas 

empresas oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes, cerca de 50%, o que 

também pode ser um sinal de uma pouca diferenciação entre os concorrentes, ou seja, não existe 

inovação que os diferencie dos demais. 
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No que se refere aos EST observa-se que na variável que mede inovação de processo há 

uma maior probabilidade, 84%, que os EST utilizem tecnologias ou procedimentos que estão 

disponíveis há mais de 5 anos, ou seja, há possivelmente pouca inovação. No que se refere a 

inovação do produto ou serviço a probabilidade é de 71% que nenhum dos clientes considerem 

este produto/serviço novo ou desconhecido, o que pode ser interpretado também como uma 

possível pouca inovação. Com relação aos competidores, a probabilidade maior é que existam 

muitos oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes, cerca de 67%, o que 

também pode ser um sinal de uma pouca diferenciação entre os concorrentes, ou seja, não existe 

inovação que os diferencie dos demais. 

Comparando as probabilidades para a orientação inovadora dos EST com os TEA 

percebe-se que os empreendedores estabelecidos apresentam probabilidades menores para uma 

provável inovação nas três variáveis analisadas, ou seja, pode-se inferir que os empreendedores 

iniciantes são mais inovadores do que os estabelecidos. 

Na Figura 17 tem-se a probabilidade para a motivação empreendedora para o grupo de 

empreendedores iniciantes (TEA) e empreendedores estabelecidos (EST).   

 

Figura 17 - Probabilidade para a motivação empreendedora 

  

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Pode-se verificar que existe uma probabilidade de 56% de que os TEA se envolvam no 

empreendedorismo para aproveitar uma oportunidade de negócio e de 20% de que o motivo é 

parcialmente oportunidade, ou seja, tem um emprego, mas busca melhores oportunidades ou 

porque não tem melhores opções de trabalho. 

No que se refere aos EST observa-se que existe uma probabilidade de 52% de que eles 

se envolveram nessa empresa para aproveitar uma oportunidade de negócio e de 15% de que o 

motivo é parcialmente oportunidade, ou seja, tem um emprego, mas busca melhores 

oportunidades ou porque não tem melhores opções de trabalho. 
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Comparando as probabilidades para a motivação empreendedora dos EST com os TEA 

percebe-se que os empreendedores estabelecidos apresentam probabilidades menores para a 

oportunidade (52%) e para parte oportunidade (15%). Já os empreendedores iniciantes tem 

probabilidades maiores como 56% para oportunidade e 20% para parte oportunidade. 

Na Figura 18 tem-se a probabilidade para o tamanho da empresa de acordo com a 

quantidade de empregos, gerados atualmente, para o grupo de empreendedores iniciantes (TEA) 

e empreendedores estabelecidos (EST). 

 

Figura 18 - Probabilidade para o tamanho da empresa 

     

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Primeiramente, observa-se que existe uma maior probabilidade de não se ter informação 

a respeito do tamanho da empresa dos TEA, já que a probabilidade é de 74% para a categoria 

faltantes (missing values). Mesmo com esse alto número de valores faltantes ainda se tem uma 

amostra válida de aproximadamente 30.000 respondentes, o que faz com que as análises não 

fiquem comprometidas. O (GEM, 2019a) e Bosma et al. (2017) não dão alguma explicação para 

o alto número de ausência de resposta, mas como se trata de empreendedores iniciantes pode 

ser uma característica dos negócios nascentes, no qual os entrevistados não respondem devido 

ao negócio ainda estar em formação. Para as categorias que se tem resposta válida, percebe-se 

que a maior probabilidade é que o negócio tenha de 1 a 2 empregos, cerca de 9%. Em seguida 

tem-se 6% para o número de 3 a 5; de 6 a 10 empregos e acima de 11 empregos com 3% de 

probabilidade cada categoria. Já a expectativa de zero empregos é de 6% de probabilidade.  

No que se refere aos EST observa-se que a maior probabilidade é de 34% para a 

quantidade de zero empregos, seguida de 29% para o tamanho de 1 a 2 empregos. A categoria 

de tamanho de 3 a 5 possui a probabilidade de 16%. Já as categorias de 6 a 10 e acima de 11 

empregos tem a mesma probabilidade de 8% para cada uma. Diferentemente dos TEA, os EST 
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tem uma pouca probabilidade para a categoria faltantes (missing values) com cerca de 5% 

apenas.  

Contudo, é difícil fazer a comparação das probabilidades para o tamanho da empresa 

dos EST com os TEA, já que existe um número expressivo de dados faltantes no caso dos TEA. 

Mas a tendência geral observada para ambos os grupos é a que o tamanho da empresa seja de 

até 5 empregados para a maioria dos empreendedores dos dois grupos.   

Na Figura 19 tem-se a probabilidade para a expectativa de crescimento de acordo com 

a geração de empregos nos próximos 5 anos para o grupo de empreendedores iniciantes (TEA) 

e empreendedores estabelecidos (EST). Essa variável pode ser considerada uma proxy para 

medir a ambição do empreendedor.  

 

Figura 19 - Probabilidade para a expectativa de crescimento 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Percebe-se que a maior probabilidade para os TEA é de 21% para a expectativa de 

geração de 3 a 5 empregos, seguida de 20% para geração de 1 a 2 empregos. A expectativa de 

geração de 6 a 10 e acima de 11 empregos possuem a mesma probabilidade de 15%. Já a 

expectativa de zero empregos é de 13% de probabilidade. A probabilidade para a categoria 

faltantes (missing values) é de 16%, ou seja, existe um número expressivo de ausência de 

respostas. 

No que se refere aos EST observa-se que a maior probabilidade é de 26% para a 

expectativa de geração de zero empregos, seguida de 21% para geração de 1 a 2 empregos. A 

expectativa de geração de 3 a 5 empregos é de 16%; a de geração de 6 a 10 empregos e acima 

de 11 empregos possuem a mesma probabilidade de 11% para cada categoria. A probabilidade 

para a categoria faltantes (missing values) é de 16%, igual aos TEA. 
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Comparando as probabilidades para a expectativa de crescimento dos EST com os TEA 

percebe-se que os empreendedores estabelecidos apresentam probabilidades menores para a 

geração de 3 a 5 empregos (16%), de 6 a 10 empregos (16%) e acima de 11 empregos (11%). 

Já os empreendedores iniciantes tem as probabilidades seguintes: 3 a 5 empregos (21%), de 6 

a 10 empregos (15%) e acima de 11 empregos (15%). Além disso, a expectativa de zero 

empregos tem uma probabilidade muito maior, 26%, nos EST contra 13% nos TEA. Assim, 

nota-se que os empreendedores iniciantes apresentam maiores probabilidades, no total, para a 

geração de um número maior de empregos. Por fim, é possível inferir que os TEA apresentam 

indícios de possuírem uma maior ambição do que os EST.     

Na Figura 20 tem-se a probabilidade de internacionalização para o grupo de 

empreendedores iniciantes (TEA) e empreendedores estabelecidos (EST).  

 

Figura 20 - Probabilidade de internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Percebe-se que a maior probabilidade para os TEA é para a não internacionalização, 

cerca de 54%. Assim, a maioria deles provavelmente não tem clientes que normalmente moram 

fora do país, ou seja, não exportam nem 1% dos seus produtos ou serviços.  

No que se refere aos EST observa-se que a maior probabilidade é de 65% para a não 

internacionalização. Assim, a maioria dos EST provavelmente não tem clientes que 

normalmente moram fora do país, ou seja, não exportam nem 1% dos seus produtos ou serviços.  

Comparando as probabilidades para a internacionalização dos EST com os TEA 

percebe-se que os empreendedores estabelecidos apresentam probabilidades menores para a 

internacionalização, 35%, contra 46% dos iniciantes. Desta forma, esse resultado representa um 

forte indício de que os empreendedores iniciantes tem mais orientação para a 

internacionalização do que os estabelecidos.  

Na próxima seção será apresentada a rede bayesiana gerada para os empreendedores 

iniciantes (TEA). 
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4.3 Rede bayesiana para os empreendedores iniciantes (TEA) 

 

Nesta seção é apresentada a rede bayesiana gerada a partir da amostra de 

empreendedores iniciantes (TEA) para as 11 variáveis que fazem parte do estudo. Para uma 

apresentação mais didática dos resultados esta seção é dividida em três subseções. A primeira 

aborda a probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora. A segunda aborda 

a probabilidade de internacionalização dadas as características do empreendedor e do 

empreendimento. A terceira aborda a probabilidade de internacionalização condicionada as 

evidências para perfis TEA. 

 

4.3.1 Probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora (TEA)  

 

 Nesta subseção é apresentada a rede bayesiana com a probabilidade de 

internacionalização condicionada a orientação inovadora adotada pelos empreendedores nos 

seus negócios. Vários cenários são explorados para identificar a influência da inovação na 

probabilidade de internacionalização de um negócio.  

Desta forma, nas próximas três figuras são testados cenários em que há evidência de 

pouca inovação (mantida fixa na rede) para as variáveis de inovação de produto e de processo, 

e modifica-se os estados da variável competidores.   

Na Figura 21 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca 

ou ausência de inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, 

e conjuntamente com a evidência da presença de muitos competidores.  

Neste primeiro cenário, observa-se que a probabilidade de internacionalização é de 

37%, dada a evidência de pouca ou ausência de inovação, medida pelas três variáveis proxies. 

Isso significa que há uma probabilidade menor de internacionalização quando os TEA utilizam 

tecnologias ou procedimentos que estão disponíveis há mais de 5 anos. Além disso, nenhum 

dos clientes consideram o produto/serviço novo ou desconhecido e existem muitos 

competidores oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes. 

Analisando as características do empreendedor dada a evidência de pouca ou ausência 

de inovação percebe-se algumas tendências nas probabilidades de outras variáveis da rede, 

como por exemplo, a predominância de um nível educacional e de uma expectativa de 

crescimento em níveis mais baixos, observação que será melhor explorada na comparação com 

os próximos cenários.  
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Figura 21 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

muitos competidores (cenário 1 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Na Figura 22 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca 

ou ausência de inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, 

e conjuntamente com a evidência da presença de poucos competidores.  

Neste segundo cenário, observa-se que a probabilidade de internacionalização é de 39%, 

dada a evidência de pouca ou ausência de inovação, mas com poucos competidores oferecendo 

os mesmos produtos ou serviços para seus clientes. Neste caso, há um aumento de 2% na 

probabilidade de internacionalização em relação ao cenário com muitos competidores.  
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Figura 22 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

poucos competidores (cenário 2 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Na Figura 23 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca 

ou ausência de inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, 

e conjuntamente com a evidência da presença de nenhum competidor.  

Nota-se que no terceiro cenário a probabilidade de internacionalização é de 40%, dada 

a evidência de pouca ou ausência de inovação, mas com nenhum competidor oferecendo os 

mesmos produtos ou serviços para seus clientes. Neste caso, há um aumento de 3% na 

probabilidade de internacionalização em comparação com situação em que há muitos 

competidores oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes. Assim, pode-se 

inferir que a diferenciação, representada pela ausência ou pouca competição, tem alguma 

relevância para aumentar a probabilidade de internacionalização, mas não muita. 
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Figura 23 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

nenhum competidor (cenário 3 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Outros cenários são testados nas próximas três figuras, colocando a evidência de alguma 

inovação (mantida fixa na rede) para as variáveis de inovação de produto e de processo, e 

modificando os estados da variável competidores.   

Na Figura 24 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de muitos competidores. 
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Figura 24 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

muitos competidores (cenário 4 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste quarto cenário, observa-se que mesmo na presença de muitos competidores a 

probabilidade de internacionalização subiu para 53%, o que é um forte indício da importância 

da inovação para internacionalização de um negócio.  

Assim, pode-se inferir que há um aumento expressivo na probabilidade de 

internacionalização quando os TEA utilizam tecnologias ou procedimentos que estão 

disponíveis entre 1 e 5 anos. Além disso, alguns clientes consideram o produto/serviço novo ou 

desconhecido. 

Na Figura 25 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de poucos competidores. 
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Figura 25 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

poucos competidores (cenário 5 - TEA) 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste quinto cenário, observa-se que com a presença de poucos competidores houve um 

aumento da probabilidade de internacionalização para 57%. Sendo este cenário, o mais propício 

para internacionalização de um negócio.  

Comparando as probabilidades da Figura 25 com a Figura 21 percebe-se que dada a 

presença de alguma inovação houve um aumento na probabilidade do empreendedor ser do 

gênero masculino, dele ter menos de 29 anos, de ser da classe de renda alta, de ter ensino 

superior incompleto, completo ou mais, da motivação empreendedora ser a oportunidade e a 

expectativa de crescimento estar na geração de 3 a 5 empregos ou acima nas  outras categorias.  

Na Figura 26 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de nenhum competidor. 
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Figura 26 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

nenhum competidor (cenário 6 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste sexto cenário, observa-se que com a presença de nenhum competidor não houve 

um aumento da probabilidade de internacionalização se comparado ao quinto cenário, mas uma 

pequena redução para 54%. Sendo assim, parece que a competição não é uma variável que 

exerce uma influência considerável nas chances de internacionalização de um negócio.  

Por fim, como base nestes cenários (quatro, cinco e seis) para os TEA pode-se inferir 

que a realização de alguma inovação aumenta a probabilidade de internacionalização, 

independentemente da quantidade de competição enfrentada. Além disso, a expectativa de 

crescimento é maior do que nos cenários (um, dois, três) onde há a evidência de pouca ou 

ausência de inovação, o que pode ser indício de uma correlação positiva entre essas variáveis.   

Nas próximas três figuras outros cenários são testados, colocando a evidência de muita 

inovação (mantida fixa na rede) para as variáveis de inovação de produto e de processo e 

modificando os estados da variável competidores.   
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Na Figura 27 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de muitos competidores. 

 

Figura 27- Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

muitos competidores (cenário 7 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Portanto, neste sétimo cenário avalia-se a probabilidade de internacionalização quando 

os TEA utilizam tecnologias ou procedimentos que estão disponíveis entre 1 e 5 anos. Além 

disso, alguns clientes consideram o produto/serviço novo ou desconhecido. Contudo, observa-

se que mesmo na presença de muitos competidores a probabilidade de internacionalização foi 

de 53%, o que reforça o indício da importância da inovação para internacionalização de um 

negócio.  
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mesma. Assim, pode se inferir que há um aumento da probabilidade de internacionalização 

tanto com a presença de muita inovação quanto com alguma inovação. 

Dando sequência, na Figura 28 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a 

evidência de muita inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de 

processo, e conjuntamente com a evidência da presença de poucos competidores. 

 

Figura 28 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

poucos competidores (cenário 8 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste oitavo cenário, observa-se que com a presença de poucos competidores a 

probabilidade de internacionalização foi de 54%, apresentando 1% de aumento na 

probabilidade quando comparada com a situação de muitos competidores do sétimo cenário.  

Na Figura 29 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de nenhum competidor. 
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Figura 29 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

nenhum competidor (cenário 9 - TEA) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste nono cenário, observa-se que com a presença de nenhum competidor a 

probabilidade de internacionalização foi de 55%, apresentando 2% de aumento na 

probabilidade quando comparada com a situação de muitos competidores do oitavo cenário. 
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variação no nível de competição não teve uma mudança expressiva na probabilidade de 

internacionalização, o que reforça os indícios, identificados no cenários de um a sete, sobre a 

pouca influência dessa variável na probabilidade de internacionalização dos TEA. 

Em resumo, pode-se inferir que a presença de alguma inovação aumenta a probabilidade 

de internacionalização, mas que a presença de muita inovação não gera um incremento na 

probabilidade quando se compara essas três evidências. Além disso, é possível inferir que a 

presença de muitos, poucos ou nenhum competidor oferecendo os mesmos produtos ou serviços 

Masculino 61%

Feminino 39%

Faltantes 0%

Gênero

Ate_29_anos 30%

De_30_a_37 21%

De_38_a_45 20%

De_46_a_53 13%

Acima_de_54 13%

Faltantes 2%

Idade

Baixa 20%

Media 26%

Alta 41%

Faltantes 13%

Renda familiar

Nenhum_formal 7%

Ate_1_grau_incompleto 13%

Ate_2_grau_incompleto 29%

Ate_Superior_incompleto 32%

Superior_comp_ou_mais 17%

Faltantes 1%

Nível educacional

Zero_empregos 5%

De_1_a_2 6%

De_3_a_5 5%

De_6_a_10 3%

Acima_de_11 3%

Faltantes 78%

Tamanho da empresa

Zero_empregos 12%

De_1_a_2 15%

De_3_a_5 18%

De_6_a_10 17%

Acima_de_11 23%

Faltantes 15%

Expectativa de crescimento

Nenhum 0%

Alguns 0%

Todos 100%

Faltantes 0%

Inovação de produto

Muitos 0%

Poucos 0%

Nenhum 100%

Faltantes 0%

Competidores

Mais_de_5_anos 0%

Entre_1_e_5 0%

Menos_de_1_a... 100%

Faltantes 0%

Inovação de processo

Necessidade 17%

Parte_oportunidade 18%

Oportunidade 63%

Faltantes 2%

Motivação empreendedora

Nao45%

Sim 55%

Internacionalização

Input f ile: TEA-exp-base

Data row s: 114288

Elapsed time: 12666.6s

Learning algorithm: PC

Algorithm parameters:

Max adjacency: 8

Signif icance: 0.001

Max search time: 0

Background know ledge w as provided:

nodes assigned to tiers: 11

EM Log Likelihood: -1.29868e+06



122 

 

não altera de forma substantiva a probabilidade de internacionalização de empreendedores com 

pouca, alguma ou muita inovação.  

 

4.3.2 Probabilidade de internacionalização dada as características do empreendedor (TEA)  

 

Nesta subseção é apresentada a rede bayesiana com as probabilidades de 

internacionalização condicionadas as características dos empreendedores e do 

empreendimento. Para uma apresentação mais didática dos resultados e devido à falta de espaço 

nas páginas são mostrados, nas figuras, apenas o nó internacionalização da rede condicionado 

ao nó com a característica do empreendedor que está sendo analisada. Os demais nós foram 

ocultos nas figuras.  

Na Figura 30 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o gênero do 

empreendedor iniciante (TEA).  

 

Figura 30 - Probabilidade de internacionalização dado o gênero do empreendedor 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Pode-se verificar que a probabilidade é de 49% para a internacionalização quando o 

gênero do empreendedor é masculino e 44% quando é feminino. Neste sentido, percebe-se que 

existe uma diferença de probabilidade entre os dois grupos, indicando que há maior 

probabilidade de internacionalização por parte do gênero masculino. 

Na Figura 31 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a idade do 

empreendedor iniciante (TEA). 
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Figura 31 - Probabilidade de internacionalização dada a idade do empreendedor 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se que não existe uma diferença expressiva de probabilidade de 

internacionalização por faixa etária. Os empreendedores até 29 anos apresentam uma 

probabilidade de 46%. Já os de 30 a 37 anos apresentam 45% e os de 38 a 45 anos, 46% de 

probabilidade de internacionalização. No que se refere as duas faixas etárias mais altas tem-se 

um pequeno aumento na probabilidade de internacionalização, a faixa de 46 a 53 anos e a faixa 

acima de 53 anos apresentam a probabilidade de 48%. Estes resultados podem indicar que o 

aumento da experiência do empreendedor, medido pela idade, pode levar a um aumento na 

probabilidade de internacionalização, mas o acréscimo na probabilidade foi pouco expressivo. 

Na Figura 32 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a renda familiar do 

empreendedor iniciante (TEA).   
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Figura 32 - Probabilidade de internacionalização dada a renda familiar 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se que probabilidade de internacionalização é de 50%, dada a evidência de que 

a renda familiar do empreendedor é alta. Já quando a renda familiar é média, a probabilidade 

cai para 44% e quando é baixa, cai para 43%. Todavia, diferentemente de outras variáveis, a 

renda familiar tem um alto número de valores faltantes (missing values = 13%), por isso 

analisou-se também qual é a probabilidade de internacionalização quando não se conhece a 

renda familiar e o valor foi de 46%. Ao final, é possível concluir que esta variação representa 

um indício de que empreendedores iniciantes que tem renda familiar mais elevada tem maior 

probabilidade de internacionalizar o seu negócio. 

Na Figura 33 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a motivação 

empreendedora (TEA).   

 

Figura 33  - Probabilidade de internacionalização dada a motivação empreendedora 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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resultado indica que empreendedores que tem motivação empreendedora relacionada a 

oportunidade tem maior probabilidade de internacionalização. 

Na Figura 34 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o nível educacional 

dos empreendedores iniciantes (TEA).  

 

Figura 34 - Probabilidade de internacionalização dado o nível educacional 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nenhum_formal 100%

Ate_1_grau_incompleto 0%

Ate_2_grau_incompleto 0%

Ate_Superior_incompleto 0%

Superior_completo_ou_mais 0%

Faltantes 0%

Nível educacional

Nao66%

Sim 34%

Internacionalização

Nenhum_formal 0%

Ate_1_grau_incompleto 100%

Ate_2_grau_incompleto 0%

Ate_Superior_incompleto 0%

Superior_completo_ou_mais 0%

Faltantes 0%

Nível educacional

Nao60%

Sim 40%

Internacionalização

Nenhum_formal 0%

Ate_1_grau_incompleto 0%

Ate_2_grau_incompleto 100%

Ate_Superior_incompleto 0%

Superior_completo_ou_mais 0%

Faltantes 0%

Nível educacional

Nao 54%

Sim 46%

Internacionalização

Nenhum_formal 0%

Ate_1_grau_incompleto 0%

Ate_2_grau_incompleto 0%

Ate_Superior_incompleto 100%

Superior_completo_ou_mais 0%

Faltantes 0%

Nível educacional

Nao 49%

Sim 51%

Internacionalização

Nenhum_formal 0%

Ate_1_grau_incompleto 0%

Ate_2_grau_incompleto 0%

Ate_Superior_incompleto 0%

Superior_completo_ou_mais 100%

Faltantes 0%

Nível educacional

Nao 44%

Sim 56%

Internacionalização



126 

 

Observa-se que existe uma diferença expressiva de probabilidade de internacionalização 

dado o nível educacional, na qual à medida que aumenta a escolaridade dos empreendedores há 

também um aumento crescente na probabilidade de internacionalização.  

Neste sentido, os empreendedores com nenhuma educação formal apresentam 34% de 

probabilidade de internacionalização. Já os que tem até o primeiro grau incompleto 40% e o 

segundo grau incompleto 46%. No que se refere aos empreendedores nas duas faixas de maior 

nível educacional, a probabilidade de sim para a internacionalização torna-se maior do que a de 

não. Assim, os que possuem o ensino superior incompleto apresentam a probabilidade de 51% 

e os que tem superior completo ou mais educação apresentam 56% de probabilidade de 

internacionalização. Por fim, pode-se inferir que possuir um maior nível educacional aumenta 

consideravelmente a probabilidade de internacionalização do negócio. 

Na Figura 35 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o tamanho da empresa 

dos empreendedores iniciantes (TEA). 

 

Figura 35 - Probabilidade de internacionalização dado o tamanho da empresa 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Observa-se que existe uma diferença expressiva de probabilidade de internacionalização 

dado o tamanho da empresa, medida pelo número de empregos gerados. Neste sentido, à medida 

que aumenta o tamanho da empresa há também um aumento crescente na probabilidade de 

internacionalização. 

Portanto, os empreendedores com o tamanho da empresa com zero empregos 

apresentam uma probabilidade de 41% para a internacionalização. Já os que tem de 1 a 2 

empregados a probabilidade é de 45%. No que se refere aos empreendedores nas três faixas de 

maior número de empregos, a probabilidade de sim para a internacionalização torna-se maior 

do que a de não. Assim, a probabilidade é de 51% para a internacionalização com a quantidade 

de 3 a 5 empregados; os que possuem de 6 a 10 empregados apresentam a probabilidade de 

52% e os que tem acima de 11 empregados apresentam 55% de probabilidade de 

internacionalização. Como esta variável tem um alto número de valores faltantes (missing 

values = 74%) analisou-se também qual é a probabilidade de internacionalização quando não 

se conhece o tamanho da empresa e o resultado foi de 46%.  

Em resumo, pode-se concluir que possuir um tamanho maior aumenta 

consideravelmente a probabilidade de internacionalização, o que pode ser também um indício 

de que um dos caminhos para o crescimento do negócio é buscar a internacionalização.   

Na Figura 36 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a expectativa de 

crescimento dos empreendedores iniciantes (TEA).  

Apesar do arco estar conectado do nó internacionalização em direção ao nó expectativa 

de crescimento, as redes bayesianas possibilitam avaliar também o sentido inverso, ou seja, qual 

a probabilidade de internacionalização para cada uma das categorias (estados) da variável (nó) 

expectativa de crescimento. Sendo assim, observa-se que existe uma diferença expressiva de 

probabilidade de internacionalização condicionada aos vários estados para a expectativa de 

crescimento, medida pela possível geração de empregos no futuro. Portanto, à medida que 

aumenta a expectativa de crescimento há também um aumento crescente na probabilidade de 

internacionalização. 

Deste modo, os empreendedores com nenhuma expectativa de crescimento (zero 

empregos) apresentam uma probabilidade de 39% para a internacionalização. Já os que tem 

expectativa de geração de 1 a 2 empregos a probabilidade é de 40% e os com a expectativa de 

geração de 3 a 5 empregos a probabilidade é de 46% para a internacionalização. No que se 

refere aos empreendedores nas duas faixas de maior expectativa de crescimento, a 

probabilidade de sim para a internacionalização torna-se maior do que a de não. Assim, os que 
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possuem expectativa de geração de 6 a 10 empregos apresentam a probabilidade de 53% e os 

que tem expectativa de geração acima de 11 empregos apresentam 58% de probabilidade de 

internacionalização. Já que esta variável também tem um alto número de valores faltantes 

(missing values = 16%), analisou-se também qual é a probabilidade de internacionalização 

quando não se conhece a expectativa de crescimento e o resultado foi de 43%.  

 

Figura 36 - Probabilidade de internacionalização dada a expectativa de crescimento 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Em resumo, pode-se concluir que possuir uma maior expectativa de crescimento 

aumenta consideravelmente a probabilidade de internacionalização. Neste sentido, como a 

variável expectativa de crescimento pode ser considerada uma proxy para a ambição do 

empreendedor, tal resultado demonstra que essa característica pode influenciar na busca por 

mercados estrangeiros.    
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4.3.3 Probabilidade de internacionalização condicionada as evidências para perfis TEA  

 

Nesta subseção é apresentada algumas redes bayesianas com a probabilidade de 

internacionalização condicionada a uma evidência selecionada em cada um dos nós da rede. 

Em outras palavras o objetivo é identificar alguns perfis de empreendedores iniciantes e 

quantificar a sua influência na probabilidade de internacionalização dos negócios.  

Na Figura 37 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o perfil TEA mais 

comum, identificado através da análise probabilística das características dos empreendedores e 

dos empreendimentos.  

 

Figura 37 - Perfil TEA mais comum e a probabilidade de internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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ocorrência (60%). Para nó idade adotou-se o estado até 29 anos (31%); para renda familiar o 

estado alta (38%); para o nível educacional o estado até segundo grau incompleto (32%); 

tamanho da empresa o estado de um a dois empregos gerados (9%). Com relação ao nó 

expectativa de crescimento adotou-se o estado de três a cinco empregos (21%). Apesar desse 

nó ser uma descendente do nó internacionalização é interessante analisar a probabilidade 

inversa dele, ou seja, qual a probabilidade de internacionalização condicionada a evidência de 

expectativa de crescimento e as demais evidências. Além destas, para os nós de orientação 

inovadora também adotou-se como evidência os estados que tinham maior probabilidade de 

ocorrência como: nó competidores definiu-se o estado muitos (50%); para o nó inovação de 

produto definiu-se o estado nenhum (49%); e por último, para  nó inovação de processo definiu-

se o estado mais de cinco anos (61%). 

Enfim, é possível verificar que o perfil mais provável para os empreendedores iniciantes 

não é propício para a internacionalização, já que a probabilidade é de apenas 34%. E em outra 

simulação com a retirada da evidência para o tamanho da empresa a qual possui um número 

alto de respondentes faltantes, a probabilidade se manteve semelhante, com 36% de sim para a 

internacionalização. De forma geral, pode-se inferir também com base em outras análises, nas 

seções anteriores, sobre a orientação inovadora, características do empreendedor e do 

empreendimento que existe um perfil que aumenta a chance da internacionalização, mas ele 

tem uma menor probabilidade de ocorrer na realidade do empreendedorismo mundial. 

Na Figura 38 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o perfil dos 

empreendedores iniciantes que aumenta a chance de internacionalização. 

Para a escolha das evidências, utilizou-se a categoria (estado) que aumenta mais a 

probabilidade de internacionalização em cada um dos nós da rede. A averiguação da 

probabilidade para cada um dos estados de cada nó pode ser vista na seção que faz a análise 

probabilística das características dos empreendedores iniciantes, estabelecidos e dos 

empreendimentos.    

Portanto, as escolhas dos estados que levavam a maior probabilidade de 

internacionalização foram as seguintes: para o nó gênero foi adotado como evidência o estado 

masculino; o nó idade adotou-se o estado acima de 54 anos; renda familiar o estado alta; nível 

educacional o estado ensino superior completo ou mais; tamanho da empresa o estado acima 

de 11 empregos gerados. Com relação ao nó expectativa de crescimento foi adotado o estado 

geração acima de 11 empregos.   
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Figura 38 - Perfil TEA com maior probabilidade de internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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inovação e internacionalização.  
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Figura 39 - O perfil TEA com maior probabilidade de inovação e internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Por fim, no que se refere ao nó inovação de processo a probabilidade maior é para presença de 

alguma inovação também, pois a probabilidade é de 29% que este perfil use tecnologias ou 

procedimentos que estão disponíveis entre um e cinco anos e de 27% que ele use tecnologias 

ou procedimentos com menos de um ano, o que reforça o indício da presença de maior inovação 

por parte deste perfil. 

 

4.4 Rede bayesiana para os empreendedores estabelecidos (EST) 

 

Nesta seção é apresentada a rede bayesiana gerada a partir da amostra de 

empreendedores estabelecidos (EST) para as 11 variáveis que fazem parte do estudo. Para uma 

apresentação mais didática dos resultados esta seção é dividida em três subseções. A primeira 

aborda a probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora. A segunda aborda 

a probabilidade de internacionalização dadas as características do empreendedor e do 

empreendimento. A terceira aborda a probabilidade de internacionalização condicionada as 

evidências para perfis EST. 

 

4.4.1 Probabilidade de internacionalização dada a orientação inovadora (EST) 

 

Nesta subseção é apresentada a rede bayesiana com as probabilidades de 

internacionalização, condicionada a orientação inovadora adotada pelos empreendedores nos 

seus negócios. Vários cenários são explorados para identificar a influência da inovação na 

probabilidade de internacionalização para um negócio de um empreendedor estabelecido. 

Desta forma, nas próximas três figuras são testados cenários em que há evidência de 

pouca inovação (mantida fixa na rede) para as variáveis de inovação de produto e de processo, 

e modifica-se os estados da variável competidores.   

Na Figura 40 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca 

ou ausência de inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, 

e conjuntamente com a evidência da presença de muitos competidores. 

 Neste primeiro cenário, observa-se que a probabilidade de internacionalização é de 

31%, dada a evidência de pouca ou ausência de inovação, medida pelas três variáveis proxies. 

Isso significa que há pouca probabilidade de internacionalização quando os EST utilizam 

tecnologias ou procedimentos que estão disponíveis há mais de 5 anos. Além disso, nenhum 
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dos clientes consideram o produto/serviço novo ou desconhecido e existem muitos 

competidores oferecendo os mesmos produtos ou serviços para seus clientes. 

 

Figura 40 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

muitos competidores (cenário 1 – EST) 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Na Figura 41 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca 

ou ausência de inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, 

e conjuntamente com a evidência da presença de poucos competidores.   
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Figura 41 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

poucos competidores (cenário 2 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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serviços para seus clientes. Assim, pode-se inferir também que a diferenciação, representada 

pela ausência ou pouca competição, tem alguma relevância para aumentar a probabilidade de 

internacionalização, mas não é muita expressiva. 

 

Figura 42 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de pouca inovação e 

nenhum competidor (cenário 3 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Na Figura 43 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de muitos competidores. 

 

Figura 43 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

muitos competidores (cenário 4 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Na Figura 44 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de poucos competidores. 

 

Figura 44 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

poucos competidores (cenário 5 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste quinto cenário, observa-se que com a presença de poucos competidores houve um 

aumento da probabilidade de internacionalização para 50%. Sendo este cenário mais propício 

para internacionalização quando comparado com os cenários anteriores.  

Comparando as probabilidades da Figura 44 com a Figura 40, percebe-se que dada a 

presença de alguma inovação a probabilidade do empreendedor ser do gênero masculino 

manteve-se a mesma, mas aumentou a probabilidade de ser da classe de renda alta e da 

motivação empreendedora ser a oportunidade. Com relação a idade houve um aumento das 

probabilidades das faixas de idade dos mais jovens. No nó nível educacional aumentou a 

Zero_empregos 24%

De_1_a_2 28%

De_3_a_5 19%

De_6_a_10 11%

Acima_de_11 13%

Faltantes 5%

Tamanho da empresa

Zero_empregos 16%

De_1_a_2 18%

De_3_a_5 18%

De_6_a_10 15%

Acima_de_11 17%

Faltantes 16%

Expectativa de crescimento 

Baixa 16%

Media 25%

Alta 43%

Faltantes 15%

Renda familiar

Nenhum_formal 7%

Ate_1_grau_incompleto 16%

Ate_2_grau_incompleto 29%

Ate_Superior_incompleto 29%

Superior_comp_ou_mais 16%

Faltantes 2%

Nível educacional

Nenhum 0%

Alguns 100%

Todos 0%

Faltantes 0%

Inovação de produto

Muitos 0%

Poucos 100%

Nenhum 0%

Faltantes 0%

Competidores

Mais_de_5_anos 0%

Entre_1_e_5 100%

Menos_de_1_ano 0%

Faltantes 0%

Inovação de processo

Masculino 63%

Feminino 37%

Faltantes 0%

Gênero

Ate_29_anos 13%

De_30_a_37 21%

De_38_a_45 25%

De_46_a_53 18%

Acima_de_54 18%

Faltantes 5%

Idade

Necessidade 22%

Parte_oportunidade 16%

Oportunidade 58%

Faltantes 4%

Motivação empreendedora

Nao50%

Sim 50%

Internacionalização

Input f ile: EST-exp-base

Data row s: 136435

Elapsed time: 8468.92s

Learning algorithm: PC

Algorithm parameters:

Max adjacency: 8

Signif icance: 0.001

Max search time: 0

Background know ledge w as provided:

odes assigned to tiers: 11

EM Log Likelihood: -1.5075e+06



139 

 

probabilidade das faixas de mais escolaridade. Com relação ao nó tamanho da empresa houve 

um aumento da probabilidade das faixas com maior número de empregados e do nó expectativa 

de crescimento aumentou também as probabilidades das faixas de maior geração de empregos. 

Na Figura 45 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de nenhum competidor. 

    

Figura 45 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de alguma inovação e 

nenhum competidor (cenário 6 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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inovação aumenta a probabilidade de internacionalização, independentemente da quantidade de 

competição enfrentada, tanto no caso dos TEA quanto dos EST. 

Nas próximas três figuras outros cenários são testados, colocando a evidência de muita 

inovação (mantida fixa na rede) para as variáveis de inovação de produto e de processo, e 

modificando os estados da variável competidores.   

Na Figura 46 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de muitos competidores. 

 

Figura 46 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

muitos competidores (cenário 7 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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de 48%, bem superior aos 31% do primeiro cenário com pouca inovação. Este resultado reforça 

o indício da importância da inovação para internacionalização de um negócio.  

Comparando este resultado com o da Figura 43, na qual o cenário envolve também 

muita competição, porém com a presença de alguma inovação, a probabilidade do atual cenário 

foi 2% maior. Assim, pode se inferir que há um aumento da probabilidade de 

internacionalização para ambos os cenários em relação a pouca inovação, mas com a presença 

de muita inovação há mais um incremento nesta probabilidade. 

Na Figura 47 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de poucos competidores. 

 

Figura 47 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

poucos competidores (cenário 8 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Zero_empregos 23%

De_1_a_2 27%

De_3_a_5 18%

De_6_a_10 10%

Acima_de_11 13%

Faltantes 10%

Tamanho da empresa

Zero_empregos 17%

De_1_a_2 17%

De_3_a_5 17%

De_6_a_10 16%

Acima_de_11 16%

Faltantes 17%

Expectativa de crescimento 

Baixa 21%

Media 25%

Alta 35%

Faltantes 19%

Renda familiar

Nenhum_formal 11%

Ate_1_grau_incompleto 19%

Ate_2_grau_incompleto 26%

Ate_Superior_incompleto 25%

Superior_comp_ou_mais 16%

Faltantes 3%

Nível educacional

Nenhum 0%

Alguns 0%

Todos 100%

Faltantes 0%

Inovação de produto

Muitos 0%

Poucos 100%

Nenhum 0%

Faltantes 0%

Competidores

Mais_de_5_anos 0%

Entre_1_e_5 0%

Menos_de_1_a... 100%

Faltantes 0%

Inovação de processo

Masculino 61%

Feminino 39%

Faltantes 0%

Gênero

Ate_29_anos 12%

De_30_a_37 19%

De_38_a_45 23%

De_46_a_53 19%

Acima_de_54 22%

Faltantes 6%

Idade

Necessidade 26%

Parte_oportunidade 19%

Oportunidade 49%

Faltantes 6%

Motivação empreendedora

Nao50%

Sim 50%

Internacionalização

Input f ile: EST-exp-base

Data row s: 136435

Elapsed time: 8468.92s

Learning algorithm: PC

Algorithm parameters:

Max adjacency: 8

Signif icance: 0.001

Max search time: 0

Background know ledge w as provided:

odes assigned to tiers: 11

EM Log Likelihood: -1.5075e+06



142 

 

Neste oitavo cenário, observa-se que com a presença de poucos competidores a 

probabilidade de internacionalização foi de 50%, apresentando 2% de aumento na 

probabilidade quando comparada com a situação de muitos competidores descrita no sétimo 

cenário.  

Na Figura 48 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita 

inovação, medida pelas variáveis inovação de produto e inovação de processo, e conjuntamente 

com a evidência da presença de nenhum competidor. 

 

Figura 48 - Probabilidade de internacionalização dada a evidência de muita inovação e 

nenhum competidor (cenário 9 – EST) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Neste nono cenário, observa-se que com a presença de nenhum competidor a 

probabilidade de internacionalização foi de 51%, apresentando 3% de aumento na 
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sete e de 1% de aumento em relação ao cenário oito.   
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Desta forma, percebe-se que para os cenários de sete a nove, onde há muita inovação, a 

variação no nível de competição não teve uma influência expressiva na internacionalização. 

Apesar dos TEA apresentar probabilidades mais altas para a internacionalização, a tendência 

observada com a variação no nível de competição foi a mesma das observadas para os EST. 

A partir do exposto, pode-se inferir que tanto para o caso dos TEA quanto dos EST, a 

presença de alguma inovação aumenta a probabilidade de internacionalização, mas que a 

presença de muita inovação não gera um incremento na probabilidade quando se compara essas 

três evidências. Além disso, é possível inferir que a presença de muitos, poucos ou nenhum 

competidor oferecendo os mesmos produtos ou serviços não altera de forma substantiva a 

probabilidade de internacionalização.    

Na próxima seção será apresentada a probabilidade de internacionalização dadas as 

características do empreendedor e do empreendimento (EST). 

 

4.4.2 Probabilidade de internacionalização dada as características do empreendedor (EST)  

 

Nesta subseção é apresentada a rede bayesiana com as probabilidades de 

internacionalização condicionadas as características dos empreendedores e do 

empreendimento. Para uma apresentação mais didática dos resultados e devido à falta de espaço 

nas páginas são mostrados, nas figuras, apenas o nó da rede internacionalização condicionado 

ao nó com a característica do empreendedor que está sendo analisada. Os demais nós foram 

ocultos nas figuras.  

Na Figura 49 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o gênero do 

empreendedor estabelecido (EST).  

 

Figura 49 - Probabilidade de internacionalização dado o gênero do empreendedor 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Pode-se verificar que a probabilidade é de 39% para a internacionalização quando o 

gênero do empreendedor é masculino e 36% quando é feminino. Neste sentido, percebe-se que 

existe uma diferença de probabilidade entre os dois grupos, mostrando que há maior 

probabilidade de internacionalização por parte do gênero masculino. 

Na Figura 50 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a idade do 

empreendedor estabelecido (EST). 

 

Figura 50 - Probabilidade de internacionalização dada a idade do empreendedor 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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medida que ocorre o aumento da experiência do empreendedor, medido pela idade, pode haver 

um aumento na probabilidade de internacionalização, mas esse acréscimo na probabilidade é 

de 1% a cada faixa etária. Assim, os EST acima de 54 anos possuem a probabilidade mais alta 

de internacionalização. 

Na Figura 51 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a renda familiar do 

empreendedor estabelecido (EST). 

 

Figura 51 - Probabilidade de internacionalização dada a renda familiar 

 

   Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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renda familiar e o valor foi de 36%. Ao final, esta variação pode ser um indício de que 

empreendedores estabelecidos que tem renda familiar mais alta tem maior probabilidade de 

internacionalizar o seu negócio. 

Na Figura 52 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a motivação 

empreendedora (EST).  
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Figura 52 - Probabilidade de internacionalização dada a motivação empreendedora 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Na Figura 53 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o nível educacional 

dos empreendedores estabelecidos (EST).   

Observa-se que existe uma diferença expressiva de probabilidade de internacionalização 
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também um aumento crescente na probabilidade de internacionalização. 
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torna-se maior do que a de não é a faixa de superior completo ou mais, com 52% de 

probabilidade.  

Portanto, pode-se inferir que possuir um maior nível educacional aumenta 

consideravelmente a probabilidade de internacionalização. Os empreendedores com ensino 

superior completo ou mais apresentam mais do que o dobro de probabilidade de 

internacionalização do que os que não possuem educação formal. Este resultado é semelhante 

ao observado nos TEA. Desta forma, é possível concluir que possuir um maior nível 

educacional aumenta as chances de que o empreendedor busque novos mercados em outros 

países, tanto no caso dos EST quanto dos TEA. 
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Figura 53 - Probabilidade de internacionalização dado o nível educacional 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Na Figura 54 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o tamanho da empresa 

dos empreendedores estabelecidos (EST). 
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Figura 54 - Probabilidade de internacionalização dado o tamanho da empresa 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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demonstra a mesma tendência observada nos TEA, o que pode ser considerado também um 

indício de que um dos caminhos para o crescimento do negócio é buscar a internacionalização.   

Na Figura 55 tem-se a probabilidade de internacionalização dada a expectativa de 

crescimento do empreendedor estabelecido (EST). 

 

Figura 55 - Probabilidade de internacionalização dada a expectativa de crescimento 

  

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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aumenta a expectativa de crescimento há também um aumento crescente na probabilidade de 

internacionalização. 

Neste sentido, os empreendedores com nenhuma expectativa de crescimento (zero 

empregos) apresentam uma probabilidade de 29% para a internacionalização. Já os que tem 

expectativa de geração de 1 a 2 empregos a probabilidade é de 36%, e os com a expectativa de 

geração de 3 a 5 empregos a probabilidade é de 40% para a internacionalização. Os que possuem 

expectativa de geração de 6 a 10 empregos apresentam a probabilidade de 45%. A única faixa 

em que a probabilidade de sim para a internacionalização se torna maior do que a de não é a 

faixa que tem expectativa de geração acima de 11 empregos, com 53% de probabilidade. Já que 

esta variável tem um alto número de valores faltantes (missing values = 16%) analisou-se 

também qual é a probabilidade de internacionalização quando não se conhece a expectativa de 

crescimento e o resultado foi de 36%. Por fim, pode-se inferir que possuir uma expectativa de 

crescimento aumenta consideravelmente a probabilidade de internacionalização dos EST.  

Em resumo, pode-se chegar a mesma conclusão para os EST e TEA, ou seja, possuir 

uma maior expectativa de crescimento aumenta consideravelmente a probabilidade de 

internacionalização. Neste sentido, como a variável expectativa de crescimento pode ser 

considerada uma proxy para a ambição do empreendedor, tal resultado demonstra que essa 

característica pode influenciar na busca por mercados estrangeiros.    

 

4.4.3 Probabilidade de internacionalização condicionada as evidências para perfis EST 

 

Nesta subseção é apresentada algumas redes bayesianas com a probabilidade de 

internacionalização condicionada a uma evidência selecionada em cada um dos nós da rede. 

Em outras palavras o objetivo é identificar alguns perfis de empreendedores estabelecidos e 

quantificar a sua influência na probabilidade de internacionalização dos negócios.  

Na Figura 56 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o perfil EST mais 

comum, identificado através da análise probabilística das características dos empreendedores e 

dos empreendimentos.  

Para a escolha das evidências, utilizou-se a categoria (estado) com a maior 

probabilidade de ocorrência para cada uma das variáveis (nós) da rede. Por exemplo, para o nó 

gênero foi adotado como evidência o estado masculino porque possui a maior probabilidade de 

ocorrência (63%). Para nó idade adotou-se o estado acima de 54 anos (26%); para renda familiar 

o estado alta (37%); para o nível educacional o estado até segundo grau incompleto (29%); para 

o tamanho da empresa o estado de zero empregos gerados (34%). Com relação ao nó 
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expectativa de crescimento também foi escolhida a evidência com maior probabilidade de 

ocorrência: o estado de zero empregos (26%). Apesar deste nó ser um descendente do nó 

internacionalização é interessante analisar a probabilidade inversa dele, ou seja, qual a 

probabilidade de internacionalização condicionada a todas as outras evidências e também a 

expectativa de crescimento com maior probabilidade. Além destas evidências, para os nós de 

orientação inovadora também adotou-se também como evidência os estados que tinham maior 

probabilidade de ocorrência como: para o nó competidores definiu-se o estado muitos (68%); 

para o nó inovação de produto definiu-se o estado nenhum (71%); e por último, para  nó 

inovação de processo definiu-se o estado mais de cinco anos (79%). 

 

Figura 56 - Perfil EST com menor probabilidade de internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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um perfil de empreendedor estabelecido que aumenta as chances da internacionalização, mas 

ele tem uma menor probabilidade de ocorrência na realidade do empreendedorismo mundial. 

Na Figura 57 tem-se a probabilidade de internacionalização dado o perfil dos 

empreendedores estabelecidos que aumenta a chance de internacionalização. 

 

Figura 57 - Perfil EST com maior probabilidade de internacionalização 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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relação ao nó expectativa de crescimento adotou-se o estado para a geração acima de 11 

empregos. 

Neste sentido, é possível verificar que para o perfil mais propício para a 

internacionalização, no caso dos empreendedores estabelecidos, a probabilidade é de 98%. 

Logo, pode-se inferir também que este perfil aumenta consideravelmente a probabilidade de 

internacionalização se comparado com o perfil mais comum. 

Na Figura 58 tem-se a o perfil dos empreendedores estabelecidos que aumenta a chance 

de inovação e internacionalização. 

 
  

Figura 58 - Perfil TEA com maior probabilidade de inovação e internacionalização 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se neste perfil que os nós competidores, inovação de produto, inovação de 

processo e internacionalização não tem evidência selecionada, ou seja, não é escolhido um 

estado para eles. Sendo assim, eles são condicionados as evidências dos demais nós 

conjuntamente. Observa-se também que neste cenário não houve alteração nos nós referentes 
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as características do empreendedor e nem no nó referente ao tamanho da empresa. São as 

mesmas evidências do perfil anterior. 

Neste sentido, a probabilidade de internacionalização para esse perfil é de 75%, sendo 

este perfil EST que tem mais chance de inovação também. Neste sentido, pode-se verificar com 

relação ao nó competidores, que este perfil possui a probabilidade de 33% para poucos e de 

apenas 3% para nenhum dos concorrentes oferecerem o mesmo produto ou serviço. Além disso, 

com relação ao nó inovação de produto, a probabilidade é de que alguns, 28%, e todos, 11%, 

dos clientes considerem o produto/serviço novo ou desconhecido. Por fim, no que se refere ao 

nó inovação de processo a probabilidade é de 10% para que este perfil use tecnologias ou 

procedimentos que estão disponíveis entre um e cinco anos e de 2% que ele use tecnologias ou 

procedimentos com menos de um ano. Este resultado demonstra que apesar de ter uma 

probabilidade maior de internacionalização, este perfil tem apenas probabilidades um pouco 

maior para os estados que refletem a ocorrência de inovação, o que pode ser um indício de que 

para uma parte dos EST não é necessário ser inovador para internacionalizar.  

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

Nesta seção é realizada a discussão dos resultados com a literatura revisada. Neste 

sentido, é apresentada uma síntese das respostas encontradas para os questionamentos 

realizados e também é elaborado um perfil do empreendedor que aumenta a probabilidade de 

inovação e internacionalização. 

Inicialmente, é importante explicar as motivações. Neste sentido, este estudo teve como 

inspiração a sugestão feita por Hagen, Denicolai, Zucchella (2014) numa edição especial do 

Journal of International Entrepreneurship sobre aspectos da inovação e empreendedorismo 

internacional. Os autores afirmaram que o relacionamento entre internacionalização, inovação 

e empreendedorismo havia sido pouco explorado e que essa interseção representava um campo 

de estudo com várias oportunidades de pesquisa. Por conseguinte, essa inspiração foi reforçada 

pela revisão de literatura e por outros autores que faziam a mesma sugestão. Gray e Farminer 

(2014) mostraram a convergência dos estudos de empreendedorismo internacional com os 

estudos de negócios internacionais, todavia identificaram uma lacuna referente a uma segunda 

interseção, a qual seria com a inovação. Portanto, estes autores foram importantes para dar 

suporte a convicção de que este estudo deveria ser feito.  
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Durante a elaboração desta tese, esta convicção foi renovada pela publicação de um 

artigo da autoria de  Romanello e Chiarvesio (2019). Após uma revisão sistemática de 280 

artigos dos anos de 2004 a 2018 sobre as born globals, novos empreendimentos internacionais 

(INVs) e empresas de internacionalização precoce, os autores concluíram com surpresa a 

raridade do tema inovação nas pesquisas realizadas neste período. Assim, eles sugeriram que 

os futuros estudos aprofundassem na compreensão da relação entre a inovação e 

internacionalização dentro da área de empreendedorismo. 

Além disso, é importante destacar a base de dados do GEM (2019a) como insumo para 

realização de pesquisas sobre essa temática, corroborando a sugestão feita por Bergmann, 

Mueller e Schrettle (2014) de que ela representava uma oportunidade pouco explorada por 

estudiosos de inovação e internacionalização. Neste sentido, essa base demonstrou ser uma 

fonte de dados bastante relevante para a realização de pesquisas que requerem uma amostra 

aleatória ampla e de vários países, podendo se constituir numa fonte promissora para que outras 

pesquisas sejam realizadas, levando em consideração as variáveis desse estudo e outras 

disponibilizadas. 

Dando sequência na discussão, tem-se a análise das variáveis realizada por meio das 

redes bayesianas e a literatura encontrada.  

 

A relação do empreendedorismo com a inovação e a internacionalização. Com 

relação ao efeito da inovação na probabilidade de internacionalização dos TEA e EST é possível 

tirar várias conclusões interessantes. Os resultados estão detalhados no Quadro 12.  

 

Quadro 12 - Efeito da competição e da inovação na probabilidade de internacionalização 

Competidores  Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Muitos 

Pouca  

63% 37% 69% 31% 

Poucos 61% 39% 64% 36% 

Nenhum 60% 40% 65% 35% 

Muitos 

Alguma  

47% 53% 54% 46% 

Poucos 43% 57% 50% 50% 

Nenhum 46% 54% 50% 50% 

Muitos 

Muita  

47% 53% 52% 48% 

Poucos 46% 54% 50% 50% 

Nenhum 45% 55% 49% 51% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Primeiramente, os resultados confirmaram a corrente majoritária presentes nos estudos, 

a qual afirma que a relação entre inovação e internacionalização é positiva (AÑÓN HIGÓN; 

DRIFFIELD, 2011; BECKER; EGGER, 2013; CALDERA, 2010; CASSIMAN; GOLOVKO, 

2011; CASSIMAN; MARTÍNEZ-ROS, 2007; D’ANGELO, 2012; DAMIJAN; KOSTEVC; 

POLANEC, 2010; DENICOLAI; ZUCCHELLA; STRANGE, 2014; HALILEM; AMARA; 

LANDRY, 2014; MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2019; MONREAL-PÉREZ; ARAGÓN-

SÁNCHEZ; SÁNCHEZ-MARÍN, 2012; OKE; BURKE; MYERS, 2007; PAPALIA; 

BERTARELLI; MANCINELLI, 2018; PINILLA JARA; RIALP CRIADO, 2018; PLA-

BARBER; ALEGRE, 2007; VAN BEVEREN; VANDENBUSSCHE, 2010; WOERTER; 

ROPER, 2010; ZUCCHELLA; SIANO, 2014). Conforme pode ser observado no Quadro 12 a 

realização de alguma ou muita inovação aumenta consideravelmente a probabilidade de 

internacionalização tanto dos TEA quanto dos EST. 

Este resultado reforça a importância da inovação para os empreendedores que desejam 

conquistar mercados estrangeiros e mostra também a importância de incluir a variável inovação 

neste tipo de estudo. Algumas pesquisas já estão fazendo isso e a palavra inovação também foi 

inserida na definição de empreendedorismo internacional de alguns autores importantes como, 

por exemplo: (COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 2009; MCDOUGALL; OVIATT, 

2000, 1997). No entanto, isso precisa ser expandido para todos os estudos e os resultados 

apresentados aqui reforçam essa necessidade. 

Avançando na análise, pode-se argumentar que o estudo realizado aqui vai além dessa 

constatação de que a relação entre inovação e internacionalização é positiva, pois avança na 

compreensão do fenômeno, mostrando as probabilidades para cada cenário simulado. Cabe 

ressaltar que não foi encontrado nenhum estudo sobre a temática que utilizasse as redes 

bayesianas como método estatístico para análise deste problema. Assim, este trabalho contribui 

também oferecendo uma outra opção metodológica para os pesquisadores da área, os quais 

podem conhecer essa técnica poderosa e, caso, queiram aprofundar no assunto possam buscar 

as principais referências, como por exemplo: (BAYESFUSION, 2019; GLYMOUR; ZHANG; 

SPIRTES, 2019; PEARL, 1988; PEARL; RUSSELL, 2003; SPIRTES; GLYMOUR, 1991; 

SPIRTES; GLYMOUR; SCHEINES, 1993; ZHANG et al., 2018). 

Voltando a análise do Quadro 12 observa-se que os TEA têm uma probabilidade de 

internacionalização maior do que os EST, quando realizam alguma ou muita inovação. Esse 

resultado confirma estudos anteriores sobre born globals que encontraram uma rápida 

internacionalização, logo nos primeiros três anos de existência da empresa, como por exemplo: 
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(RENNIE, 1993; ROMANELLO; CHIARVESIO, 2019; ZUCCHELLA; PALAMARA; 

DENICOLAI, 2007). 

Afinal, a utilização de uma estatística probabilística por meio da técnica de rede 

bayesiana proporcionou avanços na compreensão do efeito da inovação na probabilidade de 

internacionalização, quando comparado aos estudos utilizados na fundamentação teórica. Pois 

além de mostrar as probabilidades para cada cenário por meio de um modelo dinâmico 

demonstrou que a realização de alguma inovação aumenta a probabilidade de 

internacionalização e que a realização de muita inovação não gera um incremento na 

probabilidade de internacionalização. Sendo esta, umas das principais contribuições desta 

pesquisa.  

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 1: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação de produto e processo adotada pelo 

empreendedor? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: a realização de alguma ou muita inovação 

de produto e processo aumenta a probabilidade de internacionalização do negócio. 

Avançando agora para discussão de outras varáveis consideradas no modelo. Iniciando 

pela variável idade do empreendimento. 

 

A relação da idade do empreendimento com a inovação e a internacionalização. 

Com base na literatura pode-se afirmar que entre os empreendedores iniciantes (TEA), aqueles 

que internacionalizaram os seus negócios, podem ser considerados de internacionalização 

precoce de acordo com o critério mais amplamente adotado (ROMANELLO; CHIARVESIO, 

2019; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007), já que a classificação do GEM 

(2019b) adota 3,5 anos para que o empreendedor seja incluído no grupos dos TEA. Entretanto, 

no caso dos empreendedores estabelecidos (EST) não é possível saber exatamente quando eles 

internacionalizaram os seus negócios, mas eles foram importantes para a comparação do 

comportamento e perfil dos dois grupos. 

Neste sentido, algumas diferenças se destacaram. Os TEA apresentaram uma 

probabilidade de internacionalização de 46% contra 35% dos EST. Além disso, eles 

apresentaram probabilidades mais altas para realização de alguma ou muita inovação de produto 

e processo do que os EST, conforme pode ser observado no Quadro 12. Estes resultados estão 

alinhados com Cavusgil e  Knight, (2015) que afirmam que tem surgido evidências crescentes 

do fenômeno da internacionalização precoce e rápida de novos empreendimentos. Hoje em dia, 
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não apenas as empresas multinacionais com um mercado doméstico estável internacionalizam 

seus negócios, mas há uma tendência crescente de pequenas e médias empresas (PMEs) que 

iniciam negócios internacionais logo após sua fundação. 

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 2: os empreendedores iniciantes tem 

maior probabilidade de inovação e de internacionalização do seu negócio do que os 

empreendedores estabelecidos? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: os empreendedores iniciantes tem maior 

probabilidade de inovação e de internacionalização do seu negócio em comparação com os 

empreendedores estabelecidos. 

 

A relação do tamanho da empresa com a inovação e a internacionalização. Neste 

sentido, pode-se concluir que a relação entre o tamanho da empresa, inovação e 

internacionalização é positiva. Este resultado está alinhado com a maioria dos autores revisados 

(AYLLÓN; RADICIC, 2019; BONACCORSI, 1992; CAVUSGIL; NEVIN, 1981; 

DHANARAJ; BEAMISH, 2003; MAJOCCHI; BACCHIOCCHI; MAYRHOFER, 2005; PLA-

BARBER; ALEGRE, 2007; RUZZIER; RUZZIER, 2014; WAGNER, 1995). Ao mesmo tempo 

diverge dos resultados encontrados por outros autores (CAVUSGIL, 1984; MONTEIRO; 

MOREIRA; SOUSA, 2013; REUBER; FISCHER, 1997; VAN BEVEREN; 

VANDENBUSSCHE, 2010) de que a relação entre o tamanho da empresa, inovação e 

internacionalização é insignificante. Portanto, pode se afirmar que o tamanho da empresa tem 

influência na probabilidade de inovar e internacionalizar. 

O melhor cenário  encontrado, conforme pode ser observado no Quadro 13, é o daquelas 

empresas que realizam alguma inovação e que tem acima de 11 empregados, com 58% de 

probabilidade de internacionalização, tanto no caso dos TEA quanto dos EST. Entretanto, as 

empresas que possuem acima de 11 empregados, também nos outros cenários de pouca e de 

muita inovação, têm um aumento expressivo na probabilidade de internacionalização para os 

TEA e EST.  

Neste sentido, pode-se inferir que os empreendedores que almejam internacionalizar o 

seu negócio precisam de um certo porte que forneça uma estrutura suficiente para conquistar 

novos mercados fora do país de origem. No entanto, demonstra também que os empreendedores 

não precisam ter uma estrutura muito grande, pois à medida que a empresa tem de 3 a 5 

empregados aumenta também a probabilidade de internacionalização, principalmente se ela 

realiza alguma ou muita inovação. 



159 

 

Quadro 13 - Efeito do tamanho da empresa e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Tamanho da 

empresa 
Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Zero empregos 

Pouca  

68% 32% 77% 23% 

De 1 a 2 61% 39% 67% 33% 

De 3 a 5 56% 44% 61% 39% 

De 6 a 10 50% 50% 54% 46% 

Acima de 11 43% 57% 44% 56% 

Zero empregos 

Alguma  

51% 49% 58% 42% 

De 1 a 2 50% 50% 52% 48% 

De 3 a 5 43% 57% 52% 48% 

De 6 a 10 41% 58% 48% 52% 

Acima de 11 42% 58% 42% 58% 

Zero empregos 

Muita  

51% 49% 51% 49% 

De 1 a 2 51% 49% 51% 49% 

De 3 a 5 46% 54% 49% 51% 

De 6 a 10 44% 56% 50% 50% 

Acima de 11 43% 57% 46% 54% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Portanto, este resultado contribui para o avanço do conhecimento da área ao quantificar 

as probabilidades de internacionalização dada a evidência de tamanho da empresa, Quadro 13, 

o que não foi encontrado em outros estudos, e também ao mostrar os vários cenários possíveis 

para o tamanho da empresa e internacionalização.  

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 3: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e o tamanho da empresa? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: à medida que aumenta o tamanho da 

empresa aumenta também a probabilidade de inovação e internacionalização. 

 

A relação do gênero do empreendedor com a inovação e a internacionalização. 

Analisando a variável gênero do empreendedor alguns resultados interessantes foram 

encontrados. Primeiramente, o gênero masculino tem maior probabilidade de empreender do 

que o feminino, o que confirma vários estudos anteriores (BIRD; BRUSH, 2002; CARTER; 

BRUSH, 2004; GATEWOOD, 2004; MARLOW; MCADAM, 2013; RUEF; ALDRICH; 

CARTER, 2003; SANTOS et al., 2017). No entanto, foi possível perceber um aumento da 
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probabilidade do empreendedorismo feminino entre o grupo dos TEA, 40%, contra 37% dos 

EST, conforme pode ser observado na Figura 15. 

No que refere a probabilidade de internacionalização dado o gênero, os resultados 

demonstram que o gênero masculino tem maior probabilidade de internacionalização, o que 

confirma alguns estudos que se dedicaram a essa relação (AKTER; RAHMAN; RADICIC, 

2019; ALVES et al., 2017; ORSER et al., 2010). Entretanto, os resultados possibilitam avançar 

um pouco mais na reflexão à questão. A diferença na probabilidade de empreender que era de 

20% entre homens (60%) e mulheres (40%) do grupo TEA, reduz-se para 5% quando se analisa 

a probabilidade de internacionalização dado o gênero (masculino = 49%; feminino = 44%), 

Figura 30. Da mesma forma, entre os EST também houve uma redução de 23% para 3% 

(masculino = 36%; feminino = 33%), Figura 49. Portanto, quando uma mulher empreende a 

probabilidade dela internacionalizar o seu negócio não é tão inferior à masculina. Além disso, 

este resultado mostra um aumento na probabilidade de internacionalização em ambos os 

gêneros dos EST para os TEA.  

Além disso, a revisão de literatura encontrou alguns estudos que analisavam a relação 

entre gênero e inovação, por exemplo (ALSOS; LJUNGGREN; HYTTI, 2013; ARROYO; 

FUENTES; JIMÉNEZ, 2016; KEPLER; SHANE, 2007). Encontrou também alguns estudos 

que analisavam a relação entre gênero e o crescimento do negócio, por exemplo (CLIFF, 1998; 

COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 2009; DAVIS; SHAVER, 2012; MANOLOVA et 

al., 2012). Já com relação ao gênero do empreendedor e a internacionalização foi encontrado 

apenas dois estudos empíricos (AKTER; RAHMAN; RADICIC, 2019; ALVES et al., 2017) e 

um teórico (AKTER; RAHMAN; RADICIC, 2019), o que demostra a necessidade de mais 

pesquisas sobre o tema e que o presente estudo pode contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento da área e estimular novos estudos. 

Analisando o efeito do gênero do empreendedor e da inovação, conjuntamente, na 

probabilidade de internacionalização, Quadro 14, percebe-se que tanto os empreendedores 

quanto as empreendedoras que realizam alguma ou muita inovação aumentam expressivamente 

a probabilidade de internacionalização. Além disso, é possível perceber que a diferença entre 

os gêneros é maior nos TEA do que nos EST, como por exemplo: cenário com alguma inovação, 

TEA masculino = 57%, TEA feminino = 52%; EST masculino = 49%, EST feminino = 47%. 

De forma geral, os homens tem maior probabilidade de internacionalização em todos cenários 

de inovação, mas no caso dos EST a diferença entre os gêneros se reduz nos cenários de alguma 

e muita inovação. 
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Quadro 14 - Efeito do gênero do empreendedor e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Gênero do 

empreendedor 
Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Masculino 
Pouca  

60% 40% 66% 34% 

Feminino 66% 34% 70% 30% 

Masculino 
Alguma  

43% 57% 51% 49% 

Feminino 48% 52% 53% 47% 

Masculino 
Muita  

44% 56% 50% 50% 

Feminino 50% 50% 52% 48% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, este resultado contribui para a teoria ao mostrar que as mulheres 

empreendedoras tem uma probabilidade expressiva de internacionalizar o seu negócio, um 

pouco inferior à dos homens, mas com uma diferença bastante reduzida se comparada a 

probabilidade de empreender por gênero. 

 Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 4: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e o gênero do empreendedor? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: o gênero masculino tem maior 

probabilidade de inovação e internacionalização. 

 

A relação da idade do empreendedor com a inovação e a internacionalização. No 

que se refere a probabilidade de empreender dada a idade do empreendedor, os resultados 

demonstram que os empreendedores iniciantes (TEA) tem maior probabilidade de serem 

jovens, cerca de 55% de probabilidade de terem até 37 anos de idade, Figura 15. Este resultado 

está de acordo com vários estudos (BAÙ; CHIRICO; ZAHRA, 2013; LÉVESQUE; MINNITI, 

2006) que encontraram que indivíduos com menos de 35 anos tem maior probabilidade de 

empreender e de outros estudos que (FRICK, 2014; NG; STUART, 2016; ROBERTS, 1991) 

que encontraram que indivíduos com idade entre 30 e 37 anos tem maior probabilidade de 

empreender no setor de tecnologia.  

Neste sentido, como era de se esperar o perfil dos empreendedores estabelecidos (EST) 

é diferente, eles tem cerca de 73% de probabilidade de terem de 38 anos para cima, Figura 15. 

Não é possível identificar com qual idade iniciaram o negócio, mas é interessante verificar que 

há também 26% de probabilidade de que um EST tenha até 37 anos de idade.  
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Este resultado demostra que a abertura de um novo negócio tem maior probabilidade 

de ocorrer entre os jovens, quando se considera os 107 países avaliados neste estudo, o que 

confirma os estudos citados anteriormente, mas identifica também algumas diferenças quando 

comparado com dois estudos feitos nos EUA que encontraram a meia idade, acima dos 40 anos, 

como a idade mais provável para o empreendedorismo, mais especificamente indivíduos com 

idade entre 38 e 45 anos (AZOULAY et al., 2018; WADHWA; FREEMAN; RISSING, 2008).  

Analisando a probabilidade de internacionalização dada a idade, como pode ser 

observado na Figura 31, foi possível descobrir que a idade do empreendedor iniciante não 

altera a probabilidade de internacionalização do negócio de forma expressiva. Para o grupo 

dos TEA encontrou apenas pequenas variações, por exemplo, 46% até 29 anos, 45% de 30 a 37 

anos, 46% de 38 a 45 anos, 48% de 46 a 53 anos e 48% acima de 54 anos. No entanto, para o 

grupo dos EST, Figura 50, a variação foi um pouco maior e crescente à medida que se 

aumentava a faixa etária, por exemplo, 35% até 29 anos, 36% de 30 a 37 anos, 37% de 38 a 45 

anos, 38% de 46 a 53 anos e 39% acima de 54 anos.  

No Quadro 15 a seguir é possível analisar o efeito da idade do empreendedor e da 

inovação, conjuntamente, na probabilidade de internacionalização. 

 

Quadro 15 - Efeito da idade do empreendedor e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Idade do 

empreendedor 
Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Até 29 anos 

Pouca  

64% 36% 72% 28% 

De 30 a 37 64% 36% 70% 30% 

De 38 a 45 62% 38% 68% 32% 

De 46 a 53 60% 40% 67% 33% 

Acima de 54 60% 40% 66% 34% 

Até 29 anos 

Alguma  

44% 56% 52% 48% 

De 30 a 37 46% 54% 52% 48% 

De 38 a 45 46% 54% 53% 47% 

De 46 a 53 44% 56% 53% 47% 

Acima de 54 42% 58% 50% 50% 

Até 29 anos 

Muita  

44% 56% 50% 50% 

De 30 a 37 49% 51% 50% 50% 

De 38 a 45 47% 53% 52% 48% 

De 46 a 53 46% 54% 52% 48% 

Acima de 54 47% 53% 51% 49% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Neste sentido, percebe-se que em todas as faixas etárias, os TEA e EST que realizam 

alguma ou muita inovação, aumentam expressivamente a probabilidade de internacionalização. 

Além disso, é possível identificar que os TEA que estão na faixa de até 29 anos, de 46 a 53 anos 

e acima de 54 anos, no cenário com alguma inovação, têm as probabilidades mais altas de 

internacionalização, sendo o ápice de 58% para os empreendedores com acima de 54 anos. No 

caso dos TEA que realizam muita inovação, são quatro faixas que têm as probabilidades mais 

altas, mas o ápice de 56% é para os empreendedores com até 29 anos. No que se refere aos EST 

há pouca variação de probabilidade de internacionalização entre as faixas etárias com alguma 

ou muita inovação, possibilitando inferir que a idade tem pouca influência.   

O resultado representa um avanço para o conhecimento da área ao identificar que a 

idade não é um elemento determinante para internacionalização, tanto no caso dos 

empreendedores iniciantes quanto dos empreendedores estabelecidos. Este resultado contradiz 

resultados encontrados para uma amostra da África do Sul, no qual a relação é positiva 

(KROPP; LINDSAY; SHOHAM, 2008) e de um outro estudo com empresas de Taiwan, no 

qual a relação é negativa (HSU; CHEN; CHENG, 2013). E de certa forma confirma estudos 

anteriores feitos em um único país, os quais encontraram que não havia relação entre a idade e 

o empreendedorismo internacional (ANDERSSON; GABRIELSSON; WICTOR, 2009; 

FELZENSZTEIN et al., 2015).   

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 5: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e a idade do empreendedor? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: a idade do empreendedor tem pouca 

influência na probabilidade de inovação e internacionalização. 

 

A relação da renda familiar com a inovação e internacionalização. Analisando a 

renda familiar dos empreendedores foi possível verificar que as probabilidades para os TEA e 

EST são muito semelhantes, conforme pode ser observado na Figura 15. Neste sentido, pode-

se afirmar que a relação entre a renda familiar e empreendedorismo é positiva, ou seja, quanto 

maior a renda maior a probabilidade de empreender, o que confirma vários estudos anteriores 

(CARTER, 2011; DE CLERCQ; LIM; OH, 2013; ELSTON; AUDRETSCH, 2010; ELSTON; 

CHEN; WEIDINGER, 2016; EVANS; JOVANOVIC, 1989; FAIRLIE; KRASHINSKY, 2012; 

HUNDLEY, 2006; JAYAWARNA; ROUSE; MACPHERSON, 2014; KNIGHT, 1921). Por 

outro lado, os resultados divergem dos estudos (HURST; LUSARDI, 2004; KIM; ALDRICH; 
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KEISTER, 2006; SCHUMPETER, 1934) que encontraram que a relação entre renda familiar e 

empreendedorismo não é significativa. 

Além disso, foi possível verificar também que a relação entre a renda familiar e 

crescimento do negócio é positiva, o que também confirma alguns estudos anteriores 

(CASSAR, 2006; CRESSY, 1996; ELSTON; CHEN; WEIDINGER, 2016; ESTRIN; 

MICKIEWICZ; STEPHAN, 2013; MCGRATH, 1997; REYNOLDS, 2009). Desta forma, a 

renda mais alta pode significar também que estes empreendedores tem capital próprio para 

investir na abertura do negócio e também para investir no crescimento dele.  

No que se refere a relação entre renda familiar e internacionalização do negócio, os 

resultados mostraram que os empreendedores de renda mais alta tem maior probabilidade de 

internacionalizar o seu negócio, conforme pode ser observado na Figura 32 sobre os TEA e na 

Figura 51 sobre os EST. Portanto, este resultado confirma as conclusões do estudo de Reynolds 

(2009). Para ele a renda familiar mais alta pode representar pessoas com mais educação e 

informações sobre mercados internacionais. Desta forma, ao analisar as probabilidades do nível 

educacional dada a evidência de cada uma das faixas de renda familiar verificou-se que: uma 

renda familiar mais alta aumenta a probabilidade de um nível educacional mais alto. Este 

resultado é um indício sobre a influência da origem socioeconômica na inovação e 

internacionalização. 

No Quadro 16 a seguir é possível analisar o efeito da renda familiar do empreendedor e 

da inovação, conjuntamente, na probabilidade de internacionalização. 

 

Quadro 16 - Efeito da renda familiar e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Renda familiar  Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Baixa 

Pouca  

67% 33% 75% 25% 

Média 64% 36% 71% 29% 

Alta 59% 41% 62% 38% 

Baixa 

Alguma  

47% 53% 55% 45% 

Média 47% 53% 55% 45% 

Alta 42% 58% 50% 50% 

Baixa 

Muita  

50% 50% 52% 48% 

Média 47% 53% 52% 48% 

Alta 47% 57% 50% 50% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Neste sentido, percebe-se que em todas as faixas de renda familiar, os TEA e EST que 

realizam alguma ou muita inovação, aumentam expressivamente a probabilidade de 

internacionalização. Entretanto, nota-se que os empreendedores com renda familiar alta tem 

uma probabilidade ainda maior de internacionalização quando realizam alguma ou muita 

inovação. Portanto, os resultados descritos aqui representam um avanço no conhecimento da 

área ao demonstrar que a renda familiar influencia na probabilidade de inovação e 

internacionalização, o que não foi encontrado na literatura.  

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 6: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e a renda familiar do empreendedor? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: à medida que aumenta a renda familiar 

aumenta também a probabilidade de inovação e internacionalização. 

 

A relação do nível educacional do empreendedor com a inovação e a 

internacionalização. No que se refere aos resultados sobre a probabilidade de cada nível 

educacional dos empreendedores, os números demonstram um aumento da probabilidade dos 

TEA em relação EST para os níveis educacionais mais altos. Entretanto, o superior completo 

ou mais permaneceu com 10%, não havendo uma melhora neste grau específico, conforme pode 

ser observado na Figura 15. Por outro lado, os resultados demonstram que houve um aumento 

na probabilidade de inovação dos TEA, Figura 16, o que possibilita uma inferência de que esse 

aumento possa ser uma consequência de um aumento da educação, conforme identificado por 

alguns estudos, no qual a relação entre o nível educacional e inovação foi positiva (AMORÓS; 

BASCO; ROMANÍ, 2016; DAVIDSSON, 2005; EUROFOUND, 2012; KOELLINGER, 2008; 

WADHWA; FREEMAN; RISSING, 2008) e por outros estudos em que a relação entre nível 

educacional e as competências para o empreendedorismo foi positiva também (BECKER, 1994; 

DAVIDSSON; HONIG, 2003; MAN; LAU, 2005).  

Neste sentido, também foi encontrado uma aumento na expectativa de crescimento entre 

os TEA se comparado com os EST, podendo inferir que pode ser uma consequência indireta, 

talvez, da relação positiva entre nível educacional e crescimento identificada por outros estudos 

(BRÜDERL; PREISENDÖRFER, 2000; COOPER; GIMENO-GASCON; WOO, 1994; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000; TERJESEN; SZERB, 2008; WIKLUND; SHEPHERD, 

2003; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). 

Analisando a probabilidade de internacionalização dada a escolaridade foi possível 

descobrir que o nível educacional do empreendedor aumenta a probabilidade de 
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internacionalização do negócio, conforme pode ser observado na Figura 34 sobre os TEA e na 

Figura 53 sobre os EST. Este resultado está de acordo com os estudos de alguns que haviam 

encontrado uma relação positiva entre nível educacional e internacionalização (EUROFOUND, 

2012; HSU; CHEN; CHENG, 2013; KUNDU; KATZ, 2003). Por outro lado, demonstra que os 

estudos (FELZENSZTEIN et al., 2015; MANOLOVA et al., 2002; ZUCCHELLA; 

PALAMARA; DENICOLAI, 2007) que não encontraram uma relação significativa entre nível 

educacional e internacionalização podem não refletir a realidade para uma amostra maior, como 

a utilizada para este estudo. 

No Quadro 17 a seguir é possível analisar o efeito do nível educacional do 

empreendedor e da inovação, conjuntamente, na probabilidade de internacionalização. 

 

Quadro 17 - Efeito do nível educacional e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Nível educacional Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Nenhum formal 

Pouca  

77% 33% 84% 16% 

Até 1º incompleto 69% 31% 75% 25% 

Até 2º incompleto 63% 37% 66% 34% 

Até superior incompleto 56% 44% 59% 41% 

Superior completo ou mais 49% 51% 51% 49% 

Nenhum formal 

Alguma  

56% 44% 57% 43% 

Até 1º incompleto 52% 48% 54% 46% 

Até 2º incompleto 45% 55% 55% 45% 

Até superior incompleto 43% 57% 50% 50% 

Superior completo ou mais 38% 62% 46% 54% 

Nenhum formal 

Muita  

55% 45% 53% 47% 

Até 1º incompleto 50% 50% 51% 49% 

Até 2º incompleto 45% 55% 52% 48% 

Até superior incompleto 45% 55% 50% 50% 

Superior completo ou mais 42% 58% 48% 52% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, percebe-se que possuir um nível educacional mais alto aumenta a 

probabilidade de internacionalização para todos os cenários de inovação. Além disso, nota-se 

que os empreendedores que realizam alguma ou muita inovação e possuem maior nível 

educacional têm uma probabilidade ainda maior de internacionalização. 
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Portanto, este estudo contribui para o avanço do conhecimento da área ao mostrar a 

relevância da educação para o aumento a probabilidade de inovação e internacionalização, 

conjuntamente. Os resultados demostram que os empreendedores com nível superior ou mais 

tem um aumento expressivo da probabilidade de inovação e internacionalização, tanto no caso 

dos TEA quanto dos EST.  

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 7: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e o nível educacional do empreendedor? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: à medida que aumenta o nível educacional 

do empreendedor aumenta também a probabilidade de inovação e internacionalização. 

       

A relação da motivação empreendedora com a inovação e a internacionalização. 

No que se refere a variável motivação empreendedora, a revisão de literatura mostrou um 

consenso de que a relação entre motivação por oportunidade e internacionalização é positiva. 

E os resultados encontrados aqui, Figura 33 sobre os TEA e Figura 52 sobre os EST, 

demonstram que a motivação por oportunidade aumenta a probabilidade de internacionalização. 

Logo, pode-se concluir que este resultado confirma esses vários estudos anteriores 

(BARONCHELLI; CASSIA, 2014; CARSRUD; BRÄNNBACK, 2011; CHANDRA; 

STYLES; WILKINSON, 2009; CRICK; CRICK, 2016; DIMITRATOS; PLAKOYIANNAKI, 

2003; ELLIS, 2011; HAYTON; GEORGE; ZAHRA, 2002; KISS; DANIS; CAVUSGIL, 2012; 

LOW, 2001; OVIATT; MCDOUGALL, 2005; SHANE; VENKATARAMAN, 2000; 

TIMMONS, 1994; ZAHRA, 2005; ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). Neste 

sentido, pode-se inferir que a motivação empreendedora por oportunidade é essencial para a 

internacionalização dos negócios.  

Além disso, os resultados encontrados confirmam outros estudos que identificaram  que 

a relação entre a motivação por oportunidade e crescimento é positiva (REYNOLDS et al., 

2005; SHANE; VENKATARAMAN, 2000; TERJESEN; SZERB, 2008).  Apenas um estudo 

(CRICK; CRICK, 2016) fez menção motivação por oportunidade, inovação de mercado e 

internacionalização como sendo positiva, o que foi confirmado pelas análises das 

probabilidades feitas neste estudo. 

No Quadro 18 a seguir é possível analisar, em detalhes, o efeito da motivação 

empreendedora e da inovação, conjuntamente, na probabilidade de internacionalização. 
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Quadro 18 - Efeito motivação empreendedora e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Motivação 

empreendedora  
Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Necessidade 

Pouca  

65% 35% 74% 26% 

Parte oportunidade 64% 36% 68% 32% 

Oportunidade 61% 39% 64% 36% 

Necessidade 

Alguma  

49% 51% 54% 46% 

Parte oportunidade 46% 54% 53% 47% 

Oportunidade 43% 57% 51% 59% 

Necessidade 

Muita  

50% 50% 52% 48% 

Parte oportunidade 48% 52% 52% 48% 

Oportunidade 44% 56% 50% 50% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, percebe-se que quando a motivação é exclusivamente por oportunidade 

a probabilidade de internacionalização é mais alta em todos os cenários de inovação. Além 

disso, nota-se que os empreendedores que realizam alguma ou muita inovação e a motivação é 

por oportunidade têm uma probabilidade ainda maior de internacionalização, tanto no caso dos 

TEA quanto dos EST. 

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 8: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e a motivação empreendedora? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: a motivação por oportunidade do 

empreendedor aumenta a probabilidade de inovação e internacionalização. 

 

A relação da expectativa de crescimento do empreendedor com a inovação e a 

internacionalização. A variável expectativa de crescimento foi utilizada como uma medida 

para a característica de ambição do empreendedor (HERMANS et al., 2015). Neste sentido, os 

resultados deste estudo, conforme pode ser observado Figura 36 sobre os TEA e na Figura 55 

sobre os EST, confirmam o que algumas pesquisas tinham encontrado, ou seja, a relação entre 

a expectativa de crescimento e internacionalização é positiva (AIDIS; MICKIEWICZ, 2006; 

GOLOVKO; VALENTINI, 2011; HESSELS; VAN GELDEREN; THURIK, 2008a, 2008b; 

MCCORMICK; FERNHABER, 2018) 

Os resultados também confirmaram que a relação entre a expectativa de crescimento e 

inovação é positiva, conforme alguns autores afirmavam (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 
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2000; BOSMA; SCHUTJENS, 2007; KAFOUROS et al., 2008; TERJESEN; SZERB, 2008; 

VERHEUL; MIL, 2011). 

Além disso, resultados mostraram também a relação entre a expectativa de crescimento 

e crescimento realizado é positiva, conforme alguns autores apontavam  (DAVIDSSON, 1991; 

HERMANS et al., 2015; KERR; KERR; XU, 2017).  

No Quadro 19 a seguir é possível analisar, em detalhes, o efeito da expectativa de 

crescimento (ambição) do empreendedor e da inovação, conjuntamente, na probabilidade de 

internacionalização. 

 

Quadro 19 - Efeito da expectativa de crescimento e da inovação na probabilidade de 

internacionalização 

Expectativa de 

crescimento 
Inovação 

Internacionalização 

(TEA) 

Internacionalização 

(EST) 

Não Sim Não Sim 

Zero empregos 

Pouca  

70% 30% 76% 24% 

De 1 a 2 68% 32% 68% 32% 

De 3 a 5 61% 39% 65% 35% 

De 6 a 10 55% 45% 59% 41% 

Acima de 11 48% 52% 48% 52% 

Zero empregos 

Alguma  

52% 48% 57% 43% 

De 1 a 2 51% 49% 55% 45% 

De 3 a 5 45% 55% 52% 48% 

De 6 a 10 41% 59% 50% 50% 

Acima de 11 37% 63% 46% 54% 

Zero empregos 

Muita  

55% 45% 50% 50% 

De 1 a 2 53% 47% 53% 47% 

De 3 a 5 46% 54% 50% 50% 

De 6 a 10 40% 60% 50% 50% 

Acima de 11 38% 62% 48% 52% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Neste sentido, percebe-se que possuir uma expectativa de crescimento mais alta 

aumenta a probabilidade de internacionalização para todos os cenários de inovação. Além disso, 

nota-se que os empreendedores que realizam alguma ou muita inovação e possuem uma maior 

expectativa de crescimento têm uma probabilidade ainda maior de internacionalização, tanto 

no caso dos TEA quanto dos EST. 
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Portanto, utilizar variável expectativa de crescimento do GEM (2019c) como uma proxy 

para ambição do empreendedor, conforme sugerido por Hermans et al. (2015), mostrou-se 

adequado e trouxe resultados interessantes para o estudo. Desta forma, foi possível verificar 

que quanto maior a expectativa de crescimento maior era a probabilidade de internacionalização 

O mesmo acontece para a inovação e crescimento realizado. Logo, pode-se inferir que a 

inovação e internacionalização representam um caminho importante para os empreendedores 

com maior ambição. Novamente, este resultado contribui para o avanço do conhecimento da 

área ao mostrar os vários cenários possíveis para a internacionalização de acordo com a 

expectativa de crescimento ou níveis de ambição do empreendedor, o que não foi encontrado 

em estudos anteriores.  

Em síntese, a expectativa de crescimento mostrou-se uma característica que influencia 

a relação entre a inovação e internacionalização. Portanto, pode-se inferir que a ambição do 

empreendedor tem uma influência significativa em ambas, sendo essencial para o 

empreendedorismo internacional.   

Enfim, relembrando o questionamento da pergunta 9: qual a probabilidade de 

internacionalização do negócio dada a inovação e a motivação empreendedora? 

Uma possível resposta geral seria a seguinte: à medida que aumenta a expectativa de 

crescimento do empreendedor aumenta também a probabilidade de inovação e 

internacionalização. 

 

Síntese dos resultados para os questionamentos. Após a apresentação da discussão 

dos resultados com a literatura é possível fazer uma síntese das respostas para os 

questionamentos levantados. No Quadro 20 a seguir tem-se todas as respostas gerais para as 

perguntas feitas após a revisão de literatura.  
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Quadro 20 - Síntese dos resultados para os questionamentos 

Pergunta Respostas  

1 
A realização de alguma ou muita inovação de produto e processo aumenta a 

probabilidade de internacionalização do negócio. 

2 

Os empreendedores iniciantes tem maior probabilidade de inovação e de 

internacionalização do seu negócio em comparação com os empreendedores 

estabelecidos. 

3 
À medida que aumenta o tamanho da empresa aumenta também a 

probabilidade de inovação e internacionalização. 

4 
O gênero masculino tem maior probabilidade de inovação e 

internacionalização. 

5 
A idade do empreendedor tem pouca influência na probabilidade de inovação 

e internacionalização. 

6 
À medida que aumenta a renda familiar aumenta também a probabilidade de 

inovação e internacionalização. 

7 
À medida que aumenta o nível educacional do empreendedor aumenta também 

a probabilidade de inovação e internacionalização. 

8 
A motivação empreendedora por oportunidade aumenta probabilidade de 

inovação e internacionalização. 

9 
À medida que aumenta a expectativa de crescimento do empreendedor 

aumenta também a probabilidade de inovação e internacionalização. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Finalmente, após esta discussão dos resultados com literatura da área é possível 

descrever o perfil do empreendedor que aumenta a probabilidade de inovação e 

internacionalização, conforme pode ser observado no Quadro 21.  

Na elaboração deste perfil não foi realizada uma separação entre os TEA e os EST, pois 

apesar de terem apresentados probabilidades diferentes para a maioria das características, a 

tendência observada foi semelhante em todas as variáveis. Portanto, dá para afirmar que existe 

um perfil geral do empreendedor que aumenta a probabilidade de inovação e 

internacionalização.     
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Quadro 21 - Perfil do empreendedor para a inovação e internacionalização 

Característica Descrição 

Gênero Masculino: o homem apresenta uma maior probabilidade para 

internacionalização. Mas para inovação a vantagem de probabilidade é 

mínima em relação as mulheres. As possíveis explicações são as estruturas 

socioculturais presentes na maioria dos países.    

Idade Faixa etária tem pouca influência: a idade tem pouco efeito na 

probabilidade de inovação e internacionalização, o que leva a inferência 

de que ambas podem ser realizadas por diferentes idades. Entretanto, os 

TEA que realizavam alguma inovação a probabilidade foi um pouco maior 

para as faixas de até 29 anos, de 46 a 53 anos e acima de 54 anos, o que 

sugere que as características dos jovens são importantes para uns tipos de 

negócios e as características dos experientes são importantes para outros. 

Nível 

educacional 

Superior completo ou mais: quanto maior a educação, maior é a 

probabilidade de inovação e internacionalização, sendo este nível o com 

maior probabilidade. Ao que tudo indica a educação influencia diretamente 

nas competências necessárias para o empreendedorismo internacional.    

Renda familiar Renda alta: estar no 1/3 da população de maior renda do seu país aumenta 

a chance de inovação e internacionalização. Pode ser uma consequência de 

ter recursos para investir na abertura e crescimento do negócio. Pode ser 

também devido ao acesso a mais educação ou a rede de contato adquirida 

na sua classe social.  

Motivação 

empreendedora 

Motivação por oportunidade: o reconhecimento de oportunidade aumenta 

a chance de inovação e internacionalização. Ao que tudo indica esta é uma 

característica essencial para todo o tipo de empreendedorismo e o estudo 

confirma que também é para o empreendedorismo internacional. 

Expectativa de 

crescimento 

Geração acima de 11 empregos: quanto maior a ambição do empreendedor 

maior é a probabilidade de inovação e internacionalização. Assim, à 

medida que aumenta a expectativa de crescimento também aumenta a 

probabilidade de ambas, sendo este o nível mais alto. 

Tamanho da 

empresa 

Acima de 11 empregos gerados: as empresas que possuem um porte maior 

têm também uma maior probabilidade de inovação e internacionalização. 

Logo, à medida que aumenta o tamanho da empresa também aumenta a 

probabilidade de ambas, sendo este o nível mais alto. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Enfim, com a elaboração deste perfil encerra-se a discussão de resultados e na próxima 

seção serão realizadas as considerações finais deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“É parte da atitude científica que os pronunciamentos da ciência não reivindiquem serem 

certos, mas apenas os mais prováveis com base nas evidências atuais.” 

Bertrand Russell (1953, p.89) 

 

Ao final deste estudo acredita-se que os objetivos propostos foram atingidos, uma vez 

que utilizando os dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019a) e por meio da 

técnica estatística de redes bayesianas foi possível identificar o perfil do empreendedor que 

aumenta a probabilidade de inovação e internacionalização de empresas iniciantes (TEA) e 

também de empresas estabelecidas (EST).  

Além disso, o presente estudo conseguiu aprofundar no entendimento da relação entre 

os temas internacionalização, inovação e empreendedorismo, contribuindo para preencher uma 

lacuna identificada nos estudos sobre born globals, novos empreendimentos internacionais 

(INVs) e empresas de internacionalização precoce, conforme destacado por alguns autores 

(GRAY; FARMINER, 2014; HAGEN; DENICOLAI; ZUCCHELLA, 2014; ROMANELLO; 

CHIARVESIO, 2019). Além disso, foi possível comparar um grupo de empresas iniciantes, que 

podem ter características de born globals, com um grupo de empresas estabelecidas, conforme 

sugerido por outros autores (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015; ZANDER; MCDOUGALL-

COVIN; ROSE, 2015). 

Deste modo, ao final deste estudo é possível concluir que há um perfil do empreendedor 

para a inovação e internacionalização de empresas iniciantes e estabelecidas. Este perfil 

aumenta as chances destas empresas inovarem e internacionalizarem. As características que 

compõem este perfil são as seguintes: homem de idade variada; com renda familiar alta; com 

nível educacional superior ou mais; com motivação empreendedora por oportunidade; com 

expectativa de crescimento com geração acima de 11 empregos; e tamanho da empresa com 11 

empregados ou mais.  

Além deste perfil, algumas outras descobertas merecem ser destacadas aqui, por 

exemplo, com relação a renda familiar há pequenas variações entre os dois grupos, mas percebe-

se a predominância de uma maior probabilidade para rendas média e alta para ambos os grupos 

de empreendedores. Os estudos anteriores afirmam que relação entre renda familiar e 

empreendedorismo é positiva (por exemplo, EVANS; JOVANOVIC, 1989; KNIGHT, 1921) e 

também é positiva com o crescimento do negócio (por exemplo, CASSAR, 2006; REYNOLDS, 
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2009), o que foi confirmado neste estudo. Porém, não foi encontrado pesquisas que abordassem 

a relação da renda familiar com a inovação e internacionalização. Portanto, nesta questão, este 

estudo trouxe uma contribuição teórica, mostrando que uma maior renda familiar aumenta a 

probabilidade de inovação e internacionalização. 

Com relação ao gênero, os TEA têm um pequeno aumento da probabilidade para o 

gênero feminino em comparação ao grupo dos EST, o que pode ser um indício do aumento da 

probabilidade do empreendedorismo feminino no século XXI, já que os TEA são negócios com 

até 3,5 anos e a amostra compreende o período de 2005 a 2015. Além deste resultado, o estudo 

trouxe uma contribuição teórica ao complementar as conclusões de Alves et al. (2017) sobre 

empreendedores nascentes, mostrando que homem também tem maior probabilidade de inovar 

e internacionalizar nos TEA e EST, mas que a diferença de gênero é menor para a probabilidade 

de internacionalização do que na probabilidade de empreender.  

Por outro lado, há algumas diferenças que podem ser destacadas em outras 

características. No que se refere ao nível educacional os TEA apresentam maiores 

probabilidades para os níveis mais altos de escolaridade quando comparados com os EST. Já a 

probabilidade para idade é bem diferente entre os dois grupos, predominando taxas mais altas 

para mais os jovens entre os TEA e o oposto para EST, os quais apresentam probabilidades 

mais altas para os mais velhos. É possível inferir que o perfil etário diferente dos dois grupos 

explique essa diferença de escolaridade, ou seja, o nível educacional reflete uma situação 

geracional, onde os mais jovens têm mais acesso à educação. No que diz respeito a motivação 

empreendedora também há uma diferença expressiva de probabilidades entre os dois grupos, 

os TEA apresentam taxas mais elevadas para a motivação por oportunidade e para parcialmente 

por oportunidade em relação aos EST. Estes resultados podem estar refletindo as característica 

dessa geração denominada de jovens millennial  (GREENBERG; WEBER, 2008; TWENGE, 

2013), ou seja, a maioria da amostra dos TEA. Enfim, apesar destas características serem 

amplamente estudadas acredita-se que houve também uma contribuição teórica ao quantificar 

essas probabilidades e mostrar as diferenças entre os dois grupos.  

Além destas, a pesquisa identificou também diferenças marcantes com relação a 

inovação entre os dois grupos. Os TEA apresentam taxas mais elevadas para a probabilidade 

de realizar alguma ou muita inovação do que os EST. Da mesma forma, a probabilidade de 

internacionalização também é maior para o grupo dos TEA, o que parece ser um indício de o 

surgimento de um novo perfil empreendedor, mais voltado para inovação e internacionalização, 

com algumas características semelhantes as born globals (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015; 
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ZUCCHELLA; PALAMARA; DENICOLAI, 2007). No que se refere a inovação, mesmo com 

taxas mais altas para os TEA, os resultados demonstram que ela também aumenta a 

probabilidade de internacionalização dos EST, podendo ser considerada como essencial para 

os dois grupos de empreendedores. Portanto, foi possível contribuir teoricamente para área de 

empreendedorismo internacional ao identificar esse perfil voltado para a inovação.    

Com relação ambição do empreendedor, medida pela expectativa de crescimento para 

os próximos cinco anos, os TEA também apresentam probabilidades mais elevadas para as 

categorias de geração de mais empregos, quando comparadas com os EST. A partir desses 

resultados pode-se inferir que os TEA demonstram ser mais ambiciosos dos que os EST, o que 

também pode ser uma decorrência desta geração mais jovem, millennial (GREENBERG; 

WEBER, 2008; TWENGE, 2013). Além disso, o estudo identificou que além da inovação, essa 

expectativa de crescimento ou ambição do empreendedor tem um papel determinante para a 

internacionalização. Sendo assim, essa característica que diferencia os empreendedores mais 

arrojados dos demais (HERMANS et al., 2015), também influência mais na inovação e 

internacionalização do que a motivação por oportunidade. Enfim, estas conclusões sobre a 

ambição do empreendedor podem ser consideradas contribuições teóricas para área, já que não 

foi encontrado estudos anteriores com resultados semelhantes.   

Ao final deste estudo é possível apresentar algumas implicações gerenciais para 

contribuir com os atuais e futuros empreendedores. Primeiramente, os resultados demostram a 

importância de se investir na formação acadêmica e a realização de inovação para aqueles que 

desejam conquistar novos mercados fora dos seu país de origem. Em segundo lugar, os 

resultados mostram também que o empreendedor não precisa desenvolver necessariamente 

inovações muito sofisticadas, o que possibilita a inferência de que algumas inovações 

incrementais podem ser suficientes, em muitos casos, para a internacionalização do negócio. 

Em terceiro lugar, os empreendedores que tem maior expectativa de crescimento devem investir 

em inovação e internacionalização, pois os resultados demostram que essa ambição canalizada 

nestas duas áreas possibilita um aumento expressivo na probabilidade de ambas.   

Além destas, pode-se incluir também implicações para as políticas e gestão pública, 

onde os investimentos em educação podem contribuir para uma maior probabilidade de 

inovação e internacionalização dos empreendedores. Da mesma forma, a criação de programas 

governamentais voltados para fomentar a inovação devem também fomentar a entrada em 

mercados estrangeiros. Portanto, programas que unem a inovação com a internacionalização 

podem trazer mais ganhos para as empresas e sociedade.  
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Dentre as limitações deste estudo, destaca-se a ausência de alguns países na amostra. 

No entanto, com o objetivo de minimizar essa limitação utilizou-se a estratégia de analisar um 

período relativamente longo de 11 anos, o que alcançou um número maior de países, 107 ao 

todo. Com relação as variáveis utilizadas, houve limitações por falta de dados (missing values), 

mas esse problema também foi minimizado pelo expressivo número de respondentes 

analisados: 114.288 de TEA e 136.435 de EST. Neste sentido, outras variáveis interessantes, 

como por exemplo, setor da empresa poderiam ter sido incluídas neste estudo se não fosse uma 

mudança de classificação realizada neste período de 2005 a 2015 pelo GEM (2019a).       

Para concluir, este estudo traz algumas implicações acadêmicas, especialmente para a 

área de empreendedorismo internacional. Neste sentido, os resultados evidenciaram a 

importância da análise em conjunto da inovação e internacionalização. Logo, ao pesquisar 

internacionalização os pesquisadores deveriam considerar incluir também pelo menos uma 

variável sobre inovação nos seus estudos. Desta forma, este estudo reforça a inclusão do termo 

inovação nas definições de empreendedorismo internacional como alguns autores importantes 

já tem feito, por exemplo (COOMBS; SADRIEH; ANNAVARJULA, 2009; MCDOUGALL; 

OVIATT, 2000, 1997). Além disso, seria relevante que os pesquisadores de inovação também 

introduzissem alguma variável sobre internacionalização nas suas pesquisas.     

Finalizando, fica a sugestão de incluir em futuros estudos de empreendedorismo 

internacional uma variável para medir a ambição do empreendedor e também que se façam mais 

estudos sobre a influência dessa caraterística na inovação e internacionalização. Talvez fosse o 

caso de realizar estudos qualitativos. Outra sugestão é decorrência de uma dúvida que pode ser 

expressa na seguinte pergunta: por que a realização de alguma inovação ou muita inovação tem 

praticamente o mesmo efeito na probabilidade de internacionalização? Além desta sugestão, 

uma outra seria a realização do mesmo estudo por país ou em um grupo menor de país, o que 

poderia gerar resultados interessantes para comparação com este estudo.  

Por último, tem-se a sugestão de usar a técnica de redes bayesianas em futuros estudos 

dá área. Trata-se um método dinâmico único que possibilita fazer análises probabilísticas  de 

informações em qualquer direção na rede (BAYESFUSION, 2019; PEARL, 1988; SPIRTES; 

GLYMOUR; SCHEINES, 1993). As redes bayesianas tem sido adotadas para análise de dados 

em várias áreas científicas (GLYMOUR; ZHANG; SPIRTES, 2019). Entretanto, na área de 

empreendedorismo internacional não foi encontrado pesquisadores aplicando-a. Logo, a 

utilização da rede bayesiana neste estudo contribuiu metodologicamente para avanço do 

conhecimento da área e serve de referência para futuros estudos.   
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APÊNDICE A - Composição da amostra do GEM por ano e país 

 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

África do Sul 3.268 3.248   3.270 3.135 3.279 3.178 2.928 3.450 3.789 3.130 32.675 

Alemanha 6.577 4.049   4.751 6.032 5.552 4.260 4.300 5.996 4.311 3.842 49.670 

Angola       1.518   2.167   2.636 2.146 2.137   10.604 

Arábia Saudita         2.000 2.000           4.000 

Argélia         2.000   3.427 4.995 2.500 12.922   25.844 

Argentina 2.008 2.007 2.018 2.031 2.008 2.001 2.000 2.018 2.200 2.500 3.000 23.791 

Austrália 2.465 2.518       2.000 2.000     2.177 2.000 13.160 

Áustria 2.197   2.002         4.583   4.586   13.368 

Bangladesh             2.000         2.000 

Barbados             2.928 2.055 2.355 2.000 2.000 11.338 

Bélgica 4.047 2.001 2.028 1.997 3.989 2.000 1.852 2.010 2.001 2.004 2.022 25.951 

Belize                   2.084   2.084 

Bolívia       2.000   3.524       2.590   8.114 

Bósnia e 

Herzegovina 
      2.028 2.000 2.000 2.277 2.001 2.004 2.015   14.325 

Botsuana               2.003 2.204 2.156 2.200 8.563 

Brasil 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 2.000 46.000 

Bulgária                     2.002 2.002 

Burkina Faso                   2.850 2.325 5.175 

Camarões                   2.087 2.548 4.635 

Canadá 6.418 2.038             3.286 2.479 3.561 17.782 

Catar                   4.272   4.272 

Cazaquistão     2.000             2.099 2.106 6.205 

(Continua) 

1
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 (Continuação) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Chile 1.997 2.007 4.008 2.000 5.000 7.195 7.195 2.420 6.703 6.212 6.231 50.968 

China 2.109 2.399 2.666   3.608 3.677 3.690 3.684 3.634 3.647 3.822 32.936 

Cingapura 3.876 4.011         2.000 2.001 2.000 2.006   15.894 

Cisjordânia e Faixa 

de Gaza 
        2.080 1.992   2.000       6.072 

Colômbia   2.001 2.102 2.001 2.055 11.029 10.374 6.471 3.400 3.691 3.686 46.810 

Coreia do Sul       2.000 2.000 2.001 2.001 2.000 2.000   2.000 14.002 

Costa Rica           2.003   2.041   2.057   6.101 

Croatia 2.000 2.000 2.000 1.996 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21.996 

Dinamarca 2.010 10.000 2.001 2.012 2.012 1.957 2.015 2.217   2.008   26.232 

Egito       2.636   2.769   2.501     2.512 10.418 

El Salvador               2.180   2.014   4.194 

Emirados Árabes 

Unidos 
  2.001 2.180   2.056   3.029         9.266 

Equador       2.142 2.200 2.077   2.004 2.030 2.040 2.120 14.613 

Eslováquia             2.000 2.000 2.007 2.000 2.003 10.010 

Eslovênia 3.016 3.008 3.020 3.019 3.030 3.012 2.009 2.010 2.002 2.004 2.009 28.139 

Espanha 19.384 28.306 27.880 30.879 28.888 26.388 17.500 21.900 24.600 25.000 24.300 275.025 

Estados Unidos 2.021 3.093 2.166 5.249 5.002 4.000 5.863 5.542 5.698 3.273 3.000 44.907 

Estônia               2.004 2.004 2.357 2.301 8.666 

Etiópia               3.005       3.005 

Filipinas   2.000             2.500 2.000 2.000 8.500 

Finlândia 2.010 2.005 2.005 2.011 2.004 2.006 2.011 2.038 2.005 2.005 2.007 22.107 
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 (Continuação) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

França 2.005 1.909 2.005 2.018 2.019 2.012 2.009 4.003 2.002 2.005   21.987 

Gana           2.447   2.222 2.100     6.769 

Georgia                   2.016   2.016 

Grécia 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22.000 

Guatemala         2.190 2.285 2.398   2.142 2.158 2.181 13.354 

Hong Kong     2.058   2.000             4.058 

Hungria 2.878 2.500 1.500 2.001 2.000 2.000 2.002 2.000 2.000 2.003 2.000 22.884 

Iémen         2.065             2.065 

Índia   1.999 1.662 2.032       2.700 3.000 3.360 3.413 18.166 

Indonésia   2.000             4.500 5.520 5.620 17.640 

Irã       3.124 3.350 3.359 3.352 3.178 3.637 3.352 3.234 26.586 

Irlanda 2.000 2.008 2.007 2.001   2.000 2.002 2.000 2.002 2.000 2.001 20.021 

Islândia 2.002 2.001 2.002 2.002 2.005 2.001           12.013 

Israel     2.019 2.030 2.073 2.007   2.007 2.039   2.055 14.230 

Itália 2.001 1.999 2.000 3.000 3.000 3.000   2.000 2.052 2.000 2.000 23.052 

Jamaica 2.180 3.669   2.407 2.012 2.298 2.047 2.003 2.246 2.637   21.499 

Japão 2.000 2.000 1.860 2.001 1.600 2.006 2.004 2.010 2.000 2.006   19.487 

Jordânia         2.006             2.006 

Kosovo                   2.000   2.000 

Letônia 1.964 1.958 2.000 2.011 2.003 2.001 2.000 2.000 2.000   2.004 19.941 

Líbano         2.000           2.600 4.600 

Líbia                 2.246     2.246 

Lituânia             2.003 2.003 2.000 2.000   8.006 

Luxemburgo                 2.005 2.074 2.016 6.095 
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 (Continuação) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Macedônia       2.000   2.002   2.003 2.000   2.001 10.006 

Malásia   2.005     2.002 2.010 2.053 2.006 2.000 2.000 2.000 16.076 

Malawi               2.006 2.094     4.100 

Marrocos         1.500           2.061 3.561 

México 2.011 2.015   2.605   2.605 2.511 2.516 2.801 2.587 4.643 24.294 

Montenegro           2.000           2.000 

Namíbia                 2.000     2.000 

Nigéria             2.080 2.651 2.604     7.335 

Noruega 2.015 1.999 1.996 2.049 2.029 2.002 2.001 2.000 2.000 2.000 2.000 22.091 

Nova Zelândia 1.003                     1.003 

Países Baixos 3.582 3.535 3.539 3.508 3.003 3.502 3.500 3.501 3.005 2.260 2.258 35.193 

Panamá         2.000   2.001 1.998 2.004 2.005 2.000 12.008 

Paquistão           2.007 2.002 2.000       6.009 

Peru   1.997 2.000 2.052 2.021 2.108 2.010 2.071 2.075 2.078 2.078 20.490 

Peru   2.417 2.400 2.400   2.401 2.401 2.401 33.287     47.707 

Polônia             2.000 2.003 2.000 2.001 2.000 10.004 

Porto Rico     1.998           2.000 2.000 2.000 7.998 

Portugal     2.023     2.002 2.011 2.001 2.003 2.005 2.005 14.050 

Reino Unido 11.203 43.033 41.829 8.000 30.003 3.000 2.000 2.000 11.017 2.007 9.405 163.497 

República Checa   2.001         2.005   5.009     9.015 

República 

Dominicana 
    2.081 2.019 2.007             6.107 

Roménia     2.046 2.206 2.093 2.235 2.028 2.004 2.021 2.001 2.002 18.636 
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(Conclusão) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Rússia   1.894 1.939 1.660 1.695 1.736 7.500 3.541 2.029 2.001   23.995 

Senegal                     2.363 2.363 

Sérvia     2.200 2.297 2.300             6.797 

Síria         2.002             2.002 

Suécia 2.002 2.003 2.001     2.492 3.101 2.500 2.506 2.508 5.024 24.137 

Suíça 5.456   2.148   2.024 2.002 2.000 2.003 2.003 2.426 2.424 22.486 

Suriname                 2.290 2.200   4.490 

Tailândia 2.000 2.000 2.000       2.000 3.000 2.362 2.059 3.000 18.421 

Taiwan           2.001 2.012 2.009 2.007 2.000 2.000 12.029 

Tonga         1.184             1.184 

Trinidad e Tobago           2.016 2.008 2.029 2.036 2.004   10.093 

Tunísia         2.000 2.001   2.000     2.001 8.002 

Uganda         2.095 2.267   2.343 2.513 2.112   11.330 

Uruguai   1.997 2.000 2.027 2.001 2.034 2.074 2.016 2.010 2.006 2.165 20.330 

Vanuatu           1.182           1.182 

Venezuela 2.000   1.794   1.693   2.000         7.487 

Vietnã                 2.000 2.000 2.000 6.000 

Zâmbia           2.039   2.157 2.099     6.295 

Total por ano 117.705 171.631 155.183 134.990 181.074 175.689 162.724 196.432 244.471 214.763 181.281 1.935.943 
 

Fonte: Elaborados a partir de dados do GEM (2019a) 
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ANEXO A - Algoritmo de aprendizagem PC 

 

 

Fonte: Spirtes, Glymour e Scheines (1993, p.84-85) 
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ANEXO B - Software GeNIe Modeler 

 

 

 
 

 
 


