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RESUMO 
 

O risco é um fator relevante em vários níveis de atividade internacional, seja no 
ingresso a novos mercados ou a mudança de estratégia. Embora haja estudos 
identificando os riscos no processo de internacionalização, são raras as 
pesquisas que avaliam quais riscos efetivamente são considerados pelos 
gestores, restando inexplorada a investigação dos constructos por eles 
utilizados para analisá-los e ponderá-los em processos de internacionalização. 
Diante do exposto, este estudo objetiva analisar a relação das características 
sociodemográficas e cognitivas dos gestores quanto à percepção do risco no 
grau de internacionalização. Este estudo visa avançar nesta compreensão em 
torno do eixo de fatores que podem afetar o processo de internacionalização 
das organizações. Assim, do ponto de vista teórico, a pesquisa apresenta as 
seguintes contribuições: primeiro, o estudo sobre o risco se expandirá para 
além da tendência tradicional e é possível afirmar que estes estudos em 
processos de internacionalização contribuirão para a ampliação dos 
conhecimentos neste campo. Segundo, objetiva esclarecer os antecedentes 
que influenciam a percepção de risco, verificando a relação entre as 
características individuais dos gestores e a percepção de risco individual. E 
terceiro, o estudo retoma aos níveis individuais, para, então, compreender 
claramente a influência destes executivos na decisão pelo processo e grau de 
internacionalização. Para tanto, optou-se como lente teórica a teoria 
comportamental de internacionalização, visto que esta dissertação tem como 
objeto de estudo os gestores de micro, pequenas e médias exportadoras 
paranaenses. Realizou-se uma survey com 176 gestores. O instrumento 
utilizado nesta pesquisa foi organizado a partir de escalas de 5 instrumentos. A 
avaliação das escalas de medição foi realizada por meio de Análise Fatorial 
Exploratória e confirmada pela Análise Fatorial Confirmatória. Para avaliar os 
processos causais entre as variáveis, foi utilizado a modelagem de equações 
estruturais. Os resultados apresentaram algumas diferenças quando 
confrontados com a literatura existente. As características sociodemográficas 
dos gestores não afetam diretamente a percepção de risco como foi apontado 
anteriormente por outros estudos, mas essa relação é mediada pelo estilo 
cognitivo deliberativo deste gestor. Ademais, somente os estilos cognitivos, 
intuitivo ou deliberativo, possuem relação com a tolerância à ambiguidade, não 
havendo uma relação estatisticamente significante entre as características 
sociodemográficas e a tolerância à ambiguidade. Entretanto, como o esperado, 
a percepção de risco afeta o grau de internacionalização, corroborando estudos 
anteriores. As relações propostas pela literatura podem não ter ocorrido devido 
às diferenças ambientais e culturais dos outros países em que esses 
constructos foram analisados individualmente ou alguma de suas partes. 
Assim, recomenda-se futuros estudos que abordem essa relação em outras 
maneiras de internacionalização, ou que incluam novas variáveis no modelo, 
corroborando os achados deste estudo ou, ainda, contribuindo com novos 
esclarecimentos. O que se pode afirmar é que, de fato, as características dos 
gestores afetam a percepção do risco e consequentemente o grau de 
internacionalização da organização. 
 
Palavras-chaves: Risco. Percepção do Risco. Internacionalização. Grau de 
Internacionalização. 



 

 

ABSTRACT 
 
Risk is a relevant factor in multi-level international activities, both in ingress to 
new markets or in strategy change. Though there are studies identifying risks 
on the internationalization process, there are few researches that evaluate 
which risks effectively are considered by the managers, remaining unexplored 
the investigation of the constructs used to analyze and weigh by them in 
internationalization processes. Therefore, this study investigates the relation of 
the socio demographic and cognitive characteristics of the managers as the 
perception of risk in the degree of internationalization. This study aims to 
advance the understanding about the axis of factors that can affect the process 
of internationalization of organizations. Thus, from a theoretical point of view, 
the research presents the following contributions: first, the study of the risk will 
expand beyond the traditional trend and we can assert that these studies in 
internationalization processes will contribute to the expansion of knowledge in 
this field. Second, objectively clarify the antecedents that influence the 
perception of risk by checking the relationship between the individual 
characteristics of managers and the individual risk perception. And third, the 
study takes the individual levels, to then clearly understand the influence of 
these executives in the decision process and the degree of internationalization. 
For this purpose, it chose as a theoretical lens the behavioral theory of 
internationalization, as this work aims to study the managers of micro, small and 
medium exporters at Paraná. One survey was made with 176 managers. The 
instrument used was organized from scales of 5 instruments. The evaluation of 
measurement scales was performed using Exploratory Factor Analysis and 
confirmed by Confirmatory Factor Analysis. To evaluate the causal processes 
between variables, was used the structural equation modeling. The results 
showed some differences when faced with the existing literature. The 
sociodemographic characteristics of the managers do not directly affect the 
perceived risk as was pointed out earlier by other studies, but this relationship is 
mediated by the cognitive style deliberated from the manager. Moreover, only 
intuitive or deliberative cognitive styles, are related to tolerance to ambiguity, 
with no statistically significant relationship between sociodemographic 
characteristics and tolerance to ambiguity. However, as expected, the risk 
perception affects the degree of internationalization, corroborating previous 
studies. The relations proposed by the literature cannot be due to ambience and 
cultural differences of other countries where these constructs were analyzed 
individually or some of its parts. Therefore, it is recommended that future 
studies discuss this relation in other ways of internationalization, or that include 
new variables in the model, confirming the findings of this study, or even 
contributing with further clarification. What can be affirmed is that, in fact, the 
characteristics of managers affect the perception of risk and consequently the 
degree of internationalization of the organization. 
 
Keywords: Risk. Risk perception. Internationalization. Degree of 
internationalization.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Nota-se que o interesse pelas ações internacionais da gestão 

organizacional vem crescendo ao longo dos anos, dado que este fenômeno se 

trata de um desafio para os governos, instituições e para as próprias 

organizações (GUEDES; FARIA, 2010). Um dos possíveis desafios da 

internacionalização pode estar nas diferenças entre o mercado nacional e o 

internacional, uma vez que podem se distinguir devido à cultura, o idioma, as 

leis, as políticas e/ou pelos cenários econômicos (MILLIMAN, GLINOW, 

NATHAN, 1991). 

 Em função dessas peculiaridades existentes, há a possibilidade da 

organização presenciar riscos nas operações internacionais que outrora não 

existiam naquelas nacionais, tais como riscos de guerras, epidemias, 

financeiros, políticos, entre outros (RAMOS, 2007; WELCH; WELCH, 2004). 

 Enquanto alguns estudos começaram, então, a apresentar medidas de 

risco que tratavam da relação entre a organização e este fator, surgiram outros 

que abrangiam a relação risco e gestor (BROMILEY; RAU, 2010). Destarte, um 

essencial componente na avaliação do risco organizacional é a percepção 

deste risco pelo gestor. Deparando-se com situações arriscadas, seja nacionais 

ou internacionais, a percepção do risco envolvido tem impacto nas estratégias 

adotadas (GUPTA; GOVINDARAJAN, 2002). 

As características individuais de cada gestor exercem certa influência na 

percepção dos contextos arriscados (ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO; 

JONES, 2007). MacCrimmon e Wehrung (1990) concluíram em sua pesquisa 

que certas características dos gestores propiciam um maior aceite de situações 

arriscadas, enquanto outras fazem com que eles evitem situações percebidas 

como arriscadas. 

É interessante, desta maneira, voltar o foco para estudos acerca da 

percepção do risco, em razão do seu impacto sobre o comportamento dos 

decisores. As diferentes percepções podem fazer com que os gestores neguem 

a incerteza, superestimem ou subestimem os riscos, e exibam uma confiança 

indevida em seus julgamentos, conhecimentos e capacidades de se trabalhar 

sob condições de risco (MONROE, 1976; SLOVIC; FISCHHOFF; 
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LICHTENSTEIN, 1980; ALLMAN, 1985; MARCH; SHAPIRA, 1987; RAO; 

MONROE, 1988; ACEDO, 2003). 

Ademais, o entendimento do ambiente internacional é produto das 

percepções individuais dos gestores. Sendo assim, é significativo um estudo da 

relação das características dos indivíduos na percepção dos riscos em 

processos de internacionalização, enfatizando o nível individual, como 

consequência da influência que o mesmo exerce nas ações organizacionais 

(LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). 

Em particular, este estudo analisa as micro, pequenas e médias 

empresas, visto a forte influência dos gestores em organizações deste porte 

(WIKLUND; SHEPHERD, 2003). Nesse sentido, pode-se argumentar que a 

relação entre as características dos gestores e as ações organizacionais é 

geralmente mais direta nessas empresas, o que justifica a escolha desse 

recorte de organizações exportadoras paranaenses (BOUCKENOOGHE et al, 

2005; ESFRIA; VAN DEN BROECK, 2008 ; HISRICH, 2000; MARCATI et al, 

2008, ACEDO; GALAN, 2011). 

No que tange a tomada de decisão desses gestores, o risco pode 

apresentar relevância na deliberação de vários níveis de atividade 

internacional, sobretudo em situações que as empresas se envolvem em novas 

atividades, tais como a entrada em novos mercados tendo a possibilidade de 

escolher quaisquer modos de operação, ou em situações de mudança de 

estratégias internacionais. Nos estágios iniciais de internacionalização, muitas 

empresas sofrem pela falta de informação e conhecimento acerca do mercado 

internacional alvo, além da carência de experiências, acentuando, desta forma, 

a percepção de risco (LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). 

O Brasil, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (2015), possuía em 2013 o total de 18.795 exportadoras, 

enquanto no ano posterior o número de organizações exportadoras foi de 

19.250 organizações, totalizando um crescimento de 2,3%. Embora o número 

de organizações que internacionalizam seja expressivo em território nacional, 

bem como em outras nações, há pouco entendimento sobre como os riscos, 

percebidos pelos gestores, afetam o grau de internacionalização (LIESCH; 

WELCH; BUCKLEY, 2011). 
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Ainda, Singh (2009) destaca a importância do aprofundamento dos 

estudos sobre a internacionalização com foco em mercados emergentes. Para 

o autor, em função da característica mutável do comércio internacional e do 

papel exercido pela exportação para que empresas dos países emergentes 

conquistem mercados globais, é relevante pesquisar o tema em economias 

emergentes, pois tais economias apresentam características únicas do 

ambiente externo. Além disso, o processo de internacionalização das 

organizações de países emergentes, como o Brasil, ainda é um eixo carente de 

pesquisas e esclarecimentos (CUERVO-CAZURRA; GENC, 2008; MADHOK; 

KEYHANI, 2012; MARTIGNAGO; CÁRIO; ALPERSTEDT, 2015). 

Resgatando o que foi mencionado e revisitando o estado da arte, 

pressupõe-se que as características dos gestores afetam sua percepção sobre 

o risco, bem como estas percepções afetam o grau de internacionalização. 

Entretanto, estudos sobre essas três variáveis em uma relação ainda são 

vagos (BROMILEY; RAU, 2010). Desta forma, o problema de pesquisa que 

guiará o presente estudo é: 

“Qual a relação entre as características sociodemográficas e cognitivas 

dos gestores e sua percepção do risco na internacionalização?” 

 

1.1  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral do trabalho, portanto, é “analisar a relação das 

características sociodemográficas e cognitivas dos gestores quanto à 

percepção do risco na internacionalização”. 

Considerando-o, determinam-se os objetivos específicos: 

a) adaptar e validar um modelo de medida do grau de risco percebido; 

b) identificar as características dos gestores; 

c) compreender a relação entre essas características e a percepção acerca 

o risco analisando o grau de internacionalização. 
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1.2  JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

 

A literatura de riscos, embora este fator esteja presente no cotidiano dos 

indivíduos, fora pouco explorada pelos pesquisadores em comparação a outras 

temáticas como o empreendedorismo (ROSOLEN et al., 2014).  

Na literatura internacional, em uma análise realizada entre os anos de 

2000 a 2012 em 15 periódicos estrangeiros, a produção sobre a temática risco 

teve maior volume em 2011, chegando a serem publicados 135 artigos, 

enquanto em 2012 teve uma queda brusca, com apenas 79 publicações 

(POLO; PEIXE; GALEGALE, 2013). 

 Ademais, aponta-se que estes estudos são focados em riscos muitos 

específicos, principalmente financeiros. Como corrobora o estudo bibliométrico 

realizado em relação ao intervalo dos anos que compreendem 2008 e 2010, 

ressalta-se que em eventos nacionais, a produção restringe-se a abordagem 

de riscos ambientais, de crédito, de investimento e de negócio (BOTINHA et al., 

2012). Portanto, conclui-se que este campo está ainda em desenvolvimento, e 

essencialmente, novas abordagens sobre o risco, como no processo de 

internacionalização, são necessários para ampliar o escopo. 

Outra lacuna reside no conhecimento sobre os fatores que influenciam a 

percepção de risco (KEIL et al., 2000). Há pouca compreensão de como os 

empresários e gestores abordam o risco e que heurística, isto é, qual o 

processo para solucionar o problema que de fato empregam em sua tomada de 

decisão (LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). 

Já em relação à literatura de internacionalização, há mais ênfase na 

perspectiva da organização, baseado na teoria comportamental da firma 

(CYERT; MARCH, 1963; LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011), embora haja 

algum foco em percepções individuais em diversos estudos, especialmente em 

algumas das pesquisas sobre exportação (FREEMAN et al., 2006). Em geral, 

há, portanto, pouco esclarecimento sobre este ponto, sem especificação do 

movimento entre os níveis individuais para os níveis organizacionais no que diz 

respeito a riscos.  

Contribuindo, Miller (2007, p. 70) observou que "a pesquisa de risco 

baseada (...) na teoria comportamental da firma (...) se refere a constructos no 
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nível organizacional para explicar a tomada de riscos. Poucos pesquisadores 

de risco (...) reúnem os níveis individuais e organizacionais de análise em sua 

teorização e pesquisa empírica". Desta maneira, faz-se necessário à volta a 

estudos em níveis individuais, para, então, compreender claramente a 

influência destes executivos na decisão pelo processo e grau de 

internacionalização. 

Deste modo, este estudo visa avançar nesta compreensão em torno do 

eixo de fatores que afetam o processo de internacionalização da organização. 

Assim, do ponto de vista teórico, a pesquisa apresenta as seguintes 

contribuições: primeiro, o estudo sobre o risco se expandirá para além da 

tendência tradicional focada nos financeiros e é possível afirmar que estes 

estudos em processos de internacionalização contribuirão para a ampliação 

dos conhecimentos neste campo. Segundo, objetiva esclarecer os 

antecedentes que influenciam a percepção de risco, verificando a relação entre 

as características individuais dos gestores e a percepção de risco individual. E 

terceiro, o estudo retoma aos níveis individuais, para, então, compreender 

claramente a influência destes executivos na decisão pelo processo e grau de 

internacionalização.  

Em relação aos benefícios práticos da pesquisa, aponta-se que os 

gestores das organizações possuem determinada liberdade para decidir em 

benefício destas. Oportunidades e ameaças são interpretadas por estes 

agentes que determinam a ação a ser tomada. Desta forma, suas 

características pessoais refletirão de alguma forma nessas escolhas.  Seguindo 

esta vertente, Hambrick e Mason (1984) indicaram que várias características 

dos gestores influenciam diretamente nos resultados da organização.  

Assim, o sucesso empresarial está, entre outros fatores, associado as 

características do gestor escolhido pela organização. MacCrimmon e Wehrung 

(1990) em seu estudo sobre as características dos tomadores de riscos 

concluíram que os executivos mais bem sucedidos foram os maiores 

tomadores de risco. Os indivíduos que auferem o ápice no mercado, e 

consequentemente, transformam suas organizações em referência, assumem e 

trabalham os riscos apresentados. O gestor que não os assume provavelmente 

não obterá resultados semelhantes. 
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No que concerne a entrada em mercados internacionais por empresas 

brasileiras, o projeto de pesquisa "Gestão empresarial para internacionalização 

das empresas brasileiras" (Ginebra) realizado pela USP, com o apoio da 

FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo), no 

período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2010, levantou e analisou as 

informações das atividades e processos que ocorrem neste período. 

Constatou-se que as empresas brasileiras enfrentam alguns obstáculos 

durante a tentativa de se internacionalizar, como a falta de tradição em 

negócios fora do país e a carência do domínio do idioma estrangeiro (REYNOL, 

2010). 

Essa falta de tradição e o protecionismo existentes provavelmente não se 

diferem muito desde o período analisado pelo projeto quando se trata da 

situação vigente. Uma deficiência básica quando se refere ao comércio exterior 

é o isolamento brasileiro. Enquanto os países procuram estabelecer novos 

acordos de livre comércio, como os bilaterais feitos pelo Chile ou outros 

acordos que estão em negociação como dos Estados Unidos e países 

asiáticos, o Brasil somente tem a possibilidade de negociar livremente com os 

países do bloco do Mercosul. Um novo acordo com a União Européia está em 

trâmite desde 1999 e sem previsão de finalização, além do empecilho de outros 

problemas internos que não beneficiam e promovem a internacionalização de 

produtos, como os custos elevados, mão de obra desqualificada e ineficiência 

(JÚNIOR, 2014). 

 O Plano Nacional de Exportação, ainda em planejamento, surge como 

uma resposta a essas dificuldades, segundo o Governo Federal. Tem como 

objetivo melhorar o acesso a mercados com acordos comerciais e de 

investimento, ampliar a promoção comercial, além da entrada de bancos 

privados na concessão de crédito ao exportador. No entanto, a arrecadação do 

governo será mantida e não haverá novas desonerações ou se tem 

conhecimento se as antigas, como o Reintegra, serão mantidas. Reclamações 

sobre a falta de competitividade no exterior pelos empresários não são 

abrangidas por este plano (RIBEIRO, 2015). 

Para investir no exterior, pequenas e médias empresas brasileiras 

enfrentam diversas barreiras. Os obstáculos que dificultam a 

internacionalização estão dentro das operações organizacionais, bem como 
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nos países de origem e de mercado alvo. Os problemas mais recorrentes 

internos são a competência da gestão e a falta de experiência internacional. 

Pequenas e médias empresas também se deparam, com maior intensidade 

que as grandes, de certa privação de informações acerca de oportunidades de 

investimento, assim como acerca do ambiente do país estrangeiro. Tais 

privações como o desconhecimento sobre o sistema jurídico e de 

regulamentação no país de destino são recorrentes, ademais do acesso 

restrito, da dificuldade de obter financiamentos e das diversidades culturais 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR, 2015).  

Esse fato pode ser uma justificativa para que pesquisas que se propõe a 

verificar o grau de internacionalização organizacional baseiem-se nas com 

porte mais avantajado (FLEURY; FLEURY, 2004). Sendo assim, de forma 

prática, este trabalho se justifica pela contribuição para que os investidores e 

responsáveis pelas organizações, não importando o porte, saibam como 

implementar e estimular iniciativas de gestão que auxiliem no desenvolvimento 

efetivo das características e conhecimentos dos gestores e que afetam a 

expansão organizacional.  

Apesar dos primeiros movimentos de internacionalização terem se 

iniciado na década de 1970, somente recentemente as empresas brasileiras 

começaram a realizar operações de investimento substanciais no exterior 

(FLEURY; FLEURY, 2011). Portanto, há ainda questionamentos sem respostas 

e este processo de internacionalização necessita de aprofundamento 

(CUERVO-CAZURRA, 2008; WELLS, 2009; RAMAMURTI, 2009; WILKINS, 

2010) especialmente na academia nacional onde o processo está em 

desenvolvimento gradativo e suas consequências, tanto para as empresas 

como para a nação, ainda é desconhecido (MARTIGNAGO; CÁRIO; 

ALPERSTEDT, 2015). Esta pesquisa avança nesta questão, ao sugerir um 

caminho para entender esta internacionalização, avaliando como as 

características individuais dos gestores podem afetar a percepção do risco em 

mercados externo sendo que, consequente a ótica de percepção, há expansão 

ou retração da organização nesse mercado. 
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Portanto, se a organização deseja se expandir para novos territórios, 

bem como prosperar em mercados arriscados, recomenda-se conhecer o perfil 

do gestor e sua tendência a exposição ao risco.  

A fim de construir o estudo dentro desta temática, a dissertação está 

separada em mais quatro capítulos. Logo no findar deste está a revisão da 

literatura, seguido pelos procedimentos metodológicos, análise e discussão dos 

resultados e, por último, as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Neste capítulo é apresentado o embasamento teórico que sustentará as 

análises deste estudo. 

Primeiramente, será apresentada as premissas da teoria da 

internacionalização, os modos de internacionalização, bem como os riscos 

encontrados nos processos de internacionalização organizacionais. 

A incerteza nos estudos organizacionais de estratégia também será 

abordada e seguida pelo fenômeno risco, além da percepção do gestor acerca 

deste risco inerente a uma situação. 

E, complementando o estudo, finda-se com a literatura sobre as 

características do gestor. Busca-se por meio desse referencial, abordado nas 

seções das próximas páginas, a fundamentação para se analisar, assim, a 

relação proposta no problema de pesquisa. 

 

2.1 TEORIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

As teorias sobre o processo de internacionalização da organização 

podem ser classificadas dentro de duas grandes vertentes. Oriundo dessa 

separação, as teorias podem ter natureza econômica ou organizacional, sendo 

que esta última também é conhecida como comportamental (HEMAIS; HILAL, 

2004). 

No âmbito da abordagem econômica, a ênfase encontra-se em variáveis 

macro e microeconômicas, assim como nacionais e internacionais, que 

influenciariam o processo de internacionalização das empresas. No que tange 

as informações disponíveis a decisão, o homem econômico, possuidor de 

racionalidade ilimitada, possui acesso irrestrito as informações, escolhendo, 

portanto, a solução ótima e racional (HEMAIS; HILAL, 2004).  

 As teorias econômicas difundidas são a teoria da internalização 

(COASE, 1937), a teoria do poder de mercado (HYMER, 1960), a teoria do 

ciclo de vida do produto no mercado internacional abordada inicialmente por 

Vernon (1966), e o Paradigma Eclético de Dunning (DUNNING, 1979). O 



21 

 

objetivo central destas teorias é o entendimento da introdução de filiais no 

mercado externo por organizações multinacionais. 

Quanto aos estudos na ótica comportamental, o processo de 

internacionalização deixa de ser somente debatido por aspectos econômicos e, 

desta forma, instaura-se uma análise alicerçada nos aspectos 

comportamentais. 

Os trabalhos seminais provenientes da perspectiva comportamental são 

os de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), Johanson e Vahlne (1977; 1990), 

e Welch e Luostarinen (1988). Nestes estudos, enfoca-se o processo gradual 

de internacionalização da firma, nas networks e em outros tópicos expostos 

pelos pesquisadores da Escola de Uppsala. 

A internacionalização, desta forma, seria “a consequência de um 

processo de ajustes incrementais entre as mudanças de condições da forma e 

de seu ambiente, mudança essas que expõem novos problemas e 

oportunidades” (HEMAIS; HILAL, 2004, p.29). Volta-se a atenção para a 

dinâmica comportamental, sendo um dos pilares o aumento sucessivo do 

comprometimento para com os mercados internacionais (PAIXÃO, 2012). 

A abordagem comportamental da organização no processo de 

internacionalização se encetou em um estudo realizado com quatro empresas 

suecas, sendo a Sandvik, a Atlas Copco, a Facit e a Volvo. Johanson e 

Wiedersheim-Paul (1975), os responsáveis pela pesquisa, analisaram o 

processo de internacionalização destas firmas com um corte longitudinal, 

descrevendo e debatendo quaisquer aspectos do processo que as 

transformaram, posteriormente, em grandes empresas multinacionais. 

Alguns anos após esse primeiro estudo, Johanson e Vahlne (1977), 

mediante seus esforços, contribuíram com o que é considerado a exploração 

destaque desta área. Apontaram que a escolha dos mercados externos em que 

se possivelmente internacionalizaria era pautada em duas características do 

mercado, isto é, o tamanho e a distância psíquica em relação ao mercado 

interno.  

A distância psíquica é, ainda segundo os autores, o conjunto dos fatores 

que dificultam o fluxo de informação entre os países em que se opera, tais 

como a diferença de idioma, a educação, as práticas empresariais, a cultura, os 

sistemas políticos e o desenvolvimento industrial. A minimização dos riscos 
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inerentes ao processo de internacionalização residiria, então, na escolha de 

países culturalmente próximos para se operar. Consequentemente, estes 

países também auferem mais recursos ao longo do processo de 

internacionalização, quando comparados a outros psiquicamente distantes 

(FORSGREN; HAGSTROM; PETER, 2007). 

Johanson e Vahlne (1977) não consideravam que esse processo de 

internacionalização se dava por meio de uma estratégia para alocação ótima 

de recursos como na vertente econômica, mas que a organização desfrutaria 

de um processo de ajustes incrementais frente à mudança de condições da 

forma e de seu ambiente. O risco percebido, assim, seria um produto do nível 

de conhecimento de mercado adquirido em virtude das operações da firma em 

determinado território estrangeiro. Precedente a esta redução de risco 

percebido, a organização objetiva o investimento de mais recursos disponíveis 

neste mercado agora conhecido. 

Este grau de conhecimento também pode ser medido como o nível de 

comprometimento. Visto que o comprometimento organizacional se materializa 

quando há uma quantidade significativa de recursos específicos investidos, e 

que sua transferência e uso alternativo não são ações fáceis de realizar, o 

conhecimento de um mercado, que não tem aplicabilidade em outro mercado, 

pode, então, ser considerado como um recurso (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

O conhecimento é considerado um recurso essencial no processo de 

internacionalização de uma empresa (WEERAWARDENA et al., 2007; 

ZUCCHELLA et al., 2007; CASILLAS et al., 2009). O processo de 

internacionalização é, portanto, como um processo de aprendizagem sob as 

quais uma organização adquire conhecimentos sobre novos mercados, sobre a 

natureza do próprio processo, aumentando, assim, o seu grau de 

internacionalização (CASILLAS; ACEDO; BARBERO, 2010). 

Este conhecimento, por seu turno, se torna mais valioso à medida que 

mais informações são agregadas e, concatenado com uma melhora nos canais 

de informação, ameniza a percepção de riscos dos gestores na ação de 

internacionalizar, favorecendo um afloramento do envolvimento organizacional. 

A percepção de riscos, assim, se modifica a partir do nível de experiência 

(JOHANSON; WIDERSHEIM, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977). 
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No que tange a distância psíquica, descobriu-se, por meio de estudos 

mais recentes, que ela pode não ser o fator decisivo na escolha do país a se 

internacionalizar. Assim, em situações em que a possibilidade de ganho é alta, 

os custos marginais crescentes vinculados ao sobrepujamento dessa distância 

podem ter pouca importância quando comparado (ELLIS, 2008). Por outro 

prisma, o risco percebido também pode assumir um caráter financeiro, 

temendo-se perder a quantia investida. Temor o qual pode ser acentuado 

dependendo do nível de recursos que a empresa tem disponível para esta ação 

(STONE; GRONHAUG, 1993; REZENDE; DIB; FIGUEREIDO, 2014). 

Auxiliando, de alguma forma, as organizações na internacionalização, as 

networks foram abordadas por Johanson e Vahlne (1990) na década de 90. 

Ressalta-se que estas networks podem ultrapassar o território nacional da 

organização, influenciando diretamente a internacionalização. Além disso, os 

relacionamentos organizacionais podem instituir pontes para outras networks. 

Os tópicos destaques, no ínterim do desenvolvimento do pensamento de 

Uppsala para a essa questão de rede de relacionamento, são, de acordo com 

Hemais e Hilal (2002), compostos por cinco abordagens. A hierarquia 

organizacional, a primeira abordagem, ressalta que as diferenças intra-

organizacionais podem impactar negativamente na gestão de organizações 

internacionais, principalmente se houver problemas de gestão e jogos de 

poder. A segunda, que trata sobre redes subsidiárias, considera que a 

organização internacional possa transferir o conhecimento a determinado 

custo, o que originou grandes críticas. Já os múltiplos modos de entrada, a 

terceira abordagem, sustenta que as organizações explorariam combinações 

de modos de entrada, como exportação, joint ventures e licenciamento. No que 

se refere ao comportamento político dos envolvidos no negócio, o quarto 

tópico, pondera que as multinacionais promoveriam ações para influenciar os 

atores políticos estrangeiros que não participam do negócio. E, concluindo, 

focalizou-se no papel do empreendedor, visto que possui uma relevante 

importância para organização. 

Em estudos sobre o processo de internacionalização de organizações, a 

teoria comportamental tem sido utilizada para fundamentar, principalmente, 

casos em países emergentes, adequado as características de aquisição, 
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integração e usos do conhecimento gradualmente na expansão organizacional 

(MEYER, 2004). 

Embora essa corrente tenha contribuído aos estudos na esfera da 

internacionalização, algumas críticas a norteiam, como categorizam Johanson 

e Vahlne (1990) em seis grupos. As críticas são ponderadas em relação o 

possível caráter determinístico do modelo; a possibilidade de relevância 

apenas nos estágios iniciais da internacionalização; a falta de conhecimento, 

devido à generalização, poder não ser mais um fator limitador; a 

homogeneização do mundo; não abordar as interdependências do mercado; e 

a possível restrição a aplicação em empresas prestadoras de serviço.  

Os autores concordam que o ambiente competitivo econômico tenha se 

modificado desde a primeira publicação acerca da temática, e que se 

necessitam adaptações no modelo no que tange ao avanço das tecnologias de 

comunicação e informação. No entanto o modelo ainda é plausível e válido, 

especialmente, nos estágios iniciais do processo de internacionalização, em 

razão da continuidade dos processos incrementais de internacionalização e 

aprendizagem, com o poder explicativo, então, acentuado ou amenizado 

dependendo do caso (JOHANSON; VAHLNE, 1993; BULCKE, 2004). 

Ademais, apesar destas apreciações, o estudo bibliométrico entre o 

período 2009-2013 de produção acadêmica brasileira destacou que a teoria 

proveniente de Uppsala é ainda a mais recorrida (FERREIRA; NETO; GOMES, 

2014).  

Baseada nas críticas, Pacheco (2007) realizou uma análise, então, das 

teorias comportamentais de internacionalização. Refletiu, desta maneira, que 

estas permitiriam uma mudança de lente em que o processo de 

internacionalização é analisado. Assim, ao contrário da visão econômica, além 

de que é um dos principais pontos fortes desta teoria, interpreta-se de acordo 

com as percepções, atitudes e expectativas dos executivos e como estas 

influenciam a entrada ao mercado externo. 

Corroborando, Lemes e Prates (2014) ponderam que embora o modelo 

não se adéque em todos os processos de internacionalização existentes, uma 

parte significativa é explicada por este. Assim, ainda, a teoria da 

internacionalização comportamental é representativa para compreender a 

dinamicidade deste processo.  
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A fim de construir o presente estudo, recorrer-se-á a teoria 

comportamental de internacionalização, a qual, expostos os pressupostos 

acima, é a mais adequada para esta relação. A próxima seção tratará do 

processo de internacionalização, dos modos de entrada e suas implicações.  

2.1.1 Internacionalização e Modos de Entrada 
 

 

As organizações tentam diversificar os riscos do negócio, em grande 

parte, se inserindo no comércio internacional. O aumento da concorrência 

devido à crescente globalização promove um esforço organizacional em 

expandir seus negócios para o mercado estrangeiro, já que se focar somente 

no mercado doméstico apresenta riscos como perda de fatias de mercado 

(KUBÍCKOVÁ, TOULOVÁ, 2013). 

O motivo pelo qual algumas organizações decidem se internacionalizar 

enquanto outras não o fazem são problemáticas discutidas por Deresky (2000), 

Yip (2003), Thompson et al. (2005) e Stremtan, Mihalache e Pioras (2009). As 

forças que determinam a internacionalização da organização são divididas em 

quatro grupos, sendo comerciais, industriais, ambientais e oportunísticas. 

Segundo Harrison (2008), pode-se incluir também "os fatores abrangentes" e 

os "fatores específicos organizacionais" entre os motivos que influenciam a 

organização a se internacionalizar. 

O modo entrada no mercado internacional é uma das decisões mais 

críticas e importantes a organização e seus gestores devido ao envolvimento, 

algumas vezes irreversível, de recursos financeiros e humanos (EKELEDO; 

SIVAKUMAR, 1998; DATTA; HERRMANN; RASHEED, 2002). Os riscos 

também variam de acordo com a forma de entrada nos mercados 

internacionais (KUBÍCKOVÁ, TOULOVÁ, 2013). 

 A internacionalização abrange diversos graus de relacionamento e de 

efetuação de negócios, a começar de venda de produtos ou serviços, bem 

como investimento em ativos em países estrangeiros (MARIOTTO, 2007). 

Assim, cada organização apresenta um distinto grau de internacionalização, 

com base no seu desempenho na expansão internacional. Em outros termos, o 
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quanto das suas vendas totais representa as vendas internacionais (ACEDO; 

FLORIN, 2006). 

 Hymer (1960), autor cujo trabalho fora um dos primeiros a ser 

desenvolvido, avaliou o conjunto de modo de entrada disponíveis, em especial 

o investimento de portfólio e o investimento estrangeiro direto. A diferença 

básica entre as duas modalidades reside no nível de controle sob a empresa 

que aufere o investimento estrangeiro. O autor concluiu que o fator decisivo de 

escolha fora a combinação das taxas de retorno almejadas com os 

investimentos e a demanda por controle sob estes investimentos. 

 Ainda sobre a taxa de retorno esperada, Agarwal e Ramaswani (1992), 

ponderam que a escolha pela modalidade de entrada deva ser em função da 

combinação desta, com o risco e com a disponibilidade de controle e recursos. 

O controle é imprescindível para a melhor alocação de recursos, sendo que 

estes não se limitam aos financeiros, como também se alude, portanto, as 

habilidades gerenciais necessárias a um negócio internacional. 

A escolha adequada do modo de entrada em mercados internacionais 

contempla a organização com um ganho de vantagem competitiva. Esta 

decisão influi direta ou indiretamente o desempenho no processo de 

internacionalização organizacional, ressaltando a importância de uma escolha, 

entre as modalidades possíveis, coerente aos objetivos e possibilidades da 

organização (OSLAND; TAYLOR; ZOU, 2001). 

  De acordo com Ekeledo e Sivakumar (1998), a escolha do modo de 

entrada no mercado internacional geralmente é realizada em duas etapas. A 

primeira etapa seria a determinação da localização das instalações da 

produção, seguido pela deliberação do grau de envolvimento e controle nas 

operações deste novo negócio. Sendo assim, os gestores escolhem o modo de 

entrada tendo em mente os recursos disponíveis pela organização e sua 

capacidade de manter a vantagem competitiva neste mercado internacional. O 

quadro 1 demonstra alguns pontos avaliados no momento de escolha do modo. 
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Modo de 

Entrada 

Envolvimento/Controle Custos Disseminação 

do Risco 

Retorno 

Licenciamento 1 (Baixo) Baixo Alto Baixo 

Exportação 2 Baixo Baixo Baixo 

Contratos 3 Baixo Moderado Baixo 

Joint Venture 4 Moderado Moderado Moderado 

Subsidiária 5 (Alto) Alto Baixo Alto 

Quadro 1: Modos de entrada e suas peculiaridades 
Fonte: Adaptado Elekedo e Sivakumar (1998), extraído de Pacheco (2007) 
 

 Esses modos de entrada, analisados no quadro 1, possuem 

peculiaridades únicas e são escolhidos por motivações empresariais diferentes. 

São, por vezes, condicionados pelas especificidades dos produtos e serviços 

ofertados, pelo perfil da organização, cenários do ambiente externo, fatores 

comportamentais dos gestores, nível do conhecimento do mercado alvo, e a 

percepção do risco inerente a esta operação pelo gestor (ELEKEDO; 

SIVAKUMAR, 2004). 

 Quer, Claver e Rienda (2007) procuraram compreender a influência do 

risco do país almejado e da distância cultural na decisão dos modos de entrada 

e consequente comprometimento de recursos. Constataram que tanto maior o 

risco no país de destino quanto maior a distância cultural podem reduzir a 

probabilidade de utilizar estratégias de entrada de maior comprometimento. 

 Os principais modos de entrada estão elencados e definidos no quadro 
2. 
 
Licenciamento Arranjos contratuais onde as licenciadoras tornam seus ativos inatingíveis a 

organizações presentes no exterior em troca de alguma forma de 
pagamento. 

Exportação 
Indireta 

Terceirização dos serviços de exportação, onde uma empresa 
especializada desenvolve os processos inerentes ao comércio exterior. 

Exportação 
Direta 

A empresa detentora da produção possui um departamento de exportação 
que é responsável pelos negócios e trâmites internacionais. 

Consórcio de 
Exportação 

Constituem-se da união de empresas, usualmente atuantes no mesmo 
setor econômico, e que dá origem a uma terceira entidade que irá realizar 
os processos relacionados ao comércio exterior. 

Merger (Fusão) Envolve parceria estratégica entre empresas atuantes em diferentes 
segmentos de mercado. 

Franquia 
Internacional 

É uma forma de expandir os negócios de uma empresa. Neste caso a 
empresa deve ter uma marca bem posicionada, bem como um portfólio de 
negócios, produtos e serviços que possa ser oferecido dentro de um plano 
padronizado, que se torna a essência da franquia. 

Joint Venture Forma contratual que determina e normaliza obrigações e haveres entre 
empresas, geralmente do mesmo setor, porém de países diferentes. 
Constitui-se numa terceira empresa, controlada pelas empresas parceiras 
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Acquisition Estabelece a compra de um ativo empresarial em outro país com o objetivo 
de entrar de forma mais rápida no mercado por meio da aquisição de ativo 
e todas as demais implicações, sejam de ordem jurídica, legal e comercial. 

Investimento 
Direto 

Trata-se da aplicação de recursos financeiros diretos no mercado alvo, seja 
na compra de ativos, bem como na instalação de uma nova planta. 

Quadro 2: Modos de entrada 
Fontes: Adaptado Buckley e Casson (1998), Hill (2008) e Paixão (2012) 
 

Apresentados os modos de entrada no quadro 2, o estudo se 

aprofundará nas exportações, visto que seu objeto de estudo são micro e 

pequenas exportadoras do Paraná. Ademais, Dias, Rocha e Silva (2014) 

detectaram que, em 55 estudos empíricos sobre o modo de entrada das 

organizações no mercado externo, no interstício dos anos de 1990 a 2011, sua 

maioria abrangia e debatia questões relativas a exportações dos produtos ou 

serviços das organizações que eram objetos dessas pesquisas.  

As exportações são consideradas o primeiro modo de entrada nos 

mercados internacionais, pois exigem menor comprometimento com as 

operações necessárias à internacionalização, envolvem menos riscos e 

permitem maior autonomia dos gerentes das organizações (LEONIDOU et al., 

2007; CASSIMAN; GOLOVKO, 2011), quando comparadas a outros modos de 

entrada no comércio exterior. De acordo com Aulakh et al. (2000), as 

organizações que tem origem no Brasil, México e Chile iniciam suas atividades 

no mercado internacional por meio da exportação, aumentando, então, 

gradualmente seu comprometimento com o mercado externo. 

Deste modo, a exportação é, comumente, a forma de entrada mais 

recorrida. Isto, pois, quando o mercado alvo é concorrido, por demasia, e os 

riscos envolvidos são relativamente alto, a exportação auxilia no processo de 

familiarização e acúmulo de experiências deste novo mercado (BUCKLEY; 

CASSON, 1998).  

As principais preocupações das organizações que optam por essa 

modalidade seriam a minimização dos riscos políticos e de mercado. Embora o 

controle detido sobre as operações internacionais seja baixo, a exportação é, 

ademais de um processo de aprendizagem, uma bagagem que conduz a 

organização a uma futura sofisticação e maior comprometimento internacional 

(HILL, 2008).  

A exportação se mostra viável também no que tange o baixo 

investimento em capital fixo, baixo custo de início da atividade, baixo risco, 
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além de possíveis crescimentos incrementais solidificados nos sucessos 

obtidos no mercado externo (ROOT, 1994). 

Ademais, o ato de exportar possibilita que empresas se insiram em 

mercados além do nacional, aumentando a abrangência de atuação, permitindo 

economias de escala, desenvolvimento de capacidades tecnológicas e 

melhorias no processo produtivo (SMITH, 2014). Por outro lado, as 

exportações beneficiam a economia local ao ser uma alternativa viável da 

diversificação de riscos para a organização, já que, deste modo, ela passa a 

ser menos dependente do mercado interno (AMATUCCI et al, 2012).  

Para Keegan e Green (2000), embasados em estudos empíricos, não há 

comprovação de que o índice de exportações sobre o total de vendas da 

organização tenha relação com o porte empresarial. Acarreta-se, por meio 

desta conclusão, que qualquer organização pode internacionalizar seus 

produtos ou serviços, desde que alinhado aos seus recursos, capacidades e ao 

planejamento estratégico. 

A empresa que exporta é estimulada a desenvolver novas capacidades 

e competências, visto que são necessárias adaptações no produto para 

atender um novo mercado, isto é, o mercado internacional (FLORIANI; 

FLEURY, 2012). Assim, no que tange às maneiras de exportar, há duas 

possíveis de se realizar uma exportação ao mercado desejado. A exportação 

direta ocorre quando há uma relação econômica entre o exportador e o 

consumidor do mercado almejado. Já a exportação indireta é intermediada no 

mercado doméstico por uma organização que realize a venda do produto no 

exterior (KUAZAQUI, 2007; HILL, 2008). 

As vantagens de uma exportação direta são as desvantagens de uma 

exportação indireta, e o contrário é legítimo. As vantagens desse primeiro 

modo de exportação são o controle parcial ou total do marketing exterior, 

feedbacks mais rápidos, e melhor proteção de ativos intangíveis. As 

desvantagens deste tipo de modalidade são a necessidade de conhecimentos 

operacionais como documentações e acordos internacionais, provocando 

maiores custos, maior necessidade de informações e, consequentemente, 

maiores riscos.  

Dhungana (2003) destacou a relevância das exportações para 

economias emergentes. Isto se deve ao fato que o crescimento da indústria é 
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essencial na alavancagem do crescimento econômico e da estabilidade política 

do país. Contudo, reconhecer os determinantes dessa exportação é tema 

árduo porém relativamente frequente na área de negócios internacionais 

(MAIS; AMAL, 2011; MAIS et al., 2014). Estes determinantes são, na maioria 

dos casos, os fatores que impulsionam as organizações a exportar, tais como 

aspectos organizacionais, gerenciais, institucionais, estratégicos, e de origem 

interna ou externa a empresa (ZOU; STAN, 1998; AULAKH et al., 2000; 

LEONIDOU et al., 2007; MAIS et al., 2014; MACLENNAN; SUTTER; OLIVA, 

2015). 

Maclennan, Sutter e Oliva (2015) analisaram a literatura nacional entre 

os anos de 2008 a 2013. Foram encontrados 58 artigos que abordavam sobre 

a exportação. Dentre os estudos da amostra predominam aqueles que 

analisam com antecedentes da exportação as características da empresa, as 

especificações do produto, fatores do mercado interno, as características do 

setor da empresa exportadora e o ambiente de negócios. Em nenhum dos 

estudos foi abordado as características dos gestores ou a percepção dos riscos 

como antecedentes a exportação. 

A exportação, geralmente o passo inicial para a abertura de atividades 

no mercado internacional, pode acarretar riscos outrora não enfrentados no 

mercado doméstico (FLETCHER, 2001). A vista disto, a próxima seção tratará 

de quais os riscos enfrentados quando se pretende ou, ainda, quando já se é 

estabelecido uma relação comercial com um mercado estrangeiro. 

Destarte, revisada a literatura de internacionalização, a próxima seção 

tratará acerca da incerteza, do risco e de como a estratégia empresarial se 

relaciona com estas duas ameaças, ademais da revisão da literatura no que 

tange a percepção de risco. Posteriormente, os riscos que envolvem a 

internacionalização entrarão em pauta. 

 

 

2.2  INCERTEZA E RISCO 

 

É apresentada a revisão de incertezas nos estudos organizacionais de 

estratégia e ações organizacionais que podem monitorar esse fator. Ademais, é 

abordado nessa seção sobre o fenômeno do risco, suas várias possíveis 
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definições e implicações. E, por fim, apresenta-se uma revisão sobre os 

estudos de riscos na internacionalização. Esse arcabouço apresentado é 

necessário a fundamentação e compreensão do presente estudo. 

 

2.2.1 A incerteza nos estudos organizacionais de estratégia 
 

 

O termo "incerteza” refere-se à imprevisibilidade das variáveis 

ambientais e organizacionais que afetam o desempenho corporativo (MILES; 

SNOW, 1978; PFEFFER; SALANCIK, 1978) ou, ainda, acerca das informações 

inadequadas sobre essas variáveis (DUNCAN, 1972; GALBRAITH,1977). 

Alguns autores, ainda, definem a incerteza resgatando o prisma 

individual como elemento chave. Para eles, a incerteza é uma percepção 

individual exprimida acerca da situação onde há a carência de informações 

necessárias ou onde o discernimento e a identificação dos dados relevantes a 

tomada de decisão são unclear (GIFFORD; BOBBITT; SLOCUM, 1979; 

PENROSE, 2001). 

Desta maneira, as ações empresariais são deliberadas e sustentadas 

por expectativas, dentro de graus de confiança (PENROSE, 2001). Milliken 

(1987) introduz o desmembramento da percepção de incerteza em três 

vertentes. A primeira seria a incerteza de estado, seguido pela incerteza de 

efeito e perfazendo com a incerteza de resposta.  

A incerteza de estado aborda a imprevisibilidade e não o entendimento 

da natureza das mudanças gerais do ambiente. É gerada por movimentos 

externos à organização, mas que envolvem a subjetividade do individuo 

(MILLIKEN, 1987).  

Já a incerteza de efeito enquadra a habilidade de prever os efeitos que 

as mudanças ambientais provocam na organização. Propõe-se que a medida 

que a incerteza de estado aumenta, maior será a incerteza de efeito 

(MILLIKEN, 1987). 

Por fim, a incerteza de resposta é relacionada às lacunas de 

conhecimento no que se refere às opções disponíveis de respostas 

organizacionais e a consequência de cada ação tomada (MILLIKEN, 1987). 
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A incerteza é, sumariamente, uma perspectiva onde há um restrito 

conhecimento de todas as nuances e situações inerentes ao ambiente, bem 

como das conseqüências dos atos organizacionais, com carência de um 

elevado grau de confiança (BRITO et al., 2007). 

Essa situação ambígua pode surgir a partir de eventos exógenos, 

escolhas comportamentais imprevisíveis, ou, até mesmo, combinações dos 

dois (LESSARD, 1988; DEQUECH, 2006). 

Grande parte da literatura de risco na área de gestão internacional tem 

promovido discussões e reflexões a respeito das incertezas políticas (KOBRIN, 

1982; SIMON, 1984) ou cambiais (HERRING, 1983; JACQUE, 1981). Assim 

como a literatura de finanças e seguros enfatiza as incertezas para as quais os 

instrumentos de seguro e hedging podem ser desenvolvidos no intuito de gerir 

as carteiras empresarias, mas, por outro lado, omitindo algumas incertezas 

encontradas nas decisões estratégicas organizacionais (MILLER, 1992). 

Portanto, se os gestores padecem nas decisões estratégicas referentes 

ao mercado interno em virtude de sua natureza incerta, o ambiente 

internacional de negócios pode ser considerado detentor de uma natureza 

duplamente incerta. Internacionalizando-se, as empresas enfrentam, além de 

fontes domésticas de incerteza, variações cambiais e risco político. O 

desconhecimento do funcionamento da esfera internacional, agravado pela 

diferença cultural, além de dificuldades com a infra-estrutura, são fatores que 

fomentam, concisamente, a incerteza do ambiente internacional 

(MASCARENHAS, 1982). Logo, quando se aborda sobre decisões 

estratégicas, infere-se a um contexto de resolução norteado de incerteza e 

ambiguidade (ÓRTEGON, 2006). 

As incertezas, enfrentadas pelas organizações que desejam se 

internacionalizar, podem ser classificadas em três grupos, de acordo com Miller 

(1992). As incertezas ambientais gerais, incertezas da indústria, e incertezas 

pertencentes à própria organização, são os três grupos de incertezas que as 

organizações se deparam no ambiente internacional. 

As incertezas ambientais gerais incluem a instabilidade política, a 

instabilidade política do governo, as incertezas macroeconômicas, as 

incertezas sociais e as incertezas naturais. Já no nível das incertezas da 

indústria, esta é composta pelas incertezas do mercado, as incertezas acerca 
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do produto, e as incertezas competitivas. Na terceira categoria, incertezas da 

firma, são inclusas as incertezas da operação, da responsabilidade social, 

como a emissão de poluentes, da pesquisa e desenvolvimento, do crédito, e do 

comportamento individual dentro da organização (MILLER, 1992). 

A soma das incertezas supracitadas, seja incidente sobre as variáveis 

ambientais ou organizacionais, reduz a previsibilidade do desempenho das 

empresas, e, a vista disso, aumenta os riscos organizacionais enfrentados 

(MILLER, 1992). 

As relações incertas que circundam o ambiente competitivo das 

organizações permitem que o gestor se torne ainda mais cauteloso em sua 

tomada de decisão, podendo resultar, portanto, em perdas de fatias de 

mercado. Desta maneira, se recorre a estratégias que visam minimizar o efeito 

dos fatores incertos, tais quais como métodos de cooperação, de predição, de 

controle, de segurança, de flexibilidade, e de anulação (MASCARENHAS, 

1982; BARBOZA, 2008). 

O método de cooperação é utilizado para gerenciar as incertezas e 

diminuir, consequentemente, os riscos. Para isso, há uma troca de informações 

entre os integrantes, ademais de uma resolução compartilhada de problemas 

que emergem, combinado ao acordo de não obtenção de benefícios em 

detrimento de outrem cooperado (HEIDE; MINER, 1992; BARBOZA, 2008). 

A estratégia de predição é utilizada quando a incerteza pode ser 

reduzida por técnicas de previsão. Recorre-se a este método quando os dados 

estão disponíveis e o gestor se sente confortável e possui algum entendimento 

sobre como utilizar e interpretar o resultado das técnicas de previsão 

(MASCARENHAS, 1982).  

O método de controle de incerteza se adéqua quando não há restrições 

governamentais ou éticas que proíbam pagamentos questionáveis. Estratégias 

como o hedging, lobbying e intervenção parental no governo podem, portanto, 

ser aplicadas para se controlar incertezas existentes, salvo, como frisado 

anteriormente, não haja restrições (MASCARENHAS, 1982). 

Métodos que segurem a organização são mais difíceis, e a maioria dos 

que existem estão relacionados a eventos externos à organização. Isso pois 

somente incertezas que se conheça a probabilidade e os resultados são, 

teoricamente, seguráveis. Por isso, a maioria dos métodos de segurança é 
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instituída pelo governo para assegurar e assessorar o mercado 

(MASCARENHAS, 1982). 

A estratégia de flexibilidade é frequentemente instaurada pelos gestores 

nas organizações para lidar com a incerteza, como aponta Mascarenhas 

(1982). Esse método permite separar o negócio em varias partes, para que, 

então, não se dependa de uma única oferta de produtos e grupo de clientes, já 

que são necessários vários fornecedores para suprir cada setor e vários perfis 

de compradores para se apropriar da oferta de produtos ou serviços. 

Já a anulação é utilizada somente em casos em que o poder de 

barganha da organização ou a existência de garantias governamentais 

permitam que essa organização transfira a incerteza para outras 

(MASCARENHAS, 1982). 

 As estratégias e as incertezas, apesar de serem temáticas abordadas 

com frequência, são pouco descritas e relacionadas nos estudos que as citam. 

Geralmente os termos são taken for granted, e sua relação é ainda menos 

aprofundada. Como corrobora Martins et al. (2013), em sua busca sobre 

estudos em bases nacionais no período de 2001-2011, foram encontrados 247 

artigos, porém, após a aplicação de um filtro, constatou-se que apenas 11 

artigos abordavam de forma satisfatória a incerteza organizacional 

correlacionada a estratégia.  

Deste modo, na tentativa de auferir um vislumbre sobre os termos de 

maneira clara, separou-se a revisão da literatura de incerteza e estratégia. Na 

próxima seção, portanto, há a continuidade do esclarecimento dos termos para 

melhor compreensão deste e de outros estudos. 

2.2.2     O fenômeno do risco 
 

 

Ao se deter nas premissas de Giddens (1994), este aborda que a noção 

de mundo atualmente se caracteriza pelo risco e pela dúvida radical. O risco 

sempre esteve presente no cotidiano, ora socialmente, ora individualmente. A 

questão, portanto, reside no fato que, neste contexto, de diversidade e 

multiplicidade de opções disponíveis, há um questionamento incessante e 

necessidade de reflexão constante frente às ações e direcionamentos que se 



35 

 

deve executar (GIDDENS, 1994; TOUVOLÁ, VOTOUPALOVÁ; KUBICKOVÁ, 

2014; ZHU; CHEN, 2015). 

Uma notável preocupação com o risco enfrentado nas situações 

diversas pela sociedade se enceta no período do século XVII com o advento da 

teoria das probabilidades, a qual é considerada o coração matemático deste 

conceito. A partir de tal vertente teórica, este conceito esteve intimamente 

atrelado ao capitalismo e ao seu desenvolvimento ao longo dos períodos 

(BERNSTEIN, 2002). 

Nessa sociedade de risco (BECK, 1992), estes fatores tornaram-se mais 

globais, menos facilmente identificáveis, mais problemáticos, menos facilmente 

controlados, e mais provocadores de ansiedade (GEPHART et al, 2009). As 

organizações estão cada vez mais preocupadas com eles, mas, 

paradoxalmente, menos capazes de gerenciá-los (TSOUKAS, 1999; MYTHEN, 

2008; MAGUIRE; HARD, 2013). Isto pois no que se refere a esses efeitos 

colaterais organizacionais (SCHEYTT et al., 2006), os riscos podem ser 

consequências inevitáveis da organização, bem como produtos de um conjunto 

de atores que não pertencem à organização (ECCLES, NEWQUIST, SCHATZ, 

2007; POWER, 2005: 2007). 

Não obstante, o risco é uma característica proeminente das 

organizações contemporâneas e seus ambientes, tornando-se um tópico tão 

importante quanto à riqueza organizacional (TSOUKAS, 1999), aflorando a 

necessidade do envolvimento dos gestores na gestão de riscos (SMALLMAN, 

1996; POWER, 2007; MAGUIRE; HARD, 2013). 

A aproximação e análise dos riscos foram inicialmente desenvolvidas 

pelos pesquisadores das ciências naturais, principalmente nos âmbitos da 

engenharia e medicina (MILLER, 2009). Como resultado, grande parte dos 

estudos de riscos foram realizados dentro dessas áreas, dotados de uma 

abordagem realista (JASANOFF, 1998; MAGUIRE; HARD, 2013). 

O pressuposto da abordagem realista é que os riscos são fenômenos 

objetivamente quantificáveis (MILLER, 2009). Este pressuposto é a base da 

grande maioria dos processos de avaliação de risco e de gestão formais que 

ajudam os tomadores de decisão a estimar os danos associados a possíveis 

cursos de ação (RENN, 1992: 2008). Como consequência, os gestores, 

apoiados nestes pilares, tendem a agir como se os riscos fossem, ou pelo 
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menos deveriam ser, mensuráveis e avaliáveis (SULLIVAN-TAYLOR; WILSON, 

2009). 

Essa abordagem foi, entretanto, criticada. A principal crítica gira em 

torno do eixo dos aspectos subjetivos. Aponta-se que os juízos de valor são 

inerentes a avaliações de risco (PIDGEON et al, 1992) e, portanto, precisam 

ser reconhecidos (RENN, 2008; MILLER, 2009). Assim, uma abordagem 

alternativa foi desenvolvida, a abordagem construcionista, onde se explora o 

risco pela lente de um fenômeno social (LUPTON, 1999; RENN, 2008; ZINN, 

2008). 

  O principal argumento dessa vertente é que os riscos não são totalmente 

objetivos e desconexos de sistemas de crenças e posições morais (GEPHART 

et al, 2009). Eles não existem "lá fora" à espera de ser medidos 

(KUNREUTHER; SLOVIC, 1996), mas, ao invés disso, são percebidos de 

forma subjetiva (MAGUIRE; HARD, 2013). 

Várias interpretações do que representa um perigo são possíveis por 

causa da ambiguidade inerente dos fenômenos sociais (TANSEY; O'RIORDAN, 

1999), com as visões de mundo de diferentes atores que servem como lentes 

de aumento. As percepções dos gestores são frequentemente inseridas na 

avaliação de riscos e gestão (KUNREUTHER; SLOVIC, 1996) sustentando, 

portanto, que a subjetividade do componente humano não deve ser 

considerada não como erro, mas como um dado essencial (PIDGEON et al, 

1992). 

Em outras palavras, os riscos não são descobertos, mas são definidos, 

percebidos e geridos de acordo com princípios que são inerentes as 

determinadas formas de organização social (RAYNOR, 1992; MAGUIRE; 

HARD, 2013). Nesse sentido, por considerar o componente humano e a 

percepção individual, este estudo será pautado na abordagem construcionista 

do risco.  

  Entretanto, diversos são os conceitos de risco recorridos nos estudos na 

área das ciências sociais aplicadas. De acordo com os teóricos March e 

Shapira (1987, p. 1404), “o risco é concebido comumente como uma reflexão 

da variação na distribuição de possíveis resultados, suas probabilidades, e 

seus valores subjetivos”. 
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Uma alternativa arriscada é aquela para a qual a variância é grande. 

Portanto, o risco é um dos atributos que, juntamente com o valor esperado de 

retorno de uma alternativa plausível, são utilizados no cálculo de apostas 

alternativas que possam ser empregadas (PRATT, 1964; ARROW, 1965). 

Com uma visão distinta que desmembra a definição tradicional em dois 

elementos, Knight (1921) foi um dos precursores do conceito de risco. Indica 

que, embora a incerteza esteja inserida na definição familiar do risco, há 

diferenças entre os vocábulos que devem ser identificadas. 

Por meio das explanações do autor, se pode definir essencialmente que 

o risco é suscetível à quantificação e determinado estatisticamente quanto a 

probabilidade. No que tange à incerteza, está enquadrada em casos em que 

não há a quantificação, e a probabilidade estatística cede lugar as 

probabilidades subjetivas (KNIGHT, 1921). 

Ou seja, o risco estaria vinculado a situações e cenários estáveis que 

permitiriam uma previsão mais acurada, enquanto que a incerteza, neste 

processo, é vinculada a resultados organizacionais inesperados. 

Para Williamson (1985), a incerteza, a qual é o núcleo da teoria 

econômica dos custos de transação e é geralmente abordada em situações de 

ambiguidade, enfatiza a racionalidade limitada dos seres humanos de reunir 

todas as contingências possíveis a uma decisão. 

Entretanto, Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999) debatem e sustentam 

que os termos caminham concomitantemente. Para estes autores, o risco não 

existirá sem a presença da incerteza. Na plausibilidade de se haver cenários 

contundentes e fidedignos dos resultados de futuras ações e projetos 

organizacionais, não se faria necessário a preocupação com incertezas e 

riscos. 

Em grande parte da pesquisa sobre internacionalização e 

empreendedorismo internacional, risco e incerteza são tratados como uma 

amálgama, isto é, constructos heterogêneos tratados como um só constructo 

(LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). 

Como consequência, este fato resultou em pouco ou nenhum 

entendimento de como estes dois elementos impactam na decisão de 

internacionalização. Alvarez e Barney (2005, p. 778) notaram um padrão 
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semelhante nas literaturas de gestão estratégica e empreendedorismo, onde "o 

risco e a incerteza são tratados como se fossem sinônimos". 

Desta maneira, o sentimento de apreensão que os gestores sentem, 

acentuado pela racionalidade limitada abordada por Simon (1997), é 

proveniente, em sua maioria, da dificuldade de gerir o risco empresarial. Na 

medida, é necessário estabelecer mecanismos que identifiquem a mudança do 

cenário, em que essência, e que informem o grau de vulnerabilidade, em vez 

de classificar ameaças organizacionais já anteriormente conhecidas e seus 

respectivos riscos. 

No processo de internacionalização, existem diversas fontes de riscos 

que podem ser categorizados em 7 grandes grupos (BARRETO, 2004; NETO, 

2004),  tendo a possibilidade, então, destes afetarem a organização que queira 

internacionalizar sua marca, produtos ou serviços. Essas categorias serão 

aprofundadas na seção de riscos no processo de internacionalização. No 

entanto, a exploração de oportunidades internacionais por si só já é arriscada 

(JOHANSON; VAHLNE, 2009), devido à possibilidade dos gestores tomarem 

decisões que sejam negativas à empresa. 

Além disso, a determinação de um modo de entrada pode ser uma 

questão arriscada. Isto ocorre, pois, cada tipo de entrada possui diferentes 

graus de comprometimento de recursos (SHARMA; ERRAMILI, 2004). 

A negociação com os compradores também é uma situação de natureza 

arriscada, quanto à ausência de garantias de pagamento (MCDOUGALL, 

1989). Outrossim, outras naturezas de negociações, no que se refere as 

condições econômicas, preços e câmbio, geram, igualmente, riscos (RAMOS, 

2007; WELCH, WELCH, 2004). 

As questões de porte e maturidade organizacional são, por vezes, 

gêneses de risco. Quanto menor for a empresa, existe mais flexibilidade e 

propensão ao enfrentamento de riscos internacionais (DIB, 2008). Além disso, 

as empresas mais novas tendem a se arriscarem mais no ambiente 

internacional (MELLO, ROCHA, MACULAN, 2009). 

Os riscos, porém, podem ser encarados por uma ótica mais amena, e, 

desta maneira, percebidos como oportunidades (ROVAI, 2005). Alinhado a este 

prisma, o gestor da organização deve reconhecer as plausíveis situações de 

riscos, antecipando-os e reunindo recursos para extrair a potencial vantagem 
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da situação. Desta maneira, o risco que impactava negativamente a 

organização outrora, quando identificado e quantificado, passa a ser uma 

variável que possibilita auferir uma vantagem competitiva (SLYWOTZKY; 

WEBER, 2007). 

Em meio às possíveis estratégias organizacionais exequíveis no que se 

refere aos potenciais riscos, as propriedades de redução de risco de contratos 

a prazo e seguros foram saturadas na literatura de finanças e seguros, 

enquanto que as implicações das estratégias corporativas genéricas de gestão 

de risco supracitadas na seção de incertezas, sendo estas o controle, a 

cooperação, a flexibilidade e a anulação, têm recebido relativamente pouca 

atenção (MILLER, 1992). 

Pondera-se que o processo decisório eficaz somente ocorre quando há 

um claro entendimento dos gestores das variáveis que estão sob seu domínio, 

isto é, as decisões estratégicas e operacionais, e quais as variáveis que não o 

estão, como a incerteza. A clara identificação destes pontos, aliado a uma 

avaliação de riscos e ações para mitigá-los, emana a um planejamento 

estratégico e decisões, portanto, eficazes (ROBINSON, 2006). 

A gestão integrada de risco facilita o reconhecimento explícito de trade-

offs entre exposições a várias incertezas (MILLER, 1992). Contudo, nem toda 

organização formaliza sua gestão de riscos (MCGEE, 2005). Isso não significa, 

em alguma instância, que haja ausência de uma consolidada identificação e 

avaliação de riscos (CORVELLEC, 2009).  

Neste sentido, Corvellec (2009) depreende, ao longo de seu estudo, que 

a gestão de riscos pode ser sistemática e efetiva, embora não haja uma gestão 

explícita desses fatores. O que há, comprovadamente, é uma necessidade de 

sobrepujar os limites da pesquisa oriunda da temática de gestão de riscos. 

O estudo bibliométrico de Karam, Abib e Hayashi (2014) apontou que 

apesar das recentes crises econômicas enfrentadas, como o atentado de 11 de 

setembro de 2001, a crise na Argentina e a crise financeira do Subprime em 

2008, a produção nacional acerca da temática risco não aumentou após esses 

eventos. A produção de 2001 a 2006, com 33 trabalhos, foi maior que no 

período de 2008 a 2013, com 27 pesquisas.  

Destarte, a literatura brasileira que trata de riscos ainda apresenta 

algumas lacunas. Os riscos nas produções brasileiras entre o período de 2001 
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a 2013 não foram definidos explicitamente em 59% das publicações (KARAM; 

ABIB; HAYASHI, 2014), o que pode favorecer uma interpretação ambígua dos 

termos, facilitando, de alguma forma, o uso de incerteza e risco como 

sinônimos (ALVAREZ; BARNEY, 2005). Isto posto, o presente estudo 

continuará conceituando estes termos, prosseguindo, então, com a exposição 

da percepção dos riscos. 

 

 

2.2.3 Percepção do risco 

 

 

A percepção e a avaliação individual são os árbitros do significado e 

importância da informação sobre negócios estrangeiros, diferentes 

culturalmente e politicamente, do país de origem. Da mesma forma, na 

pesquisa sobre comportamento organizacional, se nota um ressurgimento do 

interesse no papel dos indivíduos em empresas como agentes internos 

(GEORGE et al., 2006). 

Um dos desafios em se compreender e estudar as percepções de risco 

está na própria definição do que seria o risco (JANNEY; DESS, 2006). Apesar 

de algumas associações positivas, tais como o aproveitamento de 

oportunidades, o risco ainda é recorrido para se referir a consequências 

negativas e indesejáveis (GEPHART et al, 2009), a antecipação de catástrofe 

(BECK, 2006), ou a chance de acidente (CRANOR, 2007). 

Assim, premissa para a maioria dos estudos que examinaram o papel da 

percepção individual fora embasado na ocorrência de que a atividade 

exportadora acarreta, por seu turno, um risco maior do que as operações 

domésticas (WIEDERSHEIM-PAUL et al., 1978; PAIXÃO, 2012; KUBÍCHOVÁ; 

TOULOVÁ, 2013). Bonaccorsi (1992, p. 627), na revisão da literatura de 

pesquisa sobre a temática de exportação, aponta a "percepção de risco como 

construção chave para explicar o comportamento das exportações". 

Corroborando a afirmação de Bonaccorsi (1992), a percepção mais 

direcionada a detecção de riscos do que oportunidades afeta negativamente o 

escopo e a escala de internacionalização. O escopo corresponde ao número de 

países que a empresa atua, enquanto a escala equivale a extensão das 
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atividades da empresa que são realizadas no exterior (GEORGE; WIKLUND; 

ZAHRA, 2005). 

Estudos seminais no âmbito do ambiente e estruturas organizacionais, 

desenvolvidos por Lawrence e Lorsch (1967), deixaram de reconhecer que 

outros fatores, além dos ambientais, também poderiam influenciar as 

percepções. A inclusão de fatores cognitivos individuais nos estudos poderia, 

então, auxiliar uma melhor compreensão da percepção. 

Decorrente desta carência, os estudos posteriores se aprofundaram em 

questões do processamento de informações humanas. Descobriu-se que os 

indivíduos diferem nas complexidades de suas estruturas cognitivas. Isto é, 

nem todos os gerentes de uma determinada região têm percepções 

homogêneas do risco. Percepções gerenciais do risco podem, de fato, variar de 

acordo com as características individuais (YASAI-ARDEKANI, 1986). 

Haja vista que as organizações com recursos semelhantes e que 

competem nos mesmos ambientes optam por escolhas diferenciadas no que se 

trata de estratégia (EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 1990), se alicerça que a 

percepção do indivíduo seja determinante na identificação de oportunidades 

(SIMON; HOUGHTON; AQUINO, 2000, TOULOVÁ; VOTOUPALOVÁ; 

KUBÍČKOVÁ, 2014). 

Assim, a compreensão da origem das diferenças nas percepções 

continua a ser uma área promissora de pesquisa (JANNEY; DESS, 2006). Por 

vezes, a explicação para tão diversas percepções, mesmo em situações 

externas comuns, encontra-se no background dos indivíduos, como, por 

exemplo, nas formas de experiência internacional. Os indivíduos podem 

adquirir experiência internacional por meio de uma variedade de modos. 

Exemplificando, tais contatos podem ocorrer mediante experiências como 

mochileiros, como resultado do trabalho em mercados externos, ou por meio de 

estudos no estrangeiro (MACCRIMMON; WEHRUNG, 1990). Desta maneira, a 

percepção do risco na internacionalização pode variar em função das 

características dos executivos (GEORGE et al., 2006) 

Child (1972) pondera que as percepções influenciam fortemente as 

futuras ações organizacionais em resposta ao ambiente. Ressaltando tal 

afirmação, Snow e Miles (1982) corroboram por meio de seu estudo acerca das 

respostas às condições ambientais que as ações tomadas pela organização 
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são consistentes com a percepção gerencial, em vez de alinhadas com as 

características objetivas do ambiente. 

Sendo assim, a interpretação da informação objetiva é induzida pelo 

processo perceptual (SITKIN; WEINGART, 1992). Duncan (1972) sustenta que 

a resposta organizacional é fortemente influenciada pelo processo perceptivo, 

que, por sua vez, é afetado por características gerenciais. 

Gerentes, no entanto, não trabalham isoladamente. O contexto grupal e 

de redes empresariais são importantes pontos de referência na busca de lidar 

com o sentimento pessoal acerca do risco em decisões importantes, e pode, 

ainda, moderar o grau de risco que um gerente sente. No entanto, embora as 

interações em grupo auxiliem-no, o estudo desenvolvido por March e Shapira 

(1987) indica que as diferenças pessoais na percepção de incerteza e 

avaliações de risco realizadas pelos gestores afetam diretamente suas 

decisões, refletindo o impacto de sentimentos pessoais, experiência e contexto. 

Há algo em comum na literatura de internacionalização e 

empreendedorismo internacional acerca da importância da experiência pessoal 

e redes compostas por empresários e/ou tomadores de decisão, na explicação 

da internacionalização (LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). Tanto para o 

indivíduo como para a empresa, sucessos e fracassos do passado, problemas 

encontrados, más experiências e similares, afetam o modo como qualquer 

nova atividade é vista. Questões de história na formação de percepções sobre 

a incerteza e nas avaliações de riscos, imersas em hábitos e maneiras de ver o 

mundo, fornecem o quadro de referência para a forma como as novas 

situações são avaliadas e ações adotadas (GARUD; RAPPA, 1994).  

Fillis (2002) apontou que as percepções sobre o risco envolto na 

situação são, na maioria dos casos, resultados dos valores e conhecimentos 

específicos do mercado em que a organização atua. Sustentou-se tal 

pressuposto também no estudo de Claver, Rienda e Quer (2008) onde a 

amostra de 92 gestores de empresas familiares confirmou que esse conjunto 

de fatores pode modificar a percepção do risco.  

As diferenças no risco percebido podem refletir distintas estimativas de 

risco inerente a uma decisão específica (JANNEY; DESS, 2006). Assim, como 

o risco é percebido pelo gestor é o que determina outros aspectos importantes, 

tais como o procedimento com o qual o conhecimento e as características de 
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flexibilidade são desenvolvidos, bem como o desempenho organizacional 

(PETRAKIS, 2006).  

A percepção do risco provoca, desta forma, um significante impacto em 

decisões circundadas por ambientes arriscados. E são justamente estas 

percepções que garantem que um indivíduo atente a um risco inerente menor 

ou um risco inerente maior ao cenário (FISHBURN, 1977; MACCRIMMON; 

WEHRUNG, 1990; FARMER, 1993; FU, 1993, CLAVER; RIENDA; QUER, 

2008; KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). 

Portanto, as percepções acerca do risco contribuem para o 

direcionamento e ritmo de expansão internacional, garantindo um rol de 

possíveis modos de internacionalização, como exportações diretas, por trade 

company, ou joint venture (LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011).  

 

2.2.4 Riscos na internacionalização 
 

 

Os riscos, inerentes a qualquer operação organizacional, são aflorados 

nos negócios internacionais, se mostrando um tanto mais complexo e maiores 

que aqueles enfrentados no mercado doméstico (WIEDERSHEIM-PAUL et al., 

1978; PAIXÃO, 2012).  Portanto, não se pode apenas avaliar como uma 

oportunidade para alcançar maiores lucros e uma vantagem competitiva, é 

necessário considerar os potenciais riscos que acompanham este processo, os 

quais são, muitas vezes, específicos (KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). 

Essa situação fora constatada na maioria dos trabalhos empíricos 

(JAFFE et al., 1988; CAVUSGIL, NAOR; 1987; LEONIDOU, KATSIKEAS; 

PIERCY, 1998), onde os riscos percebidos pelos gestores de não exportadoras 

é mais preocupante que os riscos percebidos por gestores que trabalham em já 

exportadoras. Deve-se isto, em grande parte, a diminuição deste caráter 

arriscado ao longo do processo incremental de internacionalização (ACEDO, 

2003; REZENDE; DIB; FIGUEREIDO, 2014). 

Sendo assim, uma informação útil seria a identificação de fatores que 

influenciam negativamente a internacionalização. Apontar as barreiras à 
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internacionalização e os principais fatores de risco, planejando uma possível 

prevenção ou, até mesmo, eliminação, poderia impulsionar as empresas a 

participar de mercados estrangeiros. Embora o risco seja uma questão 

frequentemente pautada na discussão internacional, poucos estudos se 

focaram em relação à gestão de riscos no processo de internacionalização 

(KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). 

A carência de gestão, principalmente no processo de 

internacionalização, pode ser considerada um pilar que acentua os possíveis 

riscos que serão acometidos pela organização. Uma gestão ineficaz pode 

dimanar uma falta de integração entre as várias etapas do processo (NETO, 

2004). Os riscos mal previstos de entrada em mercados internacionais são uma 

das causas mais comuns de falha do processo de internacionalização 

(KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). 

Supracitado na seção do fenômeno risco, alguns dos possíveis riscos, 

dentre eles o modo de entrada, a negociação com os compradores, e 

exploração de oportunidades empresariais, foram destacados. Os riscos em 

processos de internacionalização podem, por outro lado, serem também 

classificados como no quadro 3. 

Categoria de Risco Constructos que podem estar dentro da categoria 
FINANCEIROS Desvalorização Cambial; Inflação; Não pagamento; Falência 

do cliente. 
POLÍTICOS  Invasão; Queda de Poder; Estatização, Crise Econômica. 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO 

Defeitos de Materiais; Defeitos de Construção; Falta de 
Materiais; Falta de Energia. 

OPERACIONAIS 
 

Falha Técnica; Falha de Manutenção; Falha de Energia; Falta 
de Insumos; Falta de Transporte; Atrasos de Navios ou dos 
Meios de Transporte; Erros de enquadramento documental; 
Falha de quantidade e peso. 

COMERCIAIS 
 

Percepção da Marca ou Reputação empresarial; Aceitação do 
Mercado; Concorrência Acirrada. 

REPONSABILIDADE CIVIL Greves; Enchentes; Raios; Incêndio; Acidentes Pessoais. 

FORÇA MAIOR 
 

Guerras, Epidemias; Enchentes, Furacões; Terremotos; 
Maremotos e outras forças da Natureza; Terrorismo, Guerrilha. 

Quadro 3: Principais categorias e constructos de risco 
Fonte: Adaptado Barreto (2004) e Neto (2004) 
 

O quadro 3 apresentou os principais constructos de riscos que podem 

ser analisados em um processo de internacionalização. Uma visão abrangente 

dos riscos associados com a internacionalização deve estar presente em todas 

as deliberações no que tange este processo (KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013).  

A identificação das fontes de risco que afligem a organização promove uma 
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familiarização com este risco e uma busca de conhecimento acerca deste, 

resultando, posteriormente, em um background individual que impacta na 

percepção de risco (ACEDO, 2003; ACEDO, FLORIN, 2006; TOULOVÁ, 

VOTOUPALOVÁ, KUBÍČKOVÁ, 2014). 

Ademais, o próprio processo em si apresenta situações, em seu âmago, 

arriscadas, pois há a necessidade de se melhorar os processos e produtos 

para atuar em conformidade ao mercado alvo (MCDOUGALL, 1989, 

KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). De acordo com Stremtan et al. (2009), os riscos 

desse processo podem ser divididos em duas categorias: os riscos originados 

pela subestimação dos custos e os riscos decorrentes do ambiente 

internacional incontrolável. 

Por outro lado, Rodriguez, Barcos e Álvarez (2010) classificaram de 

maneira distinta os riscos provenientes das atividades organizacionais 

internacionais. Dividiram, então, os riscos em nove grupos, sendo os riscos 

associados à estratégia de negócios, a gestão e cultura corporativa, a infra-

estrutura da logística, ao gerenciamento de projetos, com situações 

econômicas e políticas do país, com os aspectos legais do país, com os riscos 

decorrentes da relação com o ambiente de negócios, a riscos culturais e a 

riscos de mercado. 

Jimenez (2010) analisou em seu estudo a relação de um risco 

específico, o risco político, com o âmbito organizacional. Os resultados 

apontam que o risco político não parece ser significativo em relação à decisão 

de internacionalizar, mas que, um maior grau de diversidade está 

positivamente relacionado com um escopo mais amplo de internacionalização. 

A exportação e todas as ações organizacionais que são envolvidas para 

o estabelecimento de um relacionamento em outro mercado não são, de modo 

algum, simples. A complexidade está presente no conjunto de atividades que 

devem ser desenvolvidas e no envolvimento de vários indivíduos que atuam 

em diversas etapas e processos, aditando a possibilidade de falhas (PAIXÃO, 

2012). 

Assim sendo, se uma empresa decide participar do mercado 

internacional, ressalta-se que é necessário perceber que a entrada neste 

mercado pode resultar em riscos específicos associados com a localização 

geográfica deste mercado, a diferentes ambientes econômicos e a diferenças 
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na legislação vigente neste mercado-alvo quando comparado ao mercado 

doméstico (KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 2013). Uma gestão de risco condizente 

permite, então, que as empresas identifiquem os riscos potenciais no projeto de 

internacionalização, estabeleçam prioridades e proponham medidas para 

eliminar esses potenciais riscos (RODRIGUEZ, BARCOS, ÁLVAREZ, 2010). 

Em continuação com o desenvolvimento do estudo, na próxima seção 

serão abrangidos e definidos as características dos gestores utilizadas nesta 

dissertação, sejam elas sociodemográficas ou cognitivas. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E COGNITIVAS DOS 
GESTORES 
 

 Na esfera de tomada de risco, o ocasional ressurgimento do interesse 

em antecedentes do comportamento individual frente a situações arriscadas 

revelou-se na afirmação de que os indivíduos possuem características que os 

levam a tomar ou, então, a evitar riscos (KOGAN; WALLACH, 1964). 

Pressupõe-se que, com o arcabouço oferecido pela literatura, as 

características, peculiaridades inerentes aos indivíduos, são um conjunto de 

qualidades que possuem a capacidade de influenciar uma possível análise de 

riscos envolvidos em determinada ação (ACEDO, 2003; HENSCHEL, 2006). 

Um conjunto de estudos identificou a importância das características 

gerenciais no desenvolvimento de mercados internacionais e no alcance do 

sucesso organizacional em âmbitos internacionais (AABY; SLATER, 1989; 

CALOF; BEAMISH, 1994; CALOF; VIVIERS, 1995; SMITH; ZEITHAML, 1999, 

KYVIK et al. 2013). 

A internacionalização da organização ou qualquer outra decisão pode, 

então, ser movida por uma série de fatores. É difícil determinar qual a relação 

do risco com esses diferentes fatores, principalmente, quando este fator são as 

características pessoais desses decisores (LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 

2011). A diversidade de resultados de pesquisas neste âmbito fortalece a 

importância de incluir nestas investigações as variáveis individuais, pois 

embora não afetem diretamente as escolhas, influenciam as percepções dos 

indivíduos nas tomadas de decisão (ACEDO, 2003). 
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 Os fatores internos e externos à organização, como porte e setor, ainda 

possuem uma significativa relevância quando analisados nas circunstâncias de 

deliberação por se exportar. No entanto, embora seja reconhecida a 

importância dessas variáveis, as idiossincrasias relativas aos indivíduos que 

possuem o poder de decisão apresentam maior capacidade de explicação 

acerca do assentimento da internacionalização de produtos ou serviços 

empresariais (KATSIKEAS, 1994). 

O estudo de Islan et al. (2011) analisou se as características do gestor, 

em conjunto com as características da empresa, influenciaria no sucesso das 

pequenas e médias empresas em Bangladesh. As hipóteses propostas e 

testadas mostraram que a característica do gestor é um fator significativo para 

o sucesso empresarial das organizações em Bangladesh, enquanto as 

características empresariais não foram um fator significativo no sucesso destas 

organizações. 

Isto ocorre pois estes fatores, tanto internos como externos ao ambiente 

organizacional, são constituídos de informações, que, portanto, devem ser 

interpretadas pelos gestores. Deste modo, é comum notar que organizações 

detentoras de recursos similares e inseridas no mesmo contexto de mercado 

competem com condutas diferenciadas (GENCTURK; KOTABE, 2001). 

Uma possível explicação para a discrepância de ações em empresas 

similares seria a racionalidade limitada, apresentada e difundida na obra 

“Administrative Behaviour” por Simon (1997), a qual limita o processamento de 

informações, dentre as poucas que lhe são apresentadas, dos decisores. Isto 

é, o modelo mental dos indivíduos opera como um filtro das informações 

recebidas do ambiente externo, bem como do próprio ambiente organizacional 

(BETTIS; PRAHALAD, 1986). 

Alguns estudos sobre o processo de internacionalização têm, portanto, 

apontado as atividades internacionais concernentes à organização associadas 

às características dos gestores, observando sua interferência nas ações 

internacionais desenvolvidas e no processo em que ocorre essa 

internacionalização (HAVERSTON et al., 2000; KYVIK et al. 2013). 

Corroborando com esta ótica, conceitua-se o processo de 

internacionalização como uma mudança e readequação das operações 

organizacionais para o atendimento a um mercado adicional, e sendo a decisão 
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por exportar o princípio para tal conduta, se deve considerar o nível individual e 

suas qualidades distintas como fontes que afetam toda e qualquer decisão 

(LEE; BRASCH, 1978; REID, 1981; SAIMEE; WALTERS; DUBOIS, 1993; 

WALLY; BAUM, 1994). 

Além disso, pesquisas direcionadas a uma análise dos fatores que 

influenciam em um maior comprometimento de um gestor ao mercado 

internacional do que outro gestor, assim como fatores que influenciam o grau 

de internacionalização organizacional, foram sugeridas como agendas para 

estudo (WICKRAMASEKERA; OCZKOWSKI, 2004; KUBÍCHOVÁ; TOULOVÁ, 

2013). 

Como apontou Eshghi (1992) em seu estudo sobre as atitudes 

comportamentais no processo de internacionalização, o interesse por estes 

estudos se iniciou por volta de década de 60, embora preliminares em relação 

a estudos como de Hambrick e Mason (1984) que ressaltaram as 

características dos gestores de topo como influenciadoras do desempenho das 

organizações.  

Na tentativa de contribuir aos estudos da temática, MacCrimmon e 

Wehrung (1990), após alguns anos de desenvolvimento de sua pesquisa 

publicada no artigo “Characteristics of Risk Taking Executives”, por meio de um 

questionário elaborado para uma survey, coletaram dados sociodemográficos 

de 509 gestores, simulando neste, situações arriscadas presentes nos seus 

cotidianos organizacionais, bem como utilizaram situações padrões presentes 

na literatura de risco, para determinar quais seriam as características dos 

tomadores de riscos e, por outro lado, quais as características dos avessos a 

estes. 

Ainda segundo os autores, as características sociodemográficas que 

podem distinguir esses perfis são a idade deste gestor, o número de 

dependentes dele, sua nacionalidade, a escolaridade, a autoridade, sua renda, 

sua riqueza, seus anos de experiência e sua posição, seja no top level ou no 

lower level. 

Resultante ao estudo de MacCrimmon e Wehrung (1990), se verificou 

que as características nacionalidade, riqueza, autoridade e posição não 

possuem relação estatisticamente significante com a percepção dos riscos 

enfrentados por aqueles gestores. Disseminou-se, então, que somente as 
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demais características sociodemográficas seriam responsáveis pela propensão 

ou aversão ao risco. 

No entanto, as características pertencentes aos decisores não são 

apenas sociodemográficas ou, de certo modo, objetivas.  Há também aquelas 

um tanto mais subjetivas, que são produtos das situações vivenciadas por este 

indivíduo (ACEDO, 2003). 

Destarte, revisitando a temática das características dos gestores que 

influenciariam, de algum modo, as ações organizacionais, Barr, Stimpert e Huff 

(1992) notaram que os modelos mentais são preditores das escolhas 

estratégicas tanto quanto as características socioeconômicas.  

Posto que as variáveis cognitivas podem auxiliar o entendimento ainda 

mais global da percepção dos indivíduos, as variáveis cognitivas, então, foram 

agrupadas e analisadas por Acedo e Jones (2007) com a nomenclatura de 

tolerância à ambiguidade. Complementando o estudo, estabeleceu-se que as 

características objetivas seriam agrupadas no constructo background 

internacional, que considera o conhecimento de idiomas além da língua mãe, o 

contato profissional ou demais experiências no exterior, e as viagens já 

realizadas por esse gestor. 

A tolerância à ambiguidade, o constructo cognitivo, se mostra essencial 

pois, em muitas ocasiões, a situação ambígua que a empresa enfrenta nos 

mercados internacionais é o determinante do risco percebido. Essa 

característica cognitiva se exprime decisiva tanto quanto o background 

internacional, que, por seu turno, estabelece que quão maior o conhecimento 

acerca da esfera internacional, quão menor será a percepção de uma situação 

como arriscada ao longo do processo de internacionalização (ACEDO; 

FLORIN, 2006; ACEDO; JONES, 2007). 

Outra característica cognitiva que pode afetar a percepção do risco é o 

estilo cognitivo do gestor (ACEDO; FLORIN, 2006). Gestores que tem como 

preferência a deliberação procuram analisar as alternativas disponíveis antes 

de tomar uma decisão, enquanto os gestores que tem como preferência a 

intuição se baseiam em suas experiências e instintos para realizar suas 

escolhas (BETSCH; KUNZ, 2008). Portanto, o estilo cognitivo do gestor pode 

afetar a forma com que as informações, inclusive com que os riscos, são 

processadas. 
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Wickramasekera e Oczkowski (2004), a partir de dados de 292 vinícolas 

e recorrendo a técnicas de modelagem de equações estruturais, analisaram, 

então, os efeitos das características dos gestores no processo de 

internacionalização. Resultante das análises, encontraram que as 

características como nacionalidade, escolaridade e fluência em língua 

estrangeira não possuíam significância estatística na explicação da relação. 

Por outro lado, conhecimentos sobre o funcionamento da exportação e 

experiências de trabalhos no exterior foram apontados como peculiaridades 

significativas ao explicar o comprometimento da organização com a 

exportação. 

A fim de reforçar as características que serão utilizadas neste estudo, no 

quadro 4 é apresentado um resumo destas. 

Características Sociodemográficas Características Cognitivas 
Idade Estilo Cognitivo 
Número de dependentes Tolerância à ambiguidade 
Escolaridade  
Experiência  
Background Internacional  
Quadro 4: Características sociodemográficas e cognitivas dos gestores 
Fonte: A autora (2015) 

 

O quadro 4 apresentou as características sociodemográficas e 

cognitivas que foram introduzidas e serão analisadas ao longo deste estudo. A 

junção dessas duas naturezas de características será abordada devido a um 

maior poder explicativo (ACEDO, 2003). 

 Em situações comuns à rotina de qualquer gestor, as diferenças entre 

os indivíduos no que concerne à percepção dos riscos e ao entendimento das 

incertezas resultam em grandes diferenças nas reações. Para Liesch, Welch e 

Buckley (2011), o background pessoal, as atitudes, os conhecimentos e as 

habilidades desses gestores são nuances críticas a essas percepções. 

 Ademais, muitos estudos apontam que a propensão ou aversão ao risco 

pelo gestor é resultado da personalidade e experiência do mesmo 

(MACCRIMON; WEHRUNG, 1990; NICHOLSON et al., 2005; DEWETT, 2007). 

Ainda que as características sociodemográficas sejam beneficiadas em 

relação ao aspecto de mensuração, para se realmente compreender os efeitos 

que as características individuais tem sobre qualquer decisão, e, mais 

especificamente, no que concerne à entrada ou não em mercados 
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internacionais, deve-se pautar a pesquisa em ambas naturezas de 

características, sejam estas objetivas ou subjetivas (ACEDO, 2003). 

As características objetivas, ou seja, as sociodemográficas, não são 

influenciadas por aquelas subjetivas, ou também nomeadas cognitivas. Por 

outro lado, estas últimas podem ser, de certo modo, influenciados pelo primeiro 

grupo de características (ESHGHI, 1992). Posto isto, o indivíduo exerce, então, 

o papel de interpretador da realidade que o circunda, e, em alinhamento com 

essas percepções, acaba por decidir entre as opções plausíveis (FILLIS, 2002; 

WICKRAMASEKERA; OCZKOWSKI, 2004; ACEDO; FLORIN, 2006).  

Portanto, este estudo se pautará na investigação da influência das duas 

naturezas de características, isto é, sociodemográficas e cognitivas, na 

percepção dos riscos envolvidos no grau de internacionalização, mais 

especificamente nas micro, pequenas e médias exportadoras do Paraná. 

Considerando-as na relação proposta por esta dissertação, o poder explicativo 

do modelo desenvolvido será mais completo do que seria se somente uma das 

duas naturezas disponíveis fosse avaliada (ACEDO; JONES, 2007). 

Brevemente apresentado e justificado a importância de ambas as 

naturezas das características dos gestores, nas próximas seções haverá um 

detalhamento e implicações de cada uma delas. 

 

2.3.1 Características sociodemográficas dos gestores 
 

 McCain et al. (1983) notaram, ao longo do seu processo de revisão da 

literatura, que as variáveis sociodemográficas dos gestores são possíveis 

condicionantes dos resultados apresentados pela organização no período 

analisado.  

 Alinhado a este prisma de investigação, Hambrick e Mason (1984) 

buscaram compreender as diferenças nas tomadas de decisão e, 

consequentemente, desempenho empresarial baseados nas características 

dos gestores de topo. A agenda resultante dessa pesquisa sugeriu que essas 

características demográficas encontradas fossem complementadas com as 

cognitivas, e que, para isso, uma pesquisa integrada com o auxílio de pessoas 
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especializadas e detentoras de profundo conhecimento no que tange os 

modelos mentais, como, por exemplo, os psicólogos fosse realizada.  

 As características sociodemográficas são, então, apontadas por 

pesquisas como relevantes fatores que influem no processo de 

internacionalização das organizações, e como estas afetam as diferentes 

decisões tomadas ao longo desse processo (HAMBRICK; MASON, 1984; 

AABY; SLATER, 1989; MACCRIMMON; WEHRUNG, 1990; LEONIDOU, 

KATSIKEAS; PIERCY, 1998; FLETCHER, 2001). Entretanto, nem todas essas 

características que foram consideradas nestes estudos realizados por meio dos 

anos possuíram relevância e poder explicativo a problemática proposta (ZOU; 

STAN, 1998; ACEDO, 2003). Sendo assim, dentro deste conjunto de 

características levantadas anteriormente, somente serão apreciadas as que, de 

maneira concisa, apresentaram significância e relação com o processo de 

internacionalização.  

 As peculiaridades, então, que de fato atuam e são plausíveis a 

observação são a idade do gestor, sua escolaridade, o número de indivíduos 

que dependem de sua renda, sua experiência profissional e o background 

internacional (MACCRIMON; WEHRUNG, 1990; ACEDO; JONES, 2007). 

 A primeira característica a ser abordada é a idade do gestor. A inclusão 

deste fator pessoal se deve, sobretudo, pela premissa de que gestores mais 

jovens são, geralmente, propensos a aceitar desafios e, assim, iniciar 

atividades no ambiente internacional. Isto se deve a mentalidade mais aberta 

que seus antepassados e a pouca bagagem que será perdida, além da 

possibilidade maior de reconstrução, se algo ocorrer de maneira não prevista e 

catastrófica durante a internacionalização (CAUGHEY; CHETTY, 1993; 

LEONIDOU; KATSIKEAS, 1996; LEONIDOU; KATSIKEAS; PIERCY, 1998, 

ACEDO; FLORIN, 2006). 

 Já os gestores com uma idade mais avançada apresentam menor 

interesse por se arriscar, juntamente com a empresa, em negócios 

internacionais. Frequentemente, estes gestores já possuem certa segurança 

econômica e profissional, evitando, assim, ações que o inundem em situações 

arriscadas (URSIC; CZINKOTA, 1984; WIERSEMA; BANTEL, 1992; 

WESTHEAD, 1995; ACEDO, 2003). Ademais, o avanço da idade dos gestores 

acarreta em menores resultados na exportação, em sua posição no mercado e 
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em sua orientação em relação ao mercado estrangeiro (DICHTL et al., 1990; 

HOLZMULLER; KASPER, 1991; ACEDO, 2003). 

 A segunda característica objetiva que está presente na investigação 

deste estudo é a escolaridade do gestor. Um maior nível de escolaridade 

deriva, de certo modo, maior processamento de informações e discriminação 

frente aos diversos estímulos existentes.  Assim, quanto maior o nível de 

escolaridade, maior a tendência a aderência a negociações internacionais 

(WIERSEMA; BANTEL, 1992, ACEDO; FLORIN, 2006). 

 O comprometimento exportador, a forma de entrada no mercado 

externo, e a orientação ao mercado também foram alguns dos fatores 

influenciados e relacionados com a escolaridade do gestor. Portanto, quanto 

maior o comprometimento exportador, mais direto for o modo de entrada no 

estrangeiro, e maior orientação ao mercado internacional, maior também será o 

nível de escolaridade do decisor (SIMPSON; KUJAWA, 1974; DICHTL et al., 

1990; KOH, 1991; LEONIDOU, KATSIKEAS, PIERCY, 1998; ACEDO, 2003). 

 Altamente relacionada à idade dos gestores, a terceira característica 

sociodemográfica se refere ao número de dependentes que um gestor é 

responsável por suprir as necessidades. Geralmente, pessoas com a idade 

mais avançada possuem menos dependentes, devido ao fato de que, os seus, 

começaram a exercer uma profissão e ganhar sua própria renda, ou 

oficializaram uma união conjugal e deixaram a casa de seus laços parentais 

(MACCRIMMON; WEHRUNG, 1990). 

 Gestores mais novos, mesmo que ainda não tenham ainda filhos ou um 

matrimônio, possuem geralmente alguns dependentes que utilizam parte de 

sua renda, como os pais e irmãos, por exemplo. E como fora supracitado, 

diferentes faixas etárias possuem diferentes percepções da mesma situação, 

acabando por conduzir a característica número de dependentes na mesma 

direção (MACCRIMMON; WEHRUNG, 1990). 

 A quarta característica objetiva que é analisada nesta pesquisa é a 

experiência profissional. Podem-se incluir nesta característica todos os 

empregos prévios e conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos pelo gestor 

(LEONIDOU; KATSIKEAS; PIERCY, 1998; LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011). 

 A experiência profissional é um fator altamente significativo em casos 

onde este gestor teve contato previamente com operações internacionais, 
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adquirindo, portanto, informações e contatos que favorecem a 

internacionalização e o fazem perceber as situações como menos arriscadas 

(ROCHA et al., 1990). Bem como, se os gestores tiverem alguma preparação 

relacionada à gestão internacional, sua percepção sobre a situação como 

arriscada será amenizada (GRAY, 1997). 

  Ponderando três fatores, o background internacional, quinta e última 

característica, é um constructo que auxilia o entendimento no que tange o 

comportamento internacional (ACEDO; JONES, 2007). 

 O conhecimento de outras línguas, o primeiro constructo abordado, é 

considerado como uma característica que mostra o interesse do gestor em 

outros países, além de seu natal. Diversos estudos relacionaram esse 

constructo com o processo de internacionalização, entre os quais as pesquisas 

de Andersen e Rynning (1994), Leonidou, Katsikeas e Piercy (1998), Suarez et 

al. (1999), Lautanen (2000), Acedo (2003), Acedo e Florin (2006) e Acedo e 

Jones (2007). 

 Aprofundando-se no background internacional, notou-se que as 

circunstâncias que envolvem o estudo, trabalho ou moradia em outros países 

permitem uma acumulação de conhecimento sobre as características dos 

mercados internacionais. O conhecimento adquirido possibilita que os gestores 

identifiquem as oportunidades mais cedo, aceitando, assim, maiores 

quantidades de risco, enquanto que os que não o tem, não compreendem e 

avaliam corretamente uma oportunidade (SHANE; VENKATARAMAN, 2000).  

Ademais, apreendeu-se que este fator exerce influência sob o 

comprometimento exportador organizacional (LEONIDOU; KATSIKEAS; 

PIERCY, 1998; SUAREZ et al., 1999; ACEDO, 2003; ACEDO; FLORIN, 2006; 

ACEDO; JONES, 2007). Sendo assim, a experiência em exportação influencia 

em deliberações acerca da internacionalização (CASILLAS, MORENO; 

ACEDO, 2012). 

 Seguindo essa linha, as viagens ao estrangeiro, o terceiro constructo 

abordado pelo background internacional, revelam que quanto maior o desejo 

por viajar, e de fato, mais viagens realizadas, maior a iniciativa por adquirir 

conhecimentos sobre as novas culturas, e, assim, pelas praticas de negócios. 

Sendo assim, o possível encontro de clientes potenciais é maior, bem como o 

conhecimento de suas reais necessidades (HURTADO, 2000; PAIXÃO, 2012). 
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Em um estudo sobre a relação entre o background internacional e a 

exportação, Navarro et al. (2010) analisaram uma amostra de 150 exportadoras 

espanholas. Os resultados apontaram que as experiências anteriores dos 

gestores, bem como conhecimentos específicos sobre as características de 

mercados internacionais, exercem um efeito positivo sobre a 

internacionalização.  

Sintetizando as características sociodemográficas consideradas, 

apresenta-se o quadro 5. 

Característica 
Sociodemográfica 

Principais Implicações 
Principais 
Autores 

Idade Gestores mais jovens são, geralmente, 
propensos a aceitar desafios e, assim, iniciar 
atividades no ambiente internacional. 

Caughey; Chetty,  
(1993); Leonidou; 
Katsikeas, (1996); 
Leonidou; 
Katsikeas; Piercy, 
(1998), Acedo; 
Florin, (2006). 

Escolaridade Quanto maior o nível de escolaridade, maior 
a tendência a aderência de negociações 
internacionais. 

Wiersema; 
Bantel, (1992), 
Acedo; Florin, 
(2006). 

Número de Dependentes Gestores mais novos possuem geralmente 
alguns dependentes que utilizam parte de 
sua renda Assim como diferentes faixas 
etárias possuem diferentes percepções da 
mesma situação, a característica número de 
dependentes segue na mesma direção. 

Maccrimmon; 
Wehrung, (1990). 

Experiência Profissional A experiência profissional é um fator 
altamente significativo quando este teve 
contato previamente com operações 
internacionais, adquirindo, portanto, 
informações e contatos que favorecem a 
internacionalização e o fazem perceber as 
situações como menos arriscadas. 

Leonidou; 
Katsikeas; Piercy, 
(1998); Liesch; 
Welch; Buckley, 
(2011) 

Background Internacional O conhecimento adquirido possibilita que os 
gestores identifiquem as oportunidades mais 
cedo, aceitando, assim, maiores quantidades 
de risco, enquanto que os que não o tem, 
não compreendem e avaliam corretamente 
uma oportunidade. 

Leonidou; 
Katsikeas; Piercy, 
(1998); Suarez et 
al.,(1999); Acedo, 
(2003); Acedo; 
Florin, (2006); 
Acedo; Jones, 
(2007), Casillas, 
Moreno; Acedo, 
(2012). 

Quadro 5: Características Sociodemográficas e suas implicações 
Fonte: A autora (2015) 
 

 Portanto, com as características sociodemográficas devidamente 

descritas e resumidas no quadro 5, a seção seguinte tratará sobre as 
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características cognitivas, então, consideradas pela administração internacional 

como influentes no processo de internacionalização organizacional. 

2.3.2 Características cognitivas dos gestores 
 

 

  Oviatt, Shrader e McDougall (2004) identificaram, baseados na literatura 

de internacionalização, que as características dos gestores são os 

determinantes no processo de internacionalização.  

 Embora haja uma ampla aceitação de que as características 

sociodemográficas possuem poder explicativo para o comportamento dos 

indivíduos e para identificar os fatores que estão na base das decisões 

estratégicas, ainda há um gap no que se refere à explicação total de como 

afeta as decisões estratégicas internacionais (MARKOCZY, 1997, 

WICKRAMASEKERA; OCZKOWSKI, 2004). 

 Estudos que consideravam essas duas óticas, ou seja, características 

objetivas e cognitivas, começaram na década de 70, com a preocupação de 

analisar as variáveis que afetavam no processo de internacionalização 

(WELCH; WIEDERSHEIM-PAUL, 1977; BILKEY; TESAR, 1977; 

WIEDERSHEIM-PAUL; OLSON; WELCH, 1978; CAVUSGIL; NEVIN, 1981). 

 Remontando aos anos 70, já havia, nessa época, os primeiros indícios 

de que havia a necessidade de associar os estímulos as percepções 

individuais adequadas para, então, fazer com que a organização realmente se 

adentrasse no mercado externo (SIMPSON; KUJAWA, 1974). Mesmo assim, 

pouca atenção fora designada ao lado cognitivo dos gestores em relação aos 

comportamentos internacionais (ACEDO; JONES, 2007; BROMILEY; RAU, 

2015), visto que as características sociodemográficas influenciam, de certa 

forma, as características cognitivas, voltando assim, todo o foco somente para 

as primeiras. 

Portanto, possibilitando a contribuição à minimização desta lacuna, o 

constructo estilo cognitivo do gestor e a tolerância à ambiguidade foram 

considerados neste estudo. O estilo cognitivo foi definido como as diferenças 

individuais nas maneiras de organizar e tratar as informações, bem como a 
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preferência por armazenar e processar as experiências (BETSCH; KUNZ, 

2008).  

A importância de compreender o estilo cognitivo dos indivíduos é 

baseada no entendimento de que determinados estilos cognitivos são mais 

adequados do que outros para a realização de determinadas atividades de 

gestão (ALLINSON; HAYES, 1996). 

No que se refere ao estilo cognitivo, este foi definido como as diferenças 

individuais nas maneiras de organizar e tratar as informações, bem como a 

preferência por armazenar e processar as experiências (BETSCH; KUNZ, 

2008). A importância de compreender o estilo cognitivo dos indivíduos é 

baseada no entendimento de que determinados estilos cognitivos são mais 

adequados do que outros para a realização de determinadas atividades de 

gestão (ALLINSON; HAYES, 1996). 

Existem dois tipos de estilo cognitivo. A preferência pela intuição (estilo 

cognitivo intuitivo) é um modo de decisão básica que usa a emoção como um 

critério de decisão (BETSCH; KUNZ, 2008). Já a preferência pela deliberação 

(estilo cognitivo deliberativo) é definida como um modo de decisão que envolva 

uma avaliação explícita por meio do uso da razão (BETSCH; KUNZ, 2008). 

As implicações do estilo cognitivo são as mais diversas. Os indivíduos 

que possuem preferência pela tomada de decisão intuitiva, são mais rápidos 

tomadores de decisão que os tomadores de decisões deliberadas (BETSCH, 

2004; SCHUNK; BETSCH, 2006).  Ademais, os intuitivos dependem mais do 

conhecimento implícito do que quem tem preferência pela deliberação 

(RICHETIN et al., 2007; WOOLHOUSE; BAYNE, 2000). Entretanto, os 

deliberativos acertam mais em suas escolhas enquanto os intuitivos erram mais 

nas escolhas (PACINI; EPSTEIN, 1999). 

Este conceito foi associado ao caráter empreendedor dos próprios 

indivíduos em um estudo realizado por Allinson et al. (2000). A pesquisa 

apontou, portanto, que os empresários, que geralmente são a consciência de 

sua organização, na maior parte dos casos apresentam um estilo cognitivo 

intuitivo (ALLINSON et al., 2000). 

Sendo assim, incluiu-se o estilo cognitivo neste estudo devido ao fato 

que a consciência das organizações começa com as perspectivas que os 

diferentes indivíduos dentro delas usam para compreender e interpretar o que 
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acontece ao seu redor (WEICK, 1995). Ademais, aponta-se que o estilo 

cognitivo possui uma influência em relação à tolerância à ambiguidade do 

individuo. 

Assim, no que se refere à tolerância à ambiguidade, nota-se que é uma 

característica indispensável, pois frequentemente as organizações enfrentam 

situações ambíguas no mercado internacional. Constatou-se, também, que ela 

é um dos elementos determinantes da percepção de risco pelos gestores 

(ACEDO; JONES, 2007). 

 Desta maneira, reflete-se com este constructo a medida a qual o gestor 

é capaz de tomar decisões em ambientes arriscados ou de situações 

recheadas de incerteza (WESTERBERG et al., 1997, ACEDO; FLORIN, 2006). 

 Em estudos empíricos, onde se primou o aprofundamento do que fora 

tratado sobre esta temática na literatura, se estabeleceu que esta tolerância 

tem uma relação positiva com o comportamento internacional (GUPTA; 

GOVINDARAJAN, 1984; BECHERER; MAURER, 1999; ENTRIALGO; 

FERNANDEZ; VAZQUEZ, 2000). 

Para então condensar as características cognitivas utilizadas neste 

estudo, se apresenta o quadro 6. 

Característica 
Cognitiva 

Principais Implicações 
Principais 
Autores 

Estilo 
Cognitivo 

A preferência pela intuição é um modo de decisão básica 
que usa a emoção como um critério de decisão. A 
preferência pela deliberação é definida como um modo 
de decisão que envolva uma avaliação explícita, crenças 
e razões. 

Betsch (2004); 
Schunk e 
Betsch (2006); 
Betsch e Kunz 
(2008). 

Tolerância à 
ambiguidade 

A medida a qual o gestor é capaz de tomar decisões em 
ambientes arriscados ou de situações recheadas de 
incerteza. 

Acedo e Jones 
(2007); Acedo e 
Florin (2006). 

Quadro 6: Características cognitivas e suas implicações 
Fonte: A autora (2015) 
 

Apresentou-se, ao longo destas páginas, um conjunto de teorias e 

pesquisas necessárias a compreensão e desenvolvimento do estudo proposto. 

Consecutivo, são apresentadas as hipóteses que foram testadas neste estudo. 
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2.4 HIPÓTESES DO ESTUDO 
 

A hipótese é um “enunciado conjetural das relações entre duas ou mais 

variáveis” (KERLINGER, 1980, p.38). Isto é, são formulações provisórias 

estabelecidas a priori que demandam a testagem estatística das relações, 

então, pré-estabelecidas (KERLINGER, 1980). 

As hipóteses da presente pesquisa são, portanto, abaixo desenvolvidas, 

e serão testadas com o intuito de se refutar a hipótese nula associada a cada 

uma delas. 

MacCrimmon e Wehung (1990) apontaram, em seu estudo com 509 

gestores de empresas canadenses, que os perfis de gestores que percebem os 

riscos como menos ameaçadores possuem alta escolaridade e vários anos de 

experiência em exportações. 

Corroborando esse estudo, treze anos após sua publicação, Acedo 

(2003), em sua tese de Doutorado em Administração, também concluiu que 

indivíduos que possuam essas singularidades apresentam uma maior 

familiaridade e, por conseguinte, menor percepção dos riscos como detentores 

de uma natureza alarmante. Portanto: 

 

H1a: Gestores com mais tempo de estudo (característica sociodemográfica 

escolaridade) perceberão menores níveis de risco associados com a 

internacionalização. 

H1b: Gestores com mais anos de trabalho (característica sociodemográfica 

experiência) perceberão menores níveis de risco associados com a 

internacionalização. 

 

Neste mesmo estudo, MacCrimmon e Wehrung (1990) constataram 

evidências que apontariam que as características idade avançada e poucos 

dependentes possivelmente fariam parte do perfil de gestores que evidenciam 

os riscos nas situações organizacionais. 

Ademais, Hambrick e Mason (1984), em seu estudo sobre os top 

management teams, concluíram, após o desenvolvimento das proposições, que 

gestores mais jovens são associados ao crescimento organizacional, já que, 

são tomadores de riscos. Assim sendo: 
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H1c: Gestores com maiores idades (característica sociodemográfica idade) 

perceberão maiores níveis de risco associados com a internacionalização.  

H1d: Gestores com poucos dependentes (característica sociodemográfica 

número de dependentes) perceberão maiores níveis de risco associados com a 

internacionalização. 

 

No que se refere ao conhecimento internacional, Casillas, Acedo e 

Barbero (2010) observaram a importância da coleta de informações e de seu 

uso durante várias fases do processo de internacionalização das organizações, 

como também apontaram a influência que este processo possui nas 

percepções.  

O background internacional de um gestor, segundo Acedo e Florin 

(2006), é formado pelo conhecimento em línguas, nível educacional e 

experiências relacionadas ao exterior. Desta maneira, coerente a premissa de 

Casillas, Acedo e Barbero (2010), se pode afirmar que as estratégias 

arriscadas serão relacionadas a indivíduos que possuem um background 

internacional. Sendo assim: 

 

H2: Gestores que possuem um background internacional perceberão menores 

níveis de risco na internacionalização do que aqueles que não o possuem. 

 

 Como mencionado na revisão da literatura sobre as características 

cognitivas, há indícios que as características sociodemográficas do gestor 

afetem de alguma suas características cognitivas (ACEDO; FLORIN, 2006). 

 Dependendo das experiências passadas e traços individuais, a 

preferência pela tomada de decisão pautada na intuição pessoal, ou, ainda, 

pautada na deliberação da melhor alternativa, será consolidada (BETSCH; 

KUNZ, 2008). Sendo assim: 

 

H3a: As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo 

deliberativo (preferência pelo uso da deliberação na tomada de decisão).  

H3b: As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo 

intuitivo (preferência pelo uso da intuição na tomada de decisão).  
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No que tange à característica cognitiva deste estudo, a tolerância à 

ambiguidade desempenha um papel chave na capacidade do gestor de 

confrontar a incerteza (GUPTA; GOVINDARAJAN, 1984), e é também 

relacionada com a capacidade de planejamento desse gestor (WESTERBERG 

et al., 1997; ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO, JONES; 2007).  

Por outro lado, a carência de conhecimento tem sido identificada como 

uma das principais fontes para a incerteza e à percepção de risco 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990; CASILLAS et al., 2009). Sendo assim, a 

presença de um background internacional ajudaria, portanto, o processamento 

e uso da informação. Então: 

 

H4: Gestores que possuem um background internacional exibirão uma maior 

tolerância à ambiguidade quando confrontados com decisões acerca da 

internacionalização. 

 

Acedo (2003) e Oviatt, Shrader e McDougall (2004) sugerem que há 

uma relação entre os fatores cognitivos e percepções do indivíduo. A tolerância 

à ambiguidade, uma característica cognitiva, está relacionada com a 

capacidade de tomar decisões em situações de incerteza (WESTERBERG et 

al., 1997, ACEDO; JONES, 2007). 

Entrialgo et al. (2000) e Acedo e Florin (2006) descobriram que os 

indivíduos possuem pouca tolerância à ambiguidade tem menos confiança nas 

suas decisões em situações com elevados níveis de incerteza. Como em 

decisões de internacionalização organizacional há a presença de incertezas, os 

empresários com maior tolerância à ambiguidade são mais propensos a 

aproveitar as oportunidades nesses mercados estrangeiros do que aqueles 

com baixa tolerância, percebendo, consequentemente, menores níveis de 

riscos envolvidos no ato de se internacionalizar. 

Por conseguinte, se pode inferir que haverá uma relação entre a 

tolerância do gestor à ambiguidade e às percepções de risco nas operações 

internacionais. Desta maneira: 
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H5: Gestores com maior tolerância à ambiguidade perceberão menores níveis 

de riscos associados com a internacionalização. 

 

 O estilo cognitivo intuitivo é caracterizado pela interpretação e tomada 

de decisão baseados nos sentimentos e crenças que envolvem este gestor. 

Não se detém nas razões no momento de decidir (BETSCH; KUNZ, 2008). 

Assim, situações incertas são encaradas como qualquer outra situação, 

enquanto que gestores com estilo cognitivo deliberativo ponderariam as 

alternativas neste ambiente incerto antes de decidirem de fato qual ação 

organizacional desenvolver (ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO; JONES, 2007). 

Deste modo: 

  

H6: Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo apresentarão maior 

tolerância à ambiguidade. 

 

 Aponta-se que o gestor é quem determina a percepção do ambiente que 

cerca a organização e o caminho e estratégias que são adotadas nas 

atividades inerentes a essa organização (ACEDO, 2003). O estilo cognitivo do 

gestor é responsável pelo armazenamento, processamento e interpretação dos 

fatos que acontecem (BETSCH; KUNZ, 2008).  

Assim como foi apontado anteriormente, gestores que possuem um 

estilo cognitivo intuitivo tomam decisões mais rapidamente quando comparados 

a gestores que possuem o estilo cognitivo deliberativo, além de sustentar suas 

escolhas em seus sentimentos e crenças (BETSCH; KUNZ, 2004, 2006, 2008). 

Portanto, não analisam de forma acurada os prós e contras de uma escolha, 

agindo mais por impulso no que se refere a decisões organizacionais. Portanto: 

 

H7: Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo perceberão menores 

níveis de riscos associados com a internacionalização. 

 

Ainda no que se trata da percepção deste gestor, Acedo e Florin (2006), 

Acedo e Jones (2007) e Kubícková e Toulová (2013) ponderaram que gestores 



63 

 

com percepções diversas sobre os riscos envolvidos no processo de 

internacionalização utilizariam modos de entrada também distintos. Conquanto, 

afirma-se que gestores com menores percepções sobre os riscos envolvidos 

utilizarão o modo direto de entrada no ambiente internacional, aumentando seu 

comprometimento internacional. 

No tocante do grau de internacionalização da organização, gestores que 

também compartilham deste modo de percepção de risco internacionalizarão 

mais seus produtos (ACEDO, 2003; ACEDO; FLORIN, 2006). Portanto: 

 

H8: A percepção de menor nível de risco envolvido possui relação com o maior 

grau de internacionalização. 

 

Outra hipótese, que também pode ser auferida dos estudos de Acedo e 

Florin (2006), Acedo e Jones (2007) e Kubícková e Toulová (2013), diz respeito 

a percepções dos contextos como mais arriscados por alguns gestores, 

enquanto para outros não.  

Sendo as atividades envolvidas na internacionalização percebidas como 

arriscadas, as organizações tenderão a utilizar modos de entrada indiretos, 

internacionalizando uma pequena parte de sua produção total, o que reduz seu 

comprometimento com mercados internacionais. Assim: 

 

H9: A percepção de maior nível de risco envolvido possui relação com o menor 

grau de internacionalização. 

 

 Desta maneira, as hipóteses que nortearam este estudo foram as 

seguintes presentes no quadro resumo 7 abaixo. 

Hipóteses Enunciados 

H1a Gestores com mais tempo de estudo (característica sociodemográfica 
escolaridade) perceberão menores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 

H1b Gestores com mais anos de trabalho (característica sociodemográfica 
experiência) perceberão menores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 

H1c Gestores com maiores idades (característica sociodemográfica idade) perceberão 
maiores níveis de risco associados com a internacionalização.  

H1d Gestores com poucos dependentes (característica sociodemográfica número de 
dependentes) perceberão maiores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 
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H2 Gestores que possuem um background internacional perceberão menores níveis 
de risco na internacionalização do que aqueles que não o possuem. 

H3a As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo deliberativo 
(preferência pelo uso da deliberação na tomada de decisão).  

H3b As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo intuitivo 
(preferência pelo uso da intuição na tomada de decisão).  

H4 Gestores que possuem um background internacional exibirão uma maior 
tolerância à ambiguidade quando confrontados com decisões acerca da 
internacionalização. 

H5 Gestores com maior tolerância à ambiguidade perceberão menores níveis de 
riscos associados com a internacionalização. 

H6 Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo apresentarão maior tolerância 
à ambiguidade. 

H7 Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo perceberão menores níveis de 
riscos associados com a internacionalização. 

H8 A percepção de menor nível de risco envolvido possui relação com o maior grau 
de internacionalização. 

H9 A percepção de maior nível de risco envolvido possui relação com o menor grau 
de internacionalização. 

Quadro 7: Quadro resumo das hipóteses 
Fonte: A autora (2015) 
 
 

Expostas as hipóteses que serão submetidas a uma inferência 

estatística, será introduzido o capítulo de métodos utilizados no 

desenvolvimento da presente pesquisa. O método visa responder a pergunta 

de pesquisa seguindo as premissas da confiabilidade e validade (CRESWELL, 

2010). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

serão utilizados como base para a consecução dos objetivos da pesquisa. 

Reforça-se que, a metodologia tem como objetivo “o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e critérios utilizados na pesquisa” (MARTINS; THEÓPHILO, 

2007, p.37). 

 Desta maneira, os métodos aqui descritos foram o caminho utilizado 

para a satisfação do problema e objetivos de pesquisa. Foram coletados os 

dados por meio de questionários da amostra da população e, posteriormente, 

realizados análises estatísticas no pacote de estatística para ciências sociais 

SPSS 18.0 e R 3.2.2. 

Para tanto, os questionários foram analisados e validados por 

especialistas, bem como seus construtos reflexivos passaram pela Análise 

Fatorial e Alfa de Cronbach para estimar a confiabilidade deste questionário. 

Um pré-teste também foi efetuado, para consolidação, então, do instrumento. 

Os componentes que fundamentam e solidificam a metodologia e que 

serão abordados de maneira mais detalhada a seguir são: a classificação do 

estudo, seu delineamento, a definição constitutiva e operacional dos termos, a 

população a ser recorrida e as técnicas de coleta e análise, bem como a 

validação do instrumento e a validade e confiabilidade do presente estudo. 

 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa tem o propósito de, não obstante as suas limitações, 

descobrir respostas para algumas questões mediante a aplicação de métodos 

científicos (SELLTIZ, 1987).  

Trata-se de um posicionamento realista e positivista, onde se visou 

verificar na realidade o modelo de percepção do risco proposto sob a ótica do 

gestor (BURELL; MORGAN, 1979). Ademais, foram seguidos os parâmetros de 

uma pesquisa aplicada, pois se utilizou o conhecimento proveniente da 
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pesquisa básica para solucionar o problema aplicado na realidade 

organizacional. 

Quanto ao propósito, o objetivo da pesquisa é descritivo e explicativo. 

Objetivou-se, além de entender o fenômeno observado, descrever as 

características de determinada população, ademais de identificar a possível 

relação e grau de associação entre as variáveis pertencentes ao modelo de 

estudo (MALHOTRA, 2001). 

A pesquisa proposta teve como ambiente o campo, voltada para as 

organizações. Quanto ao número de momentos, o corte foi transversal, 

coletando dados das características atuais dos gestores que influenciam sua 

percepção do risco no processo de internacionalização. Não houve a 

possibilidade de ter o controle de todas as variáveis, por, entre outros fatores, 

se tratar de uma pesquisa de campo, configurando-se como não experimental 

(MALHOTRA, 2001). 

 No tocante à coleta de dados, foram utilizados dados primários 

provenientes da operacionalização das variáveis por meio de escalas já 

estabelecidas na literatura. Para o levantamento quantitativo, foi escolhido o 

método de pesquisa survey onde foram enviados questionários auto – 

administráveis para os respondentes que compõem a amostra desta pesquisa.  

A presente pesquisa foi abordada quantitativamente. Foram realizadas 

análises estatísticas no pacote de estatística para ciências sociais SPSS 18.0 e 

R 3.2.2. Após a coleta de dados realizados por meio de uma survey, com um 

questionário estruturado dirigido aos gestores responsáveis pelas suas 

organizações, que são capazes de responder as questões referentes ao seu 

perfil e o da empresa, sua percepção de risco e o grau de internacionalização, 

foram verificadas e mensuradas a relação de causalidade entre as variáveis, 

bem como a estimação do modelo. O método escolhido se mostrou alinhado à 

problemática, uma vez que o foco do estudo é sobre a causalidade e sobre o 

que o fenômeno se revela (BABBIE, 2003). 
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 3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

A estratégia de pesquisa, de acordo com Creswell (2010), determina a 

maneira com que os dados serão coletados e analisados. Ademais, a 

estratégia de pesquisa está relacionada ao tipo de questão e objetivos que 

direcionam o estudo. 

Portanto, com a problemática de validar a existência da relação entre as 

características do gestor que influenciam sua percepção, afetando, assim, o 

grau de internacionalização, a estratégia de pesquisa escolhida em coerência 

com o fenômeno foi o levantamento ou survey. Tem como propósito 

compreender a relação entre as variáveis, sustentando um modelo de grau do 

risco percebido generalizável a outras organizações que não pertencem a essa 

amostra. A survey foi operacionalizada por meio de um questionário 

estruturado e dirigido as gestores de micro, pequenas e médias exportadoras 

paranaenses. 

Corroborando, Martins e Theóphilo (2007, p. 60) afirmam que a 

abordagem survey “é própria para os casos em que o pesquisador deseja 

responder a questões acerca da distribuição de uma variável ou das relações 

entre características de pessoas ou grupos, da maneira como ocorrem em 

situações naturais”. 

Uma pesquisa survey, no entanto, necessita de uma descrição 

quantitativa do fenômeno, analisando os dados estatisticamente, por meio de 

uma amostra dessa população (CRESWELL, 2010). Recorre-se, desta 

maneira, à pesquisa quantitativa para a coleta e análise de dados, devido  

 
(...) a ser um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação 
entre as variáveis. Tais variáveis, por sua vez, podem ser medidas 
tipicamente por instrumentos, para que os dados numéricos possam 
ser analisados por procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2010, p. 
26). 
 

O modelo proposto a esta investigação está representado na Figura 1. 

Este modelo possui três variáveis: a independente, dependente e mediadora. A 

variável considerada como independente tem o poder de influenciar outra 

variável. Por sua vez, a variável dependente sofre mudanças de acordo com a 

influenciadora. E a variável mediadora, quando existente na relação, ajuda a 
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esclarecer esta relação, se posicionando no meio desta e ampliando ou 

diminuindo os efeitos (BABBIE, 2001). 

 

 
Figura 1: Modelo Proposto da Relação 
Fonte: A autora (2015) 
 

Assim, como pode se observar nesta relação proposta, as 

características dos gestores são as variáveis independentes, mediadas pela 

percepção do risco, e por fim afetando o grau de internacionalização, o qual é a 

variável dependente. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA E OPERACIONAL 

 

 

Expõem-se nesta seção as definições constitutivas e operacionais das 

variáveis que compõem este estudo. A esse respeito, Selltiz et al (1987) 

ponderam que a definição dos termos e variáveis auxiliam na compreensão e 

fornecem clareza a estes. Ainda segundo os autores, é essencial definir os 

termos para que não haja interpretações inadequadas (SELLTIZ et al., 1987). 

A definição constitutiva é aquela que “define palavras com outras 

palavras”, enquanto a operacional é a qual elucida “um construto ou variável 

especificando as atividades ou operações necessárias para medi-lo ou 

manipulá-lo” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p.34). 

As variáveis a serem definidas constitutivamente e operacionalmente 

são as características sociodemográficas e cognitivas dos gestores, a 
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percepção do risco, o grau de internacionalização, o risco e as características 

da organização. 

 

A) Características sociodemográficas  

 

DC: As características socioeconômicas dos gestores são definidas 

constitutivamente como uma soma das três categorias: atributos pessoais, 

atributo profissional e background internacional (MACCRIMMON; WEHRUNG, 

1990; ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO; JONES, 2007).  As características que 

são nomeadas como pessoais são a idade, o número de dependentes, e a 

escolaridade. A característica profissional é representada pelos anos de 

experiência (MACCRIMMON; WEHRUNG, 1990). O background internacional é 

definido como maior conhecimento e predisposição para atuar 

internacionalmente, incluindo o nível educacional, o número de línguas que se 

possui conhecimento, e experiências internacionais (ACEDO; FLORIN, 2006; 

ACEDO, JONES; 2007). 

DO: Essas características dos gestores foram operacionalizadas por meio de 

perguntas formativas formuladas com base no questionário de MacCrimmon e 

Wehung (1990) e Acedo e Jones (2007). Foram adaptadas a realidade 

brasileira e traduzidas para o português. O instrumento de coleta é composto 

por questões abertas, resposta fechada do tipo múltipla escolha codificada, e 

questões dicotômicas. 

Questão Escala 
Qual é sua idade? Aberta 
Qual é sua maior formação? Múltipla escolha 
Quantas pessoas dependem de sua 
remuneração? 

Aberta 

Quantos anos de experiência você possui? Aberta 
Em quantos idiomas, além do português, 
você é: Fluente; Compreende 

Aberta 

Você já trabalhou, viveu ou estudou no 
exterior? 

Dicotômica 

Qual foi o período de permanência no 
exterior? 

Aberta 

Quadro 8: Questões sobre as características sociodemográficas dos gestores 
Fonte: A autora (2015) 
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B) Características cognitivas 

 

DC: As características cognitivas são representadas pela tolerância à 

ambiguidade (ACEDO, 2003; ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO; JONES, 2007) 

e o estilo cognitivo, seja pela preferência pela deliberação ou preferência pela 

intuicao (Betsch; Kunz, 2008). A tolerância à ambiguidade é definida como o 

grau em que um indivíduo é capaz de tomar decisões em ambientes de risco 

ou situações cheias de incerteza (ACEDO; JONES, 2007). Por sua vez, o estilo 

cognitivo é responsável pelo processamento e análise de informações. A 

preferência pela intuição é um modo de decisão básica que usa a emoção 

como um critério de decisão (Betsch; Kunz, 2008). Já a preferência pela 

deliberação é definida como um modo de decisão que envolve uma avaliação 

explícita, por meio da razão (Betsch; Kunz, 2008). 

DO: No que se refere à tolerância à ambiguidade, o instrumento de coleta é 

composto pela escala Likert de cinco pontos (Discordo Fortemente; Mais 

Discordo do que Concordo; Não concordo nem discordo; Mais concordo do que 

discordo; Concordo fortemente) retirada do questionário de Costa (2011). Com 

o intuito de identificar o estilo cognitivo do gestor, a escala foi retirada do 

estudo de Betsch e Kunz (2008). Ela conta com 18 questões, sendo que 9 

identificam a preferência pela intuição e as outras 9 a preferência pela 

deliberação. Foi mensurada através de uma escala de Likert de cinco pontos 

(Discordo Fortemente; Mais Discordo do que Concordo; Não concordo nem 

discordo; Mais concordo do que discordo; Concordo fortemente), que foi 

adaptada e traduzida para o português.  

Afirmação  Escala 
Sobre suas preferências (18 itens) Likert 
Sobre como você encara situações arriscadas 
e confusas 

Likert 

Quadro 9: Questões sobre as características cognitivas dos gestores 
Fonte: A autora (2015) 

 

 
C) Percepção do risco 

 

DC: A percepção do risco é definida como a avaliação de quão arriscada uma 

situação é pelo gestor, ou seja, avaliação do nível de risco inerente a uma 

situação (ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO; JONES, 2007), podendo levar 
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esses gestores a negarem a incerteza, e superestimar ou subestimar os riscos 

(SITKIN; PABLO, 1992). 

DO: A definição operacional desta variável foi medida por meio de uma escala 

do tipo Likert de cinco pontos (Discordo Fortemente; Mais Discordo do que 

Concordo; Não concordo nem discordo; Mais concordo do que discordo; 

Concordo fortemente) em que os gestores foram convidados a indicar a sua 

percepção do risco global associado à internacionalização. O questionário 

utilizado foi adaptado do estudo Acedo e Florin (2006) e traduzido para o 

português. Para conhecer o nível de impacto das diversas categorias de risco 

na internacionalização, ainda segundo a percepção dos gestores, foi construída 

uma escala de Likert de cinco pontos baseada nos constructos de Barreto 

(2004) e Neto (2004). 

Afirmação Escala 

Sobre como você encara o risco no processo 
de internacionalização 
1. Os produtos vendidos em mercados 
estrangeiros implicam em alto risco 
2. As exportações são uma oportunidade 
importante para a minha empresa 
3. A atividade internacional é uma coisa 
positiva na minha empresa 
4. A minha empresa tem uma alta 
probabilidade de sucesso em mercados 
estrangeiros 

Likert 

O risco abaixo afeta as atividades de 
exportação 
1. Risco Financeiro 
2. Risco Político 
3. Risco Operacional 
4. Risco Comercial 
5. Risco Responsabilidade Civil 
6. Risco Força Maior 
7. Risco Engenharia 

Likert 

Quadro 10: Afirmações sobre a percepção do risco pelo gestor 
Fonte: A autora (2015) 
 

D) Grau de internacionalização 

 

DC: O grau de internacionalização é definido constitutivamente como “o 

processo em que as firmas tornam-se integradas às atividades econômicas 

internacionais” (ACEDO, 2003, p. 41), no que tange, especificamente, a 

proporção de vendas internacionais quando comparadas ao total de vendas, e 

o nível de comprometimento internacional (ACEDO; FLORIN, 2006). 
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DO: A operacionalização foi realizada por meio de perguntas formuladas com 

base no questionário de Acedo e Florin (2006), adaptadas a realidade 

organizacional brasileira e traduzidas para o português. Alguns itens, 

particularmente o primeiro e o segundo do questionário original, foram retirados 

do questionário final, já que foram adaptados a realidade local e do contexto, 

em conformidade com os pressupostos da construção de cenários de risco 

específicos de Sitkin e Weingart (1995).  

Questão Escala 
Sobre o grau de internacionalização, marque 
a resposta que melhor descreva a empresa 
1. Exportávamos, mas não o fazemos mais 
2. Exportamos esporadicamente  
3. Exportamos regularmente  
4. Nós temos contratos de distribuição no 
exterior 
5. Nós temos investimentos diretos em 
mercados estrangeiros  

Múltipla Escolha 

Qual é o percentual de exportação da 
produção no ano de 2014? 

Aberta 

Quadro 11: Afirmação sobre o grau de internacionalização organizacional 
Fonte: A autora (2015) 
 

E) Outra definição relevante: Risco 

 

DC: O risco é definido como uma reflexão da variação na distribuição de 

possíveis resultados, suas probabilidades e seus valores subjetivos (MARCH; 

SHAPIRA, 1987). 

 

F) Outra definição relevante: Características da organização  

 

 

DC: As características da organização são definidas como singularidades que 

tem relação com o histórico organizacional, tanto financeiro, social e 

estratégico (ACEDO, 2003). 

 

 

Definidos constitutivamente e operacionalmente os termos que foram 

abrangidos por este estudo, a próxima seção tratará da descrição da população 

alvo e da definição de sua amostra. 
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3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população, de acordo com Kerlinger (1980, p. 90) “é o conjunto de 

todos os objetos ou elementos sob consideração”, ou ainda, é definida por 

elementos que compartilham um conjunto de características comuns (HAIR et 

al., 2005). Assim, a população escolhida para o estudo desta pesquisa foi as 

micro, pequenas e médias empresas que exportam no Paraná, com o número 

de população total de 1.428 no ano de 2014 (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2015). 

Essas micro, pequenas e médias empresas tiveram receita bruta anual 

de até um milhão de dólares proveniente da exportação (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2015), 

enquadrando-se nessa classificação de porte empresarial do BNDES (BNDES, 

2015). Escolheu-se essa população alvo visto que os gestores de micro, 

pequenas e médias empresas possuem maior envolvimento nas decisões 

quando se compara as decisões tomadas em grandes empresas (PELISSARI, 

VANALLE, GONZALEZ, 2006) e as operações podem comprometer grande 

parte dos resultados (ACEDO; GALÁN, 2011). 

O Estado do Paraná foi escolhido para a pesquisa visto que sua 

participação nas exportações brasileiras possui grande representatividade. O 

Paraná, em 2014, foi responsável por 7,26% de exportações do território 

nacional, que teve como valor US$ 242 bilhões anuais. Ademais, o estado foi o 

quinto maior estado exportador do Brasil em 2014 (IPARDES, 2015). Em 

relação à Região Sul, o Paraná é o segundo maior estado exportador, logo 

após o Rio Grande do Sul, o qual é o quarto maior estado exportador do Brasil 

e o primeiro da Região Sul (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2015). 

A exportação foi selecionada no estudo como o modo de entrada da 

empresa no mercado exterior por representar o primeiro estágio do processo 

de internacionalização. Neste estágio, as organizações ainda buscam o 

aprendizado, minimizando vieses de empresas que já ultrapassaram essa 

etapa e que, devido à experiência angariada e fatores psíquicos, diminuíram 

sua percepção de risco do processo (ACEDO; JONES, 2007; REZENDE; DIB; 

FIGUEREIDO, 2014). 
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A unidade de amostragem neste estudo foi individual. Ela é definida 

como uma parte da população, válida e representativa desta (KERLINGER, 

1980). Para o cálculo da amostra, que inicialmente tinha como natureza 

probabilística onde todos os elementos da população usufruíam da mesma 

probabilidade de integrar a amostra (HAIR et al., 2005), foi utilizado o número 

da população de exportadoras paranaenses, sendo 1.428 organizações, com 

uma margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%. Em função disso, a 

lista das exportadoras paranaenses foi extraída do site do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior.  

Devido a algumas barreiras durante a coleta de dados que será 

descrita na próxima seção, a amostra probabilística tornou-se uma amostra por 

adesão, de natureza não probabilística. Após a coleta de dados, o número da 

amostra foi de 176 respostas validadas de gestores de exportadoras 

Paranaenses.  

Para Hair et al. (2009), uma amostra mínima é aquela que possui 5 

respondentes para cada variável analisada, sendo o número mínimo neste 

estudo de 150 respondentes. Ademais, as técnicas estatísticas de análise de 

dados utilizadas para alcançar o propósito deste estudo, isto é a AFE, a AFC e 

a SEM, precisam ter, no mínimo, 100 respondentes, fato que está alinhado com 

a amostra obtida pela coleta de dados neste estudo. Portanto a amostra obtida 

neste estudo, apesar das barreiras durante a coleta, foi coerente para a 

continuação da pesquisa. 

 

 

3.5 TÉCNICAS DE COLETA  

 

 

Os dados são, de acordo com Hair et al. (2005), “informações 

registradas com a intenção de representar fatos”. Estes, ainda, podem ser 

caracterizados como primários ou secundários, dependendo de sua fonte. Os 

dados do primeiro grupo são coletados ou produzidos pelo próprio pesquisador, 

enquanto os dados secundários, são aqueles que já foram coletados para outro 

fim e estão disponíveis em alguma base de dados  (MALHOTRA, 2001). 



75 

 

Em uma pesquisa survey, a coleta de dados primários pode ser 

realizada por meio de entrevistas pessoais, questionários ou ligações 

telefônicas (HAIR et al., 2005).  

As técnicas de coleta e análise de dados, portanto, escolhidas 

pertencem à lógica objetivista da pesquisa. A coleta de dados foi realizada por 

questionários padronizados auto - administráveis, encaminhados via correio 

eletrônico e disponibilizados na plataforma interativa Qualtrics. As escalas 

foram traduzidas quando o instrumento original era elaborado na língua 

inglesa. Baseados nos questionários de MacCrimmon e Wehrung (1990), 

Acedo (2003), Barreto (2004), Neto (2004), Acedo e Florin (2006), Betsch e 

Kunz (2008) e Costa (2011), o questionário final foi enviado entre os meses de 

Julho a Outubro de 2015.  

Primeiramente, foi enviado o link para o questionário online a 210 

organizações exportadoras escolhidas aleatoriamente da planilha fornecida 

pelo MDIC referente ao ano de 2014. Devido à taxa de retorno ter sido baixa, 

após 15 dias do primeiro disparo de e-mails, foi reforçado novamente o pedido 

de auxílio à pesquisa. 

Apesar deste esforço inicial, a taxa de retorno manteve-se baixa. Por 

este motivo, foi encaminhado o e-mail com o link do questionário a toda a 

população (1.428 organizações). Como na primeira rodada, reforçou-se este 

email após o período de 15 dias. 

Ainda, o número de respondentes mostrava-se abaixo do esperado. 

Desta maneira, procurou-se fazer parcerias com algumas instituições. As 

parcerias consolidadas para este estudo foram com o Sebrae Curitiba, Instituto 

Mercosul em Maringá, e o Projeto de Extensão Industrial Exportadora (Peiex) 

do Paraná, que gentilmente auxiliaram na coleta de dados. 

O Sebrae Paraná disparou por correio eletrônico o link com o 

questionário para 202 empresas que se encaixavam no perfil da pesquisa e 

faziam parte do seu mailing. Já o Instituto Mercosul, enviou o questionário 

online a 70 organizações exportadoras do Paraná. E, por outro lado, o Peiex 

Paraná contatou as empresas cadastradas no programa e obteram o retorno 

de 49 questionários respondidos. 

Além desses esforços, a pesquisadora participou de eventos promovidos 

pelo Centro Internacional de Negócios do Paraná (CIN) e aplicou alguns 
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questionários físicos aos participantes desses eventos que aceitaram participar 

do estudo e que se encaixavam dentro do perfil necessário. Antes de iniciar 

cada aplicação, foi realizada uma breve apresentação da pesquisa. Assim que 

o participante tivesse respondido seu questionário, ele devolvia a pesquisadora 

e encerrava sua participação e colaboração com a pesquisa. Vinte 

questionários foram coletados dessa maneira. 

Ainda com o intuito de aumentar a taxa de retorno, foram realizadas 

ligações as organizações pertencentes à planilha do MDIC, como último 

recurso para efetivar a participação delas no estudo desenvolvido. Em alguns 

casos, não se conseguiu falar com o gestor responsável. Quando se 

conseguia, reforçava-se o pedido de colaboração, confirmava-se o endereço 

eletrônico de contato, e encaminhava-se novamente o e-mail com o link para o 

questionário online. 

Ao todo foram coletados 246 questionários. Entretanto, ao diagnosticar 

as respostas e constatar dados perdidos, isto é, informações não disponíveis 

pela ausência de respostas de uma ou mais questões pertencentes a pesquisa 

(HAIR et al., 2009), optou-se por invalidar 54 questionários. Ademais, as 

respostas de qualificação respondidas de maneira equivocada invalidaram 

mais 16 questionários.  

Esses questionários, se analisados conjuntamente com os outros, 

prejudicariam a análise com missing value ou com respostas aleatórias e que 

não representam a realidade. Assim, participaram da pesquisa 176 gestores de 

empresas que exportam no Paraná, os quais responderam o questionário em 

sua totalidade. 

 

3.5.1 Instrumento de coleta de dados 
 

 

O instrumento foi estruturado e dividido em quatro blocos. O primeiro 

bloco tratou da caracterização da empresa, já o segundo se referiu ao grau de 

internacionalização, o terceiro sobre a percepção do risco, o quarto sobre o 

estilo cognitivo, o quinto acerca da tolerância à ambiguidade e o último era 

referente à caracterização da amostra. 
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O questionário foi composto com questões fechadas de múltipla escolha, 

dicotômica, abertas, e questões com escala do tipo Likert de cinco pontos 

(Discordo Fortemente; Mais Discordo do que Concordo; Não concordo nem 

discordo; Mais concordo do que discordo; Concordo fortemente). Os 

questionários foram escolhidos pois não necessitam da presença do 

pesquisador para serem respondidos, economizando tempo e dinheiro para 

locomoção (HAIR et al., 2005). 

Na construção do instrumento foram utilizadas 18 questões divididas 

entre seis blocos pré-estabelecidos. O primeiro bloco conta com 4 questões de 

múltipla escolha ou abertas, que caracterizam a empresa estudada. O segundo 

bloco possui 3 questões, 1 de múltipla escolha e 2 abertas, referentes ao grau 

de internacionalização. Já o terceiro bloco refere-se à percepção do risco, 

representado por 2 perguntas do tipo Likert de 5 pontos, onde há a variância 

entre discordo fortemente a concordo fortemente com enunciado proposto. O 

quarto bloco abrange uma questão com escala de Likert de 5 pontos sobre o 

estilo cognitivo do gestor. O quinto bloco também apresenta uma escala de 

Likert de 5 pontos que propõe obter respostas acerca da tolerância à 

ambiguidade. O último bloco é composto por 8 questionamentos, que se 

pautam no perfil do gestor, construídas em escala Likert, múltipla escolha ou 

dicotômica. 

As questões relativas à caracterização do gestor estavam localizadas no 

final do questionário a fim de evitar possíveis vieses ocasionados pelo cansaço 

ou pressa do respondente. Destarte, buscou-se diminuir ou extinguir respostas 

aleatórias, já que as questões específicas se encontram no início do 

instrumento (CHAGAS, 2000). 

Para Hair et al (2005) é essencial para uma escala passar por 

validações e pré-testes antes da aplicação do instrumento para a amostra final. 

O instrumento de coleta, portanto, antes de aplicado, foi validado por 3 

especialistas, doutores em Administração, na área de características de 

gestores, percepção do risco e internacionalização, para verificar a 

compatibilidade com o objetivo do estudo e garantir consistência aos resultados 

deste, além da clareza e completude.  

Após a validação deste, pré-testes com 3 gestores de exportadoras do 

Paraná foram realizados. A escolha da amostra do pré-teste foi não 
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probabilística por critério de acessibilidade (CRESWELL, 2010). O pré-teste 

serviu, então, para verificar o entendimento de terceiros em questões de 

questionários, e sanar possíveis falhas (HAIR et al. 2005). 

Com o intuito de esclarecer e detalhar especificamente os 

procedimentos metodológicos que envolvem o instrumento, a próxima seção 

tratará sobre as etapas recorridas para a validação deste.  

 

3.6 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 
 

 

Para serem utilizados, as várias afirmações e questões dos 

questionários de MacCrimmon e Wehrung (1990), Acedo (2003), Acedo e 

Florin (2006), e Betsch e Kunz (2008) foram submetidos a um processo de 

tradução e adaptação.  Tratavam-se, respectivamente, de questões das 

características sociodemográficas e cognitivas dos gestores, da caracterização 

da empresas, percepção do risco e grau de internacionalização. Os constructos 

e afirmações de Barreto (2004), Neto (2004) e Costa (2011), os quais 

abrangiam as categorias de risco e a tolerância à ambiguidade, não passaram 

por este processo já que foram elaborados originalmente na língua portuguesa. 

Em um primeiro momento, as questões foram traduzidas para o 

português e foram retraduzidas a fim de verificar alguma interpretação 

divergente do sentido proposto de cada afirmação ou questão. Posterior a este 

procedimento, se prosseguiu o processo de adaptação por meio de mais duas 

etapas, isto é, a validação do conteúdo por pesquisadores da área e um pré-

teste realizado em alguns integrantes selecionados da população.  

O questionário, então, estruturado foi enviado a três pesquisadores da 

área de riscos e internacionalização, doutores em Administração, para avaliar o 

instrumento. Eles foram os responsáveis por analisar e julgar se as sentenças 

que o compõem eram representativas e estavam alinhadas aos constructos 

abrangidos neste estudo. Como já mencionado, algumas das questões 

utilizadas no instrumento final foram retiradas de questionários desenvolvidos 

originalmente em línguas estrangeiras e necessitaram de tradução. Assim, 

nesse sentido, a validação pelos especialistas também pode auxiliar na 
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comprovação de adequação e validade deste questionário, sem o prejuízo da 

lógica inicial (BABBIE, 2003).  

Os especialistas, doutores em Administração, avaliaram o questionário 

durante o mês de Junho de 2015. Como produto das avaliações, algumas 

alterações a versão inicial foram propostas, desde o layout até a inclusão de 

um constructo. O layout foi modificado para uma melhor visualização das 

questões a serem respondidas. Foi incluso uma escala que possibilitava a 

definição de qual estilo cognitivo, um novo constructo para as características 

cognitivas) era utilizado pelo gestor e criado o bloco 4 sobre as preferências. 

As questões 1, 12, 14 e 15 foram transformadas em questões abertas, e não 

mais múltiplas escolhas. A questão “você gosta de viajar?” foi excluída do 

questionário por não apresentar relevância. A questão 4 foi alterada para não 

saber apenas se há capital financeiro estrangeiro, mas sim a porcentagem 

sobre o capital total. A questão 10 foi incluída devido à necessidade apontada 

de relacionar o faturamento da exportação com a receita total obtida pela 

organização.  

No que se refere à segunda etapa do processo de validação do 

instrumento, foi realizado um pré-teste com 3 organizações que exportam. 

Após o contato com os gestores dessas organizações que foram indicadas por 

colegas que atuam no ramo, aplicou-se o questionário físico a cada um. 

Durante o período de aplicação, foi anotado o tempo médio de cada 

respondente, se havia dificuldades de interpretação, se havia questões 

ambíguas, ou outros contratempos. Ou seja, almejava-se identificar por meio 

do pré-teste problemas de interpretação ou escrita dos enunciados, 

complexidade na formulação das questões ou qualquer outro problema que 

apareça, eliminando-o para que se aprimore e aumente a validade e a 

confiabilidade do instrumento (MALHOTRA, 2001). 

Não se notou dificuldade de preenchimento do instrumento no pré-teste 

ou questões dúbias e não claras. Sendo assim, não se modificou o instrumento 

ou alguma sentença foi excluída. A versão final deste questionário encontra-se 

no apêndice. 
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3.7 ANÁLISE DE DADOS 
 

 

 Os dados foram analisados por meio de um conjunto de técnicas 

estatísticas multivariadas, onde se recorreu ao software SPSS 18.0 para 

realizar a estatística descritiva e Análise Fatorial Exploratória (AFE), enquanto 

o software R 3.2.2 foi responsável pela Modelagem de Equações Estruturais. A 

análise multivariada é, em sua plenitude, nada mais que todos os métodos 

estatísticos que analisam simultaneamente múltiplas medidas sobre cada 

indivíduo participante ou, então, o objeto de investigação (HAIR et al., 2009). 

 A análise descritiva serviu para caracterizar a amostra apontando a 

distribuição da frequência das questões pontuais sobre a empresa e as 

categorias de riscos percebidos. 

 A AFE foi realizada com o propósito de verificação dos constructos, uma 

vez que as escalas reunidas para formar o instrumento foram extraídas de 

diversos estudos. A AFE é uma técnica multivariada que pode sintetizar as 

informações de um grande número de variáveis em um número menor de 

variáveis ou fatores (HAIR et al., 2009). Assim, é uma técnica que ajuda o 

pesquisador a verificar quais os fatores que devem ficar juntos, ou seja, 

identifica aqueles que mensuram a mesma coisa (KERLINGER, 1980). 

  Pela fatoração dos eixos principais (Principal Axis Factoring – PAF) com 

a rotação oblíqua (direct oblimin), foram avaliados os critérios de adequação 

teste de esfericidade de Bartlett, teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e medida de 

adequação amostral (MSA). No que tange o teste de KMO, quanto mais 

próximo de 1 for o valor mensurado, melhor será a adequação dos dados. 

Entretanto, valores acima de 0,7 são considerados medianos (HAIR et al., 

2009). O teste de esfericidade de Bartlett é um teste de significância geral de 

todas as correlações em uma matriz de correlação, onde uma significância 

menor que 0,05 indica que existe correlação suficiente entre as variáveis 

(BYRNE, 2010). A MSA indica o quão adequada é a aplicação da variável na 

AFE. Valores de MSA abaixo de 0,5 indicam que esta não é adequada e deve 

ser excluída do procedimento (HAIR et al., 2009). 

Realizado os critérios de adequação, identificou-se os fatores por meio 

da verificação dos autovalores e da análise gráfica do scree plot. Segundo Hair 
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et al. (2009), o scree plot indica o número ótimo de fatores que podem ser 

extraídos, anterior a possibilidade da variância única dominar a estrutura de 

variância comum. A análise da matriz de comunalidades, que foi realizada, tem 

como objetivo evidenciar o quanto de variância cada variável compartilha com 

todas as outras variáveis da análise. Valores acima de 0,4 são consideradas 

aceitáveis (COSTELLO; OSBORNE, 2005), mantendo sua presença na 

análise. 

Após a AFE, que serviu como uma preparação dos dados, foi realizada a 

Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling – SEM) 

para avaliar os processos causais entre as  variáveis. Procedimento da SEM, a 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi utilizada para analisar as teorias 

estruturais confirmatórias do fenômeno estudado (BYRNE, 2010). 

 

3.8 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 
 

 

A Modelagem de Equações Estruturais (SEM) foi empregada, alinhada 

ao objetivo da pesquisa, para avaliar as relações entre os construtos e para 

determinar a capacidade de previsão do modelo de pesquisa para os 176 

gestores de organizações. A SEM é uma técnica apropriada e mais eficiente 

para uma série de equações de regressão múltiplas separadas estimadas 

simultaneamente (HAIR et al., 2009). 

Além disso, a técnica baseia-se na análise da estrutura de covariância 

das variáveis presentes nos modelos. Hair et al. (2005) acreditam que a técnica 

de Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modelling - SEM) 

seja uma extensão de diversas outras técnicas, multivariadas, como a análise 

fatorial exploratória e a regressão múltipla. 

A Modelagem de Equações Estruturais Baseada em Covariância (CB-

SEM), que se utiliza da validação de modelos teóricos, possui dois 

componentes importantes. O primeiro é que os processos causais sob estudos 

são representados por uma série de equações estruturais e segundo é que 

estas relações estruturais podem ser modeladas para permitir uma clara 

conceituação da teoria em estudo (HAIR et al., 2009). 
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Testa-se estatisticamente uma análise simultânea de todo o sistema de 

variáveis do modelo hipotético para determinar a extensão para a qual é 

consistente com os dados. Se o grau de ajuste é adequado há a plausibilidade 

das relações entre as variáveis, sendo que o oposto também é verdadeiro 

(BYRNE, 2010). 

Os índices para avaliar a qualidade de ajuste do modelo de equações 

estruturais serão o valor do qui-quadrado (χ²) e número de graus de liberdade 

(DF) associado; índices de ajustes absolutos (GFI, RMSEA); índices de ajustes 

incrementais (CFI ou TLI); índices Goodness-of-Fit (GFI, CFI, TLI) e/ou índices 

badness-of-fit (RMSEA, RMR). 

O valor do qui-quadrado pelo número de graus de liberdade aponta o 

ajuste ao modelo menos sensível ao tamanho da amostra, que deve ser ≤ 5 

(LEMKE, 2005).  Já o GFI (Goodness-of-Fit Index) é a medida da quantidade 

relativa de variância e covariância que é conjuntamente explicada pelo modelo. 

O índice tem amplitude de zero a 1, sendo que valores maiores que 0,9 são 

considerados como indicativos de elevada adequação ao modelo (LEMKE, 

2005).  

Por sua vez, o RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) é um 

dos critérios mais informativos com relação à modelagem em estruturas de 

covariâncias. Leva-se em conta o erro de aproximação na população. A 

discrepância medida é expressa por graus de liberdade, sendo sensível ao 

número de parâmetros estimados no modelo. Valores menores que 0,05 

indicam bom ajuste, enquanto valores menores que 0,08 ainda são aceitáveis 

(HAIR et al., 2009; KLINE, 2011). 

O RMR (Root Mean Square Residual) representa o valor residual médio 

derivado do ajuste da matriz de variância-covariância do modelo hipotético para 

matriz de variância covariância dos dados amostrais. Para um modelo ser 

considerado bem ajustado, o valor deve ser menor que 0,05 (LEMKE, 2005).  

Outro índice, o CFI (Comparative Fit Index) utiliza uma distribuição de 

qui-quadrado não-central, levando em consideração a complexidade de um 

modelo, já que o NFI apresenta uma certa tendência de subestimar o ajuste em 

amostras pequenas. Idealmente, valores maiores que 0,90 são desejados 

(HAIR et al., 2009). 
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A técnica utilizada dos mínimos quadrados parciais (Partial Least 

Squares - PLS), que tem como natureza preditiva, se justifica quando as 

variáveis ou medidas não estão conforme o modelo de mensuração 

rigorosamente especificado, ou não se encaixam em uma determinada 

distribuição, ou seja, dentro da normalidade e linearidade (FORNELL; 

BOOKSTEIN, 1982). Por estas razões, o PLS tem uma crescente aceitação no 

domínio de gestão (CHIN; GOPAL, 1995; HULLAND, 1999; JULIEN; 

RAMANUJAM, 2003), já que a distribuição não linear da amostra, situação 

comum em ciências sociais, foi frequentemente menosprezada pela literatura 

(KOCK, 2011).  

A análise e interpretação de um modelo PLS é um processo de dois 

estágios: primeiro, a confiabilidade e a validade do modelo de medição são 

avaliadas e no próximo, a avaliação do modelo estrutural si. Esta sequência 

garante que as medidas das construções são válidos e confiança antes de 

tentar tirar conclusões a respeito as relações entre os construtos (BARCLAY, 

HIGGINS, THOMPSON, 1995).  

Ademais, foi mensurada a validade convergente do modelo por meio da 

variância média extraída (AVE) e pela confiabilidade composta (CR). Se o 

modelo reúne validade convergente, as correlações entre as medidas obtidas 

por diferentes métodos para cada construto serão significativamente diferentes 

de zero. Por outro lado, se o modelo reúne validade discriminante, as 

correlações entre as diferentes mensurações dos construtos envolvidos são 

não significativas na matriz. 

3.9 VALIDADE E CONFIABILIDADE 
 

 

A validade e confiabilidade são critérios essências à fidedignidade de 

uma medição (CRESWELL, 2010). Para se auferir a validade de uma medida 

e, consequentemente, de uma pesquisa, há a necessidade de ter confiabilidade 

também. No entanto, uma medida confiável pode não ser válida (MALHOTRA, 

2001). 

A validade é um processo de medição isento de erro amostral e não 

amostral, enquanto a confiabilidade é somente isenta de erros amostrais (HAIR 
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et al., 2005). O erro amostral ocorre no processo de seleção da amostra e/ou 

devido a seu tamanho. Já erros considerados não amostrais são encontrados 

no ínterim da realização da pesquisa, tais como não respostas e 

entrevistadores mal treinados (CRESWELL, 2010). 

A validade somente é garantida quando se mede realmente o que se 

propõe a medir (MALHOTRA, 2001). A validade interna é justamente isso, a 

qual almeja assegurar medidas que meçam adequadamente o que se fora 

proposto. Para isso, conta-se com a validade de conteúdo e de constructo 

(HAIR et al., 2005). 

A validade de conteúdo foi verificada e julgada por três pesquisadores 

da área de riscos e internacionalização, os quais analisaram se o conteúdo 

proposto representa o que se deseja medir pelo instrumento de pesquisa (HAIR 

et al., 2005). 

A validade de constructo, também foi verificada por estes três 

pesquisadores. Nesta validade, analisou-se, ademais do instrumento, a teoria 

que o suporta. Avaliou-se o que o constructo está medindo, compreendendo as 

fundamentações teóricas que alicerçam estas medidas. A validade convergente 

mostra o quanto os construtos estão relacionados com outras medidas do 

constructo. Por outro lado, a validade discriminante aponta os pontos que o 

constructo se diferencia de outras medidas que não a dele (HAIR et al., 2005). 

No que tange a confiabilidade, foram utilizados o cálculo de Alfa de 

Cronbach e Análise Fatorial Exploratória (AFE) para as escalas reflexivas no 

software SPPSS, que é geralmente utilizado nas pesquisas objetivas. A 

consistência interna, verificado pelo Alfa, terá que resultar em coeficiente 

superior a 0,7 para, então, ser aceito (MARTINS, 2006). Congruente, a Análise 

Fatorial é uma técnica recorrida para analisar os padrões de relações 

complexas multidimensionais, resumindo e reduzindo os dados (HAIR et al., 

2005), permitindo, assim, a realização de mais um teste estatístico que fomente 

a confiabilidade do estudo. 

A validade discriminante e a validade convergente também foram 

avaliadas na Análise Fatorial. A validade convergente indica o grau de 

concordância existente entre pelo menos duas medidas com diferentes 

métodos para cada construto enquanto que a validade discriminante reflete o 

grau em que essas medidas se diferenciam entre si (HAIR et al., 2005). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

Neste capítulo é descrita a análise dos dados à luz da estatística. 

Primeiramente será apresentada a estatística descritiva. Logo após, a 

avaliação individual dos construtos, para então apresentar a análise fatorial 

confirmatória das relações estudadas e a SEM, que auxilia no teste de 

hipóteses. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 
 

 

A fim de caracterizar a amostra das organizações, verificou-se as 

questões de tempo de funcionamento da empresa, o porte, o percentual 

estrangeiro e o percentual da receita total do faturamento que foi proveniente 

de exportações no ano de 2014. 

 Notou-se que a amostra contou com gestores participantes de 

organizações que variavam de 1 a 90 anos de atuação. Entretanto, a maior 

representatividade foi de organizações com 10 anos, com um total de 15 

empresas representadas pelos seus gestores, atingindo 8,5% da amostra 

conforme tabela 1 que apresenta os principais resultados. 

Tabela 1: Tempo de funcionamento da organização 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 1 4 2,3 2,3 

2 8 4,5 6,8 
3 5 2,8 9,7 
4 4 2,3 11,9 
5 6 3,4 15,3 
7 11 6,3 22,7 
8 7 4,0 26,7 
10 15 8,5 35,8 

43,2 12 10 5,7 
15 11 6,3 50,6 
16 4 2,3 52,8 
17 8 4,5 57,4 
20 8 4,5 64,2 
22 4 2,3 66,5 

73,3 29 5 2,8 
30 7 4,0 77,3 
40 5 2,8 85,8 
51 5 2,8 94,9 
Total 176 100,0  

Fonte: A autora (2015) 
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O objeto de estudo foram as micro, pequenas e médias empresas do 

Paraná. A amostra teve um número parecido de empresas representantes dos 

três portes, porém os maiores participantes foram gestores das médias 

empresas, com um total de 70 empresas, representando 39,8% da amostra 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2: Porte organizacional 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid Microempresa (Menor ou igual a R$ 2,4 

milhões) 
50 28,4 28,4 

Pequena empresa (Maior que R$ 2,4 
milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões) 

56 31,8 60,2 

Média empresa (Maior que R$ 16 milhões e 
menor ou igual a R$ 90 milhões) 

70 39,8 100,0 

Total 176 100,0  

Fonte: A autora (2015) 
 
   

A maioria das organizações deste estudo não possui alguma presença 

de capital estrangeiro (153 organizações). Todavia, em oposto com a maioria 

da amostra, 5 organizações apresentaram 99% de capital financeiro que 

sustentam sua atividades diárias, conforme tabela 3. 

 
Tabela 3: Percentual Capital Estrangeiro 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 0 153 86,9 86,9 

1 3 1,7 88,6 
2 2 1,1 89,8 
5 2 1,1 90,9 
10 3 1,7 92,6 
15 2 1,1 93,8 
20 1 ,6 94,3 
23 1 ,6 94,9 
25 1 ,6 95,5 
50 3 1,7 97,2 
99 5 2,8 100,0 
Total 176 100,0  

Fonte: A autora (2015) 
 
 No que tange ao percentual do faturamento da organização que foi 

proveniente da exportação, a maior frequência de casos (22 organizações) 

apontou que o percentual foi de 2%. Seguido, em 17 casos, o percentual foi de 

5%. E, curiosamente, em 4 casos, o faturamento da organização em relação a 

receita total foi de 100%. Os principais resultados são apresentados na tabela 

4. 
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Tabela 4: Faturamento proveniente exportação 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 1 7 4,0 4,0 

2 22 12,5 16,5 
3 16 9,1 25,6 
4 16 9,1 34,7 
5 20 11,4 46,0 
6 4 2,3 48,3 
7 3 1,7 50,0 
8 6 3,4 53,4 
9 2 1,1 54,5 
10 10 5,7 60,2 
12 3 1,7 61,9 
15 8 4,5 67,0 
18 3 1,7 69,3 
20 7 4,0 73,3 
30 6 3,4 79,5 
35 5 2,8 82,4 
40 3 1,7 84,1 
50 7 4,0 88,6 
70 3 1,7 91,5 
80 2 1,1 92,6 
85 2 1,1 93,8 
90 4 2,3 96,0 
95 2 1,1 97,2 
100 4 2,3 100,0 
Total 176 100,0  

Fonte: A autora (2015) 
 

 No tocante a categorias de riscos mais percebidas, as freqüências foram 

apresentadas na tabela 5.  

 

Tabela 5: Frequência dos riscos 
 Risco 

Finan. 
Risco 
Poli. 

Risco 
Opera. 

Risco 
Comer. 

Risco 
Resp. Civil 

Risco For. 
Maior 

Risco 
Eng. 

Freq. Freq. Freq. Freq. Freq. Freq. Freq. 
Discordo 
Fortemente 

10 26 17 7 25 43 18 

Mais discordo do 
que concordo 

16 11 24 13 35 35 16 

Não concordo 
nem discordo 

14 31 23 19 32 21 32 

Mais concordo do 
que discordo 

56 55 66 74 41 35 57 

Concordo 
fortemente 

80 53 46 63 43 42 53 

Fonte: A autora (2015) 
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Diante desses dados, pode-se apontar que um número expressivo de 

respondentes concordava fortemente que o risco financeiro afetava suas 

atividades (80 gestores). 

 Já os riscos políticos, operacionais e de engenharia seguiram 

praticamente o mesmo padrão entre eles. A maior parte dos respondentes 

concordava que estes riscos afetavam suas atividades, mas não de maneira 

tão forte quanto ao risco financeiro (tabela 5). 

 O risco de responsabilidade civil teve uma distribuição entre as opções 

disponíveis ligeiramente igualitárias, como pode se observar na tabela 5. 

 No que se refere ao risco de força maior, a distribuição dos resultados se 

deu de forma peculiar. As opções extremas da escala foram as respostas mais 

escolhidas, apontando resultados que pareciam como uma reflexão de um 

espelho (tabela 5). 

 Por fim, no que se refere ao risco comercial, houve uma concordância 

entre os respondentes que este afeta as operações e atividades empresariais. 

Tais resultados podem ser observados na tabela 5.  

 As médias, modas, e medianas das categorias de riscos percebidas 

foram descritas na tabela 6. As médias serão utilizadas nos procedimentos 

paramétricos adiante. 

 
Tabela 6: Média, moda, mediana das categorias de riscos 
 Risco 

Finan. 
Risco 
Poli. 

Risco 
Opera. 

Risco 
Comer. 

Risco 
Resp. Civil 

Risco For. 
Maior 

Risco 
Eng. 

Média 4,02 3,56 3,57 3,98 3,24 2,99 3,63 
Moda 5 4 4 4 5 1 4 
Mediana 4 4 4 4 3 3 4 
   

Fonte: A autora (2015) 
 
 A menor média das categorias de risco foi de 2,99 (Risco de Força 

Maior) e a maior média foi de 4,02 (Risco Financeiro). Corroborando com o que 

foi constatado pela freqüência das respostas, a maioria dos gestores concorda 

fortemente com a iminência do risco financeiro em seus negócios, enquanto há 

uma divisão praticamente igualitária entre os que discordam e os que 

concordam com a existência dos risco de força maior. 

 Uma vez caracterizada a amostra que participou da pesquisa, o próximo 

tópico apresentará a avaliação de cada construto. 
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4.2 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS CONSTRUTOS E DO MODELO 
 

 

Neste tópico são apresentadas as técnicas utilizadas para avaliação de 

cada construto. Primeiramente são apresentadas a avaliação das escalas 

realizada por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE), com o objetivo de 

identificar os fatores que compõem cada construto e eliminar eventuais 

indicadores com baixo carregamento. Na sequência também serão 

apresentados os resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

 

4.2.1 Análise Fatorial Exploratória: Estilo Cognitivo 
 

 

Procedeu-se com uma sequência de análises comparativas para 

identificar os fatores que compõem o construto perfil do gestor, que é uma das 

características cognitivas mensuradas neste estudo. As características 

sociodemográficas, por terem sido acessadas por meio de uma escala 

formativa, são dispensadas da análise fatorial exploratória.  

A primeira averiguação dos fatores foi realizada pelo método dos 

principais eixos fatoriais (PAF), normalização Kaiser e rotação Oblimin, de 

todos os 18 indicadores de percepção de risco individual. O teste de 

esfericidade de Bartlett (sig. < 0,05) indicou a adequação da amostra para a 

utilização da AFE assim como o KMO, que indicou o valor de 0,752, acima do 

0,7 indicado pela literatura (tabela 7). 

 
Tabela 7: KMO Estilo Cognitivo 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,752 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 867,551 

df 153 

Sig. ,000 
Fonte: A autora (2015) 
 

A matriz de correlação anti-imagem apresentou que os indicadores estão 

adequados a AFE (MSA > 0,5), entre os valores de 0,724 e 0,857, salvo as 
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variáveis EC5 (0,479) e EC16 (0,475) que ficaram abaixo do valor adequado. 

Assim, estas foram excluídas da análise.  

No que tange as comunalidades, notou-se que todas as variáveis 

ficaram acima do valor recomendado de 0,4, exceto as variáveis EC6 (0,165) e 

EC18 (0,213). Estas variáveis também foram expurgadas da análise devido à 

inadequação a AFE. 

Procedeu-se com a seleção do número de fatores que compõe a escala. 

Pelo critério de raiz latente com um valor de corte de 1,0 para autovalor 

(eigenvalues) (Hair et al., 2009), sugere-se a retenção de seis fatores, que 

juntos explicam 48,20% da variância total. A tabela 8 apresenta as estatísticas 

de extração. 

 
Tabela 8: Estatísticas de extração 

Total Variance Explained 
Factor Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

  1 3,621 20,116 20,116 

  2 2,395 13,307 33,423 

  3 0,849 4,715 38,138 

  
  
  

4 0,71 3,945 42,083 

5 0,606 3,365 45,448 

6 0,495 2,748 48,196 

Fonte: A autora (2015) 
 
  

Ressalta-se que o valor encontrado para a variância total explicada é 

inferior ao recomendado pela literatura (60%). Porém, um parâmetro usual nas 

Ciências Sociais Aplicadas é uma variância total explicada entre 0,4 e 0,7 

(COSTELLO; OSBORNE, 2005), o que possibilita, então, a adequação deste 

índice. 

Entretanto, na análise do scree plot (Figura 2), pode-se identificar 

apenas dois fatores bem definidos. 
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Figura 2: Scree plot Estilo Cognitivo 
Fonte: A autora (2015) 
 
  
 Esperava-se que a escala fosse composta por dois fatores, assim como 

apontado pela análise scree plot. A escala original é dividida entre o fator 1, o 

qual é a preferência individual pela deliberação, e o fator 2, que é nomeada 

pela preferência individual pela intuição.   

 Após esta análise crítica, foi realizada novamente uma análise fatorial 

exploratória, seguindo os mesmos procedimentos, como o método dos 

principais eixos fatoriais (PAF), normalização Kaiser e rotação Oblimin, com a 

diferença de realizar a testagem da estrutura fatorial forçada em dois fatores. 

Obteve-se um novo KMO (KMO = 0,790) e Teste de Bartlett (p-value < 0,01), 

que continuaram atestando a adequação dos dados para uma AFE. Na matriz 

de correlação, todos os itens se apresentaram adequadamente, com MSA 

acima de 0,5. 

 Entretanto, na análise das comunalidades, as variáveis EC10 e EC15 

mostraram-se inadequadas a AFE, apontando os valores respectivos de 0,302 

e 0,252. Por este motivo, ambas as variáveis foram retiradas da análise. As 

demais se mostraram com níveis adequados segundo a literatura (< 0,4). 
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Tabela 9: Comunalidade Estilo Cognitivo 
Communalities 

 Initial Extraction 

EC1. Antes de tomar decisões, penso primeiramente sobre elas. 1,000 ,526 
,466 EC2. Eu escuto atentamente aos meus sentimentos mais profundos. 1,000 

EC3. Antes de tomar decisões, eu costumo pensar sobre as metas que 
desejo alcançar. 

1,000 ,459 

EC4. Na maioria das decisões, confio inteiramente em meus 
sentimentos. 

1,000 ,491 

EC7. Eu prefiro fazer planos detalhados em vez de deixar as coisas ao 
acaso 

1,000 ,455 

EC8. Eu prefiro tirar conclusões com base em meus sentimentos, em 
meu conhecimento da natureza humana, e em minha experiência de 
vida. 

1,000 ,410 

EC9. Meus sentimentos desempenham um papel importante em minhas 
decisões. 

1,000 ,551 

EC10. Eu sou perfeccionista. 1,000 ,302 
EC11. Eu penso sobre uma decisão com cuidado especial se eu tiver 
que justificá-la. 

1,000 ,502 

EC12. Quando se trata de confiar nas pessoas, eu geralmente confio em 
minha intuição. 

1,000 ,445 

EC13. Quando eu tenho um problema, analiso em primeiro lugar os fatos 
e detalhes antes de decidir. 

1,000 ,561 

EC14. Eu penso antes de agir. 1,000 ,520 
EC15. Eu prefiro as pessoas intuitivas. 1,000 ,252 
EC17. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. 1,000 ,469 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Fonte: A autora (2015) 
 

 Com estas novas variáveis expurgadas, realizou-se uma nova AFE 

seguindo os parâmetros definidos anteriormente nas rodadas anteriores. O 

KMO melhorou ligeiramente, passando a ter o novo valor de 0,795, e o Teste 

de Bartlett (p-value < 0,01) mostrou-se adequado novamente. 
 
Tabela 10: KMO Estilo Cognitivo 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,795 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 597,784 

df 66 

Sig. ,000 
Fonte: A autora (2015) 
 

 No que se refere aos índices de correlação anti-imagem, estes se 

mostram acima do recomendado pela literatura de 0,5, sem exceção, bem 

como as comunalidades, que agora se mostram com valores adequados a 

continuação da AFE. A variância total explicada pelos dois fatores é de 49,93, 
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ligeiramente superiores a variância explicada anteriormente pelos 6 fatores, e 

alinhada com o que apontaram Costello e Osborne (2005) no que tange ao 

valor recomendado quando se trata da área de Ciências Sociais Aplicadas. 

 
Tabela 11: Variância Explicada 

Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % 

  
  

1 3,594 29,953 29,953 

2 2,398 19,979 49,932 

Fonte: A autora (2015) 
 

A tabela 12 contém as matrizes padrão e de estrutura com as cargas 

fatoriais para cada variável de cada fator. A matriz de padrões contém os 

carregamentos das variáveis para os fatores rotacionados e a matriz de 

estrutura leva em conta as relações entre os fatores, e é, de fato, um produto 

da matriz de padrões com a matriz dos coeficientes de correlação entre os 

fatores.   

Neste caso, pode-se notar que as matrizes padrão e de estrutura 

possuem cargas semelhantes. É importante incluir essas duas matrizes na 

análise do resultado pois há situações em que alguns valores na matriz de 

padrões podem ser suprimidos devido à relação existente entre os 

componentes. Os dados, neste caso, se mostram coerentes. A correlação entre 

os fatores foi de apenas 0,174. 

 
Tabela 12: Matriz padrão e estrutura 
 Fator 1 Fator 2 

Variável Padrão Estrutura Padrão Estrutura 
EC1 0,729 0,737   
EC3 0,695 0,704   
EC7 0,659 0,654   
EC11 0,633 0,667   
EC13 0,757 0,763   
EC14 0,743 0,704   
EC2   0,720 0,730 

EC4   0,732 0,717 
EC8   0,646 0,648 
EC9   0,750 0,761 
EC12   0,649 0,663 

EC17   0,643 0,632 
 
Fonte: A autora (2015) 
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Desta forma, pode-se concluir que a melhor estrutura para o perfil do 

gestor é a composição de dois fatores, assim como foi constatado no estudo 

original da escala. O primeiro fator possui variáveis relacionadas à preferência 

individual pela deliberação (tabela 13) e explica 29,95% do total da variância 

dos dados. Aplicando-se o teste de Alfa de Cronbach, o valor encontrado foi 

0,790, atestando a confiabilidade da escala. 

 
Tabela 13: Estilo Cognitivo Deliberativo 

Variável Comunalidade 
EC1. Antes de tomar decisões, penso primeiramente sobre elas. 0,546 

EC3. Antes de tomar decisões, eu costumo pensar sobre as metas que 
desejo alcançar. 

0,498 

EC7. Eu prefiro fazer planos detalhados em vez de deixar as coisas ao 
acaso 

0,428 

EC11. Eu penso sobre uma decisão com cuidado especial se eu tiver que 
justificá-la. 

0,483 

EC13. Quando eu tenho um problema, analiso em primeiro lugar os fatos e 
detalhes antes de decidir. 

0,584 

EC14. Eu penso antes de agir. 0,544 

Fonte: A autora (2015) 

 

Já o segundo fator possui variáveis relacionadas à preferência individual 

pela intuição (tabela 14) e explica 19,98% do total da variância dos dados. O 

teste de Alfa de Cronbach apresentou a confiabilidade interna dos dados, cujo 

valor para o teste foi de 0,785. 

 
Tabela 14: Estilo Cognitivo Intuitivo 

Variável Comunalidade 
EC2. Eu escuto atentamente aos meus sentimentos mais profundos. 0,536 

EC4. Na maioria das decisões, confio inteiramente em meus sentimentos. 0,522 

EC8. Eu prefiro tirar conclusões com base em meus sentimentos, em meu 
conhecimento da natureza humana, e em minha experiência de vida. 

0,420 

EC9. Meus sentimentos desempenham um papel importante em minhas 
decisões. 

0,583 

EC12. Quando se trata de confiar nas pessoas, eu geralmente confio em 
minha intuição. 

0,445 

EC17. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. 0,403 
Fonte: A autora (2015) 



95 

 

No que se refere às variáveis presentes na escala do estudo de Betsch e 

Kunz (2008) que a validou por meio de 5 pesquisas distintas, cada preferência, 

seja pela deliberação ou pela intuição, eram compostas por 9 afirmativas 

dispostas em uma escala de Likert de 5 pontos. A preferência pela deliberação 

era composta pelas seguintes variáveis: EC1, EC3, EC6, EC7, EC10, EC11, 

EC13, EC14, EC16. Enquanto a preferência pela intuição era composta por 

EC2, EC4, EC5, EC8, EC9, EC12, EC15, EC17, EC18.  

Por ter sido uma escala validada na Alemanha era de se esperar que 

houvesse algumas discrepâncias frente ao cenário cultural e o entendimento 

dos respondentes que vivem no Brasil. As variáveis mantiveram-se presentes 

em seu fator de origem, porém algumas tiveram que ser expurgadas pelos 

critérios estatísticos apresentados.  

Assim, a solução mais indicada pelo atendimento dos critérios 

numéricos, pela análise gráfica e pela interpretação teórica tanto dos fatores 

como da literatura é a constituição de dois fatores, sendo o primeiro, 

relacionado à preferência individual pela deliberação (EC1, EC3, EC7, EC11, 

EC13, EC14) e o segundo, relacionado à preferência individual pela intuição 

(EC2, EC4, EC8, EC9, EC12, EC17). 

 

4.2.2 Análise Fatorial Exploratória: Tolerância à ambiguidade 
 

 

 

A primeira identificação dos fatores foi realizada pelo método o método 

dos principais eixos fatoriais (PAF), normalização Kaiser e rotação Oblimin de 

todos os itens de tolerância à ambiguidade (6 itens). Foram encontrados os 

valores para o teste de esfericidade de Bartlett (sig. < 0,01) e o Índice de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,741), conforme tabela 15. Por meio dos 

resultados desses índices, foi considerado que a amostra está adequada para 

realizar a AFE. A matriz de correlação apresentou valores para MSA acima de 

0,5 para todos os itens. 
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Tabela 15: KMO tolerância a ambiguidade 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,741 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 191,125 

df 15 

Sig. ,000 
Fonte: A autora (2015) 
 

Na primeira extração, o número de fatores não foi previamente definido. 

Pelo critério de raiz latente com um valor de corte de 1,0 para autovalor 

(eigenvalues) (HAIR et al., 2009), dois fatores, seriam mantidos. Na tabela 16 

foram considerados os dois fatores, que explicam 40,97% da variância dos 

dados. 

 
Tabela 16: Variância Explicada 

Total Variance Explained 

Factor Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % 

  1 1,901 31, 683 31, 683 

  2 ,557 9,287 40, 97 

Fonte: A autora (2015) 
 

Porém, assim como no estudo de Costa (2011), estudo pelo qual a 

escala foi extraída e apontava a presença de somente um fator, a análise do 

scree plot (Figura 3) sugere apenas um fator bem definido.  

 

Figura 3: Scree Plot Tolerância à ambiguidade 
Fonte: A autora (2015) 
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 Ademais, a maioria dos valores das comunalidades das variáveis ficou 

acima do valor recomendado pela literatura de 0,4, salvo a TA5 (0,166). Desta 

maneira, a TA5 foi expurgada da análise pois não se mostrava adequada a 

AFE. Após essa análise crítica dos valores estatísticos da escala, fez-se uma 

nova AFE utilizando os mesmos procedimentos estatísticos, isto é, PAF, 

normalização Kaiser e rotação Oblimin, contemplando as variáveis ainda 

remanescentes, TA1, TA2, TA3, TA4, TA6 e forçando a extração de um único 

fator. 

 O teste KMO e o teste de esfericidade de Bartlett que indicaram que as 

variáveis encontram-se correlacionadas, possibilitando a utilização da AFE. O 

KMO tem o valor igual a 0,709 e no teste de Bartlett obteve-se o nível de 

significância igual a 0,000. A matriz de correlação anti-imagem atestou que 

todas as variáveis tinham valores superiores ao indicado como adequado de 

0,5.  Entretanto, a comunalidade da TA6 (0,107) estava abaixo do valor 

recomendado pela literatura, sendo, portanto, expurgada da análise. 

 

Tabela 17: Comunalidade tolerância a ambiguidade 
Communalities 

  Extraction 
TA1. Para mim, segurança está em primeiro lugar. ,490 
TA2. Eu não suporto a ideia de correr risco em meus investimentos. ,596 

TA3. Normalmente, eu prefiro evitar riscos. ,658 
TA4. Eu geralmente corro riscos nas minhas decisões. ,420 
TA6. Eu geralmente vejo o risco como um desafio para um ganho maior. ,107 

Fonte: A autora (2015) 
 

 Em uma terceira AFE, mantidos os parâmetros estatísticos que foram 

utilizados nas AFE’s anteriores e forçando a extração de um fator, o KMO 

(0,736) e o Bartlett se mostraram adequados a continuação da análise. Assim 

como os índices anteriores, o MSA (< 0,5) e a Comunalidade (< 0,4) das 

variáveis se mostraram também adequadas, com exceção da variável TA4 

(0,367). 
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Tabela 18: Comunalidade Tolerância à ambiguidade 
Communalities 

  Extraction 
TA1. Para mim, segurança está em primeiro lugar. ,538 

TA2. Eu não suporto a ideia de correr risco em meus investimentos. ,616 

TA3. Normalmente, eu prefiro evitar riscos. ,690 

TA4. Eu geralmente corro riscos nas minhas decisões. ,367 
Fonte: A autora (2015) 
 

 Com a variável TA4 expurgada da análise, realizou-se outra AFE para 

verificar a adequação da amostra seguindo o mesmo padrão estatístico. O 

teste de KMO indicou o valor de 0,670, marginalmente abaixo do valor 

recomendado de 0,7, entretanto aceito como adequado para esta amostra. O 

teste de Bartlett mostrou-se adequado com o nível de significância igual a 

0,000. O MSA e as comunalidades também ficaram acima dos valores 

indicados pela literatura. O valor da variância total explicada foi de 65, 65%. 

 Aplicando-se o teste de Alfa de Cronbach, o valor encontrado foi 0,736, 

atestando a confiabilidade da escala. Assim, as variáveis retidas na escala, 

bem como o valor de sua comunalidade, são apresentadas na tabela 19.  

 

Tabela 19: Tolerância a ambiguidade 
Variável Comunalidade 

TA1. Para mim, segurança está em primeiro lugar. ,591 

TA2. Eu não suporto a ideia de correr risco em meus investimentos. ,659 

TA3. Normalmente, eu prefiro evitar riscos. ,719 
Fonte: A autora (2015) 
 

 No estudo original de Costa (2011) em que a escala foi retirada, todas as 

variáveis foram mantidas, ao contrário do que apontou a AFE neste estudo. 

Uma das possíveis razões dessa discrepância pode ser devido ao objetivo final 

do estudo, que não era analisar a tolerância à ambiguidade de organizações 

exportadoras em Costa (2011), e ao fato que o Paraná e o Rio Grande do Sul, 

estado que foi aplicado o estudo original, possuem diferenças de colonização 

que afetaram o padrão de respostas para esta escala. 
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4.2.3 Análise Fatorial Exploratória: Percepção do Risco 
 

 

Tal como na fatoração dos construtos anteriores, procedeu-se com uma 

sequência de análises comparativas para identificar os fatores que compõem o 

construto percepção do risco. A primeira identificação dos fatores foi realizada 

pelo método PAF, normalização Kaiser e rotação Oblimin, contemplando todos 

os indicadores da percepção de risco (4 variáveis). 

Foram realizados o teste KMO e o teste de esfericidade de Bartlett que 

indicam se as variáveis encontram-se correlacionadas, possibilitando a 

utilização da AFE. Na primeira análise, obteve-se como resultado o valor para o 

KMO igual a 0,695, marginalmente abaixo do nível indicado, e no teste de 

Bartlett obteve-se o nível de significância igual a 0,000, representando uma boa  

adequação dos dados à análise fatorial, conforme tabela 20. 

 

Tabela 20: KMO Percepção de Risco 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,695 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 172,661 

df 6 

Sig. ,000 
Fonte: A autora (2015) 
 

Os valores encontrados na matriz de correlação também foram 

satisfatórios, superiores ao valor recomendado pela literatura de 0,5. Entretanto 

ao analisar as Comunalidades, verificou-se que as variáveis apresentam 

valores acima do indicado na literatura (0,4), com exceção do item PR1 (0,006). 

Este é um indicativo de que esta variável é inadequada à análise fatorial. 

Corroborando, a matriz fatorial, que contém os carregamentos das variáveis 

para os fatores rotacionados, não apresenta algum valor para o PR1, o que 

também é um indicativo de inadequação da variável. Por este motivo, o item 

PR1 foi expurgado da análise. 
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Tabela 21: Comunalidade Percepção de Risco 
Communalities 

 Initial Extraction 

PR1. Os produtos vendidos em mercados estrangeiros implicam alto 
risco. 

,013 ,006 

PR2. As exportações são uma oportunidade importante para a minha 
empresa. 

,500 ,736 

PR3. A atividade internacional é uma coisa positiva na minha empresa. ,388 ,486 
PR4. A minha empresa tem uma alta probabilidade de sucesso em 
mercados estrangeiros. 

,423 ,530 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Fonte: A autora (2015) 
 

A segunda averiguação dos fatores foi, também, realizada pelo método 

dos principais eixos fatoriais (PAF), normalização Kaiser e rotação Oblimin. 

Desta nova análise, o KMO é de 0,696, ainda marginalmente abaixo do valor 

recomendado porém adequado, e o teste de esfericidade de Bartlett continuou 

indicando que existe correlação suficiente entre os indicadores para aplicação 

da AFE (sig. < 0,05).  

 

Tabela 22: KMO percepção de risco 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,696 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 170,786 

df 3 

Sig. ,000 
Fonte: A autora (2015) 
 

 No que se refere às Comunalidades, todas ficaram acima do valor 

recomendado de 0,4, variando entre 0,478 e 0,739, indicando a adequação a 

AFE. A variância total explicada pelo fator foi de 58,42%, ligeiramente inferior 

ao valor mínimo recomendado (60%), porém, aceitável nas Ciências Sociais 

Aplicadas (COSTELLO; OSBORNE, 2005). 

 

Tabela 23: Variância Explicada 
Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

  

1 2,155 71,818 71,818 1,753 58,418 58,418 

2 ,498 16,584 88,402       
3 ,348 11,598 100,000       

Fonte: A autora (2015) 
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Aplicando-se o teste de Alfa de Cronbach, a confiabilidade interna dos 

dados foi de 0,803. Sendo assim, o constructo Percepção de Risco será 

composto pelas seguintes variáveis abaixo, pertencentes à tabela 24. 

 

Tabela 24: Percepção do risco 

Variável  Comunalidade 
PR2. As exportações são uma oportunidade importante para a minha 
empresa. 

0,739 

PR3. A atividade internacional é uma coisa positiva na minha empresa. 0,478 

PR4. A minha empresa tem uma alta probabilidade de sucesso em 
mercados estrangeiros. 

0,535 

Fonte: A autora (2015) 
 

 Realizada a AFE individual da Percepção de Risco, retirou-se a primeira 

variável do constructo (PR1). No entanto, no estudo original da escala de 

Acedo e Jones (2007), todas as variáveis foram mantidas após a AFE. Isto 

pode ser em decorrência das diferenças culturais e ambientais entre a Espanha 

e o Brasil. 

A tabela 25 apresenta um resumo dos resultados de adequação das 

análises fatoriais de cada construto do modelo proposto. 

 

Tabela 25: Análises Fatoriais dos Constructos 

Dimensão KMO 
Variância 
Explicada 

Fator 
Extraído 

Itens da 
Escala 

Alfa de 
Cronbach 

Perfil Gestor 0,795 49,93 1 6 0,79 

      2 6   

Tolerância à ambiguidade   0,67 65,65 1 3 0,736 

Percepção do risco 0,696 58,42 1 3 0,803 
Fonte: A autora (2015) 
 

A AFE permitiu avaliar a dimensionalidade das escalas, a validação das 

mesmas e a eliminação de algumas variáveis que pudessem estar causando 

resultados indesejáveis. Realizada esta etapa, os construtos perfil do gestor, 

tolerância à ambiguidade e percepção do risco puderam ser inseridos no 

modelo, a fim de testar as hipóteses levantadas na pesquisa. 

Entretanto, primeiramente, foram realizadas as análises fatoriais 

confirmatórias com cada dimensão dos construtos individualmente. Após, com 

os construtos ajustados por estas análises e o agrupamento das dimensões, foi 

realizado uma análise fatorial confirmatório do modelo com o intuito de purificá-
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lo, para, então, recorrer a testagem de hipóteses pela modelagem das 

equações estruturais. 

4.2.4 Análise Fatorial Confirmatória: Estilo Cognitivo 
 
 

O primeiro construto submetido à AFC foi o estilo cognitivo, composto 

por duas dimensões denominadas EC1 – Preferência pela Deliberação e EC2 - 

Preferência pela Intuição. A Figura 4 apresenta os diagramas dos caminhos 

dos estilos cognitivos. 

 

Figura 4: Diagrama de caminhos Estilos Cognitivos 
Fonte: A autora (2015) 
 

Os principais índices de bondade de ajuste na análise fatorial 

confirmatória, e também na modelagem de equações estruturais, que são 

extraídos dos dados são: qui-quadrado sobre graus de liberdade, GFI 

(goodness-of-fit index, índice de qualidade de ajuste), RMSEA (raiz da média 

dos quadrados dos erros de aproximação), RMR (raiz quadrada média 

residual), e CFI (índice de ajuste comparativo). 

Recapitula-se, então, novamente o que indica cada índice e o valor 

aceitável para cada parâmetro. A divisão do qui-quadrado sobre os graus de 

liberdade tem como finalidade a obtenção de um valor de ajuste ao modelo 

menos sensível ao tamanho da amostra. Valores menores que 3 são 

preferíveis, mas valores abaixo de 5 são toleráveis (HOCEVAR, 1985; BYRNE, 

2001). O valor deste índice para a escala de estilo cognitivo foi de 2,088, 

abaixo do valor crítico. 
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A medidas GFI (goodness-of-fit index) varia de 0 a 1 e mede o total 

relativo da variância e covariância na a matriz de covariância amostral que é 

explicada pela matriz de covariância do modelo. Valores maiores que 0,9 são 

considerados como indicativos de elevada adequação ao modelo. Neste índice, 

o valor encontrado para a escala foi de 0,904, sendo considerado como 

adequado. 

O índice RMSEA representa quão bem um modelo se ajusta à 

população estudada, e não somente à amostra utilizada para a estimação 

(Thompson, 2004). Valores abaixo de 0,08 são considerados desejáveis e 

valores abaixo de 0,05 são considerados ótimos. No que tange ao valor 

encontrado para este índice, foi de 0,079 o que apontou um modelo ajustado 

desejavelmente. 

Já a medida RMR (root mean square residual) refere-se a uma média 

dos resíduos e pode ser interpretada somente em relação aos tamanhos das 

variâncias e covariâncias observadas em na matriz de covariância amostral. 

Quanto mais próximos de zero estiverem os valores dos resíduos, melhor o 

ajuste do modelo. O valor encontrado foi de 0,075, indicando uma boa 

qualidade de ajuste. 

O índice CFI é similar ao índice NFI, entretanto distingue-se pela 

capacidade de evitar a subestimação do ajuste quando o tamanho da amostra 

é pequeno (BENTLER, 2000; THOMPSON, 2004).  Utiliza a distribuição de qui-

quadrado não-central e almeja considerar a complexidade de um modelo. 

Valores maiores que 0,90 são desejados (HAIR et al., 2009). Encontrou-se o 

valor de 0,896, marginalmente inferior ao valor adequado, porém considerado 

como adequado por aproximação nesta pesquisa. 

A tabela 26 apresenta um resumo dos valores dos índices de bondade 

de ajuste encontrados.  

 

Tabela 26: Índices de ajuste 
Índice Parâmetro Valor encontrado 

CMIN/DF Aceitável < 5, desejável < 3 (HAIR et al., 2009; KLINE, 
2011) 

2,088 

GFI >0,90 (HAIR et al., 2009) 0,904 
RMSEA Aceitável < 0,08, desejável < 0,05 (HAIR et al., 2009; 

KLINE, 2011) 
0,079 

RMR Ajuste perfeito RMR = 0, quanto menor, melhor (KLINE, 
2011) 

0,075 

CFI >0,90 (HAIR et al., 2009) 0,896 * 
Fonte: A autora (2015)  (*)= ligeiramente abaixo do recomendado 
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No que se refere à validade convergente, esta é validada pelo uso da 

confiabilidade composta (CR) e pela variância média extraída (AVE) 

(FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et al., 2009; CARVALHO-FREITAS; 

MARQUES, 2010). O valor considerado adequado é, respectivamente, maior 

que 0,7 e maior que 0,5. Os valores encontrados estão apresentados na tabela 

abaixo. Embora as AVE estejam abaixo do valor recomendado pela literatura 

elas serão consideradas como aceitas, pois a técnica estatística Partial Least 

Squares (PLS) utilizada na modelagem das equações estruturais tende a 

aumentar esses valores, portanto, adequando-os (BYRNE, 2010). 

Ainda, existem referências que não consideram a validade convergente, 

manifesta pelo CR e pela AVE, na modelagem de equações estruturais 

(BYRNE, 2010), o reforçando a consideração de adequação do constructo para 

o prosseguimento das análises estatísticas. Ademais, as variáveis estão 

devidamente carregadas, como apontado pela tabela 27. 

 

Tabela 27: CR e AVE 
Constructo Variável Carga Fatorial R- quadrado CR AVE 

Preferência pela 
Deliberação  

EC1 0.673 0.453 0.7995  
 

0.4007
* EC3 0.645 0.416 

EC7 0.560 0.314 
EC11 0.610 0.372 
EC13 0.701 0.492 
EC14 0.599 0.358 

Preferência pela 
Intuição 

EC2 0.674        0.665 0.7869  0.3835
* EC4 0.644 0.676 

EC8  0.565 0.555 
EC9 0.715 0.711 
EC12 0.577 0.547 
EC17 0.517 0.523 

Fonte: A autora (2015) (*)= abaixo do recomendado 
 

Analisou-se a validade discriminante dos constructos. Esta se mostrou 

adequada aos parâmetros estatísticos, como se nota na tabela 28. 

 

Tabela 28: Validade Discriminante 
 EC1 EC2 

EC1 0.401       
EC2 0.073 0.383 

Fonte: A autora (2015) 
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4.2.5 Análise Fatorial Confirmatória: Tolerância à ambiguidade 
 

 O construto tolerância à ambiguidade também foi submetido à AFC. 

Inicialmente, o constructo era composto por 6 variáveis, mas após os 

procedimentos estatísticos da AFE, apenas 3 variáveis ainda foram mantidas, 

as quais são TA1, TA2 e TA3.  

 No que se refere aos critérios de ajuste, notou-se que como o constructo 

apresenta uma escala com somente 3 variáveis e os graus de liberdade 

também são 3, o software R não conseguiu calcular o valor dos índices. Isso se 

deve pois as medidas são ajustadas para a quantidade de graus de liberdade 

de um modelo relativo à quantidade de variáveis observadas.  Sendo assim, as 

medidas atingem o seu valor máximo quando o número de variáveis é idêntico 

ao número de graus de liberdade.   

 Portanto, nos procedimentos da AFC foram analisados os 

carregamentos de cada variável, sua significância estatística, o R-quadrado, e 

a validade convergente. Os valores apresentados na tabela abaixo mostram 

que as variáveis estão carregadas, que não estão fortemente correlacionadas, 

e os valores da validade convergente, isto é, CR (>0,7) e AVE (>0,5) estão 

acima dos valores recomendados. Ademais, notou-se que há significância 

estatística das variáveis (p-value < 0,000). 

 

Tabela 29: CR e AVE 
Constructo Variável Carga Fatorial R- quadrado CR AVE 

Tolerância à 
ambiguidade  

TA1 0.600 0.360 0.7426 0.4921
* TA2 0.688 0.473 

TA3 0.806 0.650 
Fonte: A autora (2015) (*)= ligeiramente abaixo do recomendado 
 

 Por ser composto apenas de um constructo, não há a necessidade de 

avaliar a validade discriminante. Sendo assim, continuou-se a AFC dos outros 

constructos. 
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4.2.6 Análise Fatorial Confirmatória: Percepção risco 
 

 

Como os constructos anteriores, o constructo percepção de risco 

também foi submetido aos procedimentos estatísticos da AFC. Inicialmente, o 

constructo era composto por 4 variáveis, mas após realizar a AFE, apenas 3 

variáveis ainda permaneceram na escala, as quais são PR2, PR3 e PR4.  

 Para verificar os critérios de ajuste da escala, foram inicialmente 

averiguados os carregamentos de cada variável, sua significância estatística, o 

R-quadrado, e a validade convergente. Assim como o constructo tolerância à 

ambiguidade, a escala percepção de risco tem apenas 3 variáveis, número que 

equivale aos graus de liberdade. Portanto, os índices de bondade de ajuste não 

refletem uma mensuração realista e adequada. 

 Como primeiro procedimento, analisou-se o p-value, o qual se mostrou 

estatisticamente significativo (< 0,000). Os valores dispostos na tabela abaixo 

evidenciam que as variáveis estão devidamente carregadas, que não estão 

fortemente correlacionadas, e, ainda, que os valores de CR (> 0,7) e AVE (> 

0,5) estão acima do que é recomendado pela literatura. 

 
Tabela 30: CR e AVE 

Constructo Variável Carga Fatorial R- quadrado CR AVE 
Percepção de Risco  PR2 0.861 0.742 0.8073 0.5838 

PR3 0.691 0.477 
PR4 0.731 0.534 

Fonte: A autora (2015) 
 

Conforme o constructo anterior, a tolerância à ambiguidade, não se 

verificou a validade discriminante deste constructo, por ser constituído 

justamente por um constructo. 

4.2.7 Análise Fatorial Confirmatória: Modelo Completo 
 

 

Os quatros fatores que se manifestaram na AFE e se confirmaram na 

AFC, os quais foram os construtos estilo cognitivo (preferência pela deliberação 

e preferência pela intuição), tolerância à ambiguidade e percepção de risco, 

foram colocados no modelo completo. No entanto como o constructo Grau de 

Internacionalização somente possui uma variável e o constructo Características 
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Sociodemográficas é composto por questões formativas, eles não foram 

submetidos à AFE e à AFC. A Figura 5 apresenta o modelo completo 

elaborado. 

 

Figura 5: Modelo Proposto 
Fonte: A autora (2015) 
 

A AFC do modelo integrado apresentou índices satisfatórios. O ajuste do 

modelo apresentou um χ² = 217,037 (CMIN) para 129 graus de liberdade, o 

que resulta em um CMIN/DF de 1,682, atestando a boa qualidade do modelo 

(KLINE, 2011). 

No que tange o critério de ajuste GFI, este ficou marginalmente abaixo 

(0,881) do valor recomendado de acima de 0,90. Entretanto, por aproximação 

este indicador não foi considerado impeditivo a AFC do modelo. O índice CFI = 

0,905 apresentou boa qualidade, acima de 0,90, conforme recomendado na 

literatura (HAIR et al., 2009). Já o RMSEA (0,062) atingiu um valor abaixo do 

recomendado como aceitável, indicando, então, a qualidade representativa da 

amostra utilizada no modelo à população. Enquanto isso, o RMR = 0,074 foi 

considerado satisfatório. 

 

Tabela 31: Índices de ajuste modelo completo 
Índice Parâmetro Valor encontrado 

CMIN/DF Aceitável < 5, desejável < 3 (HAIR et al., 2009; KLINE, 
2011) 

1,682 

GFI >0,90 (HAIR et al., 2009) 0,881* 
RMSEA Aceitável < 0,08, desejável < 0,05 (HAIR et al., 2009; 

KLINE, 2011) 
0,062 

RMR Ajuste perfeito RMR = 0, quanto menor, melhor (KLINE, 
2011) 

0,074 

CFI >0,90 (HAIR et al., 2009) 0,905 
Fonte: A autora (2015) (*)= ligeiramente abaixo do recomendado 
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Quanto à validade do modelo, pode-se observar que a variância extraída 

(AVE) e a confiabilidade composta (CR) ficaram dentro do especificado, com 

exceção da AVE do EC1 (0.4007), EC2 (0.3835) e TA (0.4921). Como 

ressaltando anteriormente, os AVE do EC1 e EC2, embora significamente 

abaixo do valor indicado pela literatura (0,5), serão ajustados no PLS. Por outro 

lado, o AVE da TA está marginalmente inferior ao valor recomendado e foi 

considerado razoável por aproximação, permitindo continuar com as análises. 

Todas as variáveis apresentam valores em seus carregamentos. O R-

quadrado mostra que elas não estão fortemente correlacionadas entre si. Com 

a finalidade de apresentar um resumo, apresenta-se esses resultados na tabela 

32. 

 
Tabela 32: CR e AVE 

Constructo Variável Carga Fatorial R- quadrado CR AVE 
Preferência pela 
Deliberação  

EC1 0.674 0.454 0.7995  
 

0.4007
* EC3 0.650 0.422 

EC7 0.561 0.314 
EC11 0.616 0.380 
EC13 0.699 0.489 
EC14 0.588 0.346 

Preferência pela Intuição EC2 0.665        0.442 0.7869  0.3835
* EC4 0.645 0.416 

EC8 0.568 0.322 
EC9 0.715 0.512 
EC12 0.576 0.332 
EC17 0.526 0.276 

Tolerância à ambiguidade TA1 0.650  0.423  0.7426 0.4921
* TA2 0.663 0.440 

TA3 0.784     0.614 
Percepção de Risco PR2 0.832     0.693    0.8073 0.5838 

PR3 0.724        0.525    
PR4 0.731 0.534 

Fonte: A autora (2015) (*)= ligeiramente abaixo do recomendado 
 

Novamente, todos os constructos possuíram validade discriminante, 

como se pode observar na tabela 33. 

 
Tabela 33: Validade Discriminante 
 PR EC1 EC2 TA 

PR 0,584    
EC1 0,293 0,401   
EC2 0,008 0,074 0,384  
TA 0,086 0,159 0,090 0,492 

Fonte: A autora (2015) 
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4.3 MODELAGEM E TESTE DE HIPÓTESES 

 

 Com o intuito de realizar a testagem das hipóteses levantadas neste 

estudo, recorreu-se à modelagem de equações estruturais (SEM). A escolha 

desse método se deve ao fato que as técnicas de regressão múltipla, a análise 

fatorial, entre outras técnicas estatísticas analisam uma única relação entre as 

variáveis dependentes e independentes, enquanto a SEM possibilita a 

separação das relações para cada conjunto de variáveis dependentes. Assim, 

permite-se a realização de uma série de equações de regressão múltiplas 

separadas estimadas simultaneamente (HAIR et al., 2009). 

 As hipóteses que foram testadas estão dispostas no quadro 12. 

Hipóteses Enunciados 

H1a Gestores com mais tempo de estudo (característica sociodemográfica 
escolaridade) perceberão menores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 

H1b Gestores com mais anos de trabalho (característica sociodemográfica 
experiência) perceberão menores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 

H1c Gestores com maiores idades (característica sociodemográfica idade) perceberão 
maiores níveis de risco associados com a internacionalização.  

H1d Gestores com poucos dependentes (característica sociodemográfica número de 
dependentes) perceberão maiores níveis de risco associados com a 
internacionalização. 

H2 Gestores que possuem um background internacional perceberão menores níveis 
de risco na internacionalização do que aqueles que não o possuem. 

H3a As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo deliberativo 
(preferência pelo uso da deliberação na tomada de decisão).  

H3b As características sociodemográficas influenciam no estilo cognitivo intuitivo 
(preferência pelo uso da intuição na tomada de decisão).  

H4 Gestores que possuem um background internacional exibirão uma maior 
tolerância à ambiguidade quando confrontados com decisões acerca da 
internacionalização. 

H5 Gestores com maior tolerância à ambiguidade perceberão menores níveis de 
riscos associados com a internacionalização. 

H6 Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo apresentarão maior tolerância 
à ambiguidade. 

H7 Gestores que possuem um estilo cognitivo intuitivo perceberão menores níveis de 
riscos associados com a internacionalização. 

H8 A percepção de menor nível de risco envolvido possui relação com o maior grau 
de internacionalização. 

H9 A percepção de maior nível de risco envolvido possui relação com o menor grau 
de internacionalização. 

Quadro 12: Hipóteses 
Fonte: A autora (2015) 
 

O método utilizado na SEM foi por meio da técnica Partial Least Squares 

(PLS). Consiste na procura da verificação, explicação e comparação das relações 
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entre os constructos. Utilizando o software R, o PLS, como esperado (KOCK, 

2011), corrigiu os valores das AVE dos constructos pertencentes ao modelo.  

Como o constructo características sociodemográficas dos gestores é 

formativo, não foi possível calcular sua AVE. O constructo de grau de 

internacionalização, por sua vez, apresentou como AVE o valor de 1.00, pois 

possui somente uma variável. Já os demais ficaram acima do valor considerado 

como satisfatório (> 0,5), salvo a EC2 – Preferência pela Intuição (0,478). Por 

aproximação, a AVE da EC2 foi considerada como satisfatória, não 

comprometendo as análises estatísticas futuras.  

No que se refere aos Alfas de Cronbach, todos se mostraram acima do 

valor recomendado pela literatura (>0,7), salvo as características 

sociodemográficas que são um constructo formativo e o grau de 

internacionalização que contém somente uma variável, impossibilitando, por esses 

motivos explanados, o cálculo. A tabela 34 apresenta uma síntese dos resultados. 

 
Tabela 34: Alfa de Cronbach e AVE 

Constructo Alfa Cronbach AVE 
Características Sociodemográficas 0.000    0.000 
EC1 – Preferência pela Deliberação 0.799    0.500 
EC2 – Preferência pela Intuição 0.786    0.478* 
Tolerância à ambiguidade 0.737    0.640 
Percepção de Risco 0.803    0.713 
Grau de Internacionalização 1.000 1.000 
Fonte: A autora (2015) (*)= ligeiramente abaixo do recomendado 
 

 O Goodness-of-fit (GOF) foi de 0.2539. Ele descreve o quão bem um 

modelo estatístico se encaixa em um conjunto de observações e tem como 

valor recomendado acima de 0,36 (HAUSER; GOLDBERGER, 1971). Assim, 

resume-se a discrepância entre os valores observados e os valores esperados 

sob um modelo estatístico. Entretanto, os Pesquisadores das Ciências Sociais 

Aplicadas devem examinar não somente o ajuste global dos seus modelos, 

mas eles também devem realizar uma avaliação por partes, como foi realizado 

anteriormente. Isto devido ao fato que o modelo enquadra-se bem no geral, 

mas se adapta mal algumas partes dos dados, sugerindo a utilização de um 

modelo alternativo (HENSELER; SARSTEDT, 2012). 

No que tange a aceitação ou refutação das hipóteses, foram analisadas 

as relações simultâneas entre os constructos, a significância dessa relação (p-

value) e sua carga. Os valores e as descrições encontram-se na tabela 35. 
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Tabela 35: Relação entre Constructos 

Relação entre Constructos Coeficiente do caminho P- value 
Caract.  Socio. -> Deliberativo 0.4205 6.23e-09 ** 
Caract.  Socio. -> Intuitivo 0.2132 0.0045 ** 
Caract.  Socio. -> Tol. Ambig. 0.1063 0.169336 
Deliberativo -> Tol. Ambig 0.2841 0.000309 ** 
Intuitivo -> Tol. Ambig 0.1710 0.018069 * 
Caract.  Socio.  -> Percep. Risc 0.1156 1.26e-01 
Deliberativo -> Percep. Risco 0.3829 1.96e-06 ** 
Intuitivo -> Percep. Risco -0.0210 7.66e-01 
Tol. Ambig -> Percep. Risco 0.0856 2.49e-01 
Percep. Risco -> Grau Inter. 0.2889 0.000101 ** 

Fonte: A autora (2015) (*)= significativo (**)=altamente significativo 
 

 Desde que os estudos de Hambrick e Mason (1984) foram 

desenvolvidos com os top management teams (TMT), a literatura de estratégia 

se atentou pelo fato da influência das características gerenciais na estratégia 

da organização (ACEDO; FLORIN, 2006). A vertente de estudos baseada 

neste estudo inicial abordou as características individuais do TMT e a 

interpretação do ambiente externo como influenciadoras da tomada de decisão 

(ACEDO, 2010).  

 A maioria desses estudos, inclusive aqueles em internacionalização de 

empresas, apontava as características objetivas, tratadas nesta dissertação 

como sociodemográficas, eram representativas da percepção individual. Assim, 

MacCrimmon e Wehrung (1990) se aprofundaram nas características de 

gestores que saem de sua zona de conforto e aceitam os riscos 

organizacionais.  

 Os resultados desta pesquisa, realizada com gestores de empresas 

Alemãs, apontaram as premissas abrangidas nas hipóteses H1a, H1b, H1c e 

H1d. Alinhadas com o efeito da influência direta das características 

sociodemográficas na percepção de risco, a qual se mostrou não significativo 

estatisticamente (p-value = 1.26e-01), as hipóteses H1b (p-value = 0,503), H1c 

(p-value = 0,283), e H1d (p-value = 0,103) também foram refutadas.   

Entretanto, embora não haja um efeito direto entre as características 

sociodemográficas na percepção dos riscos como comentado anteriormente, a 

hipótese H1a (p-value = 0,00181) foi aceita. Isto ocorre, provavelmente, devido 

ao fato de que o conhecimento é inversamente proporcional ao nível de risco 
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percebido (ACEDO; JONES, 2006; ACEDO; FLORIN, 2007; ACEDO, 2010). 

Portanto, quanto maior o conhecimento, menor será o nível de risco percebido. 

Acreditava-se que o background internacional, outra característica 

sociodemográfica, também influenciaria a percepção de riscos na 

internacionalização organizacional. Assim, a familiaridade com o estrangeiro, 

seja por viagens, estudos ou trabalhos nos exterior (NAOR; PUNJ, 1984; 

DICHTL et al., 1990) e o conhecimento de línguas estrangeiras (LAUTANEN, 

2000) apresentarão atitudes positivas e percepções de situações como menos 

arriscadas ao considerar a expansão internacional como uma oportunidade de 

crescimento (MANOLOVA et al., 2002). 

A hipótese H2 (p-value = 0.04707) foi confirmada. Embora a influência 

do constructo background internacional foi corroborada, desmembrando esse 

constructo notou-se que a fluência em 1 idioma (p-value = 0.00648) e em 4 

idiomas (p-value = 0.03748) impacta altamente na percepção de risco, assim 

como a experiência no exterior, seja a trabalho, moradia ou estudo (0,04209).  

Essa influência mais significativa da fluência em 1 e 4 idiomas foi 

inesperada. Provavelmente, isso pode ocorrer pois indivíduos que possuem 

domínio em 2 ou 3 idiomas acreditam que é natural ter esse tipo de domínio, 

enquanto os que estão no topo ou na base de número de idiomas valorizam 

mais o acúmulo de conhecimento em línguas. 

No entanto, a sustentação dessa hipótese corrobora com o que a 

literatura aponta. O conhecimento, portanto, influencia nas diferenças de 

percepção de risco no processo de internacionalização (BILKEY; TESAR, 

1977; JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

Contudo, como já foram apresentadas na seção da revisão da literatura, 

as características sociodemográficas não devem ser consideradas como as 

únicas antecessoras da percepção do risco. As características cognitivas 

também refletem na percepção dos riscos pelos gestores em processos de 

internacionalização.  

Os traços das particularidades, isto é, as características das pessoas, 

refletem no modo em que se interpreta e processa as informações (BRODER; 

SCHIFFER, 2006). Ademais, a preferência pelo uso da deliberação ou intuição 

na tomada de decisão é resultado da distinção nos estilos cognitivos, os quais 

são, como mencionado anteriormente influenciados pelas características 



113 

 

(RIEKSKAMP; OTTO, 2006). Além disso, dependendo das experiências 

pessoais, os estilos cognitivos de decisão são desenvolvidos (BETSCH; KUNZ, 

2004; 2008). 

Confirmando a teoria, a hipótese H3a foi aceita (p-value = 6.23e-09), 

bem como a hipótese H3b (p-value = 0.0045). Portanto, embora a escala tenha 

sido validada em estudos realizadas na Alemanha, comprova-se que essa 

relação ainda existe em outros contextos, neste caso, no território brasileiro. 

No que tange a outra característica cognitiva dos gestores, abordada 

neste estudo como tolerância à ambiguidade, se mostra como desejável em 

situações em que o ambiente é arriscado e incerto, e é necessário tomar uma 

decisão. A carência de conhecimento e informações é uma das principais 

fontes da concepção de incerteza e riscos como elementos alarmantes. 

Portanto, o background internacional, em toda sua plenitude de conhecimento 

acumulado, fomenta a tolerância a situações ambíguas e arriscadas uma vez 

que a presença do conhecimento anteriormente adquirido supre a falta de 

informação, além de auxiliar o processamento e uso da informação. 

 No entanto, assim como todas as características sociodemográficas, o 

conjunto de características que compõem o background internacional não se 

relacionam com a tolerância à ambiguidade (p-value = 0,0665). Assim, a H4 foi 

refutada. 

 Este resultado foi alinhado com o estudo de Acedo e Jones (2007) que 

também refutaram essa hipótese. Curiosamente, neste estudo, a fluência em 2 

(p-value = 0,0104) e 3 idiomas (p-value = 0,0374) teve um impacto 

estatisticamente significante na relação com a tolerância à ambiguidade. Isso 

pode ter ocorrido por algumas razoes. Tais razões como a fluência no idioma 

do país que a empresa está se internacionalizando e consequente menor 

receio sobre a falta de informação ou entendimento sobre o que tal informação 

realmente significa, assim como um menor receio quanto aos riscos no 

ambiente internacional devido ao contato com, de certa forma, a cultura 

estrangeira por meio do aprendizado da linguagem. 

 A tolerância à ambiguidade, assim como as outras características 

sociodemográficas e cognitiva, possuem uma relação com a percepção de 

risco já apontada pela literatura em estudos anteriores (ACEDO; FLORIN, 

2006; ACEDO; JONES, 2007). A habilidade de tomar decisões em situações 
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arriscadas e incertas é compreendida pela tolerância à ambiguidade, propondo, 

portanto, que indivíduos mais tolerantes a momentos ambíguos perceberiam os 

mesmos dilemas incertos que outrem com uma menor carga de risco.  

 Desta maneira, a H5 foi proposta. No entanto, descobriu-se, por meio da 

modelagem, que não há relação entre a tolerância à ambiguidade e a 

percepção de risco (p-value = 2.49e-01). Sendo assim, a H5 foi refutada. 

 Este resultado vai contra o estudo anterior de Acedo e Jones (2007). 

Uma possível explicação, além da diferença de país selecionado para a 

aplicação do estudo, seria que as empresas possuem claras metas e 

estratégias para a internacionalização. Assim, a incerteza e os riscos podem 

ser reduzidos pela provisão de informação, oportunidades oferecidas aos 

membros para adquirir conhecimento, e treinamentos específicos para a 

internacionalização. 

  Ainda abordando sobre as características cognitivas, a pesquisa 

desenvolvida por Alisson et al. (2000) apontou que empreendedores 

geralmente possuem um estilo cognitivo intuitivo. Esse estilo cognitivo é, então, 

associado a uma maior adequação no que se refere às atividades gerenciais 

que exigem um novo modo de condução, seja da situação ou da organização.  

Gestores que possuem o estilo cognitivo intuitivo não analisam tanto os 

fatos e informações quanto os gestores que possuem o estilo cognitivo 

deliberativo. Eles apresentam um grau de confiança em suas decisões que 

está além dos alicerces de informações ou técnicas. Gestores que possuem 

uma alta tolerância à ambiguidade também apresentam confiança em suas 

decisões em ambientes instáveis. Assim, a hipótese H6 foi levantada. 

A H6 foi confirmada (p-value = 0.018069) embora as diferenças entre os 

estilos cognitivos dos gestores não diferenciem sua tolerância à ambiguidade. 

Isso pois constatou-se que o estilo cognitivo deliberativo também tem relação 

com a tolerância à ambiguidade. Ademais, sua significância estatística foi ainda 

maior que a primeira apresentada (p-value = 0.000309), além do efeito direto 

ser também maior, como verifica-se na tabela 35.  

Essa não diferenciação entre os estilos cognitivos dos gestores em 

relação à tolerância à ambiguidade pode ter ocorrido, principalmente, devido ao 

ambiente nacional brasileira e a sua cultura, que destoa do perfil dos 

Espanhóis, onde está mesma hipótese foi aceita. 
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Do mesmo modo que ocorre quando são confrontados com situações 

ambíguas, gestores com o estilo cognitivo intuitivo exibem confiança em suas 

outras decisões, como, por exemplo, na decisão por internacionalizar. Sendo 

assim, eles encaram o processo de se internacionalizar com a mesma 

confiança e com percepções de menos situações alarmantes. 

No entanto, a H7 foi rejeitada (p-value = 7.66e-01).  O estilo cognitivo 

intuitivo não tem relação com a percepção de riscos, enquanto o estilo 

cognitivo deliberativo possui (p-value = 1.96e-06). No entanto, esse fato não é 

indicativo de que gestores com o estilo cognitivo deliberativo percebem as 

situações como menos arriscadas do que aqueles que possuem o estilo 

cognitivo intuitivo. O único fato que concluiu-se foi que gestores que preferem a 

deliberação perceberem mais os riscos no processo de internacionalização. 

Um dos principais motivos pelo qual algumas organizações não 

consideram a internacionalização como uma possível expansão de seus 

negócios é que seus gestores percebem um alto nível de risco envolvido nesta 

atividade. Alguns estudos empíricos sobre os estágios de internacionalização já 

apontaram que há uma relação negativa entre o nível de risco percebido e esse 

grau de internacionalização (JAFFE et al., 1988; ACEDO; FLORIN, 2006). 

Portanto, foram levantadas as hipóteses H8 e H9. Ambas hipóteses 

abrangiam a relação entre a percepção de risco e o grau de 

internacionalização, apontando que a percepção de menor nível de risco 

envolvido possui relação com o maior grau de internacionalização e também o 

inverso dessa relação.  

No entanto, as hipóteses H8 e H9 foram refutadas. Não há como negar 

que há uma relação entre a percepção de risco e o grau de internacionalização 

(p-value = 0.000101). Apesar de a relação ser altamente significante, não se 

pode concluir que uma percepção de maiores níveis de risco diminui o grau de 

internacionalização da organização, o que inicialmente a hipótese afirmava, e o 

contrário também é verdadeiro (coeficiente do caminho =  0.2889). 

O resultado do estudo de Acedo e Florin (2006) apontou justamente as 

hipóteses que foram refutadas na modelagem. Desta forma, nota-se, pela 

análise dos dados coletados, que a percepção dos riscos envolvidos no 

processo de internacionalização aumenta essa expansão internacional da 
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empresa. Este fato apresentou-se como lógico em decorrência das relações 

entre os constructos que foram validados.  

Notou-se que o estilo cognitivo dedutivo, cujo qual tem preferência por 

analisar informações e fatos, possui relação com a percepção dos riscos 

envolvidos. Partindo, então, que a internacionalização é uma estratégia 

empresarial deliberada, a possibilidade de perceber e identificar uma maior 

gama de riscos traz maiores informações para a deliberação acerca da 

atividade internacional. Consequentemente, o acesso a maiores informações, 

para este estilo cognitivo dedutivo, impulsiona um maior grau de 

internacionalização da organização que se é responsável.  

Os resultados dos testes de hipóteses estão condensados na tabela 36. 

 
Tabela 36: Resultado hipóteses 

Hipóteses Aceita/Refutada P- value 

H1a Aceita 0,00181 
H1b Refutada 0,503 
H1c Refutada  0,283 
H1d Refutada 0,103 
H2 Aceita 0.04707 
H3a Aceita 6.23e-09 
H3b Aceita  0.0045 
H4 Refutada 0,0665 
H5 Refutada 2.49e-01 
H6 Aceita 0.018069 
H7 Refutada 7.66e-01 
H8 Refutada 0.000101 
H9 Refutada 0.000101 
Fonte: A autora (2015) 
 

Na próxima seção, será apresentado e discutido o modelo das relações 

que foram aceitas pela SEM. 

 

4.4 MODELO ALTERNATIVO 

 

 As relações que foram confirmadas na SEM estão representadas na 

figura 6 abaixo. 
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Figura 6: Modelo Alternativo 
Fonte: A autora (2015) 
 

 

Comparando com o modelo inicialmente proposto, verifica-se que as 

características sociodemográficas ainda se relacionam com as características 

cognitivas e a percepção de risco, entretanto de forma diferente da que foi 

proposta. 

 As características sociodemográficas se relacionam somente com o 

estilo cognitivo do gestor. O estilo cognitivo serve como uma variável 

mediadora entre o as características sociodemográficas e a outra característica 

cognitiva, isto é, a tolerância à ambiguidade (coeficiente de caminho indireto= 

0.15590). 

 Em estudos anteriores (ACEDO, 2003; ACEDO; FLORIN, 2006), 

encontrou-se essa mesma ausência de relação entre as características 

sociodemográficas e a tolerância à ambiguidade. Assim, neste ponto, os 

estudos desenvolvidos e este se corroboraram. No entanto, nota-se que nos 

estudos previamente realizados mencionados, a tolerância à ambiguidade não 

foi afetada por nenhuma outra variável, e se tornou uma variável independente 

que afetava a percepção de risco. 

 Entretanto, conforme verificado na análise da SEM, somente o estilo 

cognitivo deliberativo afeta a percepção de risco. Ademais, esta variável 

funciona como uma mediadora entre as características sociodemográficas e a 

percepção de risco, com um coeficiente de caminho indireto no valor de 

0.17899.  

 Desta forma, nem as características sociodemográficas, o estilo 

cognitivo intuitivo e, ainda, a tolerância à ambiguidade afetam, ou afetam 

diretamente, a percepção de risco. Diferentemente do que foi suportado em 

pesquisas anteriores, o estilo cognitivo intuitivo, que se acreditava que teria 
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maior impacto na percepção de risco do que o estilo cognitivo deliberativo 

(FORSGREN, 2002; YLI-RENKO et al., 2002; ACEDO;FLORIN, 2006), possui 

influência em somente uma variável, que é a tolerância à ambiguidade. 

Enquanto isso, o estilo cognitivo deliberativo possui influência em ambas 

variáveis, tolerância à ambiguidade e percepção do risco.  

 A tolerância à ambiguidade, que conforme as análises estatísticas nos 

estudos de Acedo (2003) e Acedo e Florin (2006), não recebia influência de 

nenhuma variável e afetava a percepção de risco, sofreu influência neste 

estudo pelos estilos cognitivos e não possui relação com a percepção de risco. 

Portanto neste caso, diferentemente de estudos anteriores, a tolerância à 

ambiguidade passou a receber influência de outra variável. 

 Como comentado anteriormente, as características sociodemográficas 

não afetam diretamente a percepção de risco, mas sim de forma indireta. Este 

resultado não está alinhado com os estudos anteriores, onde se apontava que 

as características sociodemográficas e a percepção tinham essa relação direta 

(ACEDO; FLORIN, 2006; ACEDO, JONES; 2007). Assim, a relação entre as 

características e a percepção neste estudo é mediada pelo estilo cognitivo 

deliberativo. 

E, como já era esperado, a percepção de risco funciona como uma 

variável mediadora entre as características sociodemográficas e cognitivas em 

relação ao grau de internacionalização. Essa relação entre a percepção de 

risco e o grau de internacionalização é sustentada pelo estudo de Acedo e 

Florin (2006). Entretanto, a correlação das variáveis não se dá de forma 

negativa e sim positiva, onde quanto maior a percepção do risco maior será o 

grau de internacionalização, e o contrário também é verdadeiro. 

Esse resultado pode explicar o motivo pelo qual outros estudos 

anteriores desenvolvidos não identificaram como relevantes as características 

sociodemográficas e cognitivas dos gestores no processo de 

internacionalização. Cavusgil et al. (1987) e Manolova et al. (2002) apontaram 

que as características dos gestores possuem uma influência mínima no 

desempenho internacional da organização. Acredita-se, portanto, que estes 

resultados podem ser consequência da ausência da variável percepção do 

risco, já que ela media a relação entre as características e o grau de 

internacionalização da organização.  
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 As relações propostas no modelo inicial podem não ter ocorrido devido 

às diferenças ambientais e culturais dos outros países em que esses 

constructos foram analisados individualmente ou alguma de suas partes. Além 

disso, há um estudo aponta que o Brasil sofre a influência de um modelo 

mental nacionalista, no qual o mercado interno é percebido como prioritário 

(MARTIGNAGO; CÁRIO; ALPERSTED, 2015), fato que pode ser uma das 

razões da efetivação desse modelo alternativo. 

 Acrescenta-se a esse fato que o Brasil, embora o recorte deste estudo 

foi micro, pequenas e médias empresas do Paraná, carece de incentivos do 

governo no que tange a internacionalização, é um país emergente, e como 

qual, é um late mover visto que há o pensamento organizacional de se 

expandir primeiramente pelo país e, caso haja uma crise, introduz-se ao 

mercado externo (FLEURY; FLEURY, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Os gestores podem, de fato, influenciar o processo de 

internacionalização de suas organizações. A literatura aponta que as 

características dos gestores possuem relação a respeito de como os gestores 

percebem os riscos, bem como essa percepção possui uma influência em 

como e quanto à organização adentra no mercado exterior (ACEDO; FLORIN, 

2006; ACEDO; JONES, 2007; LIESCH; WELCH; BUCKLEY, 2011).  

 No entanto, essas variáveis supracitadas, isto é, as características dos 

gestores, a percepção do risco e o grau de internacionalização, ainda não 

foram abordadas em uma única relação de maneira a alcançar resultados 

consistentes (BROMILEY; RAU, 2010).  

As características dos gestores que são amplamente estudadas são as 

sociodemográficas, sejam em estudos de quaisquer naturezas. Excluindo 

alguns experimentos e pesquisas surveys, a literatura da gestão estratégica 

negligenciou a influência das características cognitivas dos gestores nas 

escolhas estratégicas organizacionais (DELGADO-GARCIA, FUENTE-

SABATE, QUEVEDO-PUENTE, 2010). Portanto, poucos estudos que 

analisavam a percepção de risco individual (JANNEY; DESS, 2006; ACEDO; 

FLORIN, 2006; TOUVOLÁ, VOTOUPALOVÁ; KUBICKOVÁ, 2014) levavam em 

consideração as características tanto sociodemográficas e cognitivas, 

evidenciando uma oportunidade de desenvolvimento de estudo. 

 No que remete aos estudos sobre a internacionalização, 

especificamente os que são sustentados pela teoria comportamental de 

Uppsala, há um apelo para as questões mais tradicionais, como a distância 

psíquica, a entrada gradativa no mercado externo e as networks (POLO; 

PEIXE; GALEGALE, 2013). Afastando-se da seara tradicional, alguns estudos 

relacionam o perfil da empresa, como o porte, os anos no mercado e o escopo 

das operações nacionais, com a internacionalização (ACEDO; FLORIN, 2006; 

ACEDO; JONES, 2007; ACEDO; CASILLAS, 2007). Tais estudos abordaram 

as questões de que a idade da organização no momento de entrada no 

mercado exterior é influenciada pelas relações interorganizacionais, que o perfil 

empresarial pode exercer influência na velocidade da internacionalização, ou, 

ainda, que ele exerce influência no grau de internacionalização.  
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Pesquisas que buscam analisar o nível individual e sua importância na 

internacionalização são escassas, embora se saiba que há uma relação entre a 

percepção de risco individual com o grau de internacionalização organizacional. 

Assim, não somente o fator organizacional pode ser uma variável explicativa 

das decisões que envolvem a internacionalização, o que em alguns estudos 

não foi considerado plausível (ISLAN et al., 2011), bem como o fator humano 

mostra-se como uma variável que tem um poder explicativo nessa relação.  

Em função dessas evidências, este estudo foi pautado em verificar a 

relação entre o fator humano, nesta pesquisa abordado pelas variáveis 

características sociodemográficas e características cognitivas dos gestores 

responsáveis por suas organizações, a sua percepção do risco no 

envolvimento com o mercado internacional e, como consequência dessa 

percepção, um maior ou menor grau de internacionalização. Os objetivos 

propostos inicialmente, os quais eram a adaptação e validação do modelo, e a 

compreensão dessa relação, foram satisfeitos. 

Por meio de uma pesquisa survey com 176 empresas exportadoras do 

Paraná, com portes que variam entre micro, pequenas e médias, foram 

coletados os dados necessários para a análise da relação proposta. O modelo 

adaptado e validado após o relato de alguns estudos ponderava que as 

características sociodemográficas eram as variáveis independentes e 

possuíam influência nas características cognitivas (estilo cognitivo e tolerância 

à ambiguidade) e, ainda, na percepção do risco pelo gestor. A percepção de 

risco seria a variável mediadora, enquanto o grau de internacionalização a 

variável dependente. 

 O papel das características sociodemográficas estaria na influência que 

as experiências e traços pessoais podem causar no estilo cognitivo que define 

a preferência por um perfil na tomada de decisão, seja intuitivo ou deliberativo, 

e também no auxílio do processamento e uso da informação, já que essas 

experiências poderiam assistir a capacidade de tolerância à ambiguidade 

(BETSCH; KUNZ, 2006; ACEDO; FLORIN, 2006). 

 Uma vez que as experiências e o background podem influenciar nas 

características cognitivas, eles também podem ter o mesmo efeito de como o 

risco é percebido. Gestores que detém essas características 

sociodemográficas provavelmente seriam menos preocupados com os níveis 
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de riscos aos quais estão sendo expostos, ou, pelo menos, seriam mais 

informados sobre os riscos nas relações internacionais (ACEDO; JONES, 

2007). No entanto, os resultados encontrados nesta pesquisa não foram 

totalmente alinhados a essas premissas. 

 Por meio das análises pela modelagem de equações estruturais, 

constataram-se quais e que, de fato, as características sociodemográficas 

afetam de fato o estilo cognitivo desse gestor. Entretanto, não há relação com a 

tolerância à ambiguidade e, ainda, com a percepção de risco, pelo menos não 

diretamente. Essas duas últimas relações são, portanto, mediadas.  

 Os estilos cognitivos, seja intuitivo ou deliberativo, mediam a relação das 

características sociodemográficas e a tolerância à ambiguidade. Essas 

características dos gestores podem, então, influenciar a sua preferência pelo 

estilo cognitivo adotado, mas não afetam diretamente a tolerância a situações 

incertas e arriscadas. Além disso, apontava-se que o estilo cognitivo intuitivo de 

um gestor faria com que ele apresentasse uma maior tolerância à ambiguidade, 

o que não se constatou como fidedigno. Há a relação entre o estilo cognitivo 

intuito com a tolerância à ambiguidade, no entanto ambos os estilos cognitivos 

apresentam essa relação. Ainda, contrapondo o que foi encontrado por Acedo 

e Florin (2006), o estilo cognitivo deliberativo possui um efeito direto maior que 

o estilo cognitivo intuitivo possui. 

 A relação entre as características sociodemográficas e a percepção de 

risco também é mediada, no entanto somente pelo estilo cognitivo dedutivo. 

Essa relação deixou, então, de ser direta como proposto pelo modelo 

elaborado a partir da literatura e exerce um efeito indireto por meio do estilo 

cognitivo dedutivo.  

 Isso pode ter ocorrido visto que gestores que têm preferência pela 

tomada de decisão com base na intuição podem não analisar os fatos e agirem 

conforme seus instintos. Assim, como não param para analisar os 

acontecimentos, os riscos imersos nestas situações podem não ser percebidos 

e identificados, não havendo, portanto, uma relação entre o estilo cognitivo 

indutivo e a percepção do risco.  

 Já os gestores que têm preferência pela tomada de decisão deliberativa, 

ou seja, que possuem um estilo cognitivo deliberativo, provavelmente reservam 

um período para analisar todas as nuances envolvidas nas alternativas 
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disponíveis, podendo perceber, portanto, os riscos imersos no processo de 

internacionalização.  

Vale ressaltar que a percepção de risco não se trata, quando se verifica 

a análise estatística, em uma correlação negativa com a variável estilo 

cognitivo dedutivo. À vista disso, não se pode apontar que os detentores deste 

estilo cognitivo perceberão menores níveis de riscos associados à 

internacionalização, e sim se pode concluir apenas que estes detentores 

podem perceber os riscos envolvidos no processo de internacionalização. 

A relação proposta no modelo entre a tolerância à ambiguidade e a 

percepção de risco também não foi sustentada. Portanto, não há relação entre 

a tolerância a situações incertas e ambíguas com a percepção de risco. Nota-

se que há uma distinção entre o que seriam as situações incertas e o que 

seriam as situações arriscadas, separando os termos como na definição de 

Knight (1921), onde os elementos riscos e incertezas são abordados de 

maneiras diferentes. 

Este estudo ainda apontou que há uma relação da percepção do risco 

com o grau de internacionalização, no entanto, essa correlação é positiva e não 

negativa como estudos anteriores apontavam. Assim, a relação inversa foi 

constatada, onde as maiores percepções de risco aumentam o grau de 

internacionalização da organização.  

O trabalho iniciado aqui, com algumas discrepâncias nos resultados 

quando comparados as premissas encontradas na literatura, contribui para a 

questão de qual a relação entre as características sociodemográficas e 

cognitivas dos gestores e sua percepção de risco no grau de 

internacionalização, porém sofre com algumas limitações. Estas limitações 

apresentadas pelo Goodness-of-fit e pelos índices de correlação não afetam a 

validação e relevância do modelo (COSTELLO; OSBORNE, 2005). 

O Goodness-of-fit, o qual aponta o quão bem um modelo descreve um 

conjunto de observações, foi de 0.2539. Quanto maior o valor desse indicador, 

melhor seria a explicação desse modelo. Portanto, estudos futuros devem 

avaliar essa questão e tentar aumentar o valor deste índice. 

Cabe também ressaltar que os índices de explicação (R²) identificados 

ao longo das análises foram considerados medianos a baixos, revelando que 

uma parte da variância da variação do fenômeno aqui estudado são explicadas 
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pelas variáveis contempladas. Desta forma, podem haver outros fatores que 

devem ser considerados em futuras investigações, como, por exemplo, as 

características das organizações. Esta variável pode deixar o modelo mais 

robusto e, consequentemente, explicar o papel tanto das características 

organizacionais e individuais na percepção de risco, bem como essa percepção 

se relaciona com o grau de internacionalização.  

Estudos futuros dessa relação também poderiam ser enriquecidos 

acrescentando outros parâmetros cognitivos, como estímulos à exportação, 

estratégias de pesquisa e quantidade de esforço de pesquisa acerca da 

internacionalização, e a influência do network do gestor nas estratégias de 

internacionalização, por exemplo. 

Ademais, há a possibilidade de estudos futuros analisarem essa relação 

proposta nas demais maneiras de internacionalização, e não somente em 

organizações exportadoras. Haveria, portanto, um estudo mais robusto do 

impacto do gestor na internacionalização da organização. 

Há, também, a oportunidade de replicação do modelo com as relações 

propostas e comparação com um outro país onde também será aplicado o 

modelo, isto é, um estudo cross-country. A comparação dos resultados entre os 

países pode contribuir de forma interessante para o entendimento da expansão 

internacional das organizações.  

Em suma, este estudo contribuiu tanto para a academia quanto para as 

empresas e o governo. Compreender a influência das características pessoais 

é uma questão relevante para a gerência das empresas exportadoras, bem 

como as administrações públicas encarregadas da elaboração de programas 

para promover o negócio internacional. 

Alguns programas foram lançados nos países, assim como os poucos 

que foram lançados no Brasil, para incentivar as empresas, especialmente 

aquelas com recursos limitados tais como as micro, pequenas e médias 

empresas, a penetrar nos mercados estrangeiros. No entanto, como muitos 

estudos têm mostrado, esses programas promocionais não são eficazes a se 

não são baseados em uma clara compreensão do que motiva as empresas a 

entrar em mercados estrangeiros (LEONIDOU, 1995; KATSIKEAS, 1996; 

MORGAN; KATSIKEAS, 1997; STEWART; MCAULEY, 1999; TZOKAS et al, 

2000;, CRICK E SPENCE, 2005; LEONIDOU et al, 2007).  
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Portanto, a constatação por meio desse estudo de que os gestores 

podem impactar no grau de internacionalização das organizações auxilia na 

promoção desses programas governamentais de internacionalização. 

Programas como as missões brasileiras de internacionalização da Rede 

Brasileira dos Centros internacionais de Negócios (Rede CIN) poderiam ser 

mais desenvolvidos, divulgados e aproveitados pela comunidade empresarial, 

visto que o acúmulo de conhecimento e experiências no mercado externo 

possui uma relação com a percepção do risco, e esta última influencia a 

expansão empresarial. 

 Além disso, esses resultados apontam que, empresas que possuem 

gestores com diferentes características podem necessitar de diferentes 

treinamentos e suportes para a identificação de riscos e oportunidades no 

comércio exterior.  

No que tange à contribuição prática às empresas, os resultados sugerem 

um conjunto de posturas que podem ser identificadas e/ou desenvolvidas nos 

indivíduos responsáveis pela expansão internacional, contribuindo, assim, para 

um maior grau de internacionalização organizacional. 

E, para concluir, este estudo contribui para a minimização da carência 

de estudos acadêmicos que abordam as características sociodemográficas e 

cognitivas, a percepção de risco e o grau de internacionalização em uma 

mesma relação. A validação do modelo proposto a partir da literatura e a 

confirmação ou não das relações entre as variáveis produziram a indicação de 

um modelo distinto. Assim, aponta-se novas relações para uma possível 

melhor compreensão do processo de internacionalização em outro contexto 

que difere daquele onde as quais foram verificadas. 

Identificou-se, portanto, que embora de forma distinta do que foi 

encontrado na literatura essas variáveis possuem uma relação entre si, onde 

as características sociodemográficas e cognitivas influenciam a percepção de 

risco, bem como essa percepção impacta no grau de internacionalização da 

organização. 
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APÊNDICE 
 

 
Prezado (a) Gestor (a), meu nome é Gabrielle Ribeiro e estou realizando uma pesquisa para o 
Mestrado em Administração da UFPR com empresas que internacionalizaram sob a 
orientação do prof. Dr. Gustavo Abib. 
  
Esta pesquisa busca verificar se as características dos gestores impactam na percepção 
de risco e no grau de internacionalização da organização. Gostaria de lembrar que as 
informações aqui prestadas possuem caráter sigiloso e, em nenhum momento, serão 
analisadas individualmente. Caso queira receber os resultados desta pesquisa, por favor 
informe seu e-mail na última questão. 
  
O tempo médio dispendido é de apenas 10 minutos. Antecipadamente, agradeço sua 
participação! 
  

PARTE I – Perfil da Empresa 
 

1. Qual o tempo de funcionamento da sua empresa (anos)? 
______ 

 

2. Qual o porte da empresa? (receita operacional bruta anual baseado no ano de 2014) 
 Microempresa (Menor ou igual a R$ 2,4 milhões) 
 Pequena empresa (Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões) 
 Média empresa (Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões) 
 Média-grande empresa (Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões) 
 Grande empresa (Maior que R$ 300 milhões) 

 

3. Qual o âmbito de atuação da empresa no Brasil? 
 Local 
 Regional 
 Nacional 

 
4. Qual o percentual de capital financeiro estrangeiro na sua empresa? 
______% 

 

PARTE II – Grau de Internacionalização 

 
5. Sobre o grau de internacionalização, marque uma resposta que melhor descreva sua 

empresa: 
 Exportávamos, mas não o fazemos mais 
 Exportamos esporadicamente (até 3 vezes ao ano) 
 Exportamos regularmente (mais de 3 vezes ao ano) 
 Nós temos contratos de distribuição no exterior 
 Nós temos investimentos diretos em mercados estrangeiros  

 

6. Qual é o percentual de exportação da PRODUÇÃO no ano de 2014? 
______% 
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7. Qual o percentual da receita total do faturamento da organização foi proveniente de 

exportação no ano de 2014? 
______% 
 

PARTE III – Percepção do Risco Individual 

8. Sobre como você encara o risco no processo de internacionalização: 
 Discordo 

Fortemente 
Mais Discordo do 

que Concordo 
Não Concordo 
nemDiscordo 

Mais Concordo 
do que Discordo 

Concordo 
Fortemente 

Os produtos vendidos em mercados 
estrangeiros implicam alto risco.       

As exportações são uma oportunidade 
importante para a minha empresa.  

     

A atividade internacional é uma coisa 
positiva na minha empresa.       

A minha empresa tem uma alta 
probabilidade de sucesso em mercados 

estrangeiros.  
     

 
9. O risco abaixo afeta as atividades de exportação: 

 Discordo 
Fortemente 

Mais Discordo do 
que Concordo 

Não Concordo 
nemDiscordo 

Mais Concordo 
do que Discordo 

Concordo 
Fortemente 

Risco Financeiro (Desvalorização 
Cambial, Inflação)       

Risco Político (Invasão, Estatização)      

Risco Operacional (Falta de insumo, 
Falta de transporte)      

Risco Comercial (Concorrência 
acirrada, Elevação Preço de Insumos)  

     

Risco de Responsabilidade Civil 
(Greve, Enchente)       

Risco Força Maior (Terremoto, Guerra)      

Risco de Engenharia (Falta de 
Integração, Não Cumprimento de 

Prazos)  
     

_______________________________________________________________________ 
PARTE IV – Estilo Cognitivo 

10. Sobre suas preferências: 
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 Discordo 
Fortemente 

Mais Discordo do 
que Concordo 

Não Concordo 
nemDiscordo 

Mais Concordo 
do que Discordo 

Concordo 
Fortemente 

Antes de tomar decisões, penso 
primeiramente sobre elas.      

Eu escuto atentamente aos meus 
sentimentos mais profundos.  

     

Antes de tomar decisões, eu costumo 
pensar sobre as metas que desejo 

alcançar. 
     

Na maioria das decisões, confio 
inteiramente em meus sentimentos.       

Eu não gosto de situações que exigem 
que eu confie em minha intuição.       

Eu penso sobre as decisões sozinho.       

Eu prefiro fazer planos detalhados em 
vez de deixar as coisas ao acaso.      

Eu prefiro tirar conclusões com base 
em meus sentimentos, em meu 

conhecimento da natureza humana, e 
em minha experiência de vida.  

     

Meus sentimentos desempenham um 
papel importante em minhas decisões.       

Eu sou perfeccionista.       

Eu penso sobre uma decisão com 
cuidado especial se eu tiver que 

justificá-la.  
     

Quando se trata de confiar nas 
pessoas, eu geralmente confio em 

minha intuição.  
     

Quando eu tenho um problema, analiso 
em primeiro lugar os fatos e detalhes 

antes de decidir.  
     

Eu penso antes de agir.       

Eu prefiro as pessoas intuitivas.       

Eu penso mais sobre os planos e metas 
do que outras pessoas.  

     

Eu sou uma pessoa muito intuitiva.      

Eu gosto de situações emocionais, 
discussões e filmes. 

     

 
PARTE V – Tolerância à ambiguidade 

  

11. Sobre como você encara o situações arriscadas e ambíguas: 
 Discordo 

Fortemente 
Mais Discordo do 

que Concordo 
Não Concordo 
nemDiscordo 

Mais Concordo 
do que Discordo 

Concordo 
Fortemente 

Para mim, segurança está em primeiro 
lugar.       

Eu não suporto a ideia de correr risco 
em meus investimentos.  

     

Normalmente, eu prefiro evitar riscos.       

Eu geralmente corro riscos nas minhas 
decisões.  

     

Eu detesto a ideia de não saber o que 
irá acontecer na minha vida.       

Eu geralmente vejo o risco como um 
desafio para um ganho maior.       
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PARTE VI – Sobre o respondente 
 
 

12. Qual é sua idade? 

________ 
 

13. Qual é sua maior formação? 

 Não alfabetizado formalmente 
 Ensino Fundamental Incompleto 
 Ensino Fundamental Completo 
 Ensino Médio Incompleto 
 Ensino Médio Completo 
 Ensino Superior Incompleto 
 Ensino Superior Completo 
 Pós graduado (MBA, Mestrado ou Doutorado) 

 
14. Quantas pessoas dependem de sua remuneração (excluindo você mesmo)? 

________ 
 

15. Quantos anos de experiência profissional você possui? 

________ 

 
16.  Em quantos idiomas, além do português,você é: 
 Fluente 
 Compreende  

 
 
17. Você já trabalhou, viveu ou estudou no exterior?  
 Sim 
 Não 

 
 

18. Caso a resposta a pergunta anterior seja positiva, qual foi o período (meses) de 
permanência no exterior? 

________ 
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