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Resumo 

A inovação pode ser considerada como a melhoria em produtos, serviços ou processos de uma empresa. Empresas de 

diversos portes utilizam a internacionalização como estratégia de expansão para seus negócios. As startups são 

importantes empreendimentos para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional e que podem se beneficiar 

de estratégias de internacionalização para o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional. Este trabalho tem 

como objetivo geral analisar o processo de internacionalização das startups para o desenvolvimento de um guia para 

a internacionalização de startups brasileiras. Sua metodologia é qualitativa e toma forma de um estudo de caso, 

contemplando a revisão da literatura e a realização de oficinas com empreendedores e instituições de apoio à 

internacionalização de startups. O estudo conclui que empreendimentos inovadores e startups tem mais dificuldades 

comparadas a empresas tradicionais e que os instrumentos de apoio para internacionalização não são acessíveis por 

parte das startups pelo desconhecimento e de não se identificarem como público destes mecanismos de apoio a 

internacionalização de empresas. E com base no estudo a foi elaborado um Guia para Internacionalização das 

Startups Brasileiras que irá facilitar o processo de difusão de informações sobre os instrumentos de apoio à 

internacionalização. 

 

Aderência 

Valida uma produção para o PROFNIT, visto que os produtos deverão apresentar origens nas atividades oriundas 

das linhas de pesquisas/atuação e projetos vinculados a estas linhas.  

Este trabalho buscou compreender as necessidades e dificuldades das startups no processo de internacionalização, 

bem como identificar instrumentos de apoio para uma efetiva inserção da empresa no mercado internacional e 

apresenta-los às startups por meio de um guia para a internacionalização de startups que foi elaborado através de uma 

análise do processo de internacionalização do Programa StartOut Brasil. 

 

Impacto 

Relaciona-se com as mudanças causadas pelo produto técnico/tecnológico no ambiente em que o mesmo está 

inserido. 

Em função da realidade observada da baixa participação de negócios inovadores brasileiros no mercado 

internacional, observou-se que carece ao empreendedor informações organizadas e disponibilizadas de forma 

acessível aos instrumentos de apoio a internacionalização, bem como onde encontrar conteúdos que sanem suas 

defasagens pelo conhecimento da temática. O guia compila instrumentos e orienta onde, com quem e como acessar 

suporte ao processo de internacionalização. 

 

Aplicabilidade 

Faz referência a facilidade com que se pode empregar a produção técnica/tecnológica a fim de atingir seus 

objetivos específicos para os quais foi desenvolvida.  
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O guia é um compêndio de conteúdos informacionais, que por meio de uma organização sistemática, pretende ajudar 

no processo de internacionalização das startups brasileiras, para potencializar suas chances de sucesso na inserção no 

mercado internacional. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos: (i) introdução; (ii) objetivos; (iii) revisão da literatura; (iv) 

metodologia; (v) resultados e discussões; e (vi) considerações finais. 

O capítulo II – Objetivos – apresenta os objetivos gerais e específicos deste estudo. 

O capítulo III – Revisão da Literatura – traz uma revisão bibliográfica sobre os principais temas abordados ao longo 

deste estudo. Trata sobre questões relacionadas à inovação, a startups e à internacionalização de empresas. 

O capítulo IV – Metodologia – explica pormenorizadamente a metodologia utilizada neste trabalho. 

O capítulo V – Resultados e discussões – apresenta os resultados do trabalho, indicando os instrumentos levantados, 

a consolidação das dificuldades enfrentadas pelas startups, com uma proposta para a solução dos problemas 

abordados no estudo, que subsidiaram o desenvolvimento do Guia de Internacionalização de Startups brasileiras, 

anexo a este estudo. 

Por fim, o capitulo VI – Considerações finais – tece as considerações da autora em relação a este estudo e apresenta 

uma proposta de estudos futuros. 

* Abrangência realizada: no âmbito do Programa StartOut Brasil; 

* Abrangência potencial startups aceleradas e empreendimentos oriundos dos ambientes de inovação com mínimo 

produto viável (MVP) ou tracionando com vendas. 

* Replicabilidade: a escolha pelo formato de guia é prover acessibilidade ao conteúdo estruturado de forma que os 

interessados ao tema possam acessar as informações para desenvolvimento de suas capacidades e/ ou ao processo de 

internacionalização de sua startup." 

 

Inovação 

Definindo como a ação ou ato de inovar, podendo ser uma modificação de algo já existente ou a criação de algo 

novo.  

Quanto ao grau de inovação no aspecto acadêmico, o trabalho é uma combinação de conhecimentos pré-

estabelecidos em que as temáticas: inovação, internacionalização e startups dialogam com objetivo de contribuir para 

o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Em que internacionalização promove a inovação, na medida em 

que as interações com tecnologias externas possibilitam parcerias tecnológicas para desenvolvimento local e até 

mesmo a apropriação de novas tecnologias (FILIPESCU, 2006). Além disso, ela induz melhorias nos processos, 

produtos e serviços das empresas, que muitas vezes precisam adaptar-se para atender as demandas dos mercados no 

comércio exterior. 

Desta forma, a internacionalização contribui para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e, empresas de 

diversos portes utilizam a inserção internacional como estratégia de expansão para seus negócios. Dentre as 

vantagens da internacionalização, pode-se destacar o aumento da competitividade das empresas, o incremento das 

receitas, a redução do custo de produção, o desenvolvimento de novos negócios e a menor dependência da economia 

local. O aumento da competitividade das empresas ocorre pela conquista de novos mercados e pela ampliação e 

manutenção dos mercados conquistados. Isso diminui as dependências do mercado doméstico e permite o 

desenvolvimento das empresas, em cenário de recessão local. 

Considerando a importância da internacionalização as startups no desenvolvimento de seus negócios devem avaliar a 

estratégia de internacionalização, uma vez que ela traz ganhos, tanto para os próprios empreendedores quanto para os 

países originários (ARBIX, 2018). 

 

Complexidade 

Está associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento de 

produtos técnico-tecnológicos.  
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O trabalho produzido no âmbito do mestrado é considerado de baixa complexidade, em que resultou no 

desenvolvimento baseado em adaptação de conhecimento existente e estabelecido, identificando atores, processos, 

ferramentas, necessidades e oportunidades para aumentar as chances de sucesso no processo de internacionalização 

de startups brasileiras. 

 

Produtos Tecnológicos Gerados 

Lista de produtos técnico-tecnológicos gerados pelo mestre ao longo de seu mestrado. 

Elaboração de manuais de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação ou adequação tecnológica; 


