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RESUMO 

CAMPOS, Rodolfo Paião de. Modelo para determinação de mercados 
internacionais de exportação utilizando MCDA.  2017. 110 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

A correta determinação de mercados internacionais pode ser um diferencial para 
expansão de negócios em empresas exportadoras. Entretanto, essa determinação de 
parceiros comerciais atrativos não é uma tarefa simples, tornando-se necessário o 
aprofundamento da abordagem, que é uma das extensões do Marketing e Comércio 
Exterior, chamado de International Market Selection (IMS), ou Seleção de Mercados 
Internacionais. Neste cenário, essa dissertação analisou os métodos existentes e seus 
principais autores e propôs a hipótese de que a teoria Multi-criteria Decision Analysis 
(MCDA) junto ao método ELECTRE II podem apresentar uma resposta positiva às 
lacunas encontradas neste cenário. Em resumo, os métodos existentes deixam 
indagações relativas: a) à praticidade de execução no cenário empresarial; b) à 
consideração da capacidade interna da empresa em exportar para o país-destino; c) 
à adaptação das metodologias com as singularidades das empresas no Brasil; d) à 
apresentação de uma ordenação dos países com potencial para exportação, 
considerando os múltiplos critérios existentes nessa análise. Assim, esta dissertação 
constrói um modelo de IMS, com ênfase nas empresas brasileiras. Esse modelo é 
ilustrado através de uma aplicação em uma empresa exportadora do sul do Brasil. 
Como resultados, apresenta-se uma ordem dos países com maior atratividade 
segundo as preferências, necessidades e limitações da empresa pesquisada. Foi 
descoberto que Argentina, Paraguai e Peru apresentam melhor compromisso com o 
exportador e, portanto, são os melhores destinos para estes produtos quando 
negociados por esta empresa.  

Palavras-chave: Seleção de Mercados Internacionais. Seleção de Países. 
Atratividade de Mercado. Métodos MCDA. ELECTRE II. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

CAMPOS, Rodolfo Paião de. A model for determination of international export 
markets using MCDA. 2017. 110 p. Dissertation (Master’s Degree in Industrial 
Engineering) - Federal University of Technology - Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

The correct determination of international markets can be central for business 
expansion in exporting companies. However, this determination of attractive trading 
partners is not a simple task, making it necessary to deepen the approach, which is 
one of the extensions of Marketing and Foreign Trades, called the International Market 
Selection (IMS). In this scenario, this dissertation analyzed the existing methods and 
their main authors and proposed the hypothesis that the Multi-criteria Decision 
Analysis (MCDA) and the method ELECTRE II can present a positive response to the 
gaps found in this scenario. In summary, the existing methods leave inquiries 
regarding: a) the practicality of execution in the business scenario; B) consideration of 
the internal capacity of the company to export to the destination country; C) adapting 
the methodologies to the singularities of companies in Brazil; D) the presentation of an 
ordering of countries with export potential, considering the multiple criteria in this 
analysis. Thus, this dissertation builds a model of IMS, with emphasis on Brazilian 
companies. This model is illustrated by an application in an exporting company in the 
south of Brazil. As results, an order of the countries with more attractiveness according 
to the preferences, needs and limitations of the searched company is presented. It has 
been found that Argentina, Paraguay and Peru have a better commitment to the 
exporter and therefore are the best destinations for these products, when negotiated 
by this company. 

Keywords: International Market Selection. Country Selection. Market Attractiveness. 
MCDA methods. ELECTRE II. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente os países que são reconhecidos oficialmente pela Organização 

das Nações Unidas como nações somam quase duas centenas (ONU, 2017), o que 

representa um universo de oportunidades para os negócios internacionais. E para que 

esses negócios sejam consolidados, é comum que compradores e vendedores 

conheçam seus futuros parceiros comerciais e as particularidades do(s) país (es) com 

o(s) qual (is) desejam formalizar parcerias comerciais.  

O comércio de bens e serviços entre países, representado pelas exportações 

e importações, é a forma mais comum de realizar negócios internacionais. Neste 

contexto o Brasil chega a comercializar com centenas de países envolvendo milhares 

de empresas. Por possuírem cultura, costumes, filosofias, leis e outras múltiplas 

peculiaridades ambos, empresas e países, estão sujeitos a análises subjetivas para 

que as negociações internacionais atendam os interesses dos exportadores e 

importadores de forma eficaz. 

Quando uma empresa busca novos mercados fora do seu país de origem 

deve realizar uma análise envolvendo vários aspectos, pois ela deve obter 

conhecimento refinado sobre as particularidades de cada mercado, assim como 

discernir quais mercados podem tornar-se parceiros em um determinado momento. 

Entretanto, ainda que um país apresente um grande potencial de demanda é 

imprescindível que essa empresa também analise seus processos internos e sua 

capacidade para atender as necessidades dos mercados alvos. 

Em 2016, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), existem 20.322 empresas exportadoras em território brasileiro, 

dispostas nos 26 estados. As singularidades de cada empresa, somadas às 

particularidades de cada país no exterior torna a determinação de um parceiro 

comercial um objeto ímpar, que, supostamente, deva ser moldado à realidade da 

empresa exportadora. 

Determinar mercados externos como potenciais parceiros comerciais torna-

se um problema de difícil resolução, se considerados os vários aspectos dessa 

problemática nas organizações no Brasil. Exportadores das cinco regiões brasileiras 

apontam que a prospecção de mercados é um dos entraves mais críticos em um 

processo de exportação (CNI e FGV, 2016). 
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Assim, surgiu a seguinte pergunta para essa pesquisa: Como uma empresa 

brasileira pode identificar mercados externos para seus produtos e serviços que 

atendam os melhores compromissos com sua realidade e limitações?  

O campo que se ocupa em responder essa questão é a IMS (International 

Market Selection, ou, em tradução livre, Seleção de Mercados Internacionais). 

Entretanto, ainda que haja uma quantidade considerável de estudos que procuram 

responder a esta indagação por diferentes meios, este trabalho se ocupa em 

preencher algumas das lacunas identificadas, apontadas muitas vezes pelos próprios 

autores. 

Uma delas, e o principal hiato, é que as metodologias e métodos existentes 

para essa problemática analisam apenas as características e potenciais dos países 

de destino das exportações, mas não consideram a capacidade interna da empresa 

em atender normas, legislações e especificidades desses potenciais países-alvo. Em 

outras palavras, é possível que uma empresa exportadora escolha um mercado 

oportuno em primeira análise que se torne inoportuno devido as limitações da própria 

empresa em atender esse mercado.  

A segunda é que alguns autores tais como: Gould (2002) e Papadopoulos, 

(2002) relatam a impraticabilidade de alguns métodos, pois envolvem informações 

nem sempre disponíveis e demasiadamente detalhadas sobre os países, tornando-os 

métodos muito complexos, por exigirem conhecimentos sistemáticos específicos em 

sua estruturação. Segundo Ozturk (2015) para conciliar a IMS de forma racional a 

maioria dos executivos / decisores optam por ferramentas mais práticas. 

Ademais, os principais métodos que auxiliam a IMS em empresas brasileiras 

são oriundos de iniciativas de órgãos governamentais, como o Plano Nacional de 

Exportações (PNE), o Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), o canal Invest 

& Export  Brasil, entre outros. Esta pesquisa identificou que, por mais que esses 

métodos direcionem pontos pertinentes ao comércio exterior, as ferramentas 

existentes para auxílio à prospecção de mercados ainda são incompletas. 

Portanto, essa dissertação levanta a hipótese de que seja possível oferecer um 

instrumento que preencha as lacunas citadas. Um modelo adaptável a diferentes 

organizações brasileiras para a determinação de mercados potenciais para 

exportação, que não somente considere as características do país-destino, mas ajuste 
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essa determinação às singularidades, necessidades e limitações internas do 

negociante exportador.  

Ainda, este estudo oferece, como resposta a pergunta inicial, um modelo para 

identificação de Mercados Internacionais que utiliza a Análise Multicritério de Apoio à 

Decisão e gera como resultado final uma ordenação de países prospectados a luz dos 

critérios externos e internos de uma organização que tornam um país 

mercadologicamente atrativo para essa organização e vice-versa. O método 

multicritério de sobreclassificação ELECTRE II foi utilizado como auxílio para realizar 

essa ordenação. Em linhas gerais, trata-se de um modelo que oferece suporte ao 

exportador brasileiro no momento de determinar um país destino para uma parceria 

comercial internacional. 

Quanto ao modelo, na análise multicritério apresenta uma relação lógica entre 

critérios, alternativas e objetivos. Assim, os critérios determinam a direção para uma 

empresa determinar um país-destino para suas exportações. As alternativas são um 

conjunto de países os quais uma empresa pode exportar. E os objetivos, por fim, são 

as preferências do exportador, mensuradas em escalas de importância, combinadas 

aos objetivos estratégicos da organização.  

Esses dados são tabulados e atendem aos axiomas do método ELECTRE II e, 

ao final, resultam em uma ordenação das alternativas, que apresentam o melhor 

compromisso com os objetivos do exportador. 

Ao longo do documento são exploradas teorias do comércio internacional que 

dão suporte às asserções que fundamentam a construção deste modelo, como as 

teorias de Adam Smith, David Ricardo, e a Teoria da Contingência. 

Vale ressaltar algumas limitações deste trabalho, entre elas a de selecionar um 

país-destino, em que a empresa exportadora deve analisar potenciais clientes no 

denominado “nível de indústria”, e traçar novas percepções sobre as características 

internas de cada importador, tema que transpassa os limites desta pesquisa. Esta 

dissertação constrói um modelo de preliminary market assessment (avaliação 

preliminar de mercados). 

Além disso, produtos básicos, as chamadas commodities, são produtos 

comumente negociados em bolsas de valores e não em relações B2B (de empresa 

para empresa) ou B2C (de empresa para consumidor) e, portanto, não são alvos desta 
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pesquisa. Neste modelo, são priorizados produtos manufaturados e 

semimanufaturados. 

Ainda que este trabalho se refira apenas a uma das frações do comércio exterior, 

acredita-se que as reflexões sejam assertivas e oportunas para exportadores e 

entidades envolvidas na atividade de exportação. Para o ambiente acadêmico, deseja-

se que inspire futuros estudos nas lacunas aqui apontadas. 

 

 

1.1  OBJETIVO GERAL  

 

Oferecer aos exportadores brasileiros um modelo de suporte a IMS de simples 

exequibilidade, adaptado às necessidades brasileiras e que, além de avaliar os 

possíveis países de destino das exportações, considere a capacidade da empresa em 

explorá-los, resultando no mercado mais compatível com a empresa. 

 

 

 1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analisar estudos recentes acerca da IMS e documentações sobre MCDA 

orientadas para o comércio exterior; 

 Construir uma Matriz de Critérios IMS para métodos MCDA, 

apresentando quais critérios são relevantes na escolha de um mercado 

no exterior; 

 Ilustrar o modelo através de uma aplicação em uma empresa; 

 Comparar as decisões de IMS resultantes de outros métodos às 

produzidas por este modelo. 

 

 

 1.3  JUSTIFICATIVA 

 

Entender as complexidades dos mercados internacionais é fundamental para 

determinar um país como mercado futuro, especialmente quando cada um é composto 

de singularidades culturais, políticas, legais e econômicas (NGANGA, 2015). 
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Entretanto, tais conhecimentos, analisados separadamente podem não apresentar 

alternativas coerentes quando se pretende escolher parceiros para exportações. A 

compreensão do mercado global é apenas parte do processo de IMS. Portanto, a 

adição da reflexão sobre como a empresa exportadora, internamente, estaria apta a 

atender um mercado internacional que considera promissor é realizada no modelo 

proposto e justifica os esforços dessa pesquisa. Um mercado somente pode ser 

considerado como favorável se, também, a empresa estiver suficientemente 

estruturada para atender com as necessidades desse mercado.  

Empresas orientadas para mercado, ou seja, que equilibram as necessidades 

e desejos dos consumidores com um plano de ação para atendê-los, melhor 

trabalham barreiras comerciais e culturais e, em retorno, tornam-se capazes de 

explorar novas oportunidades internacionais (HE e WEI, 2010). 

Percebe-se, assim, que quando uma empresa seleciona um país em 

particular, ela tenta buscar o melhor ajuste entre as exigências de mercado e a 

habilidade em atendê-los (SRINIVASAN, 2008). O estudo em que foram entrevistados 

gerentes e diretores de exportações nos estados brasileiros indica que na região sul 

do Brasil, por exemplo, a Colômbia está na quinta posição em um ranking dos 

potenciais destinos para exportações futuras brasileiras. Já no sudeste, a China ocupa 

esta posição. No norte, a Argentina. No nordeste, Alemanha e no Centro-Oeste, a 

Índia. Todas as regiões concordam que os Estados Unidos lideram esta ordenação e 

que gostariam de iniciar (ou intensificar) seus negócios na América do Norte (CNI e 

FGV, 2016). 

No estudo acima citado, entretanto, não foi direcionado nenhum método 

sistêmico no qual os exportadores entrevistados se basearam para construir tal 

ordenação. Na atividade exportadora são comuns as inferências por vezes  arbitrárias 

sobre quais mercados podem ser mais ou menos promissores no mundo.  

Devido à seletividade das informações envolvidas, e também à racionalidade 

limitada dos seres humanos, muitas dessas decisões de determinação de mercados 

para exportação são construídas sobre essas premissas e critérios intangíveis, como 

a intuição, ou experiências anteriores. Em se tratando de tomada de decisões, 

normalmente aquelas que não seguem ou obedecem a uma metodologia e 

procedimentos planejados, podem produzir resultados menos assertivos.  
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Posto isso, entende-se que empresas brasileiras podem se beneficiar das 

práticas de IMS quando: 

 Seguem um modelo sistêmico, que dê suporte ao entendimento das 

preferências da empresa e à construção de suas decisões estratégicas, 

segundo os modelos mentais dos decisores e os múltiplos critérios que 

compõem o domínio global; 

 Visualizam o possível país destino não apenas quanto ao seu potencial 

de consumo do produto a ser exportado, mas também da ótica da 

capacidade da organização em posicioná-lo no país de forma 

competitiva. 

 

Somado a essas asserções, exportadores brasileiros concordam que estudos 

e pesquisas de inteligência comercial e ferramentas de divulgação de oportunidades 

comerciais são incipientes no país, ainda que sejam serviços relevantes no apoio à 

internacionalização (CNI e FGV, 2016).  

Apesar de outros métodos, ferramentas e modelos apresentarem respostas 

para a problemática de escolha de países como mercados de exportação, existem 

lacunas quando a problemática envolve os exportadores brasileiros. Do mesmo modo, 

modelos que se orientam apenas para o país destino e não consideram a capacidade 

da empresa, podem ser aprimorados. E, por fim, métodos extremamente complexos, 

que envolvam múltiplos conhecimentos de aplicação e não sejam adaptáveis às 

individualidades de cada empresa, e não possibilitem alterações em acordo de suas 

limitações e necessidades, também são documentados como objetos para melhorias.  

Por estas razões, esta pesquisa se justifica. Por criar um modelo que 

responde aos hiatos acima mencionados, e evidenciados nos estudos correntes de 

IMS, em especial dos exportadores brasileiros entrevistados, e referentes aos autores 

Ozturk (2015) e Papadopoulos (2002) e Gould (2002).   

Em âmbito social, o modelo sugerido reage aos obstáculos vividos 

historicamente pelos exportadores brasileiros na prospecção de mercados em outros 

países no qual a exportação ganha espaço como alternativa para retomada do 

crescimento nacional. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo de revisão de literatura encontra-se dividido em três seções, 

estruturadas a fim de contextualizar a problemática dos exportadores brasileiros em 

encontrar destinos adequados para mercados futuros no exterior, do mesmo modo 

que relaciona estudos existentes nos campos do comércio exterior e tomada de 

decisão para fundamentar o modelo sugerido por esta pesquisa. 

A primeira seção explora os conceitos relativos à IMS, descrevendo 

brevemente teorias clássicas do comércio que estruturam os modelos correntes de 

IMS. 

Na segunda seção relatam-se procedimentos de suporte à tomada de decisão 

encontrados na literatura que procuram, também, responder como mercados externos 

podem ser encontrados por exportadores, sejam brasileiros ou oriundos de outros 

países. 

Na terceira seção, aborda-se a conjuntura do comércio exterior brasileiro, e 

apresenta-se seu panorama atual e construção histórica, a fim de se refine os 

entendimentos sobre a IMS no Brasil e construa-se uma metodologia capaz de 

preencher as lacunas identificadas. 

 

 

2.1  TEORIAS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL  

 

Diferentes termos podem estar associados ao conceito de IMS. Basic needs 

assessment (Avaliação de necessidades básicas); filtering (Filtragem); go or no-go 

analysis (Análise “ir ou não ir”); initial foreign market analysis (Análise inicial de 

mercado estrangeiro); initial foreign market assessment (Avaliação inicial de mercado 

estrangeiro); initial opportunity analysis (Análise inicial de oportunidade); market 

scanning (Escaneamento de mercado) e preliminary market selection (Seleção 

preliminar de mercado) são expressões, em língua inglesa, comuns nos estudos da 

área (GOULD, 2002). Nos documentos publicados em português, são recorrentes 

“pesquisa de mercado internacional”, “análise de mercado internacional”, ou mesmo 

“seleção de mercados internacionais”. 
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Assim, entende-se como IMS o processo de estabelecer critérios para 

investigar negócios potenciais, os classificando de acordo com parâmetros e 

distinguindo quais países devem ser primeiro direcionados, e aqueles que talvez 

sejam convenientes para segundo momento (ANDERSEN e STRANDSKOV, 2008). 

O que deve ser pensado é no quão benéfico à negociação pode ser para ambas as 

partes em termos de competitividade de mercado internacional. 

A palavra competitividade sempre esteve presente nos estudos de comércio 

entre nações. Os estudos que primeiro documentam o termo datam do mesmo 

período da formação de nações independentes do ocidente (em especial, Estados 

Unidos, em 1776), cenário no qual critérios macroambientais fundamentavam as 

teorias e porquês uma nação comercializava com outra. 

A Teoria das Vantagens Absolutas, de Adam Smith, em “A Riqueza das 

Nações” (SMITH, 1776-1789), observa que uma nação pode construir vantagens para 

seu sistema produtivo através de estratégias políticas, acumulação de capital, divisão 

do trabalho, desenvolvimento econômico, sistemas comerciais, mercantilismo e o 

papel do econômico do Estado. A teoria defende que a expansão da riqueza deve ser 

estruturada em fatores que mantenham a nação competitiva o bastante para 

desenvolver novos mercados e manter negócios com antigos parceiros.  

A Teoria Ricardiana das Vantagens Comparativas aprimorou este 

pensamento, resultando na consideração de novos critérios na seleção de parceiros 

comerciais.  O modelo construído por David Ricardo, em 1817, afirma que uma nação, 

apesar da falta de vantagens absolutas e naturais, pode se beneficiar do comércio 

internacional especializando-se agentes produtivos através de especialização de mão 

de obra em determinados bens ou serviços. As decisões neste ambiente devem ser 

direcionadas a especialização em produzir menor variedade, contudo, através de 

baixos custos, suficientes para mercá-los com outros países, e importar bens que 

custem menos. 

Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica 
seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica [...]. Este é 
o princípio que determina que o vinho seja produzido na França e em 
Portugal, que o trigo seja cultivado na América e na Polônia, e que as 
ferramentas e outros bens sejam manufaturados na Inglaterra. (RICARDO, 
1817). 

Uma terceira contribuição elenca novos parâmetros ao comércio 

internacional.  A Teoria Heckscher-Ohlin (ou Teoria Heckscher-Ohlin-Samuelson), em 

homenagem aos economistas que desenvolveram seus principais fundamentos, leva 
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em consideração mecanismos de formação de preços no ambiente internacional 

(PAIVA E CUNHA, 2008). Segundo os autores, a hipótese enfatiza que os padrões de 

especialização produtiva e comércio exterior são explicados pelas dotações relativas 

dos fatores de disponibilidade mão-de-obra, mas também de capital. Países ricos em 

capital deverão se especializar na produção e exportação de produtos intensivos em 

capital, ao passo que países onde o trabalho é relativamente mais abundante deverão 

se especializar na produção e exportação de produtos intensivos em mão-de-obra. 

 

 

2.2 O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO: CONTEXTUALIZAÇÃO E A ESCOLHA 

DE PARCEIROS INTERNACIONAIS 

 

O início dos negócios internacionais em terras brasileiras data rigorosamente 

do tempo de seu descobrimento, antes mesmo de ser, de fato, uma nação. A então 

Ilha de Vera Cruz não demorou a ser chamada de Brasil, nome oriundo da palavra 

brasa, em menção a coloração vermelha das árvores pau-brasil existentes no litoral 

do continente (BOXER, 2009), o primeiro produto a ser enviado ao exterior.  

As construções econômicas, sociais, culturais e políticas brasileiras estão 

relacionadas ao período da expansão europeia. Fundar um país em terras 

descobertas não fazia parte da estratégia portuguesa em 1500 (JANSEN, 2013), 

então o Brasil se tornou uma grande colônia exportadora.  

As primeiras trocas com outros países aconteceram com este Brasil colonial, 

e por meio da demanda europeia pelos produtos de extração e lavoura, como 

borracha, café, açúcar, algodão, fumo e cacau. Essa característica extrativista deu 

origem aos primeiros grandes latifúndios, ocupando grandes escalas territoriais e, por 

consequência, o comércio exterior brasileiro começou a ser moldado à forma na qual 

é praticado hoje, em sua grande maioria. 

Em outras palavras, a evolução histórica dos produtos mais exportados 

décadas do século 1800, e desde 1960 até 2016 (Tabelas 1 e 2) quando analisadas 

do ponto de vista da história do Brasil, permitem concluir a característica, popular no 

comércio internacional, do Brasil ser um grande exportador de commodities.  

Tabela 1 – Principais produtos de exportação brasileira, 1821 a 1900 

Década Principais produtos de exportação 

1821 a 1830 Açúcar (32,2%), algodão (20,0%), café (18,6%), peles e couros (13,8%) e demais (15,4%). 
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1831 a 1840 Café (43,8%), açúcar (24,0%), algodão (11,0%), peles e couros (7,9%) e demais (13,3%). 

1841 a 1850 Café (41,3%), açúcar (26,7%), peles e couros (8,6%), algodão (7,5%) e demais (15,9%). 

1851 a 1860 Café (41,3%), açúcar (26,7%), peles e couros (8,6%), algodão (7,5%) e demais (15,9%). 

1861 a 1870 Café (41,3%), açúcar (26,7%), peles e couros (8,6%), algodão (7,5%) e demais (15,9%). 

1871 a 1880 Café (41,3%), açúcar (26,7%), peles e couros (8,6%), algodão (7,5%) e demais (15,9%). 

1881 a 1890 
Café (61,7%), açúcar (10%), borracha (7,7%), algodão (4,2%), peles e couros (3,2%) e 
demais (13,2%). 

1891 a 1900 
Café (63,8%), borracha (15,8%), açúcar (5,7%), algodão (2,5%), peles e couros (2,5%) e 
demais (9,7%). 

1961 a 1970 
Café (45,6%), minérios (7,7%), algodão (7,5%), açúcar e álcool (4,5), metalúrgicos (3,6%), 
carnes (1,6%) e máquinas e equipamentos (1,5%). 

1971 a 1980 
Café (17,8%), soja (12,1%), minérios (8,8%), açúcar e álcool (7,7%), Máqs. e equip. (6,2%), 
mat. Transporte (4,0%), metalúrgico (3,7%), calçados e couro (3,0%), algodão (3,0%), 
químicos (2,1%), carnes (2,0%), petróleo e comb. (1,6%) e demais (27,9%). 

1981 a 1990 
Metalúrgico (13,7%), soja (10,4%), máquinas e equipamentos (9,2%), café (7,9%), material 
de transporte (7,9%), minérios (7,6%), químicos (5,7%), calçados e couros (4,9%), petróleo 
e combustíveis (4,5%), papel e celulose (3,0%), açúcar e álcool (2,2%)  

1991 a 2000 
Metalúrgicos (14,1%), Máquinas e Equipamentos (11,9%), Materiais de Transporte (9,9%), 
Soja (8,4%), Químicos (7,0%). 

2001 a 2007 
Materiais de Transporte (12,6%), Máquinas e Equipamentos (12,3%), Metalúrgicos (10,5%), 
Soja (9%), Químicos (6,4%). 

2010 
Minérios de ferro (14,32%), óleos brutos de petróleo (8%), Soja (5,47%), açúcar (4,61%), 
carne de frango (2,87%), café (2,57%) 

2016 
Soja (10,56%), minérios (8,54%), carnes e miudezas comestíveis (6,83%), reatores, 
caldeiras, máq.apar.instrum.mecân. (6,29%), combustíveis (6,25%), veículos automóveis 
(5,92%), açúcares (5,71%) 

Fonte: MDIC (2017) 

 

Tabela 2 – Principais produtos de exportação brasileira, 1971 a 2016 

Década Principais produtos de exportação 

1961 a 1970 
Café (45,6%), minérios (7,7%), algodão (7,5%), açúcar e álcool (4,5), metalúrgicos (3,6%), 
carnes (1,6%) e máquinas e equipamentos (1,5%). 

1971 a 1980 
Café (17,8%), soja (12,1%), minérios (8,8%), açúcar e álcool (7,7%), Máqs. e equip. (6,2%), 
mat. Transporte (4,0%), metalúrgico (3,7%), calçados e couro (3,0%), algodão (3,0%), 
químicos (2,1%), carnes (2,0%), petróleo e comb. (1,6%) e demais (27,9%). 

1981 a 1990 
Metalúrgico (13,7%), soja (10,4%), máquinas e equipamentos (9,2%), café (7,9%), material 
de transporte (7,9%), minérios (7,6%), químicos (5,7%), calçados e couros (4,9%), petróleo 
e combustíveis (4,5%), papel e celulose (3,0%), açúcar e álcool (2,2%)  

1991 a 2000 
Metalúrgicos (14,1%), Máquinas e Equipamentos (11,9%), Materiais de Transporte (9,9%), 
Soja (8,4%), Químicos (7,0%). 

2001 a 2007 
Materiais de Transporte (12,6%), Máquinas e Equipamentos (12,3%), Metalúrgicos (10,5%), 
Soja (9%), Químicos (6,4%). 

2010 
Minérios de ferro (14,32%), óleos brutos de petróleo (8%), Soja (5,47%), açúcar (4,61%), 
carne de frango (2,87%), café (2,57%) 

2016 
Soja (10,56%), minérios (8,54%), carnes e miudezas comestíveis (6,83%), reatores, 
caldeiras, máq.apar.instrum.mecân. (6,29%), combustíveis (6,25%), veículos automóveis 
(5,92%), açúcares (5,71%) 

Fonte: MDIC (2017) 
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O Brasil é conhecido mundialmente pela qualidade de seus produtos de 

extração, como a soja, minérios, petróleo e café. Os produtos básicos que por muito 

tempo compuseram a maior parte da pauta exportadora do país. 

Quando se trata das commodities brasileiras, encontrar parceiros comerciais 

em outros países não é e nunca foi um problema. Hoje, muito depois do período 

colonial, estes produtos são negociados em bolsas de valores e através do conceito 

de mercados futuros. São os produtos oriundos da indústria de transformação que 

necessitam de avaliações mais assertivas sobre possíveis negociações no exterior. 

Nas indústrias de manufatura e semimanufatura (objetos principais da IMS, 

como citado anteriormente), mesmo com os recentes acontecimentos no cenário 

político-econômico brasileiro, observa-se média crescente das exportações totais 

entre 2000 a 2016 (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Exportações de produtos manufaturados, de 2000 a 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 

 

Historicamente, a indústria de transformação se inicia no Brasil há 

aproximadamente 90 anos, em meados dos anos 1930, através do governo de Getúlio 

Vargas, e continua em média crescente desde então. Hoje, os produtos 

manufaturados e semimanufaturados são responsáveis por mais da metade (55,01%) 

dos envios do país para o exterior (MDIC, 2016). Em valor FOB, são mais de US$ 5 

trilhões. 

Plataformas de perfuração ou de exploração lideram o ranking de produtos 

manufaturados mais enviados ao exterior, seguido de automóveis de passageiros 
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(Gráfico 2). Nos semimanufaturados, os líderes são açúcares de cana e celulose 

(Gráfico 3). Nesta categoria de produtos, mesmo aqueles de menor participação em 

âmbito nacional exemplificam o crescimento exportador brasileiro nos últimos 15 anos. 

(Gráficos 4, 5, 6 e 7). 

 

Gráfico 2 – Maiores exportações de manufaturados - 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 

 

Gráfico 3 – Maiores exportações de semimanufaturados - 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 

 

Gráfico 4 – Exportação de sabões e preparações para limpeza – 2000 a 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 
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Gráfico 5 – Exportação de cervejas de malte – 2000 a 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 

 

Gráfico 6 – Exportação de motocicletas – 2000 a 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 

 

Gráfico 7 – Exportação de pisos e revestimentos cerâmicos – 2000 a 2016 (US$FOB) 

 
Fonte: MDIC (2017) 
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Quanto aos parceiros comerciais, os Estados Unidos lideram a parceria 

comercial com o Brasil nos manufaturados e semimanufaturados, seguido de 

Argentina, Chile, Alemanha, Índia, México e Espanha (MDIC, 2017). 

Entender a construção histórica do Brasil e sua evolução nas relações 

internacionais de comércio é construir o raciocínio de que a economia deste país não 

mais se alicerça sobre o extrativismo colonial. No presente, o Brasil produz, 

confecciona, monta, manufatura e fabrica bens de interesse dos demais continentes 

espalhados pelo mundo. E precisa, mais do que nunca, saber comercializá-los com 

eficiência. 

 Ao analisar, entretanto, as contínuas alterações no cenário comercial do 

globo, se observa que as estratégias das empresas brasileiras devem ocorrer em 

passos semelhantes. Ganha, assim, especial destaque o conceito de Orientação para 

o Mercado Externo (MACERA e URDAN, 2004).  

Os estudos de Fleury, Meira e Schmidt (1981) relatam as primeiras 

conclusões sobre este conceito em empresas brasileiras. Na época, segundo o autor, 

embora existisse “um significante volume de literatura internacional a respeito do 

processo de internacionalização das empresas, nada ou quase nada se conhece 

sobre este processo nas empresas brasileiras”.  A pesquisa envolveu 80 organizações 

e apresenta como a seleção de mercado era realizada: 

 39,9% - Experiência/Intuição da Diretoria 

 21,2% - Estudos comparativos dos mercados 

 17,4% - Estudos detalhados de cada mercado 

 13,6% - Consultas/Contatos informais 

 8,3% - Visitas e/ou participação em feiras 

 
Honório (2009, p.176) constatou que a escolha estratégica internacional em 

empresas brasileiras respeita processos sequenciais e analíticos, deliberados pela 

alta administração das organizações. A racionalidade dos decisores é “expressa em 

uma sequência iterativa de operações em termos de procedimentos, avaliações e 

ajustamentos contínuos”. 

Hoje, o relatório “Desafios a Competitividade das Exportações Brasileiras” 

(CNI e FGV, 2016) permite fazer inferências sobre como exportadores brasileiros 

pensam em seus possíveis parceiros comerciais. Nesta pesquisa, 847 empresas 
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foram entrevistadas, representando 4,17% de um total de 20.322 exportadoras, vindas 

das cinco regiões brasileiras. As Figuras 1, 2 e 3 são extrações deste relatório. 

 

Figura 1 - Principal destino das exportações (20 maiores) 

 
Fonte: CNI e FGV (2016) 

 

Figura 2 - Países para os quais as empresas gostariam de exportar 

 
Fonte: CNI e FGV (2016) 

 

Por exemplo, ao comparar os 20 principais destinos das exportações 

brasileiras em 2016 (Figura 1) e os 20 países para os quais as empresas gostariam 
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de exportar futuramente (Figura 2), observa-se que 16 deles são comuns entre si. Ou 

seja, existe certa tendência de parceiros comerciais brasileiros.  

Segundo este mesmo relatório (CNI e FGV, 2016, p.27), “os principais 

destinos de exportação variam de acordo com a região geográfica na qual o 

exportador está localizado” (Figura 3).  

 

Figura 3 – Países para os quais as empresas gostariam de exportar por Região do Brasil 

 
Fonte: CNI e FGV (2016) 

 

Na região Norte o interesse para exportações para os Estados Unidos é 

bastante acentuado, uma vez que 34,3% dos exportadores acreditam ser um destino 
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potencial. Um tanto diferente do Centro-Oeste com 16,7%, Nordeste com 23,6%, 

Sudeste 20,1% e Sul com 19,6%. Visivelmente, nestas afirmações as empresas 

brasileiras recorrem a processos intuitivos para analisar a atratividade de um mercado 

e, assim, escolher parceiros no exterior. E mesmo que os insights das empresas sejam 

consideráveis, a sistematização metodológica de um processo de IMS pode contribuir 

significativamente com o desempenho exportador da organização (BROUTHERS, 

2005; NEMKOVA, SOUCHON e HUGHES, 2012). 

Entendendo as particularidades do exportador brasileiro e a necessidade do 

comércio exterior (tanto do ponto de vista das empresas, quanto da estrutura político-

econômica do país) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) elaborou o chamado Plano Nacional de Exportações (PNE), que traça 

diretrizes políticas para o cenário exportador para os anos de 2015 a 2018. 

O estudo da CNI e FGV (2016), quando visto da perspectiva da existência de 

um PNE, pode produzir conclusões interessantes sobre a IMS. Por exemplo, nenhum 

dos países, nem nos maiores destinos ou nos mais pretendidos para exportações 

futuras, está fora das estratégias propostas pelo PNE. Os exportadores, cientes ou 

não dos planos governamentais, exportam ou gostariam de exportar para países que 

compõem o plano. 

Ou seja, o PNE contribui para fazer frente aos desafios decorrentes do atual 

cenário do comércio internacional brasileiro, e tem como objetivo primordial fomentar 

as vendas do país no exterior. Os empresários possuem visões semelhantes quanto 

aos possíveis mercados no exterior, mas encontram dificuldades em identificá-los e, 

portanto, requerem mais serviços do PNE sobre “inteligência comercial” (CNI e FGV, 

2016). 

Por outro lado, o PNE já articula e desenvolve ferramentas que vão ao 

encontro de suportar a decisão de uma empresa em identificar novos mercados no 

exterior estão. Estão neste Plano, entre outras: 

 A construção do Mapa Estratégico de Oportunidades Comerciais 

(MAPA), o qual refletir com precisão a evolução dos interesses e 

potenciais brasileiros. A ferramenta identifica os principais destinos 

para as exportações brasileiras, bem como define estratégias de 

manutenção, consolidação, recuperação e abertura. 
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 O desenvolvimento de ferramentas de inteligência e de promoção 

comercial, tais como uma consolidação do acervo de informações 

sobre oportunidades de negócios e investimentos; 

 As negociações comerciais e acordos de investimentos com países 

pertencentes ao MAPA; 

 O Fortalecimento das dimensões internas e externas do Mercosul, 

através do aperfeiçoamento dos instrumentos comuns de política 

comercial e da remoção de barreiras ao comércio; 

 
Este trabalho entende que as ferramentas propostas pelo PNE são 

proveitosas, mas incompletas. Portanto, pode-se dizer que esta pesquisa se torna 

uma extensão dos esforços governamentais em ampliar os negócios internacionais 

brasileiros. 

Na Figura 4 o MAPA é apresentado, e ele é fundamental para o modelo 

construído nesta pesquisa, uma vez que será utilizado para uma pré-seleção de 

alternativas plausíveis para os exportadores brasileiros. No MAPA, se identificam 

tendências de mercados-alvo para exportações e demais modos de 

internacionalização de empresas. Sua construção foi baseada em metodologia 

desenvolvida pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil) e Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC, ambas aliadas às 

prioridades apontadas por parte do setor privado brasileiro. 

Nos mercados existentes no MAPA, o PNE fomenta benefícios que 

contribuem com a atratividade destes países no cenário internacional. Para a 

elaboração de um modelo MCDA é necessário que o conjunto de alternativas seja 

restrito, ou então a análise se torna demasiadamente extensa e, por consequência, 

inexata. 

 

Por fim, nesta seção foi observado que a história do Brasil é indispensável no 

entendimento da relação comercial do país com outros mais. As políticas atualmente 

desenvolvidas buscam nutrir os relacionamentos do Brasil com o mundo, mas 

oferecem ferramentas imprecisas para tanto. Este trabalho não melhora tais 

instrumentos, mas utiliza um deles (o MAPA) na construção de um modelo que possa 

atender as exigências do exportador brasileiro. 
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Figura 4 – Países pertencentes ao Plano Nacional de Exportações Brasileiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
1. África do Sul 

2. Alemanha 

3. Angola 

4. Arábia 

Saudita 

5. Argélia 

6. Argentina 

7. Austrália 

8. Bolívia 

9. Canadá 

10. Chile 

11. China 

12. Colômbia 

13. Coreia do Sul 

14. Cuba 

15. Egito 

16. E. Árabes 

Unidos 

17. Estados 

Unidos 

18. França 

19. Índia 

20. Irã 

21. Japão 

22. México 

23. Moçambique 

24. Nigéria 

25. Paraguai 

26. Peru 

27. Polônia  

28. Reino Unido 

29. Rússia 

30. Turquia 

31. Uruguai 

32. Venezuela 
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2.3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CORRENTES DE IMS 

 

O objetivo desta seção é entender como os métodos existentes resolvem a 

questão de escolha de possíveis mercados internacionais para exportação, a fim de 

encontrar lacunas que ainda não foram exploradas e oferecer conhecimento teórico 

para elaboração de um novo modelo. A metodologia que envolve a construção desta 

seção é explicada no capítulo 3, seção 3.1.1. 

Nas seções anteriores notou-se que os estudos que norteiam o campo da IMS 

podem ser compêndios político-econômicos, descritivos de teorias seculares. Da 

mesma forma, podem ser dados e sistemas disponibilizados por organismos 

governamentais de fomento a internacionalização, ou ainda estudos relativamente 

recentes do comportamento das organizações exportadoras e seus critérios de 

escolha de um parceiro comercial.    

Quanto às construções teóricas, pode-se afirmar que, além de construídos 

sobre as de Smith, Ricardo e Heckscher-Ohlin-Samuelson, a IMS também é 

embasada sobre duas outras teorias sólidas no comércio internacional: o Modelo 

Uppsala e a Abordagem Contingencial. O primeiro vê a internacionalização como um 

processo baseado de aprendizagem (RODRIGUEZ, 2004). Já a Abordagem 

Contingencial, em resumo, é construída sobre o princípio de que tudo no comércio 

entre nações é relativo a fatores internos e externos. A ideia de “melhor” não resulta 

do reconhecimento de performances “superiores” ou “mais corretas”, e sim aquelas 

“mais apropriadas” às eventualidades (DONALDSON, 2001). 

Independentemente de sua característica teórica, governamental ou 

comportamental, “o problema básico da escolha de mercados de exportação se centra 

no dilema existente entre o nível de detalhamento e a qualidade da análise versus os 

custos e o tempo envolvidos no processo decisório” (FLEURY, MEIRA E SCHMIDT, 

1981, p.10). Aparentemente, este obstáculo ainda persiste nos dias de hoje: empresas 

que incorporam fatores de custos à IMS obtém melhores resultados de exportação do 

que as que não (HE e WEI, 2013). 

Portanto, uma vez que a escolha de novos mercados está atrelada a questões 

de estratégia organizacional, custos e tempo, os modelos de IMS são dispostos de 

acordo com os chamados entry modes (modos de entrada), que são as formas que 

uma empresa pode adotar para explorar mercados internacionais: exportações 
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diretas, exportações indiretas, licenciamentos, franquias, joint ventures, entre outros. 

Segundo Johanson e Vahlne (2009), selecionar o país de destino das atividades 

internacionais da empresa é uma decisão que a mesma deverá tomar antes de decidir 

que forma de entrada utilizar. 

Dentre os métodos levantados nesta seção estão os de Dib, Rezende e 

Figueiredo (2016). Ele aborda a problemática de IMS por meio do conceito de 

“distância psíquica”, o qual se refere à influência que distâncias culturais e geográficas 

entre o mercado doméstico e o país-destino apresentam na IMS. Quanto maior a 

distância psíquica, menor a chance de explorar mercados, já que estes demandam 

maiores recursos e conhecimento de mercado para a redução de riscos. Isso quer 

dizer que mesmo que um mercado apresente compatibilidade para uma empresa ou 

país, os decisores podem optar por não explorá-lo devido aos riscos que possam ser 

assumidos. 

Já Christian, Zhang e Salifou (2016) desenvolvem um método de IMS através 

da ferramenta multicritério TOPSIS. Os critérios de avaliação foram construídos pelos 

próprios autores, através de dados oferecidos por três fontes: World Bank (Banco 

Mundial), Relatório do Economic Freedom of the World: 2014 (Liberdade econômica 

do Mundo: 2014) e o autor Geert Hofstede e seu estudo sobre dimensão cultural. As 

alternativas, por sua vez, foram escolhidas segundo a proximidade geográfica do país 

exportador. As conclusões dos autores apresentam “dificuldades em utilizar TOPSIS 

(CHRISTIAN, ZHANG E SALIFOU, 2016, p.476)”, e um ranking das 05 alternativas 

pré-selecionadas: África do Sul, Nigéria, Marrocos, Egito e Gana, respectivamente. 

Górecka e Szalucka (2013), similarmente, respondem à questão através do 

método multicritério EXPROM II. Em seu trabalho, 15 variáveis dos cenários 

econômico, cultural, social e político foram identificadas e selecionadas para a 

avaliação da atratividade de mercado. Os países-destino, ou alternativas, foram 

selecionados segundo sua população: apenas nações que contenham 50 milhões ou 

mais habitantes. Como resultados, os autores apresentam um ranking de 20 possíveis 

países, classificados dentro de 05 vetores limiares (thresholds). 

Nemkova, Souchon e Hughes (2012) reportam um estudo exploratório em 

empresas do Reino Unido através de metodologia de “Entrevista em Profundidade”. 

Os autores descobrem usos extensivos de improvisação nas orientações de mercados 

para exportação; que os decisores, frequentemente, sentem-se culpados por 
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improvisar e não contar com um método sistemático e, por fim, que improvisar pode 

apresentar benefícios quando combinado com um plano de exportação.  

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE, 2011, p.29), no Brasil, 

“uma das principais dificuldades da empresa que deseja exportar é definir não apenas 

o que exportar, mas para onde.”. Os modelos, métodos, ferramentas e teorias que 

apresentam alternativas de IMS no país se encontram dispostos por meio de 

pesquisas da iniciativa privada, mas principalmente em órgãos governamentais de 

atuação no comércio exterior. As Figuras 5 e 6, por exemplo, ilustram duas de algumas 

ferramentas mantidas pelo Ministério das Relações Exteriores.  

Na Figura 5, mostra-se a sessão “Encontre compradores estrangeiros”, do 

portal Invest & Export Brasil. A ferramenta está disponível através do link 

<https://investexportbrasil.dpr.gov.br/EmpresasEstrangeiras/Busca/frmBuscaEmpres

asEstrangeiras.aspx>.  

 

Figura 5 – Ferramenta “Encontre compradores estrangeiros” 

 
Fonte: Invest & Export Brasil (2016) 

 

Na Figura 6, ilustra-se a série “Como Exportar”, mantida pelo Departamento 

de Promoção Comercial e Investimentos (DPR) através do link 

<http://www.investexportbrasil.gov.br/serie-como-exportar>, disponível para pessoas 

e empresas brasileiras. Cada um dos links disponíveis na ferramenta inclui, pelo 

https://investexportbrasil.dpr.gov.br/EmpresasEstrangeiras/Busca/frmBuscaEmpresasEstrangeiras.aspx
https://investexportbrasil.dpr.gov.br/EmpresasEstrangeiras/Busca/frmBuscaEmpresasEstrangeiras.aspx
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menos, 100 páginas de conteúdo sobre leis, cultura, produtos comerciáveis, geografia, 

canais de distribuição, sistema tarifário, regulamentação de importações, entre outros. 

 

Figura 6 – Série “Como Exportar”  

 
Fonte: Invest & Export Brasil (2016) 

 

Estas ferramentas, e também o manual “Exportação Passo a Passo” e o guia 

“Brazilian Official Guide on Investment Opportunities” (Guia Oficial Brasileiro sobre 

Oportunidades de Investimento), disponíveis em no sítio 

<http://www.investexportbrasil.gov.br> são os principais meios de obtenção de dados 

em apoio à internacionalização em empresas brasileiras.  

Além de oferecer dados sobre acesso a mercados internacionais, estes meios 

apresentam contribuições sobre como o exportador pode estabelecer o preço de sua 

exportação, realizar procedimentos administrativos, e utilizar o Sistema Integrado de 

Comércio Exterior (SISCOMEX). Da mesma forma, apresentam informações 

adicionais sobre os estados brasileiros e projetos governamentais ali existentes para 

soluções de logística internacional. A relevância destes meios está no fato de que a 

escolha estratégica internacional em empresas brasileiras respeita processos 

sequenciais e analíticos, deliberados pela alta administração das organizações. A 

racionalidade dos decisores é “expressa em uma sequência iterativa de operações 
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em termos de procedimentos, avaliações e ajustamentos contínuos” (HONÓRIO, 

2009, p.176) e deve, de fato, condizer com a realidade dos países e da empresa. 

Do ponto de vista da escolha de países como destino as exportações 

brasileiras, as ferramentas propostas pelas organizações governamentais brasileiras 

se mostram interessantes para o momento de seleção de alternativas (melhor 

expresso no capítulo 3, seção 3.1.3.2). Por meio dos manuais e guias, o exportador 

refina conhecimentos sobre os possíveis países-destino para seu produto. Então, 

pode fazer aferições mais assertivas em critérios particulares a cada país e, por fim, 

inserir na avaliação do modelo multicritério sugerido por essa dissertação.  

 

 

2.4  MÉTODOS DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO 

 

Em termos usuais, uma escolha de alternativas em um cenário qualquer se 

realiza por meio de uma lógica simples: escolhe-se a opção que apresenta maior valor 

naquilo que é mais importante. Ao comprar um carro, por exemplo, conforto e potência 

são critérios relevantes. Mas tente imaginar um comprador colecionador e apaixonado 

por carros de época. Talvez, neste momento, o ano e o histórico do veículo sejam 

mais importantes para esse comprador do que o quão aconchegado ele se sinta o 

dirigindo, ou o quão potente este carro possa ser.  

Essa compreensão dá novo significado a palavra “melhor”, uma vez que não 

se refere, exclusivamente, a alternativa de mais valor em critérios relevantes. “Melhor” 

é a alternativa que apresenta melhor compromisso com os objetivos da pessoa que 

escolhe. “A abordagem multicritério não apresenta uma solução ideal para os 

problemas, mas entre todas as alternativas possíveis a mais coerente, com a 

otimização do processo de decisão.” (TROJAN, 2012, p.92). 

Nos complexos cenários organizacionais, devido à racionalidade limitada das 

pessoas, e também a seletividade das informações e dos decisores envolvidos, 

costuma-se tomar decisões, muitas vezes, arbitrárias, baseadas em critérios 

intangíveis e que atendam a objetivos individuais, e não coletivos. 

Foi a necessidade de equilibrar objetivos, critérios, alternativas, dados e 

decisores que deu origem aos Sistemas de Apoio à Decisão (SADs), que passaram a 
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ter espaço na ciência no início dos anos 50, caminhando junto ao desenvolvimento 

das tecnologias computacionais.  

Um dos papéis dos SADs é transformar dados em informação e, ao utilizá-lo, 

por envolver conhecimento na área da decisão a ser tomada, é fundamental a 

presença de um especialista, para que atue como analista durante o processo de 

apoio à decisão. (SOLA e MOTA, 2015). Bonczek, Holsapple e Whinston (1981) 

afirmam que o vínculo entre analistas e os SADs tem sido fortalecido pela crescente 

habilidade tecnológica de reconhecer e executar solicitações e, portanto, pela 

consequente redução de esforços do decisor em especificar suas necessidades. 

Assim, um SAD suporta a tomada de decisão se relaciona com a solução de 

problemas. Problemas suficientemente importantes, que justifiquem o tempo e esforço 

de análises cuidadosas, envolvem os seguintes 07 passos para seu processo de 

solução (ANDERSEN e STRANDSKOV, 2008): 

1. Identificar e definir o problema; 

2. Determinar o conjunto de soluções alternativas; 

3. Determinar o critério que será utilizado para avaliar as alternativas; 

4. Avaliar as alternativas; 

5. Escolher uma alternativa; 

6. Implementar a alternativa escolhida; 

7. Avaliar os resultados para determinar se uma solução satisfatória foi 

obtida. 

 

Com o passar dos anos, a partir do final dos anos 1960, surge uma nova 

classe de SADs, chamada de Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA), ou, em 

português, Decisão com Análise de Critérios Múltiplos.  

Como o nome sugere, no emprego de um método MCDA, o problema e as 

possíveis soluções são visualizados em óticas múltiplas. O conceito objetiva 

providenciar ao decisor ferramentas que contribuam com o avanço na tomada de 

decisão, onde diversos conflitos de pontos de vista podem ser levados em 

consideração (PARDALOS et al, 2013). 

Os métodos MCDA existentes atualmente também apresentam multiplicidade 

quanto suas especificações. Segundo Almeida (2013), eles podem ser classificados 

quanto seu conjunto e tipo de alternativas, a característica dos critérios de avaliação, 
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os objetivos da decisão, a programação matemática do próprio método e seus meios 

de agregação e lógica. Certamente, entender o perfil de diversos métodos MCDA deve 

influenciar na escolha do método que auxilie a encontrar a solução de um problema. 

Embora diferentes, é presumível que os métodos MCDA tenham em comum 

uma forma eficaz de ir ao encontro das perguntas e problemas das organizações, dos 

decisores. Em outras palavras, espera-se que os métodos forneçam relatórios pré-

definidos (como gráficos, formulários, planilhas e afins), que sejam gerados 

rapidamente, e disponham de informações atualizadas. 

Não é parte dos objetivos desta dissertação discorrer detalhadamente sobre 

a origem e fundamentos dos métodos MCDA, mas se faz importante entender que, 

como afirma Almeida (2013), a tomada de decisão nas organizações é sempre uma 

forte razão de apreensão de seus gerentes e executivos, cujo desempenho no 

processo decisório impacta diretamente na competitividade das organizações. 

  

O capítulo de Revisão de Literatura conduziu quatro pontos no que se 

concentra a atividade de identificar novos mercados como oportunidade de 

exportação: teorias do comércio internacional, panorama do cenário exportador 

brasileiro, métodos correntes de IMS e métodos de análise multicritério. 

Para o autor desta dissertação, o reconhecimento do encontro destes 

assuntos fundamenta a construção metodológica do modelo aqui proposto.  

Em primeiro, os conceitos teóricos constroem a ideia de que, apesar de terem 

sido expressos por meio de construção textual direta, os princípios fundamentais 

podem ser entendidos e transcritos em um conjunto de critérios, moldados acerca de 

fatores e potencialidades pré-determinados. Em um sistema de suporte a decisão, 

principalmente os de MCDA, a adoção de critérios e o ponto de vista de um, ou mais, 

especialistas/decisores são pontos fundamentais.   

Em segundo, o mercado exportador brasileiro é composto em sua maioria por 

commodities, com ênfase nas agrícolas, desde seu descobrimento até os dias de hoje. 

Esse tipo de produto é comumente negociado por meio de investimentos em bolsas 

de valores e, assim sendo, transpõem os limites pensados para esta pesquisa.  

A popularidade do grande exportador do setor primário permanece, ainda que 

produtos manufaturados no Brasil tenham ganhado maior espaço na pauta de 

exportação do país nos últimos vinte anos. Este raciocínio permite fazer notações 
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sobre a cultura exportadora das empresas brasileiras e como, muitas vezes, são 

ideias arbitrárias que guiam a estratégia de internacionalização de uma empresa. 

Neste mesmo sentido, as ferramentas oferecidas por órgãos nacionais para contribuir 

com a formulação dessa estratégia são incompletas e, muitas vezes, uma tarefa de 

extensiva busca de empresas e países, sem qualquer forma sistêmica.  

Em terceiro, todos os métodos existentes nos estudos acerca da IMS são 

conclusivos quanto à ideia do uso de critérios e alternativas, mesmo quando não são 

construídos por meio da MCDA. Somado às reflexões anteriores, é possível observar 

que um modelo de IMS objetivo, exequível nas organizações exportadoras e 

formatado a luz dos métodos MCDA, pode produzir resultados proveitosos sobre as 

lacunas ainda existentes neste campo da ciência. Acredita-se que métodos MCDA 

empregados na IMS oferecem às organizações uma maneira de melhor planejar as 

atividades exportadoras, equilibrando uma equação de objetivos, opiniões, variáveis 

e dados diversos. 

Por fim, na última seção deste capítulo, foi possível entender os passos que 

envolvem solucionar um problema, e como se espera que as análises deste problema 

sejam expressas em um método MCDA, a fim de que o responsável pela solução 

possa avaliar suas alternativas e escolher a que “melhor” convenha dentro de uma 

metodologia simples e objetiva.  
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3  METODOLOGIA 

O capítulo de metodologia está construído em duas seções principais. A 

primeira se ocupa em introduzir a pesquisa, apresentando um fluxograma 

metodológico estruturado para a seguinte construção de um modelo apto a responder 

à questão deste trabalho. Também neste capítulo classifica-se a pesquisa segundo 

seus objetivos, procedimentos e natureza.   

Na segunda seção apresenta-se o modelo proposto e como intercorre sua 

execução com o propósito de tornar sua aplicação possível em diferentes cenários. 

Dessa maneira, essa seção se ramifica em quatro subseções, as quais exprimem o 

modelo em termos e sequências utilizáveis no campo da MCDA, tais como a escolha 

do método, o modo de determinação dos critérios e alternativas que compõem a matriz 

de avaliação, a característica dos decisores que responderão à pesquisa e, por fim, 

um resumo ilustrativo do processo de elicitação dos decisores e da disposição do 

banco de dados do modelo.    

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA E CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pode-se dizer que um problema de decisão multicritério consiste numa 
situação, em que há pelo menos duas alternativas de ação para se escolher, 
e essa escolha é conduzida pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, 
muitas vezes conflitantes entre si. Esses objetivos estão associados às 
consequências da escolha pela alternativa a ser seguida. A esses objetivos 
são associadas variáveis que os representam e permitem a avaliação de cada 
alternativa, com base em cada objetivo. Essas variáveis podem ser 
chamadas de critérios, atributos ou dimensões (ALMEIDA, 2013, p. 1). 

 

As palavras de Almeida (2013) são ilustradas por meio de um fluxograma 

(Figura 7), adaptado do proposto por Riccioli e Asmar (2011). Ao construir um modelo 

sobre os preceitos da abordagem multicritério é fundamental observar que as 

alternativas são visualizadas quanto aos múltiplos objetivos da problemática e, 

concomitantemente, aos critérios que mensuram relevância de cada alternativa.  

A Figura 7 contribui com a compreensão de que a Seleção de Mercados 

Internacionais é um problema de objetivos, alternativas e critérios múltiplos. 
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Figura 7 – Estrutura de uma decisão multicritério 

 
Fonte: Adaptado de Riccioli e Asmar (2011) 

 

Neste momento da pesquisa, cria-se o mapeamento do processo de 

construção do modelo sugerido, fundamentado no prévio levantamento bibliográfico e 

na problemática identificada.  

 Haja vista a multiplicidade de elementos que a problemática IMS implica, a 

teoria MCDA foi sugerida como uma opção na construção do modelo. É verdade que 

sistemas de classificação com critérios únicos provaram ser bem sucedidos em 

diversas aplicações (JANSEN, 2013), mas o avanço do emprego de critérios múltiplos 

viabiliza novas maneiras de oferecer suporte a decisões específicas, sendo passivo 

de aplicação em todos os sistemas industriais, possibilitando a participação de todos 

os setores no processo decisório, compartilhando as informações e contribuindo para 

a transposição de barreiras organizacionais (SOLA e MOTA, 2015).  

Assim, a fim de que se tivesse uma visão holística desta pesquisa, um 

mapeamento foi realizado através de um novo fluxograma (Figura 8). Nele, observam-

se duas etapas distintas: A primeira descreve a etapa de Revisão de Literatura e 

Estado da Arte em Procedimentos IMS, enquanto a segunda se ocupa em demonstrar 

a construção metodológica da modelagem multicritério proposta por esta pesquisa. 
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Figura 8 – Estrutura do modelo proposto 

 
Fonte: Autoria própria 

Pode ser observado na Figura 8 que, através desta primeira etapa de Revisão 

de Literatura, as principais lacunas nos procedimentos de IMS existentes foram 

observadas. Da mesma forma, como métodos MCDA surgiram como uma hipótese 
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para a solução do problema, dando início à segunda parte metodológica: a 

modelagem multicritério. 

As subseções seguintes detalham os procedimentos metodológicos 

presentes na Figura 8. O item 3.2 demonstra a construção da Revisão de Literatura, 

e as subseções 3.3 e 3.4 apresentam, minuciosamente, a construção da modelagem 

multicritério e como este modelo deve ser aplicado em um cenário industrial. 

 

 

3.2 ESTADO DA ARTE: CONSTRUÇÃO DO CAPÍTULO DE REVISÃO  

 

Esta seção explica como foi construído o capítulo 2 dessa dissertação, 

referente à Revisão de Literatura, particularmente o item 2.3., o qual descreve 

métodos e procedimentos correntes de IMS. A fim de explorar métodos que 

respondam às questões da IMS, e também investigar a existência daqueles 

construídos sobre os princípios da MCDA, um levantamento bibliográfico foi feito nas 

bases de dados do Portal Capes.  

O termo “International Market Selection” (Seleção de Mercados 

Internacionais), por ser um dos mais comuns nesta problemática (GOULD, 2002), foi 

pesquisado nas bases com filtros para datas de publicação para os últimos cinco anos 

e exatidão do termo no título ou no assunto dos documentos.  

Após os primeiros resultados, novas combinações de palavras-chave foram 

elaboradas e pesquisadas (Tabela 3). Ao passo que existem diversas denominações 

para os estudos referentes à IMS, diferentes combinações se mostram necessárias. 

Todas são referentes aos últimos 05 anos. 

 

Tabela 3 – Identificação de estudos atuais de IMS 

Combinação de palavras-chave   Número de artigos 

International Market Selection 62 

Market attractiveness: export  91 

Internationalization : Country selection 30 

Market screening : export 8 

Foreign market analysis  6 

Fonte: Autoria própria 

Alguns termos foram descartados e não considerados na Tabela 3. Market 

assessment (Avaliação de mercado), market opportunity (Oportunidade de mercado), 

market scanning (Escaneamento de mercado) e preliminary market selection (Seleção 
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preliminar de mercado) apesar de terem sido previamente levantados como possíveis 

pesquisas, apresentam campos de estudo que ultrapassam os limites propostos por 

este trabalho.  

As pesquisas resultantes foram, então, ordenadas por “relevância” no 

repositório CAPES. Segundo a CAPES, os artigos são classificados como relevantes 

segundo seu Fator de Impacto JCR (Journal Citation Reports) e Qualis. 

Nesta análise, foram descobertos os principais autores e títulos de periódicos 

que tem tratado o assunto nos termos pesquisados (Tabela 4 e 5). 

 

Tabela 4 – Principais autores nos termos pesquisados 

Principais autores 
Publicações que contenham 

os termos pesquisados 

Papadopoulos, Nicolas 12 

Malhotra, Shavin 6 

He, Xinming  5 

Martín Martín, Oscar 5 

Wei, Yingqi  5 

Alexander, Nicholas 3 

Kubák, Matús 3 

Myers, Hayley 3 

Sivakumar, K. 3 

Zhu, Pengcheng 3 

Farzipoor Saen, Reza 3 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 5 – Periódicos de maior veiculação sobre IMS 

Nome do periódico ISSN 
Fator de impacto (JCR) 

(Média dos últimos cinco anos) 

European Journal of Marketing 0309-0566 2,686 

Industrial Marketing Management 0019-8501 4,402 

International Business Review 0969-5931 3,095 

International Marketing Review 0265-1335 3,450 

International Small Business Journal 0266-2426 3,677 

Journal of Business Research 0148-2963 4,108 

Journal of International Economics 0022-1996 3,431 

Long Range Planning 0024-6301 6,297 

Management Decision 0025-1747 2,515 

Management International Review 0938-8249 1,704 

Marketing Intelligence & Planning 0263-4503 1,392 

Research Policy 0048-7333 6,265 

World Development 0305-750X 3,354 

Fonte: Autoria própria 

 

Dado o número relativamente limitado de resultados e também os objetivos 

desta pesquisa, a análise destes documentos foi feita por meio de exploração e 

detalhamento de cada documento. Quanto à Tabela 5, existem outros autores, com 
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duas ou uma publicação nos termos pesquisados por esta pesquisa, que poderiam a 

compor. Apesar de não terem sido aludidos neste parágrafo, estes autores foram 

considerados na composição da Revisão de Literatura. A Tabela 6 está classificada 

em ordem alfabética. 

Através destes procedimentos encontrou-se, em especial, que Gould (2002) 

já havia construído, por meio de tese, um modelo de IMS e MCDA relativamente 

próximo ao pensado para esta dissertação. Entretanto, algumas limitações como 

também estudos futuros são apontados pelo autor: 

Número de mercados selecionados: O modelo de Gould é incapaz de reduzir 

o conjunto dos mercados preferenciais para um número prático (por exemplo, os 06 

melhores a serem selecionados); 

Número reduzido de critérios: “Uma esperança não realizada nesta pesquisa 

foi encontrar variáveis que eram redundantes. Isso simplificaria a tarefa de triagem, 

reduzindo o volume de dados necessários e o tamanho da tarefa estatística” (GOULD, 

2002, p.278). 

Cultura Organizacional e Risco de Mercado: As variáveis foram 

desconsideradas no modelo, e o autor sugere que estudos futuros a considerem. 

Segundo o autor, a primeira pode comprometer a orientação estratégica de 

internacionalização da empresa e, consequentemente, seu desempenho em 

mercados internacionais. O Risco de Mercado, por sua vez, deve ser analisado a fim 

de que a organização passe a reconhecer os chamados riscos de diversificação, 

diferentes dos riscos comuns da atividade interna. 

Da mesma forma, descobriu-se que os modelos de IMS existentes são muitas 

vezes impraticáveis devido a sua difícil execução pelos gestores ou executivos 

responsáveis (OZTURK, 2015; PAPADOPOULOS; 2002). Em cenário brasileiro, os 

modelos, ferramentas ou procedimentos que se atentam as suas singularidades de 

fato oferecem dados sobre mercados exportadores. Nenhum, entretanto, foi 

identificado por oferecer, ao exportador, maneiras de equilibrar o ajuste entre as 

exigências de mercado e a habilidade da firma em atendê-los (SRINIVASAN, 2008), 

sistematizando a tomada de decisão e avaliando critérios internos. 
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3.3 MODELAGEM MULTICRITÉRIO 

 

Ciente do estado da arte, das discussões propostas e das lacunas apontadas, 

entende-se que métodos multicritério produzem resultados proveitosos para a IMS. 

Assim iniciou-se o levantamento de modelos multicritério que atendam às 

características deste trabalho e que também possam ser executados respeitando seus 

próprios axiomas, para a construção do modelo desta pesquisa.   

Em termos multicritério, a IMS apresenta problemática de ordenação, critérios 

verdadeiros não compensatórios e abordagem normativa (ALMEIDA, 2013). Em 

termos gerais, o exportador possui um conjunto de alternativas (países) e de critérios 

que avaliam sua atratividade (potencial consumidor, estrutura logística, etc.). Ele deve 

inferir suas preferências no quão relevante cada critério se mostra para que um país 

sobreclassifique o outros na maioria dos critérios e, assim, seja considerado um 

mercado atrativo.  

 

3.3.1 Escolha do Método 

 
Foi identificado que a família de métodos ELECTRE, do autor Bernard Roy 

(ROY, 1968), discorre sobre problemas de sobreclassificação.  “Em quais contextos 

os métodos ELECTRE são relevantes?” é um dos capítulos do estudo de Figueira, 

Mousseau e Roy (2016). Segundo os autores, o método pode produzir efeitos 

expressivos quando a avaliação incluir pelo menos três critérios e, dos pontos abaixo, 

pelo menos um deve ser percebido: 

 As escalas de avaliação. Elas não devem ser ordinais ou ter um 

intervalo fraco; 

 A heterogeneidade relacionada à natureza das avaliações dos critérios 

(e.g. duração, volume, distância, segurança, sítios culturais, monumentos) torna a 

agregação dos critérios difícil; 

 A compensação, ou seja, perda em um dado critério para ganho de outro 

não é aceitável; 

 Pequenas diferenças de avaliações. Elas não são significantes em 

termos de preferências, mas a acumulação de várias pequenas diferenças pode tornar 

a alternativa mais considerável; 
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Resumem-se no Quadro 1 os métodos pertencentes à família ELECTRE e 

suas particularidades. Ela foi construída a fim de que tornasse compreensível qual 

método se mostra mais adequado à problemática de IMS. 

 

Quadro 1 – Principais características da família de métodos ELECTRE 

Métodos ELECTRE 
ELECTRE 

I 
ELECTRE 

II 
ELECTRE 

III 
ELECTRE 

IV 

Tipo de critério 
Verdadeiro 
critério 

Verdadeiro 
critério 

Pseudo 
critério 

Pseudo 
critério 

Informação adicional das 
preferências 

- pesos                             
- concordância                                      
- discordância 

- pesos 
- concordância                                      
- discordância 

- pesos - 

Necessidade de uma quantificação 
da importância relativa dos critérios 

Sim Sim Sim Não 

Possibilidade de levar em 
consideração limiares de 
indiferença e/ou preferência 

Não Não Sim Sim 

Relação Outranking Determinística Determinística Difusa 
Determinística            
forte, fraca 

Informação final Núcleo 
Pré-ordem 
parcial 

Pré-ordem 
parcial 

Pré-ordem 

Fonte: Adaptado de Vincke (1992) 

 

No método ELECTRE II, a ideia básica é tratar problemáticas de ordenação 

(ranking) das alternativas. Separa-se do conjunto total aquelas que são preferidas na 

maioria dos critérios de avaliação, e que não causam um nível inaceitável de 

descontentamento nos outros critérios, por meio de limiares de concordância c+ e c- 

e dois limiares de discordância d+ e d-. A ordenação das alternativas a considerar é 

construída mediante a determinação de dois rankings das alternativas, usando duas 

relações de sobreclassificação, forte (F) ou fraca (f), que atendem as expressões (1) 

e (2) (ALMEIDA, 2013). 

𝑎𝑆𝐹𝑏 𝑠𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 

 
 
 

 
 𝐶(𝑎, 𝑏) ≥ 𝑐+

 𝑝𝑖

𝑖 :𝑔𝑖(𝑎)>𝑔𝑖(𝑏)

>  𝑝𝑖

𝑖 :𝑔𝑖 𝑎 <𝑔𝑖(𝑏)

𝐷(𝑎,𝑏) ≤ 𝑑−

 

 

( 1 ) 
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𝑎𝑆𝑓𝑏 𝑠𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 

 
 
 

 
 𝐶(𝑎, 𝑏) ≥ 𝑐−

 𝑝𝑖

𝑖:𝑔𝑖(𝑎)>𝑔𝑖(𝑏)

>  𝑝𝑖

𝑖:𝑔𝑖 𝑎 <𝑔𝑖(𝑏)

𝐷(𝑎,𝑏) ≤ 𝑑−

 

 

( 2 ) 

 

A comparação entre as alternativas no ELECTRE II é feita pelo estabelecimento 

de uma relação de preferência, R, não necessariamente transitiva. Por exemplo, 

sendo a1, a2 e a3 três alternativas diferentes, a1Ra2 significa que a1 é preferível a a2, 

no entanto, a1Ra2 e a2Ra3 não implicam que a1Ra3. Na problemática de escolha de 

países-destino este fator é fundamental. O método aceita que as razões que levam a 

estabelecer as duas primeiras comparações podem ser diferentes das que levam à 

terceira. Na determinação da relação de preferência R, são muito importantes os 

conceitos de concordância e discordância. 

A concordância entre duas alternativas a e b representa a preferência do 

decisor em escolher a alternativa a no lugar da b. No cálculo da concordância, i = {1, 

2, ... , n } representa o conjunto dos n critérios de avaliação, e { αk: k=1, 2, ... , n } 

representa o conjunto dos pesos associados aos n critérios. Estes pesos são 

determinados pelo julgamento de valor do decisor. O conjunto total é dividido em três 

subconjuntos. Os índices de Concordância e Discordância são calculados conforme 

expressões 3 e 4: 

 













WWW

WW
C ba ),(         

 → pesos dos critérios segundo os quais a é preferível a b; 

 → pesos dos critérios segundo os quais a é indiferente a b; 

 → pesos dos critérios segundo os quais a não é preferível a b; 

 

          

para todo k, onde b é preferível a a  

 → conjunto de alternativas em que b é preferida a a; 

  → critérios segundo os quais b é preferível a a; 

W
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  → avaliação da alternativa b segundo o critério k;  

  → avaliação da alternativa a segundo o critério k; 

  → melhor grau de avaliação obtido para o critério k; 

             → pior grau de avaliação obtido para o critério k. 

 

Outra condição à relação de sobreclassificação equivale a C(a,b) > C(b,a). 

Segundo Almeida (2013, p.117), “essa condição reduz a possibilidade de duas 

alternativas sobreclassificarem uma a outra simultaneamente, como ocorre no 

ELECTRE I.”. 

 

3.3.2 Determinação dos Critérios 

 

Os métodos que articulam soluções para a escolha de mercados em outros 

países, habitualmente, utilizam a ideia de avaliação de critérios e ponderação de cada 

um, mesmo quando não utilizam ferramentas MCDA.  

Para Cavusgil, Knight e Riesenberger (2012), por exemplo, há entre outros, 

quatro parâmetros de riscos centrais inerentes à internacionalização: comerciais, 

financeiros, transculturais e o risco-país.  

Papadopoulos, Chen e Thomas (2002) rementem-se à IMS através da relação 

entre potencial de demanda e barreiras comerciais. Deve-se considerar a relação 

existente entre o número de clientes em potencial naquele país, versus os impeditivos 

que entravam o comércio com eles. 

Para Brewer (2000) existe um papel fundamental dos atores chamados pelo 

autor de “informantes”, que são as informações que orientam a atratividade 

mercadológica de um país. Pesquisa de negócios, demonstrações do produto no 

exterior, experiência do exportador, programas governamentais, rede de 

relacionamentos, e visita aos mercados são exemplos de como as empresas 

enxergam os critérios de IMS. 

Diversos autores apresentam entendimentos sobre quais critérios são 

relevantes na problemática de seleção de mercados internacionais. Ozturk (2015) 

constrói um agrupamento destes critérios, composto por 31 parâmetros citados por 

estes múltiplos autores. Os critérios foram traduzidos e apresentam-se no Quadro 2. 

 

bkZ

akZ

*
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Quadro 2 – Síntese bibliográfica de critérios relevantes na IMS 

Ambiente Demográfico 

Idade da população e segmentos de gênero Mullen, 2009 

Distribuição de renda Mullen, 2009 

Tamanho do mercado 
Cavusgil, 1997; Ojala & Tyrväinen, 2008; Gaston-Breton & 
Martín, 2011; Sheng & Mullen, 2011; Zitta & Powers, 2003 

Infraestrutura Cavusgil, 1997; Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-Bortmani, 2003 

Distância geográfica/física 
Ojala & Tyrväinen, 2008; Gripsrud & Benito, 2005; Sheng & 
Mullen, 2011; Johanson & Vahlne, 1977; Mellahi, Guermat, 
Frynas, & Al-Bortmani, 2003 

Semelhança de mercado Davidson, 1983; Jekanyika Matanda, 2012 

Recursos humanos Zitta & Powers, 2003 

Ambiente Político 

Estabilidade/Clima Político 
Zitta & Powers, 2003; Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-Bortmani, 
2003; Jekanyika Matanda, 2012; Cavusgil, 1985 

Risco país Ojala & Tyrväinen, 2008 

Corrupção Malhotra, Zhu, & Locander, 2010 

Ambiente Econômico 

Estabilidade econômica 
Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-Bortmani, 2003; Jekanyika 
Matanda, 2012 

Crescimento/Desenvolvimento  
de mercado 

Cavusgil, 1985, 1997; Wood, Karriker, & Williams, 2010; 
Gaston-Breton & Martín, 2011; Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-
Bortmani, 2003 

Intensidade econômica/mercadológica Cavusgil, 1997; Sheng & Mulle 

Consumo de mercado, classe média Cavusgil, 1997 

Liberdade econômica Cavusgil, 1997 

Potencial de mercado de longo prazo Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007 

Acordos comerciais Sheng & Mullen, 2011 

Barreiras comerciais Papadopoulos, Chen, & Thomas, 2002; Ojala & Tyrväinen, 2007 

Incentivos ao investimento, benefícios fiscais Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-Bortmani, 2003 

Fatores de risco financeiro Zhao, 2003 

Ambiente Sociocultural 

Distância cultural e psíquica 
Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007; Ojala & Tyrväinen, 2008; 
Dow, 2000; Sousa & Lages, 2011;Whitelock & Jobber, 2004; 
Brouthers, Brouthers, & Nakos, 1998; Johanson & Vahlne, 1977 

Distância de idiomas Sheng & Mullen, 2011; Cavusgil, 1985 

Nível de Educação Cavusgil, 1985 

Ambiente Sociocultural 

Taxa de Alfabetização Cavusgil, 1986 

Indicadores Específicos da Empresa 

Panorama competitivo 
Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007; Wood, Karriker, & 
Williams 2010; Whitelock & Jobber, 2004; Mellahi, Guermat, 
Frynas, & Al-Bortmani, 2003 

Aceitação do consumidor,  
potencial de demanda 

Sakarya, Eckman, & Hyllegard, 2007; Cavusgil, 1997; Wood, 
Karriker, & Williams, 2010; Papadopoulos, Chen, & Thomas, 
2002; Mellahi, Guermat, Frynas, & Al-Bortmani, 2003; Jekanyika 
Matanda, 2012 

Valores sociais e pessoais do consumidor Gaston-Breton & Martín, 2011 

Orientação estratégica da empresa Papadopoulos, Chen, & Thomas, 2002 

Rede de relacionamentos Zain & Ng, 2006 

Barreiras relacionadas à própria empresa Ojala & Tyrväinen, 2007 

Motivação para crescimento e reputação Zitta & Powers, 2003; Jekanyika Matanda, 2012 

Fonte: Traduzido de Ozturk (2015, p.124) 

A Tabela 7 reitera uma das afirmações de Gould (2002), outro trabalho de 

referência desta pesquisa. Segundo o autor, para fins assertivos, é necessário que 

critérios ambíguos ou de mensuração imprecisa sejam excluídos.  

Neste sentido, a tese de Gould (2002) trabalha com o ideal de variáveis, e não 

de critérios. O autor levantou 350 variáveis em de IMS em revisão de literatura. 
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Depois, as reduziu para 38 potencialmente relevantes e quantificáveis na construção 

de seu framework. Essas variáveis são apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Variáveis de IMS segundo Gould 

Atributos de mercado 

Necessidades de clientes potenciais 

Tamanho da população do segmento 

Taxa de adoções intrínsecas 

Consumo do produto 

Crescimento do consumo do produto 

Competição e produtos substitutos 

Atributos físicos 

Atributos econômicos 

Atributos tecnológicos 

Atributos legais 

Atributos políticos 

Atributos culturais 

Atributos ecológicos/ambientais 

Risco de mercado 

Atributos da organização 

Habilidades competitivas sustentáveis – genéricas 

Habilidades competitivas sustentáveis – específicas do mercado 

Competências gerais de negócios 

Competências de idiomas 

Competências em pesquisa de mercado 

Contatos no país 

Apoio dos stakeholders (principais partes interessadas) 

Competência em lidar com distância cultural 

Competência em lidar com valores de risco 

Competência em lidar com pesquisa de mercado 

Outros recursos  

Valores adicionais de internacionalização 

Objetivos 

Vendas 

Crescimento de vendas 

Outros benefícios para a empresa 

Nível de riscos 

Nível de esforço 

Tamanho da tarefa de avaliação 

Critério e método de avaliação 

Variáveis intervenientes 

Motivação e compromisso para internacionalização futura 

Adoção do cliente e taxa de uso 

Demanda específica de produtos da organização 

Resultado 

Processo de seleção 

Agrupamentos de mercado 

Fonte: Traduzido de Gould (2002, p.358)  

A síntese de parâmetros é comum em todos os métodos multicritério, com o 

propósito de oferecer clareza ao decisor sobre o critério a ser avaliado. Faz-se 

importante lembrar que, em um modelo multicritério, o maior desafio não é o de obter 

dados, informações e conhecimentos, mas sim o discernimento de que estes estão 
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dispersos, fragmentados e armazenados na cabeça dos indivíduos, sofrendo 

interferência de seus modelos mentais (ANGELONI, 2003). 

Nota-se inegável ambiguidade ao comparar as Tabelas 7 e 8. Optou-se, 

portanto, em determinar os critérios utilizando a Tabela 8. Atendendo ao propósito de 

objetividade desta pesquisa, entende-se que a organização dos critérios em 

ambientes Demográfico, Político, Econômico, Sociocultural e Indicadores Específicos 

da Empresa, proposta por Ozturk (2015), oferece maior discernimento ao 

decisor/especialista no momento de elicitação. 

A Tabela 6, por fim, apresenta a relação final de critérios a serem avaliados 

no modelo, e também e as fontes de seus dados, os quais irão ser dispostos no 

método ELECTRE II. 

 
Tabela 6 – Relação final de critérios e origem de banco de dados 

(continua) 
 Ambiente Demográfico 

C1 Idade da população e segmentos de gênero 
Idade média da população do país, em anos. Fonte: CIA, 
2016. 

C2 Distribuição de renda Coeficiente de Gini. Fonte: ONU, 2016. 

C3 Tamanho do mercado  Pilar Market size. Fonte: GCR, 2016. 

C4 Infraestrutura Pilar Infrastructure. Fonte: GCR, 2016. 

C5 Distância geográfica/física 
Medida em quilômetros (km) da origem até a capital do 
país-destino. 

C6 Semelhança de mercado 
Análise do decisor e analista sobre afinidades sociais do 
produto no Brasil e no país-destino. 

C7 Recursos humanos 
Análise do decisor sobre a disponibilidade de pessoas 
qualificadas no país destino. 

 Ambiente Político    

C8 Clima e estabilidade política Índice Policy Instability. Fonte: GCR, 2016. 

C9 Risco do país Índice Country Risk Classification. Fonte: MPI, 2016. 

C10 Corrupção Índice Corruption. Fonte: GCR, 2016. 

 Ambiente Econômico 

C11 Estabilidade econômica Pilar Macroeconomic Environment. Fonte: GCR, 2016. 

C12 Crescimento e desenvolvimento de mercado Índice Market Growth Rate. Fonte: MPI, 2016. 

C13 Intensidade econômica e mercadológica Índice Market Intensity. Fonte: MPI, 2016. 

C14 Consumo do mercado Índice Market Consumption Capacity. Fonte: MPI, 2016. 

C15 Liberdade econômica Índice Economic Freedom. Fonte: MPI, 2016. 

C16 Potencial de mercado a longo-prazo Índice Market Potential Index. Fonte: MPI, 2016. 

C17 Acordos comerciais 
Existência de acordos e tratados brasileiros com o país-
destino. Fonte: Invest&Export Brasil, 2017. 

Tabela 6 – Relação final de critérios e origem de banco de dados 
(conclusão) 

C18 Barreiras comerciais 
Capacidade da empresa em superar as restrições 
específicas naquele produto.  

C19 
Incentivos de investimentos, vantagens 
fiscais 

Percepção do decisor sobre a existência de vantagens 
para o setor/produto a ser exportado. 

C20 Fatores de risco financeiro Índice Financial Market Development. Fonte: GCR, 2016. 
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Ambiente Sociocultural 

C21 Distância cultural, distância psíquica 
Percepção do decisor sobre a capacidade da empresa em 
lidar com distância cultural e psíquica 

C22 Distância de idioma, comunicação 
Percepção do decisor sobre a capacidade da empresa em 
se comunicar com falantes do país-destino 

C23 Nível de educação Pilar Higher education and training. Fonte: GCR, 2016. 

C24 Taxa de alfabetização 
Índice Taxa de Alfabetização Global. Fonte: UNESCO, 
2016. 

Ambiente Específico da Empresa, Setor e Produto 

C25 Panorama competitivo 
Percepção do decisor e especialistas do quão competitivo 
o produto pode ser no cenário exterior. 

C26 
Receptividade do cliente, potencial de 
demanda 

Percepção do decisor e especialistas sobre a aceitação do 
produto naquele país e potenciais de demanda. 

C27 Valores pessoais e sociais dos consumidores 
Percepção do decisor e especialistas sobre a inserção do 
produto naquele país no que tange questões pessoais e 
sociais. 

C28 Orientação estratégica da empresa 
Percepção do decisor e especialistas a respeito de 
estratégias já existentes da empresa no país-destino. 

C29 Rede de relacionamentos 
Percepção do decisor e especialistas a respeito dos 
relacionamentos já existentes da empresa com outras 
organizações no país-destino. 

C30 Barreiras relacionadas à empresa 
Percepção do decisor e especialistas a respeito de 
possíveis impedimentos que dizem respeito ao produto 
exportável. 

C30 Motivação para crescimento e reputação 
Percepção do decisor sobre motivação para crescimento 
da empresa no país-destino. 

Fonte: Autoria própria 

 

É importante ressaltar que, na Tabela 6, nem todos os critérios são oriundos 

de bancos de dados, uma vez que apresentam entendimentos subjetivos e buscam 

opiniões dos decisores e, portanto, também serão elicitados. Estas percepções são 

essenciais na construção de um modelo que se ajuste as reais necessidades e 

limitações do exportador. 

 

3.3.2.1 Detalhamento dos bancos de dados e de cada critério 

 

Esta seção discorre sobre os principais bancos de dados dos quais foram 

extraídas as avaliações dos critérios levantados no parágrafo anterior e apresentados 

na Tabela 9. Detalha-se, também, cada um dos critérios utilizados nela inseridos. 

No que diz respeito aos bancos de dados, apresentam-se o Global 

Competitiveness Report e o Market Potential Index, uma vez que são responsáveis 

pela medida de quase metade dos critérios da avaliação. Três outras fontes de dados 

foram utilizadas para avaliar três diferentes critérios e, portanto, serão destacadas no 

seu respectivo parágrafo.  
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Quanto aos critérios, esses são avaliados segundo os bancos de dados ou 

elicitados junto ao decisor. Assim, os parágrafos referentes a cada critério destinam-

se a explicar, com detalhes, as escalas dos índices extraídos de cada relatório.  

Naqueles critérios em que serão elicitados decisores, explica-se como se é 

feita a avaliação segundo o método psicométrico de Likert (LIKERT, 1932), adotado 

para este modelo. 

 

Global Competitiveness Report (Relatório sobre a Competitividade Global) 

Elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), o Global 

Competitiveness Report (GCR) é uma das principais fontes de dados no que tange a 

competitividade dos países do mundo. Neste modelo, foram utilizadas duas edições 

da publicação, de 2014-2015 e 2015-2016. Segundo o próprio FEM, os relatórios 

destes anos apresentam performances competitivas de 144 e 140 economias, 

respectivamente. Trata-se da avaliação mais abrangente do seu tipo. 

O GCR apresenta avaliação em 12 indicadores, chamados de pilares. Cada 

pilar possui um número ímpar de critérios que compõem sua avaliação geral, os quais 

totalizam em 114. Nesta pesquisa, os critérios C3, C4, C7, C8, C10, C11, C20 e C24 

(ver Tabela 10) são mensurados utilizando o GCR. 

 

Market Potential Index 2016 (Índice de Mercados Potenciais) 

O Market Potential Index (MPI) é uma ferramenta gratuita oferecida pela 

instituição Global Edge em parceria com o Centro de Negócios Internacionais da 

Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, desde 1996.  

Segundo a instituição, oito dimensões são escolhidas para representar o 

potencial de mercado de um país em uma escala de 0 a 100. As dimensões são 

mensuradas utilizando diversos critérios. 

Atualmente, o MPI é calculado para 87 países: uma grande evolução do seu 

ponto de partida em 1996, onde apenas 26 eram considerados. Os critérios C12, C13, 

C14, C15 e C16 são mensurados através do relatórios de 2015 e 2016 do MPI. 

 

C1 – Idade da população e segmentos de gênero 
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Avalia-se esse critério em acordo com a idade média da população de cada 

país. Os dados são extraídos do relatório da Central Intelligence Agency (CIA, Agência 

Central de Inteligência), dos Estados Unidos, construído com base no ano de 2016. 

Ciente da idade média da população de cada país-alternativa, o decisor infere 

suas preferências considerando a idade média do seu público-alvo. Utilizam-se as 

opções: 1) Idade inadequada, 3) Idade razoavelmente adequada, 5) Idade adequada.  

 

C2 – Distribuição de renda 

O critério C2 é avaliado segundo o Coeficiente de Gini, construído por Corrado 

Gini e atualizado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Políticas e teorias 

associam a distribuição de renda ao crescimento econômico de uma nação. 

O coeficiente é construído em uma escala de 0 a 1, e apresentado em pontos 

de 0 a 100, onde 0 corresponde a igualdade completa e 1 a desigualdade completa. 

Em outras palavras, o país que mais se aproximar de 0 neste índice tem a melhor 

avaliação. 

 

C3 – Infraestrutura 

Esse critério é avaliado em uma escala de 1 a 7 pontos, construída pelo GCR. 

O pilar Infrastructure é uma avaliação composta de outros nove critérios: Qualidade 

de Infraestrutura Geral, das Estradas, da Estrutura Ferroviária, Estrutura Portuária, 

Estrutura Aérea, Disponibilidade de Linhas Aéreas, Qualidade do Fornecimento de 

Energia, Linhas de Telefonia Fixa e Linhas de Telefonia Móvel. 

 

 C4 – Tamanho do mercado 

O C4 é avaliado em uma escala de 1 a 7 do GCR. O pilar Market Size é 

composto pela resultante da avaliação de outros quatro critérios: Tamanho do 

Mercado Doméstico, Tamanho do Mercado Exterior, PIB, e Percentual das 

Exportações no PIB. 

 

C5 – Distância Geográfica 

É comum que países próximos geograficamente mantenham relações que, 

além de comerciais, também se configuram em acordos, tratados, blocos econômicos, 

entre outros. Neste sentido, os países que apresentam melhor avaliação neste critério 
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são aqueles que contenham menor distância da cidade de origem da cidade 

exportadora até a capital do país-destino. Essa distância, por sua vez, é mensurada 

em quilômetros em uma linha reta. Utilizou-se para isso o sistema Google Maps de 

georreferenciamento.  

Naturalmente, nem sempre se exporta para a capital do país ou, ainda, um 

país próximo geograficamente apresenta melhores custos e vantagens. Entretanto, 

por se tratar de um modelo de predeterminação, esta tendência de os países se 

organizarem com seus vizinhos e, assim, buscar benefícios bilaterais, é considerada.  

 

C6 – Semelhança de Mercado 

O critério C6 é avaliado por meio da elicitação do decisor. Assim, ele deve 

refletir sobre o quão semelhante o país-destino é em relação ao Brasil, e em especial 

no produto a ser exportado. 

Utilizou-se a escala de três pontos de Likert, sendo o país: 1) Pouco 

semelhante, 3) Indiferente, 5) Semelhante. 

 

C7 – Recursos Humanos 

Analisou-se a existência de pessoas qualificadas para promover a atividade 

exportadora no país-destino. Assim, a estrutura de Recursos Humanos da empresa 

naquele país pode ser: 1) Inexistente (ou muito pequena), 2) Média ou 3) Grande. 

 

C8 – Clima e Estabilidade Política 

Este critério foi mensurado através do índice Policy Instability (Instabilidade 

Política) disponível no GCR. A escala de avaliação deste índice é de 0 a 30 pontos. A 

melhor pontuação é aquela que apresenta o menor valor. 

C9 – Risco do País 

O Risco do País foi mensurado por meio do MPI. Utiliza-se um ranking 

comparativo das nações, onde 100 é o país que apresenta menor risco, e 1 o maior. 

O conceito envolvido neste critério se relaciona as possibilidades de mudanças 

macroeconômicas que impactem negativamente no mercado financeiro. 

 

C10 – Corrupção 
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Esse critério foi mensurado através do índice Corruption, do GCR. A escala 

varia de 0 a 30 pontos, sendo 0 o país com menor índice de corrupção. Segundo o 

GCR, a nota deste critério se baseia em dois outros índices: Ética nos Negócios e na 

Política, e Concentração de Rendas. 

 

C11 – Estabilidade Econômica 

Mensurada por meio do pilar Macroeconomic Environment, do GCR, em uma 

escala de 1 a 7. Os critérios que compõem esse pilar são: Equilíbrio do Orçamento 

Governamental; Poupança Nacional Bruta; Variação Anual da Inflação; Dívidas da 

Administração Pública e Classificação do Crédito do País. 

 

C12 – Crescimento e Desenvolvimento de Mercado 

Dados do índice Market Growth Rate (Taxa de Crescimento de Mercado) do 

MPI são utilizados neste critério. A classificação varia de 0 a 100, sendo 100 o país 

que apresenta o maior crescimento.  

 

C13 – Intensidade Econômica e Mercadológica 

O C13 foi medido conforme o índice Market Intensity, do MPI, em uma escala 

de 1 a 100, sendo o 100 o país com maior intensidade. O índice é composto pela 

avaliação do PIB per capita com relação ao percentual gasto no índice Consumo 

Privado (o qual mensura as despesas familiares em bens de consumo, como 

alimentos, lazer, saúde, vestuário e afins). 

 

C14 – Consumo de Mercado 

Analisou-se o consumo de mercado de um país através do índice Market 

Consumption Capacity, do MPI. A escala também varia de 1 a 100, sendo 100 aquele 

com maior consumo. O índice leva em consideração a despesa do consumidor, o 

rendimento da classe média e a disponibilidade destes rendimentos para consumos 

em números anuais.  

 

C15 – Liberdade Econômica 
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Utilizou-se o índice Economic Freedom, do MPI, em escala de 1 a 100, sendo 

100 o país que possui maior liberdade. Para compor este índice, o MPI utiliza duas 

fontes que analisam a relação entre liberdade econômica e liberdade política. 

 

C16 – Potencial de Mercado a Longo-Prazo 

Assumiu-se a classificação geral do MPI para avaliar o potencial de um 

mercado a longo-prazo, uma vez que ela engloba todos os índices que demonstram 

se um mercado é potencial, ou não. O ranking é uma crescente de 1 a 87, sendo o 

número total de países avaliados. 

 

C17 – Acordos Comerciais 

Neste critério, se utilizou a inferência do decisor sobre a existência de acordos 

comerciais com os países-destino e o quão eles podem favorecer a exportação do 

produto. A escala adotada foi de 3 pontos, sendo: 1) Não existe acordo comercial, 3) 

Existe acordo, mas não (ou pouco) favorece o produto/setor e 5) Existe acordo e ele 

favorece o produto/setor. 

 

C18 – Barreiras Comerciais 

O critério C18 foi resultado de elicitação com o decisor. Deve-se refletir sobre 

as barreiras existentes na própria empresa ou setor que dificultem de alguma forma a 

exportação, como, por exemplo, contratos de não concorrência com outras empresas. 

Assim, utilizou-se a escala Likert de 3 pontos: 1) Existem dificuldades, 3) Existem 

dificuldades, mas em outro setor e 5) Não existe nenhum impedimento. 

 

C19 – Incentivos de Investimentos, incentivos fiscais 

Análise do decisor, com base em relatórios internos ou inerentes ao 

setor/produto, sobre possíveis incentivos de investimentos com negócios naquele 

país, como mecanismos de financiamento para exportações. 

1) Não existe incentivo, 3) Existe incentivo no setor, mas não no produto, 5) Existe 

incentivo no setor e no produto são as opções adotadas na escala de avaliação. 

 

C20 – Fatores de Risco Financeiro 
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O critério C20 foi mensurado através do pilar Financial Market Development 

(Desenvolvimento do Mercado Financeiro), disponível no GCR. O pilar é construído 

em uma escala de 1 a 7 pontos, que levam em consideração oito critérios: 

Disponibilidade de serviços financeiros; Acessibilidade a serviços financeiros; 

Financiamento através do mercado de ações local; Fácil acesso a empréstimos; 

Disponibilidade de capital de risco; Solidez dos bancos; Regulamentação das bolsas 

de valores; e o Índice de Direitos Legais. 

 

C21 – Distância cultural, distância psíquica 

Mensurou-se através da percepção do decisor sobre o quão distante 

culturalmente o país-destino é em relação ao Brasil. Distância Psíquica é o termo que 

se dá para as comparações entre países no que tange a geografia, nível educacional, 

língua, economia, tecnologia e afins. 

Este critério foi mensurado segundo a escala: 1) Distante; 3) Indiferente (Nem 

tão distante e nem tão semelhante) ou 5) Semelhante. 

 

C22 – Distância de idioma, comunicação 

Neste critério, se avaliou a capacidade da empresa em se comunicar no 

idioma do país-destino ou por meio das chamadas línguas francas, que são aquelas 

comuns a um grande número de países (Inglês, Espanhol e Francês, por exemplo). 

Portanto, o decisor é elicitado sobre como a comunicação com nativos deste país 

pode ser. Neste sentido, pode ser: 1) Difícil; 3) Comum (nem fácil e nem difícil) ou 5) 

Fácil se comunicar com este país. 

 

C23 – Nível de educação 

O nível de educação de um país foi medido através do pilar Higher Education 

and Training (Ensino Superior e Formação), do GCR. Avaliam-se oito critérios para 

compor este pilar: Matrículas no ensino secundário; Matrículas no ensino superior; 

Qualidade do sistema educacional; Qualidade da educação de Matemática e Ciências; 

Qualidade do gerenciamento das escolas; Acesso a internet nas escolas; 

Disponibilidade de serviços de treinamentos especializados; Extensão da formação 

da equipe educacional. A escala do pilar varia de 1 a 7, sendo 7 o maior nível de 

educação. 



60 

 

 

C24 – Taxa de alfabetização 

A taxa de alfabetização foi mensurada por meio do índice Taxa de Educação 

Global da UNESCO. O relatório completo apresenta dados de 1999 até 2016. Neste 

critério, são utilizados preferencialmente aqueles referentes a 2016, e quando não 

estão disponíveis em um determinado país, se utiliza a referência de 2015 ou 2014.  

A escala é apresentada em pontos percentuais, sendo 100% a completa 

alfabetização de todos os habitantes daquele país. 

 

C25 – Panorama competitivo 

Este e os critérios seguintes compõem o Ambiente de Indicadores Específicos 

da Empresa, Setor e Produto, e, portanto, resultantes de elicitação com a empresa 

exportadora.  Assim, as escalas são oriundas de Likert, com variações 1, 3 e 5. 

O panorama competitivo de uma empresa em um país procura ilustrar as 

condições correntes da empresa no país-destino. Mesmo que este modelo tenha 

como objetivo explorar novos mercados, o panorama competitivo pode ser entendido 

como a força da marca daquela empresa no país, ou outras atividades lá existentes 

aquém da exportação. Assim, em avaliação Likert, pode-se considerar que a empresa: 

1) Não está naquele país; 3) É consideravelmente competitiva naquele país ou 5) A 

empresa é muito competitiva naquele país. 

 

C26 – Receptividade do cliente, potencial de demanda 

Neste critério a empresa deve aferir seu entendimento de como o produto é 

visto naquele país. Por ser uma discussão de cunho subjetivo, analista e decisor 

devem buscar meios de compreender os atributos de um possível cliente do produto 

exportável, lembrando-se que este também pode ser uma empresa.  Assim, o 

potencial de demanda de um país pode ser mensurado com base na interpretação 

sobre outras empresas concorrentes, a fatia de mercado não explorada, o público-

alvo daquele produto e afins. 

De forma simplista, o decisor deve dizer se o país: 1) Possui pequeno 

potencial; 3) Médio potencial ou 5) Grande potencial de demanda. 

 

C27 – Valores pessoais e sociais dos consumidores 
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Valores pessoais e sociais são entendidos como o conjunto de elementos que 

compõem o julgamento de uma pessoa ou grupo sobre determinado objeto. A religião, 

a organização social e as instituições de um país são exemplos destes elementos, 

que podem contribuir ou dificultar o mercado em um país. Este critério se refere 

especialmente à exportação de bens de consumo, como alimentos, cosméticos e 

bebidas. O consumo destes produtos está bastante associado ao modus vivendi de 

um grupo, e os valores implícitos neste bem.  

   Assim, o decisor deve discorrer sobre a possibilidade do seu produto ser 

comercializado naquele país, em pontos de: 1) Não; 3) Sim, mas o produto deve 

receber ajustes consideráveis ou 5) Sim. 

 

C28 – Orientação estratégica da empresa 

Este critério mensura se o país está inserido na estratégia de expansão da 

empresa. Um cuidado especial que deve ser tomado nesta avaliação faz relação com 

o critério C31 (Motivação para crescimento e reputação). Muitas vezes, apesar da 

empresa ter interesse naquele mercado, ele não está definido em sua orientação 

estratégica, uma vez que essa vai além do interesse em um possível negócio. A 

orientação estratégica é uma ação formal e pré-definida. 

 Assim, deve-se mensurar se: 1) O mercado não faz parte da orientação 

estratégica da empresa; 3) Não, mas parece um mercado promissor e 5) Sim, o 

mercado faz parte da orientação estratégica. 

 

C29 – Rede de relacionamentos 

O critério C29 avalia os tipos de relacionamentos da empresa existentes no 

país-destino no momento da aplicação. Eles podem ser: 1) Inexistentes; 3) 

Relacionamentos simples ou 5) Relacionamentos estratégicos.  

Entendem-se como simples aqueles relacionamentos que não tornam este 

mercado mais ou menos atrativo, pertencentes a setores da empresa que não estão 

diretamente relacionados ao comércio internacional. Entretanto, relacionamentos que 

possam ser, futuramente, comerciais.  

Os estratégicos são aqueles relacionamentos existentes para que a empresa 

se desenvolva em curto e longo-prazo. Relacionamentos que possam se tornar 

clusters produtivos, joint ventures (empreendimentos conjuntos) e afins. 
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C30 – Barreiras relacionadas à empresa 

Esse critério se refere às limitações da empresa em negociar produtos no 

país-destino, como, por exemplo, contratos de não-concorrência com outras 

empresas, ou ainda fatores de ordem interna que dificultem ou mesmo impeçam a 

venda do produto naquele país. 

Assim: 1) Existem barreiras, mas são facilmente contornáveis; 3) Existem 

barreiras consideráveis ou em outros setores ou 5) Não existe nenhuma barreira.  

 

C31 – Motivação para crescimento e reputação 

Como citado anteriormente, a motivação para crescimento de uma empresa 

em um determinado país pode, ou não, estar relacionada a sua orientação estratégica 

(critério C28). Assim, o decisor deve mensurar se existe: 1) Pouca motivação; 3) 

Motivação razoável, ou 5) Grande motivação para desenvolver mercados neste novo 

país. 

É comum que, no momento de seleção de novos mercados internacionais, a 

empresa passe a ter novas reflexões sobre os possíveis países-destino e, portanto, 

formatar diretrizes motivacionais que não haviam sido previamente consideradas no 

plano estratégico. Na verdade, esse é um dos maiores propósitos da atividade de IMS: 

encontrar novas alternativas, exequíveis e objetivas, em um mundo de opções de 

mercado.  

 

3.3.3 Determinação das Alternativas 

 

Avaliar 193 países como possíveis mercados-alvo não tornaria a ferramenta 

assertiva e funcional. Em sua tese, Gould (2002) corrobora esta afirmação quando 

destaca que estudos futuros devam se atentar a necessidade de redução do conjunto 

de alternativas avaliáveis como países-destino para um número prático.  

Portanto, a fim de limitar o número de possíveis destinos, o modelo utiliza o 

anteriormente citado Mapa Estratégico de Oportunidades Comerciais para as 

Exportações Brasileiras (MAPA). A central de dados mantida pela ApexBrasil (2017), 

e construída segundo o PNE, apresenta informações pertinentes à escolha de um 

país-destino, como o crescimento corrente das exportações brasileiras, principais 
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concorrentes naquele país, mercado não explorado pelo Brasil atualmente. Tais 

informações podem ser impressas em um relatório detalhado, contendo informações 

sobre cada país. O exemplo de relatório utilizado nesta seção está disponível nos 

Apêndice A, página 107. 

Ao utilizar um mapeamento vinculado a um Plano de âmbito nacional, os 

possíveis países-destino não somente melhor podem se ajustar aos interesses da 

empresa, já que muitos deles possuem acordos tributários, por exemplo, mas também 

ao plano estratégico brasileiro de fomento a internacionalização. 

A Figura 9 apresenta uma extração do sistema oferecido pelo MAPA, aplicado 

à exportação de tratores. O sistema está disponível através do link 

<http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html> e pode ser acessado 

por qualquer pessoa e empresa.  

No MAPA as oportunidades comerciais podem ser filtradas por país ou por 

produto/serviço. Neste exemplo, 22 países são pré-selecionados como alternativas 

potenciais para o exportador brasileiro, seguindo a sequência de filtragem Produto, 

Veículos automotores e suas partes, Tratores, Mundo. 

As alternativas de países-destino são apresentadas na Figura 9 segundo a 

classificação de cores de cada país: aqueles de cor azul são mercados em 

manutenção. Em laranja, consolidação. Em amarelo, mercados de recuperação, e 

em verde, novos mercados de abertura.  A definição de cada tipo de mercado é, 

também, apresentada em seguida. 
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Figura 9 – Mapa Estratégico de Oportunidades Comerciais para exportações de tratores 

 
Fonte: ApexBrasil (2016) 

 

 Manutenção: São produtos brasileiros que já estão bem posicionados 

no mercado do País A e têm uma situação confortável em relação aos seus 

principais concorrentes. A estratégia de atuação para esses grupos de 

produtos é a de manutenção do espaço já conquistado. 

 Consolidação: Pode ser dividido em 2 agrupamentos: São produtos 

brasileiros que ainda não estão consolidados no País A, mas que estão 

crescendo nesse mercado em um ritmo próximo ou superior ao dos 

concorrentes. Acredita-se que neste grupo encontra-se [sic] as melhores 

oportunidades para exportadores brasileiros; OU, são produtos brasileiros 

cujas exportações para o País A crescem menos do que as do principal 

concorrente, apesar de o Brasil ser mais especialista na exportação desses 

produtos do que esse concorrente. Isso pode acontecer devido à existência 

de acordos comerciais, proximidade geográfica, entre outros fatores que 

privilegiam o principal concorrente brasileiro. 

 Recuperação: Contempla os subgrupos de produtos brasileiros que 

ainda não estiveram consolidados no País A e que vêm reduzindo sua 

participação nesse mercado, OU, subprodutos brasileiros que já estiveram 

consolidados no mercado e, hoje, ainda têm uma participação significativa, 

mas vêm perdendo, ano após ano, espaço para os concorrentes. O esforço 
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dos exportadores brasileiros deve ser para retomar ou diminuir a velocidade 

com que o Brasil perde participação para seus concorrentes. 

 Abertura: Contempla os subgrupos de produtos cuja participação 

brasileira nas importações do País A é muito baixa, e/ou cujas exportações 

brasileiras para o País A não são contínuas. Para que produtos com essas 

características possam ter oportunidades no País A é preciso também que: 

O Brasil seja especialista em sua exportação; exista complementariedade 

entre a pauta exportadora brasileira e a pauta importadora do país em 

análise, ou seja, o País A precisa importar os produtos que o Brasil deseja 

exportar; e as importações do País A desses produtos estejam crescendo 

ou são significativas. 

 

Assim, no modelo, todas as alternativas selecionadas pelo MAPA, 

independentemente de sua classificação, devem ser inclusas na matriz de avaliação 

como possível país-destino, com a ressalva de a empresa exportadora possuir 

motivos de ordem maior que excluam relações comerciais com aquele país.  

 

3.3.4 Matriz de Avaliação e Elicitação dos Decisores 

 

Até esta etapa, o modelo oferece ao exportador um reduzido conjunto de 

alternativas de possíveis mercados futuros para exportações; os critérios que tornam 

estes países mais, ou menos, atrativos e, finalmente, bancos de dados mundiais, de 

onde os dados sobre cada país, em função de cada critério, são extraídos. 

Agora, para relacionar as alternativas e os critérios no método MCDA 

ELECTRE II, um ator importante é o Analista, que vai interagir com o(s) decisor(es) 

para obter informações factuais sobre o problema (ALMEIDA, 2013). Este profissional 

deve conhecer a correlação entre as alternativas e os critérios, e conseguir extrair 

destes especialistas suas preferências e opiniões sobre a relevância de cada critério 

na escolha de um país destino.  

Este processo é entendido “elicitação”, definido como uma técnica utilizada 

para obtenção de dados junto aos detentores das informações. A Matriz de Avaliação 

de Preferências (MAP) foi construída para auxiliar o Analista nesta entrevista, e foi 

formada valendo-se da escala de resposta psicométrica Likert. 
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A Escala Likert é comum na avaliação de níveis de concordância ou não 

concordância com uma afirmação. Assim, o decisor responde a seguinte asserção: “O 

(a) [critério] de um país o torna mais atrativo para minhas exportações.”, e.g. “A 

estabilidade econômica de um país o torna mais atrativo para minhas exportações.” 

ou “A idade da população de um país o torna mais atrativo para minhas exportações.”. 

A elicitação dos decisores é o momento que antecede a aplicação do método 

ELECTRE II, uma vez que, agora, o modelo dispõe de todos os dados necessários 

para sua aplicação. Após essa etapa, as alternativas serão apresentadas em ordem 

de atratividade, segundo as preferências, opiniões, características e limitações da 

empresa exportadora.  

 

Esta seção apresentou a construção metodológica do modelo proposto por 

esta pesquisa, e um mapeamento dos procedimentos que o fundamentou. 

Atendendo a duas lacunas apontadas em estudos anteriores, a metodologia 

deste documento reduz o conjunto de alternativas avaliáveis e dispõe os resultados 

finais em uma ordenação dos melhores. 

A redução de alternativas associa benefícios no cenário empresarial e político, 

onde os países escolhidos pela empresa também fazem parte de uma estratégia de 

nacional de fomento a exportação.  

A disposição dos resultados de forma ordinal permite que se descubram quais 

países melhor combinam com a empresa exportadora de um determinado espaço, e 

deixa lacunas para estudos futuros. Se reproduzido em um grande número de 

empresas brasileiras, mapeadas por região, este modelo pode levantar novas 

frequências estatísticas e relacionar países-destino às regiões brasileiras, e, assim, 

fomentar novas políticas para o PNE. 

Por fim, constam no Apêndice A (p.107) a Matriz de Avaliação de Preferências 

citada neste capítulo, como também demais matrizes utilizadas no capítulo a seguir, 

referente à aplicação do modelo.  

 

3.4 APLICAÇÃO METODOLÓGICA DO MODELO 

 

Esta seção apresenta, detalhadamente, como o modelo deve ser executado 

em organizações exportadoras. Em principal, como deve ser conduzido o processo 



67 

 

de elicitação, uma vez que o objetivo principal do modelo é resultar em uma ordem de 

países que sejam mercados concordantes com as necessidades, opiniões e 

limitações do exportador. 

Esta seção foi escrita a fim de que o modelo se torne replicável em qualquer 

outro cenário ligado ao contexto de IMS para empresas brasileiras. As matrizes foram 

resumidas e preenchidas pelo autor a fins de exemplo, mas apresentam-se completas, 

e em branco, no Apêndice A (p.107). A aplicação completa deste trabalho é 

apresentada no Capítulo 4. 

Isto significa dizer que é adaptável. Alternativas e critérios específicos de um 

negócio podem ser inclusos a fim de obter seleções mais refinadas, desde que se 

sigam os axiomas do método ELECTRE II e as prerrogativas deste modelo. 

 

3.4.1 Quem pode aplicar este modelo 

 

Em geral, qualquer empresa que almeja operar no mercado internacional 

através de exportações, ou mesmo empresas que já as realizam e buscam novos 

mercados.  

O modelo exige, porém, que os atores do processo decisório tenham certo 

conhecimento, mesmo que superficial, sobre MCDA e, em especial, o método 

ELECTRE II.  No caso de aplicação deste modelo em empresas que não possuam 

pessoas com estas habilidades, se recomenda que o Analista empregue uma primeira 

entrevista de apresentação do modelo e de conhecimentos gerais em MCDA. O 

Analista sempre deve ser alguém com percepções mais refinadas sobre o tema. 

 

3.4.2 Características dos Decisores  

 

Nas empresas brasileiras é recorrente a utilização de denominações 

diferentes para o departamento (ou equipe/pessoa) responsável pelas atividades de 

Exportação. Assim, caso a empresa possua um departamento definido, convém que 

o decisor seja o responsável pelo mesmo.  

Nas organizações que realizam a atividade de exportações por meio de 

departamento Comercial, Orientação Estratégica, e/ou Marketing, existem opções de 

escolher um único decisor do departamento mais próximo à atividade exportadora, ou 
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também relacionar um decisor de cada departamento diferente, mas que se relacione 

com o mercado internacional. Nestas opções, os decisores responderão ao Analista 

em grupos, através da média das preferências. 

Quando aplicado com mais de um decisor, espera-se certa divergência de 

opiniões, uma vez que serão expostos no modelo pontos de vista divergentes e, 

muitas vezes, até conflitantes entre si. A média simples das preferências busca o 

equilíbrio das opiniões e respostas adequadas aos diversos cenários da empresa 

exportadora. 

Independentemente do nome dado à área ou ao cargo na empresa 

exportadora, a Tabela 10 apresenta as atribuições que os decisores/especialistas 

devem possuir na organização para que o modelo seja efetivo. 

 

Quadro 4 - Característica dos decisores elicitados 

Área Atribuições 

Presidência ou Diretoria Executiva - Prospecção de clientes internacionais; 
- Assessoria a internacionalização e 

oportunidade de novos negócios; 
- Assessoria e formulação de estratégias 

internacionais; 
- Gestão da exportação; 

- Controle de rotinas de exportação. 

Direção de Comércio Exterior 

Direção Comercial 

Direção de Marketing 

Direção de Projetos 

Direção Administrativa 

Fonte: Autoria própria 

 

3.4.3 Avaliando critérios: Relevância e pontuação subjetiva 

 

A Matriz de Avaliação de Preferências (MAP; Tabela 7) é a primeira do 

conjunto. Ela deve ser respondida pelo Decisor na coluna “Avaliação”, em valores de 

uma escala Likert que variam entre 0, 1, 3, 5 e 7. Estes números expressam o nível 

de concordância sobre o quanto o critério avaliado torna um país mais atrativo para 

as exportações. Sendo: 0) Discordo totalmente; 1) Discordo parcialmente; 3) Critério 

indiferente; 5) Concordo e 7) Concordo totalmente. 

Em outras palavras, é através da MAP que se descobre o quão relevante cada 

critério pode ser na prospecção de mercados para uma organização particular, e, 

consequentemente, o quanto cada Ambiente representa nesta tomada de decisão. A 

MAP é a primeira referência do modelo quanto a seu ajustamento para as 

necessidades e limitações específicas de uma empresa. 
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Tabela 7 – MAP (Ambiente Econômico) 

7 5 3 1 0 

Concordo totalmente Concordo Indiferente 
Discordo 

parcialmente 
Discordo totalmente 

Este critério influencia na tomada de decisão para identificar um novo mercado internacional. 

 Ambiente Econômico       Avaliação 

Estabilidade econômica        4 

Crescimento e desenvolvimento do mercado        3 

Intensidade econômica e mercadológica        3 

Consumo do mercado        4 

Liberdade econômica        1 

Soma das preferências no Ambiente Econômico 15 

Fonte: Autoria própria 

 

Seguinte, apresenta-se a Matriz de Avaliação dos Critérios (MAC, Tabela 8), 

parte do modelo onde informações de bancos de dados reais são impressas. Por 

serem oriundos de bancos de dados factuais, estes dados não são resultados da 

elicitação de preferências, mas sim da atual situação do país destino naquele critério 

segundo organizações estatísticas confiáveis. 

 

Tabela 8 – MAC (Ambiente Econômico)  

Ambiente Econômico   
Argentin

a 
Austráli

a 
Chile 

Colômbi
a 

Egito 
E. 

Árabes 

Estabilidade econômica 4,1  5,6  5,6  5,5  2,8  6,5  

Crescimento e desenvolvimento do mercado 58  44  53  66  56  65  

Intensidade econômica e mercadológica 74  65  58  43  78  80  

Consumo de mercado 60  68  39  25  57  56  

Liberdade econômica 38  78  75  56  30  44  

Fonte: Autoria própria 

 

Sugere-se que o Analista mostre a Tabela 8 ao(s) decisor(es). O fazendo, cria-

se o entendimento de que suas preferências serão relacionadas às alternativas por 

meio da pontuação de cada país em critério.  

Observando as Tabelas 11 e 12, a Argentina, por exemplo, possui uma 

avaliação de 4,1 pontos no critério “Estabilidade econômica” segundo o banco de 

dados Global Competitiveness Report (Relatório de Competitividade Global). O 

Decisor concorda que este critério torna um país mais atrativo do que outro. A 

“Liberdade Econômica” da Austrália apresenta 78 pontos em uma escala de 100, 

segundo o índice Economic Freedom (Liberdade Econômica). Entretanto, o decisor 

discorda totalmente que uma boa pontuação neste critério torne a Austrália, ou 

qualquer outro país, um mercado mais atrativo.  
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Analista e Decisor também irão notar que os critérios internos C3, C6, C7, 

C16, C17, C21 e C22, e os Ambientes 5 e 6, são avaliações subjetivas, não oriundas 

de banco de dados, e, portanto, estão em branco.  

Novamente o decisor será elicitado e deverá inferir sobre o comportamento 

de cada país baseando-se em fontes específicas daquela indústria (tais como a rede 

de relacionamentos daquela empresa com o país analisado, a existência de acordos 

comerciais do Brasil, a motivação da empresa para crescimento naquele país). 

 O decisor também será entrevistado sobre a visão estratégica da empresa, 

sua capacidade em se comunicar no idioma do país estrangeiro, a habilidade em lidar 

com diferenças culturais sobre seu produto, entre outros. Devem-se pensar nas 

especificidades do mercado de cada país destino e nas condições existentes no 

momento da aplicação que capacitem a empresa a lidar com tais subjetividades. 

O Analista deve apresentar o critério ao Decisor, e ajudá-lo a orientar sua 

avaliação de acordo com a descrição no cabeçalho de cada tabela. Ao total, são 15 

critérios subjetivos, representados pelas seguintes Tabelas 9 e 10.  

 

Tabela 9 – MAC para critérios subjetivos (Semelhança de mercado) 

Este critério mensura o nível de conformidade com o mercado brasileiro, ou seja, o quão parecido 
este mercado é em comparação ao Brasil. 
Semelhança de mercado   
3 – Pouco Semelhante -----------------------1 – Indiferente ---------------------- 5 – Muito semelhante 

Angola 3   Egito  3  Paraguai 3 

Argentina 1   Emirados Árabes  5  Peru 5 

Austrália 5   Índia 1  Rússia 3 

Chile 1   Marrocos 3  Uruguai 1 

Colômbia 3   Moçambique 5  Venezuela 3 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 10 – MAC (Motivação para crescimento e reputação) 
Este critério mensura o nível de motivação para crescimento e reputação da empresa  
no país-destino. 

Motivação para crescimento e reputação   
3 – Pequena Motivação -----------------------1 – Indiferente ---------------------- 5 – Grande motivação 

Angola 1   Egito  3  Paraguai 1 

Argentina 1   Emirados Árabes  1  Peru 3 

Austrália 3   Índia 5  Rússia 5 

Chile 5   Marrocos 3  Uruguai 1 

Colômbia 3   Moçambique 5  Venezuela 3 

Fonte: Autoria própria 

Por exemplo, é possível observar nas respostas que o Decisor acredita que 

os Emirados Árabes são o país que apresentam maior conformidade com o mercado 

brasileiro no produto que deseja negociar no exterior. A Argentina apresenta a menor 

semelhança. Por outro lado, quanto à motivação da empresa para crescimento e 
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reputação, apresenta-se que a Argentina é o país que empresa apresenta maior 

índice, e os Emirados Árabes apresentam índice de indiferença. 

 

3.4.4 Entendendo o Processo de Normalização 

 

Preenchida por completo, a MAC passa pelo processo de normalização.  Uma 

vez que cada critério é mensurado em escalas diferentes, a Matriz de Normalização 

(MN) foi construída. A Tabela 11 apresenta os resultados dos critérios em cada país, 

mas agora dispostos em valores de 0 a 1, sendo 0 o menor compromisso daquele 

país para com aquele critério, seguindo a fórmula: 

 

 

 

 

Xi → Valor normatizado do critério i; 

Ri        → Valor atribuído ao critério i na MAC; 

Rmin   → Valor mínimo encontrado na matriz do critério a ser normatizado; 

Rmax   → Valor máximo encontrado na matriz do critério a ser normatizado; 

 

Tabela 11 – Matriz de Normalização de Valores (MN; Ambiente Econômico) 

Ambiente Econômico   Argentina Austrália Chile Colômbia Egito E. Árabes 

Estabilidade econômica 0,35 0,76 0,76 0 0 1 

Crescimento e desenvolvimento do mercado 0,38 0 0,24 0,59 0,32 0,57 

Intensidade econômica e mercadológica 0,88 0,69 0,54 0,23 0,96 1 

Consumo de mercado 0,81 1 0,33 0 0,74 0,72 

Liberdade econômica 0,26 1 0,94 0,59 0,11 0,37 

Fonte: Autoria própria 

 
Como se pode observar, os Emirados Árabes apresentam melhor resultado 

no critério “Estabilidade Econômica”, e, opostamente, Colômbia e Egito apresentam 

piores avaliações neste critério.  

Os valores que serão transcritos no método ELECTRE II são as somas de 

cada um dos valores normalizados. Posteriormente, estes valores são relacionados à 

soma das avaliações destacadas na Tabela 7 (uma vez que ela avalia a relevância 

de cada Ambiente para a problemática IMS). 

 

  Ri  - Rmin 

   Rmax  -   Rmin 

 

  Xi  = 
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Em resumo, este capítulo apresentou a Metodologia em duas etapas. A 

primeira, através das subseções 3.1, 3.2 e 3.3, se refere aos procedimentos de 

construção do modelo.  

Na segunda, exposta no item 3.4, mostra-se como se configura a aplicação 

do modelo. Em termos sucintos o modelo deve desenvolver a seguinte sequência: 

 

1) Analista e Decisor avaliam a relevância de cada critério para a 

escolha de um novo mercado. O Decisor concorda ou discorda do quanto 

cada critério interfere em sua decisão de escolha de um país-destino para 

exportações. É feita a construção da MAP. 

 

2)  Cada país é avaliado segundo bancos de dados mundiais ou 

pontuações subjetivas do Decisor. Construção da MAC. O Analista pode 

previamente inserir dados extraídos dos relatórios e mais tarde, juntamente 

ao Decisor, elicitar seus entendimentos de avaliações subjetivas e 

acrescentar na MAC. 

 

3) MAC tem seus valores normalizados. Composição da MN. Uma vez 

que os relatórios e a avaliação do Decisor possuem escalas diversas, a 

normalização de valores é o procedimento que permite, precisamente, 

identificar as alternativas que apresentam melhores resultados em cada 

critério. 

 

4) MAP e MN se relacionam por meio dos axiomas do método 

ELECTRE II.  A relevância de cada critério para o Decisor é relacionada 

com os valores normalizados da avaliação de cada país em cada um de 

tais critérios. Esta relação é feita por meio do método ELECTRE II, o qual 

utiliza o conceito de concordância e discordância para comparar par a par 

às alternativas.  

5) Ordenação final das alternativas. Determina-se a ordenação das 

alternativas que “vencem” as outras na relação “pontuação do critério” 

versus “relevância deste critério”. Esta comparação é exposta através de 

dois rankings: sobreclassificação forte e fraca. O critério de desempate das 

alternativas é a soma, aos valores finais de cada alternativa, de suas 
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pontuações nos Ambientes Econômicos e Indicadores Específicos da 

Empresa. 
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4  APLICAÇÃO DO MODELO EM UMA EMPRESA DO SUL DO BRASIL 

Neste capítulo o modelo é aplicado em um cenário industrial, atendendo aos 

objetivos específicos desta pesquisa. Ainda, este capítulo procura esclarecer 

possíveis dúvidas sobre os princípios do modelo, bem como sobre como pode ser 

reaplicado em outros cenários. Também é possível comparar o modelo com outros 

métodos já utilizados, seja na própria na empresa objeto do estudo ou em demais 

organizações.  

Em uma aplicação multicritério é comum que existam atores participantes no 

processo. Nesta, existirão dois, como apresentado nos capítulos anteriores: um 

Decisor e um Analista, sendo o primeiro uma pessoa apta a fazer inferências sobre 

prospecção de mercados no exterior, e o segundo alguém capaz de compreender e 

executar métodos MCDA; aqui, o próprio autor. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E DO DECISOR 

 

Localizada na região sul do Brasil, a empresa estudada neste documento é 

uma grande exportadora de produtos de borracha e suas obras. Quanto às operações 

de mercado internacional, a organização possui um departamento específico de 

comércio exterior, responsável pelas atividades de exportação. No que se refere às 

importações, conta com um departamento de compras. Por questões internas, a 

empresa optou por não ser identificada nesta dissertação. 

Quanto ao decisor, trata-se de um colaborador do departamento de comércio 

exterior, responsável por atividades de planejamento e execução das exportações de 

uma das unidades da empresa. É válido observar que aplicações com diferentes, ou 

ainda mais de um decisor, podem apresentar variações. 

 

 

4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

A seleção de alternativas no MAPA da ApexBrasil (Figura 10) é o primeiro 

procedimento a ser adotado no modelo, e tem como fim filtrar os países que 
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apresentam oportunidades que estão em acordo com o PNE Brasil. Quando um país-

destino está em acordo com planejamentos estratégicos no âmbito nacional é natural 

que haja vantagens em comparação aos demais. Em termos práticos, isso quer dizer 

que as alternativas se tornam mais tangíveis e presumivelmente mais atrativas para 

exportações futuras. 

No site do MAPA, a Figura 10 foi construída através da filtragem de 

oportunidades pela sequência “Produto”, “Demais produtos de borracha e suas obras”, 

“Mundo”. O sistema MAPA está disponível através da página online da ApexBrasil. 

Observa-se que os mercados selecionados no MAPA são, em sua maioria, 

mercados em recuperação. Isso significa dizer que Angola, Argentina, Chile, 

Colômbia, Moçambique, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela são países nos quais 

a exportação de borracha brasileira não está consolidada e, ainda, vem reduzindo sua 

participação nesses mercados, perdendo espaço para os concorrentes ao longo dos 

anos. 

Ainda, segundo o Decisor, dois mercados desta seleção já são destinos para 

as exportações da empresa. Entretanto, para os fins da pesquisa, o Analista não foi 

informado quais seriam tais mercados, de forma que fosse possível comparar os 

resultados ao final da aplicação. 

 

Figura 10 – Seleção de alternativas 

 
Fonte: MAPA ApexBrasil (2017) 
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4.3 AVALIAÇÃO DE PREFERÊNCIAS 

 

Em sequência, o Decisor foi elicitado quanto suas preferências sobre a 

relevância de cada critério na decisão de identificar um novo mercado internacional, a 

fim de compor a Matriz de Avaliação de Preferências (MAP), exposta na Tabela 12. A 

relevância de cada critério expõe o quanto o decisor concorda que determinado 

critério contribui na decisão final de escolher um destino para a exportação. Utiliza-se, 

assim, a escala de Likert. 

 

Tabela 12 – Aplicação: MAP 

7 5 3 1    0 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente 
Discordo 

parcialmente 
Discordo totalmente 

Ambiente econômico Avaliação 

Estabilidade econômica 5 

Crescimento e desenvolvimento do mercado 7 

Intensidade econômica e mercadológica 5 

Consumo do mercado 5 

Liberdade econômica 7 

Potencial de mercado a longo-prazo 7 

Acordos comerciais 7 

Barreiras comerciais 3 

Incentivos de investimentos, vantagens fiscais 5 

Fatores de risco financeiro 5 

Ambiente sociocultural Avaliação 

Distância cultural, distância psíquica 0 

Distância de idioma, comunicação 5 

Nível de educação 0 

Taxa de alfabetização 0 

Indicadores específicos da empresa, setor e produto Avaliação 

Panorama competitivo       5 

Receptividade do cliente, potencial de demanda   7 

Valores pessoais e sociais dos consumidores   0 

Orientação estratégica da empresa     5 

Rede de relacionamentos       3 

Experiência de exportação da empresa     3 

Motivação para crescimento e reputação     5 

Fonte: Autoria própria 
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4.4 AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

Até este momento do modelo, as alternativas de mercados possíveis foram 

selecionadas e o Decisor avaliou o quão importante julga cada critério em sua decisão 

final de escolha. Imagine-se escolhendo um carro novo: você possui alguns modelos 

disponíveis em uma concessionária (esses são as alternativas); um critério, por 

exemplo, é o conforto de cada modelo, ou um opcional, como ar condicionado. 

Neste momento, o modelo apresenta uma “nota” em cada alternativa segundo 

cada critério. No exemplo da escolha de um carro, a alternativa a possui “baixo” 

conforto, a alternativa b “médio” conforto, e a alternativa c, “alto”. 

Na aplicação, a Matriz de Avaliação de Critérios (MAC) é construída. Ela 

expõe numericamente o comportamento de cada critério de IMS em cada país-

destino. Naturalmente, nem todos os critérios são oriundos de banco de dados, 

portanto, novamente, utiliza-se a escala psicométrica de Likert. Assim, a avaliação de 

tais critérios se fundamenta em análises internas da indústria e da experiência do 

Decisor. Em conjunto com a formatação do modelo, transforma-se o subjetivo em 

números. 

A leitura da definição de cada critério é a forma mais adequada para que 

Analista e Decisor reflitam acerca do um deles, e quantifiquem a opinião do Decisor 

sobre seus comportamentos para cada país-destino.  

As avaliações de critérios subjetivos estão expressas nas Tabelas 13 a 27. 

Elas, junto às avaliações provenientes de bancos de dados mundiais, irão compor a 

MAC final (Tabela 28). 

 

Tabela 13 – Aplicação: MAC Tamanho do mercado 

Este critério mensura o tamanho do mercado para os produtos a serem exportados no país destino. 
Segundo uma interpretação geral da empresa e dados dessa indústria, o mercado neste país é: 

Tamanho do mercado 
1 - Pequeno ------------------------- 3 - Médio ------------------------- 5 - Grande 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 3      

Chile 5   Uruguai 3      

Colômbia 1   Venezuela 1      

Cuba 1            

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 14 – Aplicação: MAC Semelhança do mercado 

Este critério mensura o nível de conformidade com o mercado brasileiro, ou seja, o quão parecido 
este mercado é em comparação ao Brasil. Segundo sua percepção, o mercado é: 

Semelhança de mercado 
1 - Pouco semelhante    --------------    3 - Indiferente   ------------   5 - Semelhante 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 3      

Bolívia 1   Peru 3      

Chile 5   Uruguai 3      

Colômbia 3   Venezuela 1      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 15 – Aplicação: MAC Recursos humanos 

Este critério mensura a disponibilidade de recursos humanos da empresa no país-destino neste 
momento. Segundo dados da empresa, a estrutura de Recursos Humanos é: 

Recursos humanos 
1 - Inexistente (ou muito pequena)   --------------    3 - Média    ---------------    5 - Grande 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 3   Venezuela 1      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 16 – Aplicação: MAC Potencial de mercado a longo-prazo 

Este critério avalia o potencial do país-destino em ser um mercado de longo-prazo (por mais de três 
anos) com a empresa. Assim, a opção que melhor expressa este critério é: 

Potencial de mercado a longo-prazo 
1 - Pouco potencial  ------  3 - Potencial regular ------  5 - Muito potencial 

Angola 3   Moçambique 3      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 5      

Chile 3   Uruguai 5      

Colômbia 3   Venezuela 1      

Cuba 1            

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 17 – Aplicação: MAC Acordos comerciais 

Este critério mensura a existência de acordos comerciais com o país-destino e se eles podem 
favorecer o produto exportado, ou mesmo a empresa em seu setor. Assim, a opção que melhor se 
apresenta sobre os acordos brasileiros com este país é: 

Acordos comerciais             
1 - Não existente  ----- 3 - Existente, mas não (ou pouco) favorece 5 ----- Existente e favorece 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 3      

Bolívia 1   Peru 3      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 3   Venezuela 1      

Cuba 1            

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 18 – Aplicação: MAC Distância cultural e psíquica 

Este critério mensura a distância cultural e psíquica do país-destino em relação ao Brasil. Assim, para 
o decisor, a melhor opção que expressa essa distância é: 

Distância cultural e psíquica           

1 - Distante ----- 3 - Indiferente (Nem tão distante e nem tão semelhante) ----- 5 - Semelhante 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 3   Peru 3      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 3      

Cuba 1            

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 19 – Aplicação: MAC Distância de idioma, comunicação 

Este critério avalia a distância linguística do país em relação aos idiomas nos quais a empresa está 
capacitada a se comunicar. Assim, a comunicação neste país pode ser: 

Distância de idioma, comunicação 

1 - Difícil ---------------- 3 - Comum (nem fácil, nem difícil) ---------------- 5 - Fácil 

Angola 5   Moçambique 5      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 5   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 5      

Cuba 5           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 20 – Aplicação: MAC Panorama competitivo 

Este critério mensura o quão competitiva a empresa é no país destino no momento atual. Deve-se 
refletir sobre a estrutura da empresa já existente neste país. Assim, pode-se considerar que a empresa:  
Panorama competitivo           

1 - Não está neste país ----- 3 - É consideravelmente competitiva ----- 5 - É muito competitiva 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 3   Paraguai 3      

Bolívia 1   Peru 1      

Chile 1   Uruguai 1      

Colômbia 1   Venezuela 1      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 

  

Tabela 21 – Aplicação: MAC Aceitação do consumidor 

Este critério avalia a aceitação do consumidor quanto ao produto exportável. Assim, para a empresa:  
Aceitação do consumidor, potencial de demanda       

1 - Pequeno potencial ---------- 3 -Médio potencial --------- 5 - Grande potencial 

Angola 5   Moçambique 5      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 3   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 3      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 22 – Aplicação: MAC Valores sociais e pessoais do consumidor 

Este critério mensura os valores do consumidor quanto ao produto. O produto poderia ser facilmente 
comercializado no país segundo as práticas culturais, sociais e religiosas? 

Valores sociais e pessoais do consumidor         

1 - Não ------- 3 - Sim, mas precisaria de ajustes consideráveis -------- 5 - Sim 

Angola 5   Moçambique 5      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 5   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 5      

Cuba 5           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 23 – Aplicação: MAC Orientação estratégica da empresa 

Este critério avalia o país-destino segundo estratégias de longo-prazo. Assim, explorar mercados neste 
país já faz parte do plano estratégico da empresa? 
Orientação estratégica da empresa         

1 - Não --------- 3 - Não, mas este mercado pode ser promissor -------- 5 - Sim 

Angola 5   Moçambique 5      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 5   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 5      

Cuba 5           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 24 – Aplicação: MAC Rede de relacionamentos 

Este critério se refere aos relacionamentos já existentes no país-destino que possam favorecer a 
empresa. Assim, a opção que melhor ilustra a rede de relacionamentos é: 
Rede de relacionamentos           

1 - Nenhum relacionamento  3 - Relacionamentos simples   5 - Relacionamentos estratégicos 

Angola 3   Moçambique 3      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 3      

Chile 3   Uruguai 1      

Colômbia 1   Venezuela 1      

Cuba 1            

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 25 – Aplicação: MAC Barreiras relacionadas à própria empresa 

Este critério avalia as limitações da própria empresa quanto possíveis negociações no país destino, 
como, por exemplo, contratos de não concorrência. Quaisquer motivos internos que dificultem a 
exportação neste país devem ser ponderados. Assim: 

Barreiras relacionadas à própria empresa         
1 – Existe  --  3 - Existem impedimentos em outro setor  --  5 - Não existe nenhum impedimento 

Angola 5   Moçambique 5      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 5   Peru 5      

Chile 5   Uruguai 5      

Colômbia 5   Venezuela 5      

Cuba 5           

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 26 – Aplicação: MAC Motivação para crescimento e reputação 

Este critério avalia a motivação da empresa para crescimento futuro no país-destino, seja por meio de 
quaisquer atividades. Assim, a opção que melhor ilustra este critério é: 
Motivação para crescimento e reputação         

1 - Pouca motivação ------------ 3 - Motivação razoável  ------------- 5 - Grande motivação 

Angola 1   Moçambique 3      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 1      

Chile 1   Uruguai 1      

Colômbia 1   Venezuela 1      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 27 – Aplicação: MAC Incentivos de investimentos 

Este critério avalia existência de incentivos de investimentos ou fiscais com o setor/produto referente 
à exportação. Assim, quanto a estes incentivos: 
Incentivos de investimentos, incentivos fiscais         

1 - São inexistentes ----- 3 - Existem, mas são de difícil acesso ---- 5 - Existem e são acessíveis 

Angola 1   Moçambique 1      

Argentina 5   Paraguai 5      

Bolívia 1   Peru 3      

Chile 3   Uruguai 5      

Colômbia 1   Venezuela 5      

Cuba 1           

Fonte: Autoria própria 

 

Como citado, as reflexões produzidas pela elicitação do decisor acerca dos 

critérios subjetivos são adicionadas aos resultados dos demais critérios IMS na Tabela 

28. É importante ressaltar que, em função de cada critério ser extraído de diferentes 

relatórios mundiais, não existe uma escala única nesse objeto. 

Outra nota importante é que os relatórios não apresentam resultados em 

determinados países, em particular aqueles que possuem dados mais restritos ao 

mercado interno, como Cuba. Nesta aplicação isso aconteceu na Angola nos critérios 

C11, C12, C13, C14, C15, C16 e C23; Bolívia, em C12, C13, C14, C15, C16 e C23; 

Cuba, nos critérios C2, C3, C4, C7, C8, C10, C11, C23 e C24; e Moçambique, em 

C12, C13, C14, C15 e C16. Para contornar esse problema, os critérios foram avaliados 

com a mesma nota da pior alternativa. 
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Tabela 28 – Aplicação: MAC final 
(continua) 

 Avaliação das Alternativas 
 Ambiente demográfico   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C1 
Idade da população e segmentos de gênero 

(Idade Média da População em anos) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C2 
Distribuição de renda 
(Coeficiente de Gini)   

42,7 44,5 56,3 52,1 55,9 56,3 45,7 52,4 48,1 45,3 44,8 

C3 
Infraestrutura  

(Índice do Global Competitiveness Report)   
2 3,6 3,1 4,6 3,7 2 2,4 2,7 3,5 4,4 2,6 

C4 
Tamanho do mercado 

(Índice do Global Competitiveness Report)   
3,8 5 3,4 4,6 4,8 3 3 3,3 4,4 3,4 4,7 

C5 
Distância geográfica/física 

(Distância entre capitais em quilômetros) 
6930 1320 2100 2200 4220 6360 8165 745 3175 1225 4360 

C6 
Semelhança de mercado 

(Elicitação, Likert)   
1 5 1 5 3 1 1 3 3 3 1 

C7 
Recursos humanos 

(Elicitação, Likert)   
1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 1 

 Ambiente político   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C8 
Clima e estabilidade política  
(Índice Market Potential Index) 

0,7 5,6 6,2 4,9 3,6 10,3 6,2 1,1 7,4 0,2 10,3 

C9 
Risco do país 

(Índice do Global Competitiveness Report)  
6 17 5 69 4 7 7 5 3 3 7 

C10 
Corrupção  

(Índice do Global Competitiveness Report)  
16,5 11,2 15,7 1,3 15,5 20 14,8 18,7 14,1 0 8,5 

 Ambiente econômico   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C11 
Estabilidade econômica 

(Índice do Global Competitiveness Report) 
2,9 4,1 4,8 5,6 5,5 2,9 3,7 5,1 5,9 4,3 2,9 

C12 
Crescimento e desenvolvimento do mercado 

(Índice Market Potential Index) 
44 58 44 54 44 54 44 68 82 53 47 

C13 
Intensidade econômica e mercadológica 

(Índice Market Potential Index) 
37 74 37 58 44 37 37 50 45 62 56 

C14 
Consumo de mercado 

(Índice Market Potential Index) 
25 60 25 40 25 48 25 38 45 56 54 

C15 
Liberdade econômica 

(Índice Market Potential Index) 
1 38 1 76 56 1 1 49 58 66 13 

C16 
Potencial de mercado a longo prazo 

(Índice Market Potential Index) 
87 53 87 44 70 87 87 68 40 49 83 

C17 
Acordos comerciais 

(Elicitação, Likert) 
1 5 1 5 3 1 1 3 3 5 1 
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Tabela 28 – Aplicação: MAC final 
(conclusão) 

C18 
Barreiras comerciais 

(Elicitação, Likert) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C19 
Incentivos de investimento, vantagens fiscais 

(Elicitação, Likert) 
1 5 1 3 1 1 1 5 3 5 5 

C20 
Fatores de risco financeiro 

(Índice do Global Competitiveness Report) 
2,5 1 3,4 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ambiente sociocultural   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C21 
Distância cultural, distância psíquica 

(Elicitação, Likert) 
1 5 3 5 5 1 1 5 3 5 3 

C22 
Distância de idioma, comunicação 

(Elicitação, Likert)  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C23 
Nível de educação 

(Índice do Global Competitiveness Report)  
0,602 0,783 0,602 0,746 0,602 0,602 0,372 0,587 0,664 0,712 0,682 

C24 
Taxa de alfabetização 

(Taxa de Educação Global Unesco)  
3,4 3,3 4,3 3 3,2 2 2,1 2 2,2 3,4 3 

Indicadores específicos da empresa/setor/produto  Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C25 
Panorama competitivo 

(Elicitação, Likert) 
1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

C26 
Receptividade do cliente, potencial de demanda 

(Elicitação, Likert) 
5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 3 

C27 
Valores pessoais e sociais dos consumidores 

(Elicitação, Likert) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C28 
Orientação estratégica da empresa 

(Elicitação, Likert) 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C29 
Rede de relacionamentos 

(Elicitação, Likert) 
3 5 1 3 1 1 3 5 3 1 1 

C30 
Barreiras relacionadas à empresa 

(Elicitação, Likert) 
3 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 

C31 
Motivação para crescimento e reputação 

(Elicitação, Likert) 
1 5 1 1 1 1 3 5 1 1 1 

Fonte: Autoria própria 
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4.5 AXIOMAS E CÁLCULOS ELECTRE II 

 

A composição final da MAC encerra o processo de elicitação com Decisor e, respectivamente, inicia os cálculos específicos 

do método ELECTRE II. Para que os critérios possam compor o método, é necessário que a escala seja normalizada em números 

que variam de 0 a 1, sendo 0 a pior nota do país-destino naquele critério, e 1 a melhor. O meio normativo adotado para a construção 

da Matriz de Normalização (MN, Tabela 29) mensura a variação entre os valores máximos e mínimos da avaliação de cada critério. 

 

Tabela 29 – Aplicação: MN 
    (continua) 

 Avaliação das Alternativas 

 Ambiente demográfico   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C1 Idade da população e segmentos de gênero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C2 Distribuição de renda   1,00 0,87 0,00 0,31 0,03 0,00 0,78 0,29 0,60 0,81 0,85 

C3 Infraestrutura   0,00 0,62 0,42 1,00 0,65 0,00 0,15 0,27 0,58 0,92 0,23 

C4 Tamanho do mercado   0,40 1,00 0,20 0,80 0,90 0,00 0,00 0,15 0,70 0,20 0,85 

C5 Distância geográfica/física 0,06 0,17 0,92 0,82 0,80 0,53 0,24 0,00 1,00 0,67 0,94 

C6 Semelhança de mercado   0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 

C7 Recursos humanos   0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

 Ambiente político   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C8 Clima e estabilidade política 0,95 0,47 0,41 0,53 0,66 0,00 0,41 0,91 0,29 1,00 0,00 

C9 Risco do país   0,05 0,21 0,03 1,00 0,02 0,06 0,06 0,03 0,00 0,00 0,06 

C10 Corrupção   0,18 0,44 0,22 0,94 0,23 0,00 0,26 0,07 0,30 1,00 0,58 

 Ambiente econômico   Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C11 Estabilidade econômica 0,00 0,40 0,63 0,90 0,87 0,00 0,27 0,73 1,00 0,47 0,00 

C12 Crescimento e desenvolvimento do mercado 0,00 0,37 0,00 0,26 0,00 0,26 0,00 0,63 1,00 0,24 0,08 

C13 Intensidade econômica e mercadológica 0,00 1,00 0,00 0,57 0,19 0,00 0,00 0,35 0,22 0,68 0,51 

C14 Consumo de mercado 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00 0,66 0,00 0,37 0,57 0,89 0,83 

C15 Liberdade econômica 0,00 0,49 0,00 1,00 0,73 0,00 0,00 0,64 0,76 0,87 0,16 

Tabela 29 – Aplicação: MN 
(conclusão) 
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C16 Potencial de mercado em longo prazo 0,00 0,72 0,00 0,91 0,36 0,00 0,00 0,40 1,00 0,81 0,09 

C17 Acordos comerciais 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 

C18 Barreiras comerciais 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C19 Incentivos de investimento, vantagens fiscais 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 

C20 Fatores de risco financeiro 0,63 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ambiente sociocultural     Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C21 Distância cultural, distância psíquica 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,50 

C22 Distância de idioma, comunicação   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C23 Nível de educação   0,56 1,00 0,56 0,91 0,56 0,56 0,00 0,52 0,71 0,83 0,75 

C24 Taxa de alfabetização  0,61 0,57 1,00 0,43 0,52 0,00 0,04 0,00 0,09 0,61 0,43 

Indicadores específicos da 
empresa/setor/produto 

  Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

C25 Panorama competitivo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

C26 Receptividade do cliente, potencial de demanda 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 

C27 Valores pessoais e sociais dos consumidores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C28 Orientação estratégica da empresa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C29 Rede de relacionamentos 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 

C30 Barreiras relacionadas à empresa 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

C31 Motivação para crescimento e reputação 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 30 – Aplicação: MN final 

  Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

Ambiente demográfico 2,57 6,41 2,44 5,91 4,11 1,24 1,93 4,21 5,05 5,37 3,44 

Ambiente político 1,17 1,12 0,65 2,47 0,90 0,06 0,73 1,01 0,58 2,00 0,64 

Ambiente econômico 1,63 6,99 2,63 6,57 3,65 1,92 1,27 5,63 6,55 6,94 3,67 

Ambiente sociocultural 2,17 3,57 3,06 3,34 3,08 1,56 1,04 2,52 2,30 3,44 2,69 

Indicadores específicos da empresa/setor/produto  4,00 7,00 2,50 3,50 3,00 2,00 4,00 7,00 3,50 3,00 2,50 

TOTAL 11,53 25,07 11,28 21,80 14,75 6,78 8,97 20,37 17,98 20,74 12,93 

Fonte: Autoria própria 
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A Tabela 30 apresenta a soma dos valores normalizados na Tabela 29 em 

cada Ambiente. Em outras palavras, a avaliação final de cada alternativa segundo 

seus ambientes de IMS em valores normalizados. Dessa maneira, é possível 

mensurar em termos presentes nos axiomas do método ELECTRE II o quão cada 

ambiente, e suas respectivas avaliações, interferem na decisão final de IMS.  

O passo seguinte é comparar as alternativas par a par, tendo como critério os 

resultados de cada uma em todos os ambientes. Este cálculo está diretamente 

relacionado à primeira percepção do Decisor sobre a relevância de cada critério em 

uma decisão de IMS, a qual foi mensurada no início do modelo (ver Tabela 12).  

Assim, se uma alternativa “domina” a outra neste ambiente, a soma relativa 

deste ambiente é inserida no modelo. Se “é dominada”, o valor considerado é zero. 

Os valores de cada ambiente em cada alternativa (Tabela 30) foram inseridos na 

matriz que apresenta esta comparação par a par (Tabela 31) nas primeiras linhas, 

vertical e horizontal, identificadas em negrito e destaque. É por este meio que o 

ELECTRE pondera a relevância dos critérios; de forma resumida, é comparando as 

alternativas par a par que o método afirma que uma é melhor do que a outra naquilo 

que o Decisor julga relevante. Além disso, o método diz exatamente o quão melhor é 

aquela alternativa, uma vez que considera, numericamente, a relevância de todos os 

critérios de comparação em cada Ambiente. 
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Tabela 31 – Aplicação: Comparação par a par 
(continua) 

  0,22 0,26 0,22 0,27 0,28 0,18 0,22 0,21 0,28 0,26 0,27 

 Ambiente demográfico Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

0,22 Angola 0,092 0,000 0,092 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 

0,26 Argentina 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 

0,22 Bolívia 0,000 0,000 0,092 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 

0,27 Chile 0,092 0,092 0,092 0,092 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,092 0,092 

0,28 Colômbia 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,000 0,092 0,092 

0,18 Cuba 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,22 Moçambique 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 

0,21 Paraguai 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 

0,28 Peru 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

0,26 Uruguai 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,092 0,000 

0,27 Venezuela 0,092 0,092 0,092 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,000 0,092 0,092 

    

  0,10 0,04 0,06 0,11 0,06 0,01 0,08 0,05 0,03 0,10 0,05 

 Ambiente político Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

0,10 Angola 0,160 0,160 0,160 0,000 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

0,04 Argentina 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 

0,06 Bolívia 0,000 0,160 0,160 0,000 0,000 0,160 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 

0,11 Chile 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

0,06 Colômbia 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 

0,01 Cuba 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,08 Moçambique 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,000 0,160 

0,05 Paraguai 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 

0,03 Peru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 

0,10 Uruguai 0,000 0,160 0,160 0,000 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

0,05 Venezuela 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,160 0,000 0,160 
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Tabela 31 – Aplicação: Comparação par a par 

(continua) 

  0,14 0,28 0,23 0,30 0,25 0,28 0,14 0,28 0,36 0,33 0,28 

 Ambiente econômico Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

0,14 Angola 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,28 Argentina 0,471 0,471 0,471 0,000 0,471 0,000 0,471 0,471 0,000 0,000 0,000 

0,23 Bolívia 0,471 0,000 0,471 0,000 0,000 0,000 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,30 Chile 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,000 0,000 0,471 

0,25 Colômbia 0,471 0,000 0,471 0,000 0,471 0,000 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,28 Cuba 0,471 0,471 0,471 0,000 0,471 0,471 0,471 0,471 0,000 0,000 0,000 

0,14 Moçambique 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,28 Paraguai 0,471 0,000 0,471 0,000 0,471 0,000 0,471 0,471 0,000 0,000 0,000 

0,36 Peru 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 

0,33 Uruguai 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,000 0,471 0,471 

0,28 Venezuela 0,471 0,471 0,471 0,000 0,471 0,471 0,471 0,471 0,000 0,000 0,471 

   

  0,19 0,14 0,27 0,15 0,21 0,23 0,12 0,12 0,13 0,17 0,21 

 Ambiente sócio cultural Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

0,19 Angola 0,042 0,042 0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,000 

0,14 Argentina 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,000 0,000 

0,27 Bolívia 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

0,15 Chile 0,000 0,042 0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,000 0,000 

0,21 Colômbia 0,042 0,042 0,000 0,042 0,042 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

0,23 Cuba 0,042 0,042 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

0,12 Moçambique 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,12 Paraguai 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,042 0,000 0,000 0,000 

0,13 Peru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,000 0,000 

0,17 Uruguai 0,000 0,042 0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,000 

0,21 Venezuela 0,042 0,042 0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
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Tabela 31 – Aplicação: Comparação par a par 

(conclusão) 

  0,35 0,28 0,22 0,16 0,20 0,29 0,45 0,34 0,19 0,14 0,19 

 
Indicadores específicos 
do setor e produto 

Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

0,35 Angola 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,000 0,235 0,235 0,235 0,235 

0,28 Argentina 0,000 0,235 0,235 0,235 0,235 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 

0,22 Bolívia 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 

0,16 Chile 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 

0,20 Colômbia 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 

0,29 Cuba 0,000 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 

0,45 Moçambique 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

0,34 Paraguai 0,000 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,000 0,235 0,235 0,235 0,235 

0,19 Peru 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 0,235 

0,14 Uruguai 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 

0,19 Venezuela 0,000 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235 0,235 

Fonte: Autoria própria 

 

O termo “dominância” é recorrente nos métodos ELECTRE. A comparação par a par se estende para as próximas matrizes 

(Tabelas 32 e 33), nas matrizes de “Concordância” e “Discordância”. Elas medem a vantagem e a desvantagem relativa de cada 

alternativa sobre as demais, ou seja, o quão, exatamente, uma é mais, ou menos, vantajosa do que a outra. 

Essas matrizes configuram a sobreclassificação das alternativas (para mais detalhes, ver p. 34). Em termos gerais, 

sobreclassificar é calcular o “somatório dos pesos dos critérios nos quais ‘a’ é melhor do que ‘b’ e o somatório dos pesos dos critérios 

nos quais ‘b’ é melhor do que ‘a’” (ALMEIDA, 2013, p.110). As sobreclassificações fortes e fracas, respectivamente, serão 

apresentadas no capítulo seguinte, na Tabela 34. 
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Tabela 32 – Aplicação: Matriz Concordância 

 Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

Angola 1,000 0,160 0,487 0,235 0,395 0,529 1,000 0,160 0,395 0,235 0,395 

Argentina 0,840 1,000 1,000 0,840 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,840 1,000 

Bolívia 0,513 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,605 0,042 0,202 0,000 0,437 

Chile 0,765 0,160 1,000 1,000 1,000 1,000 0,765 0,765 1,000 0,487 1,000 

Colômbia 0,605 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,765 0,042 0,202 0,235 0,529 

Cuba 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,513 0,000 0,000 0,000 0,000 

Moçambique 0,235 0,000 0,395 0,235 0,235 0,487 1,000 0,000 0,395 0,235 0,395 

Paraguai 0,840 0,235 0,958 0,235 0,958 1,000 1,000 1,000 0,437 0,235 0,958 

Peru 0,605 0,000 0,798 0,235 0,798 1,000 0,605 0,563 1,000 0,235 0,798 

Uruguai 0,765 0,160 1,000 0,513 1,000 1,000 0,765 0,765 0,765 1,000 1,000 

Venezuela 0,605 0,000 0,798 0,000 0,471 1,000 0,605 0,042 0,202 0,000 1,000 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 33 – Aplicação: Matriz Discordância 
 Angola Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Moçambique Paraguai Peru Uruguai Venezuela 

Angola 0,000 0,767 0,250 0,709 0,290 0,042 0,000 0,574 0,705 0,761 0,292 

Argentina 0,022 0,000 0,000 0,548 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,000 

Bolívia 0,214 0,643 0,000 0,736 0,261 0,000 0,214 0,643 0,560 0,617 0,156 

Chile 0,071 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,500 0,000 0,052 0,000 

Colômbia 0,143 0,571 0,000 0,634 0,000 0,000 0,143 0,571 0,415 0,471 0,002 

Cuba 0,450 0,806 0,421 0,975 0,448 0,000 0,286 0,714 0,662 0,785 0,343 

Moçambique 0,316 0,819 0,566 0,760 0,572 0,145 0,000 0,625 0,756 0,812 0,462 

Paraguai 0,067 0,343 0,150 0,593 0,157 0,000 0,000 0,000 0,132 0,402 0,047 

Peru 0,238 0,500 0,214 0,764 0,220 0,000 0,071 0,500 0,000 0,574 0,110 

Uruguai 0,143 0,571 0,000 0,190 0,000 0,000 0,143 0,571 0,071 0,000 0,000 

Venezuela 0,217 0,643 0,104 0,743 0,110 0,000 0,214 0,643 0,413 0,552 0,000 

Fonte: Autoria própria 
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5  RESULTADOS 

Os resultados da aplicação do modelo são expostos neste capítulo. Da 

mesma forma, na subseção 5.2, outros resultados dos principais métodos de IMS 

existentes (OZTURK, 2015; GOULD, 2002; PAPADOPOULOS, 2002), que 

respaldaram a construção desta dissertação, são apresentados.  

Além de demonstrar o comportamento final do modelo proposto, este capítulo 

contribui com os objetivos específicos desta pesquisa, uma vez que todos os 

resultados serão comparados no Capítulo Conclusões. 

 

 

5.1 RESULTADOS DESTA APLICAÇÃO  

 

Os resultados da aplicação final se encontram na Tabela 34. A coluna 

“Ranking” ordena as alternativas da matriz segundo suas pontuações na coluna 

“Ajuste desempate” e as apresenta como uma relação dos melhores para os piores 

mercados. 

 

Tabela 34 – Resultado e ordenação das alternativas 

Alternativa Rs Rw Rm 
Ajuste 

desempate 
 Ranking Alternativa 

Angola 5 3 4,0 9,63  1º Argentina 

Argentina 1 11 6,0 19,99  2º Paraguai 

Bolívia 8 3 5,5 10,63  3º Peru 

Chile 1 9 5,0 15,07  4º Chile 

Colômbia 6 6 6,0 12,65  5º Uruguai 

Cuba 9 1 5,0 8,92  6º Colômbia 

Moçambique 7 1 4,0 9,27  7º Venezuela 

Paraguai 2 7 4,5 17,13  8º Bolívia 

Peru 4 7 5,5 15,55  9º Angola 

Uruguai 1 9 5,0 14,94  10º Moçambique 

Venezuela 6 3 4,5 10,67  11º Cuba 

Fonte: Autoria própria 

 

A coluna “Rs” representa a soma das preferências fortes de cada 

sobreclassificação, “Rw” a soma das sobreclassificações fracas e “Rm” a média de 

ambas. Tais colunas se referem aos axiomas e cálculos do método ELECTRE II. 
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A coluna “Ajuste desempate” se faz necessária para que as preferências 

sejam ainda mais assertivas, caso a pontuação dos países destino resultem em 

empates ou números demasiadamente aproximados. Foi escolhido que o desempate 

resulta da média das sobreclassificações somado às pontuações de cada país nos 

ambientes “Indicadores específicos da empresa/setor/produto” e “Econômico”, uma 

vez que estes expressam as necessidades mais específicas e ímpares de cada 

organização.   

 

 

5.2 RESULTADOS EM OUTROS ESTUDOS DE IMS  

 

Como destacado acima, três pesquisas serão apontadas nesta subseção. A 

Figura 11 exibe os resultados finais do método proposto por Ozturk (2015). A 

aplicação foi feita dentro de uma indústria de carnes exportadora, localizada na cidade 

de Atlanta, no estado americano da Geórgia. 

 

Figura 11 – Apresentação de resultados finais de IMS 

 
Fonte: Ozturk (2015) 

 

A pesquisa de Ozturk (2015) desenvolve uma IMS orientada para produtos. 

Nela, se constrói quadrantes que relacionam o crescimento de renda per capita 
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previsto para os anos de 2011-2020 (eixo y) com o crescimento previsto de gastos da 

população daquele país com carnes (ou nos demais produtos nela estudados; eixo x).  

Em outras palavras, é possível visualizar na Figura 11 que a tendência da 

população dos países presentes no primeiro quadrante, como Brasil, Rússia, Egito, 

China, entre outros, é consumir mais carnes ao passo que a renda per capita de suas 

famílias aumenta. 

Outras descobertas relevantes na construção do modelo desta dissertação 

foram feitas por Gould (2002). Os resultados da investigação de IMS neste estudo são 

expostos por meio da construção de conjuntos menores, denominados clusters. Ao 

total, são dez deles (os quais iremos chamar de c1, c2, ... , c10) e cada cluster é 

formado por um agrupamento de possíveis países-destino. 

Cada cluster é relacionado a um objetivo de investigação de IMS, em 

diferentes níveis de detalhamento da IMS. Assim, c1, c2 e c3 estão inseridos no 

detalhamento “Apenas Mercados”, no qual o objetivo é identificar a atratividade de um 

mercado utilizando sete variáveis externas. Os clusters c4, c5 e c6 estão no nível 

“Organizações de Baixa Capacidade”, onde os países ali presentes são mercados 

atrativos para organizações que possuem menores conhecimentos sobre a atividade 

industrial e exportadora. Por fim, c7, c8, c9 e c10 estão no nível “Organizações de Alta 

Capacidade”, no qual os países neles presentes são mercados viáveis para empresas 

com conhecimento efetivo na atividade exportadora (Quadro 4). 

 

Nível de Detalhamento da 
Investigação de IMS Apenas 

Mercados  
Organizações de 
Baixa Capacidade 

Organizações de Alta 
Capacidade 

Tipo da Variável de IMS 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 

(g1) Consumo do Produto                     

(g2) Crescimento do Consumo 
do Produto                     

(g3) Principais Componentes 
Econômicos                     

(g4) Competição                     

(g5) Justiça Legal                     

(g6) Distância Cultural                     

(g7) Risco de Mercado                     

(g8) Idioma                     

(g9) SCA - Capacidades da 
Organização                     

(g10) Pesquisa de Mercado                     

(g11) Contatos                     

Quadro 4 - Resultados de IMS segundo Gould (2002) 
Fonte: Traduzido de Gould (2002)
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_________________ 
 
1 A: Áustria; AU: Austrália; B: Bélgica; D: Dinamarca; F: França; FI: Finlândia; G: Alemanha; I: Itália; 
J: Japão; N: Noruega; NL: Holanda; NZ: Nova Zelândia; P: Portugal; S: Suécia; SP: Espanha;  
UK: Reino Unido; US: Estados Unidos.    

O Quadro 4 demonstra também que os níveis de detalhamento das 

investigações de IMS de Gould (2002) são revelados pelas características dos 

critérios analisados. Pode se observar que para avaliar qualquer nível de IMS os 

critérios g1, ... , g7 são necessários. “Organizações de Baixa Capacidade” também 

consideram o g8 e “Organizações de Alta Capacidade” devem estar aptas a avaliar os 

critérios, além de todos os demais, os critérios g9, g10 e g11. 

A pesquisa de Gould (2002) também é orientada para produtos, e não para 

empresas exportadoras. Os resultados, nas palavras do autor, são “agregações dos 

melhores mercados” (GOULD, 2002, p. 247). Por exemplo, um dos produtos 

analisados é a lã. Neste trabalho, uma organização que analisa “Apenas Mercados” 

pode encontrar os melhores no cluster c3; já para “Organizações de Baixa 

Capacidade”, no c6. Para as “Organizações de Alta Capacidade”, no c10. 

Respectivamente, cada um destes conjuntos possuem 24, 10 e 27 diferentes 

possíveis mercados. 

Por fim, o trabalho de Papadopoulos (2002) constrói um método que busca o 

equilíbrio entre potencial de demanda e barreiras comerciais em diferentes países. 

Para validar o modelo, Canadá e China são escolhidos como exportadores; 17 países 

da OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) são as 

alternativas de mercados-destino; três diferentes produtos: aeronaves, bebidas e 

móveis são analisados, como apresentado no Quadro 5. 

 

Grupos 
Canadá China 

Aeronaves Bebidas Móveis Aeronaves Bebidas Móveis 

Grupo 1 US 1 US US - J - 

Grupo 2 A J J, NL US US J, US 

Grupo 3 

AU, SP, N, 
FI, G, NL, D, 
B, UK, S, NZ, 

P, J, I, F 

S, UK, NL, B 
S, N, G, UK, 

F, D 
AU, SP, A, 

FI, N, B, G, D 
B 

NL, S, N, UK, 
G, F, D 

Grupo 4 - 
G, D, F, I, 
AU, N, NZ, 
FI, SP, P, A 

I, B, SP, AU, 
A, FI, P, NZ 

NZ, P, NL, J, 
UK, S, F, I 

UK, NL, S, 
AU, G, F, D, 
I, NZ, P, N, 
A, FI, SP 

B, I, NZ, SP, 
AU, P, A, FI 

Quadro 5 - Resultados de IMS segundo Papadopoulos (2002) 
Fonte: Traduzido de Papadopoulos (2002)
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Novamente, como se pode notar no Quadro 5, a pesquisa é enfática quanto 

aos produtos exportados. Entretanto, o autor destaca que “exportadores possuem 

diferentes vantagens dependendo do seu país de origem” (PAPADOPOULOS, 2002, 

p.173), o que, ainda que superficialmente, levanta a discussão sobre a consideração 

de critérios internos do exportador.  

Os resultados, como nos outros trabalhos, são conjuntos de determinados 

países, agrupados segundo sua atratividade para aquele país exportador naquele 

produto. O Grupo 1 apresenta a(s) melhor(es) alternativa(2), e, respectivamente, o 

Grupo 4, a(s) pior(es). 
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6  CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões, detalhadas em quatro 

subseções. Em primeiro, quanto às contribuições científicas desta pesquisa no espaço 

teórico do comércio internacional (subitem 6.1). Em sequência, quanto ao modelo, 

suas características e limitações, assim como sua aplicação em cenário industrial 

(subitem 6.2); depois, quanto às possibilidades que esta pesquisa abre para 

investigações futuras (subitem 6.3) e, por fim, quanto às lições aprendidas neste 

trabalho, apresentadas no subitem 6.4. 

 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES NO ESPAÇO TEÓRICO  

 

6.1.1 Sobre as Teorias de Comércio Internacional  

 

Esta pesquisa se estendeu e aprofundou investigações também quanto às 

teorias elementares do comércio internacional, em particular as Teorias das 

Vantagens Absolutas, das Vantagens Comparativas, de Heckscher-Ohlin-Samuelson 

e as Abordagens Uppsala e Teoria Contingencial.  

O ponto fundamental desta análise teórica foi entender que mesmo 

concepções teóricas podem ser transcritas em uma linguagem aproximada da arte de 

Análise Multicritério de Apoio à Decisão, como mostra o Quadro 6. Esta conclusão 

ganha especial cabimento na programação de novos métodos sistêmicos que 

contribuam com as decisões plurais dos negócios entre nações. 

 

Quadro 6 – Resumo das teorias de comércio internacional 

Alternativas 
 

Critérios 

Vantagens 
Absolutas 

Vantagens 
Comparativas 

Heckscher 
Ohlin 

Samuelson 

Fatores internos de competitividade Sim Não Não 

Fatores relativos de competitividade Sim Sim Não 

Potencialidades naturais de oportunidade Não Sim Não 

Diferentes custos produtivos em diferentes 
países 

Não Sim Sim 

Disponibilidade de capital Não Não Sim 

Formulação de preços através da lei da oferta 
e demanda 

Não Não Sim 

Fonte: Autoria própria. 
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No que concernem a Teoria Uppsala e a Abordagem Contingencial, esta 

dissertação contribui a interação de ambas no espaço do comércio internacional.  

Este modelo foi pensado que a aprendizagem abordada por Uppsala e a 

relatividade da Teoria Contingencial caminham juntas no processo de expansão 

internacional e exportação. Isto quer dizer que modelos e ferramentas de IMS devem 

buscar o equilíbrio entre experiências anteriores e seus aprendizados com as 

habituais (e velozes) diversidades dos países do mundo. 

 

6.1.2 Sobre outras ferramentas e modelos de IMS  

 

Os resultados no Capítulo 5 são conclusivos quanto à evolução que este 

trabalho oferece para o campo da International Market Selection.  As pesquisas que 

amparam a construção do modelo desta dissertação apontam estudos futuros que, 

até então, não haviam sido executados. 

Nos trabalhos estudados nesta dissertação foi visto, por primeiro, que os 

atuais modelos de IMS se concentram em produtos e países. Eles analisam quais 

países podem ser mercados potenciais em função de um bem exportado por outro 

determinado país. 

 Por segundo, os modelos resultam em conjuntos de alternativas como 

mercados possíveis. Subentende-se que um exportador não pretende, tampouco seria 

efetivo em, comercializar com todos os países presentes no “melhor” grupo. 

Naturalmente, demanda-se que se ordenem os melhores países dentro do melhor 

grupo. 

O modelo construído nesta dissertação evolui a IMS nestes aspectos. 

Resultar em uma ordenação das alternativas é fundamental para encontrar mercados, 

de fato, exploráveis.  

Além disso, o modelo tem foco nas empresas exportadoras do Brasil, ainda 

que possa ser alterado para realidades mundiais e ímpares de cada organização.  O 

método de pré-seleção das alternativas (MAPA) conecta o modelo às ações de 

fomento ao comércio internacional do Governo Brasileiro e, por consequência disso, 

os possíveis mercados destino são, com efeito, mais atrativos. Países que possuem 

ferramentas semelhantes ao MAPA podem contribuir com aplicações realizadas em 

outros países. 
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É também possível comparar os resultados do modelo proposto com a 

maneira não sistêmica de buscar mercados, utilizada pela empresa objeto deste 

estudo, e comumente em muitas outras do mundo todo. 

 Após a aplicação deste modelo, o Decisor elicitado afirmou que Argentina e 

Paraguai são mercados os quais a empresa tem atividades correntes de exportação. 

Chile, Peru e Uruguai são países que, segundo o Decisor, a empresa frequentemente 

discute como mercados prospectos. Nos resultados estes países são apresentados 

como os cinco melhores mercados para esta empresa. 

Portanto, é plausível dizer que o modelo sugerido atende ao objetivo principal 

desta pesquisa, bem como aos preceitos elementares de qualquer Sistema de Apoio 

à Decisão. O modelo merece destaque no que concerne a sua capacidade de oferecer 

mercados compatíveis com cada organização. São estes mercados que, de fato, 

podem ser chamados de “melhores”. 

 

 

6.2 QUANTO À FORMA DE APLICAR ESTE MODELO 

 

É fundamental discorrer sobre a parte técnica da aplicação deste modelo. 

Nesta seção, as conclusões resultam em um pequeno conjunto de orientações, 

observadas ao longo da evolução da construção e aplicação da pesquisa. Seguir 

estas instruções tornará o modelo mais tangível e, consequentemente, orientado para 

um dos fundamentos maiores desta pesquisa: a adaptabilidade do modelo às mais 

diversas particularidades de uma organização. Assim: 

 É fundamental que o processo de elicitação seja presencial. Analista e 

Decisores devem refletir sobre cada critério e seus significados para 

que a avaliação seja assertiva, bem como deve ser introduzido o 

conceito de SADs e o método ELECTRE. No que diz respeito ao tempo 

de aplicação, esta pesquisa levou uma hora e trinta minutos. 

 É aconselhável que Analista e Decisor se reúnam para uma explicação 

detalhada sobre o modelo antes da aplicação. Isto se deve ao fato do 

Decisor se atentar aos detalhes da avaliação de cada critério e país, e 

não na funcionalidade do modelo. Nesta pesquisa, um encontro de 45 

minutos foi realizado uma semana antes da aplicação. 
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 Sobre as alternativas, deve-se apresentar o Plano Nacional de 

Exportações do Brasil para os Decisores. As alternativas são 

originárias desse relatório e, assim sendo, os Decisores podem 

apresentar melhor entendimento dos porquês mercados que talvez 

nunca houvessem considerado antes foram relacionados. Nesta 

aplicação, foi observado que países culturalmente distantes são mais 

difíceis de serem interpretados e avaliados pelo Decisor. 

 O Ambiente Demográfico foi, quase em sua totalidade, desconsiderado 

pela empresa entrevistada. Presume-se que isso aconteça em 

empresas que exportam em modelo B2B (De empresa para outras 

empresas). Empresas que exportam B2C (De empresa para o cliente 

final) podem apresentar resultados diferentes no que diz respeito a 

esse Ambiente. Portanto, é fundamental que o Analista esteja ciente 

dos mais diversos modelos de exportação que são praticados e adaptar 

o processo de elicitação para o corrente naquela empresa. 

O modelo atende às três lacunas identificadas nos métodos correntes de 

pré-seleção. O objetivo é oferecer ao exportador uma ferramenta de simples 

exequibilidade, adaptável às singularidades internas da indústria e, por fim, que 

ponderasse não apenas critérios externos de um mercado, mas também a capacidade 

da empresa em explorá-los. Sobretudo, conclui-se que o modelo de fato atende a este 

objetivo, e sistematiza uma decisão que, muitas vezes, é tomada sem o auxílio de um 

SAD. 

 

 

6.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 
Em geral, todos os estudos no campo da IMS carecem de aplicações 

concretas em diferentes cenários e, por consequência, seus resultados são difíceis de 

serem mensurados. Assim, em primeiro, sugere-se que este modelo seja reaplicado 

em organizações exportadoras de pequeno, médio e grande porte das cinco regiões 

brasileiras. Desta forma é esperável que se amplie o horizonte de oportunidades para 

a internacionalização dos mais diversos produtos da pauta brasileira. 

 

Conjuntamente, propõe-se que futuramente: 
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 O modelo seja reconstruído por meio de software, preferencialmente 

com banco de dados dinâmicos e disponíveis online, os quais 

atualizem as informações sobre cada alternativa e a suas respectivas 

avaliações em relatórios mundiais; 

 Pode-se, também, reestruturar o modelo para que avalie compradores 

em nível de indústria. Sugere-se que se utilize da mesma metodologia 

multicritério, entretanto, que se estabeleçam novos critérios e 

alternativas; 

 

É válido notar esta última limitação, tanto vista neste trabalho quanto no 

campo da IMS como um todo. Os modelos correntes pré-selecionam mercados 

atrativos em uma perspectiva macro dos países. Entretanto, um plano de exportação 

efetivo exige que se analisem também as empresas importadoras de cada país. 

Trabalhos que evoluam em construções teóricas e práticas neste assunto podem levar 

o tema a um novo nível de discussão.  

 

 

6.4 LIÇÕES APRENDIDAS NESTE TRABALHO 

 

É comum que se diga que “o mundo está cada vez menor”. 

Pessoalmente falando neste espaço, enxergo esta afirmação com olhos 

otimistas. 

De forma mais técnica e muito menos romântica, este modelo sistematiza uma 

decisão de expansão comercial para que negócios entre empresas e nações sejam 

consolidados de maneira assertiva e, por consequência, minimize erros. Mas por que 

não vê-lo sob a luz dos demais relacionamentos que construímos por todo o globo? 

Ainda que se noticiem nossas inquestionáveis diferenças continuadamente, 

no chamado “mundo de hoje”, nós queremos (de modo geral, naturalmente) entender 

uns aos outros, conhecer as minúcias de cada povo e grupo do planeta, e respeitá-

los para nos relacionarmos de forma proveitosa.  

O modelo construído por esta dissertação propõe exatamente isso na esfera 

dos negócios. Mas hoje, “nós” são também pessoas, ONGs, entidades 

governamentais. Os ideais de internacionalização e a globalização, que há pouco 
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pareciam ser tópicos sobre o modus vivendi macro político, no presente estão 

inseridos no cotidiano deste novo pequeno mundo. 

 Construir um modelo que contribua com o nosso relacionamento com o 

mundo é certamente que uma justificativa notável para os pontos positivos do adágio 

deste parágrafo. Até mesmo porque, se mais uma vez observarmos de perto, a 

ferramenta proposta nesta dissertação nos permite visualizar, em âmbito nacional e 

global, no que somos bons e no que somos ruins podemos melhorar. 

Equilibrar opiniões e apresentar possibilidades de novos relacionamentos 

entre as pessoas do mundo. A lição mais valiosa proposta por este trabalho é que isso 

é possível.  
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APÊNDICE A – Questionário e Matrizes da Pesquisa
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Matriz de Avaliação das Preferências (MAP) 

 

 
 

 

 
 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção  

 
 

 

7 5 5 1 0 

Concordo totalmente Concordo Indiferente 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
Este critério influencia na tomada de decisão para identificar um novo mercado internacional. 

Ambiente demográfico Avaliação 

Idade da população e segmentos de gênero     

Distribuição de renda         

Infraestrutura         

Tamanho do mercado local         

Distância geográfica/física         

Semelhança de mercado       

Recursos humanos         

Soma das preferências no Ambiente Demográfico  

Ambiente Político Avaliação 
Clima e estabilidade política       

Risco do país         

Corrupção         

Soma das preferências no Ambiente Político  

Ambiente Econômico Avaliação 
Estabilidade econômica         

Crescimento e desenvolvimento do mercado   

Intensidade econômica e mercadológica   

Consumo do mercado         

Liberdade econômica         

Potencial de mercado a longo-prazo       

Acordos comerciais         

Barreiras comerciais         

Incentivos de investimentos, vantagens fiscais   

Fatores de risco financeiro       

Soma das preferências no Ambiente Econômico  

Ambiente Sociocultural Avaliação 
Distância cultural, distância psíquica       

Distância de idioma, comunicação       

Nível de educação         

Taxa de alfabetização         

Soma das preferências no Ambiente Sociocultural  

Ambiente Indicadores Específicos (da empresa, setor e produto) Avaliação 
Panorama competitivo         

Receptividade do cliente, potencial de demanda     

Valores pessoais e sociais dos consumidores     

Orientação estratégica da empresa       

Rede de relacionamentos       

Experiência de exportação da empresa       

Motivação para crescimento e reputação       

Soma das preferências no Ambiente Indicadores Específicos  
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

        

Comportamento de cada país referente aos critérios de seleção de mercados internacionais 

Ambiente Demográfico País 1 País 2 País 3 País 4 País 5 País 6 País 7 País 8 País 9 País 10 

Idade da população e segmentos de gênero                     

Distribuição de renda                       

Infraestrutura                       

Tamanho do mercado local                     

Distância geográfica/física                     

Semelhança de mercado                     

Recursos humanos                       

Ambiente político                       

Clima e estabilidade política                     

Risco do país                       

Corrupção                       

Ambiente Econômico País 1 País 2 País 3 País 4 País 5 País 6 País 7 País 8 País 9 País 10 

Idade da população e segmentos de gênero                     

Crescimento e desenvolvimento do mercado                     

Intensidade econômica e mercadológica                     

Consumo do mercado                     

Liberdade econômica                     

Potencial de mercado a longo-prazo                     

Acordos comerciais                     

Barreiras comerciais                     

Incentivos de investimentos, vantagens fiscais                     

Fatores de risco financeiro                     

 

Matriz de Avaliação dos Critérios (MAC) 
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CONTINUAÇÃO: Matriz de Normalização dos Critérios (MAC) 

 

 

 
 

      

 
 
 
 
 
 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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Comportamento de cada país referente aos critérios de seleção de mercados internacionais 

Ambiente Sociocultural  País 1 País 2 País 3 País 4 País 5 País 6 País 7 País 8 País 9 País 10 

Distância cultural, distância física                     

Distância de idioma, comunicação                     

Nível de educação                     

Taxa de alfabetização                     

Ambiente Indicadores Específicos 
(da empresa, setor e produto)  

País 1 País 2 País 3 País 4 País 5 País 6 País 7 País 8 País 9 País 10 

Panorama competitivo                     

Receptividade do cliente, potencial de demanda                     

Valores pessoais e sociais dos consumidores                     

Orientação estratégica da empresa                     

Rede de relacionamentos                     

Experiência de exportação da empresa                     

Motivação para crescimento e reputação                     
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