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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi investigar o processo evolutivo da internacionalização e avaliar os 

estímulos que influenciam e impactam as mudanças estratégicas no âmbito internacional de 

uma escola de negócios, entre os anos de 2011 e 2021, sendo que tais estímulos foram 

definidos a partir do modelo teórico de Calof e Beamish (1995), "O Processo de 

Desenvolvimento da Internacionalização". Como objetivo principal deste estudo, destaca-se 

(i) promover uma compreensão mais ampla da razão da mudança estratégica; (ii) entender o 

que explica o padrão da mudança. Como objetivo secundário o estudo também buscou 

identificar os possíveis impactos da pandemia global da Covid-19 na evolução da estratégia 

de internacionalização. A metodologia utilizada foi um estudo de caso único, de característica 

qualitativa, tendo por objeto empírico uma escola de negócios, com sede em Belo Horizonte 

(MG). A coleta de dados foi realizada por meio da utilização de instrumentos primários e 

secundários de pesquisa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com um roteiro 

baseado nos estímulos de mudança estratégica (de modo) definidos por Calof e Beamish 

(1995), a saber: (i) atitudes – crença individual do gestor; (ii) ambiente interno – fatores de 

controle da firma – estratégia, recursos e gestão; (iii) ambiente externo – fatores fora do 

controle da firma – ambiente e oportunidade e (iv) performance –necessidade de mudança 

pela melhoria na atuação organizacional e também dada uma atenção ao contexto da Covid-

19, pra buscar identificar possíveis impactos da pandemia nas estratégias de 

internacionalização. Os resultados obtidos evidenciam que todos os estímulos de alguma 

maneira impactam para uma mudança estratégica, sendo o de atitude de maior destaque, 

ressaltando que as crenças, valores e experiências do gestor são fatores de alta consideração 

no processo estratégico. Em relação aos possíveis impactos na internacionalização em relação 

à Covid-19, os resultados indicam que a escola de negócios, como a maoria das escolas, 

sofreu impacto direto, principalmente ligado à entrega dos programas, teve que se reiventar, 

buscar soluções rápidas para entregar valor internacional num contexto de lockdown, 

fechamento de fronteiras, que restringiu a mobilidade de professores e alunos. Viu também na 

situação oportunidades de mudança, corroborando para novas descobertas.   

 

Palavras-Chave: Internacionalização. Estratégia. Escola de Negócios.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the evolutionary process of internationalization and 

evaluate which stimuli influence and impact strategic changes of a business school at the 

international level, between the years 2011 and 2021. These stimuli were defined based on 

Calof e Beamish (1995) theoretical model, "The Internationalization Development Process". 

As a primary objective of this study, we highlight (i) to promote a broader understanding of 

the reason for strategic change; (ii) to understand what explains the pattern of change. As a 

secondary objective the study also sought to identify the possible impacts of the Covid-19 

global pandemic on the evolution of internationalization strategy. The methodology used was 

a qualitative case study, with a business school, based in Belo Horizonte (MG), as the 

empirical object. Data collection was carried out using primary and secondary research 

instruments. Semi-structured interviews were conducted with a script based on the strategic 

change (mode) triggers defined by Calof e Beamish (1995), namely: (i) attitudes - manager's 

individual belief; (ii) internal environment - factors within the firm's control - strategy, 

resources and management; (iii) external environment - factors outside the firm's control - 

environment and opportunity; and (iv) performance - need for change by improving 

organizational performance and also given attention to the Covid-19 context, to try to identify 

possible impacts of the pandemic on internationalization strategies. The results obtained show 

that all stimuli somehow impact for a strategic change, being the attitude of high-level 

prominence, highlighting that the beliefs, values and experiences of the manager are the 

factors of greatest consideration in the strategic process. In relation to the possible impacts on 

internationalization in relation to Covid-19, the results indicate the business school, like most 

schools, suffered a direct impact, mainly linked to the delivery of programs. It also saw in the 

situations, opportunities for change, corroborating with new discoveries.   

 

Keywords: Internationalization. Strategy. Business School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

   

 A introdução deste projeto de dissertação mostra suscintamente uma visão geral da 

pesquisa proposta e seus elementos-chave, sendo eles, o problema de pesquisa e sua 

relevância, a pergunta de pesquisa, os objetivos geral e específicos e a justificativa para a 

escolha do tema, além do resumo descritivo sobre a metodologia utilizada e os principais 

achados, finalizando com a apresentação da estrutura da pesquisa.  

  

1.2 Apresentação do tema, relevância e justificativa 

 

 Segundo Knight (2004), a internacionalização é um termo que vem sendo utilizado 

cada vez mais e de diversas maneiras no setor de ensino superior. Em sua clássica definição, 

tendo por foco os âmbitos nacional/setorial e/ou institucional, a autora diz que a 

"internacionalização é o processo de integração da dimensão internacional, intercultural ou 

global no propósito, nas funções ou na entrega da educação pós-secundária" (Knight, 2004, 

pág. 11). Já Van der Wende (1997) a definiu de maneira mais ampla, como "qualquer esforço 

sistemático e sustentado com o objetivo de tornar o ensino superior mais sensível às 

exigências e desafios relacionados com a globalização das sociedades, da economia e dos 

mercados de trabalho" (pág. 20).  

 O fato é que as universidades sempre figuraram no ecossistema mundial, 

representando instituições globais, atendendo a estudantes internacionais e também 

professores, advindos de diversos países, e transmitindo conhecimento (Altbach, 2004). É 

possível, portanto, afirmar que a dimensão internacional da educação superior esteve sempre 

presente. Historicamente, do fim da era renascentista até o segundo período do século XX 

viu-se um movimento evolutivo nos processos de internacionalização, tendo as instituições na 

Europa e nos Estados Unidos como grandes precursoras e potências na exportação de sistemas 

de educação superior, pesquisa e publicações, mobilidade de pequenos grupos abastados e 

estudantes qualificados para os maiores centros de ensino do mundo e para à prática de 

cooperação (De Wit, 1995). A internacionalização do ensino superior se altera 

consideravelmente ao fim da Guerra Fria quando motivações econômicas fazem frente às 

questões políticas predominantes na 2a Guerra Mundial (De Wit, 1999). Nos dias atuais, vê-se 

a presença de um fenômeno de impacto na dimensão internacional, que muitas vezes se 
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confunde com a internacionalização, a globalização (Knight, 2004). É o processo de 

integração internacional por meio da troca de conhecimento, tecnologia e trabalho, tendo sido 

facilidado pelo avanço do transporte e das telecomunicações, conforme define Bradford, 

Guzmán e Trujilo (2017). Para Knight (2004), "a internacionalização está mudando o mundo 

da educação superior e a globalização está mudando o mundo da internacionalização" (pág. 

5). Para a autora, a globalização é parte do ambiente no qual "a dimensão internacional do 

ensino superior está se tornando mais importante e significativa" (pág. 8). Neste contexto, De 

Wit e Deca (2020) afirmam que razões econômicas se tornaram mais dominantes, mas uma 

vez que a sociedade está lidando com desafios extremos, a internacionalização precisa dar 

uma resposta a esses objetivos e desafios. Contudo, é importante não só considerar os passos 

de desenvolvimento da internacionalização, mas também compreender seus mecanismos 

(Guilhotin e Mangematin, 2015). 

 A internacionalização do ensino superior se deu basicamente ao longo de anos pelo 

aumento da mobilidade de estudantes, intercâmbio de docentes e o aumento da dimensão 

internacional do currículo (Al-Habaibeh e Ayoubi, 2006). Ao mesmo tempo, tornou-se uma 

indústria, uma fonte de renda e um meio de aumentar a reputação e o poder de persuasão, 

conforme descreve De Wit e Deca (2020), cujas principais tendências nos últimos 30 anos 

têm sido: 

 

1. Maior foco na internacionalização "no exterior" do que "na em casa"; 

2. Mais ad hoc, fragmentada e marginal do que estratégica, abrangente e central nas 

políticas; 

3. Mais de interesse de um grupo menor, de uma elite de estudantes e professores do que 

focada em resultados globais e interculturais para todos, pouco inclusivo e equitativo; 

4. Dirigida por uma gama em constante mudança de resultados políticos, econômicos, 

sociais/culturais e razões educacionais, com foco crescente nas motivações 

econômicas; 

5. Cada vez mais impulsionada por ranqueamentos nacionais, regionais e globais; 

6. Pouco alinhamento entre as dimensões internacionais das três funções centrais do 

ensino superior: educação, pesquisa e serviço à sociedade; 

7. Primariamente uma escolha estratégica e com foco nas instituições de ensino superior, 

mas cada vez mais uma prioridade dos governos nacionais (poder de persuasão, 

reputação e/ou orientada à receita) e regiões (União Europeia, países signatários de 

Bolonha, Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN); 
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8. Seguindo modelos já bem estabelecidos – principalmente promovidos por "grandes 

atores" com suficiente poder econômico e tradição na promoção do ensino superior: 

Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha etc. 

 

 Para os autores, sob a perspectiva de uma nova reflexão e redefinição da dimensão 

internacional do ensino superior, "há um apelo mais forte para a abrangência da 

internacionalização, abordando todos os aspectos da educação de forma integrada, com mais 

ênfase em outras motivações para a internacionalização", tal como a influência da nova 

agenda da ONU para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme 

os autores descrevem, "ser importante ver se esta mudança está voltando a uma abordagem 

mais ética e de qualidade com relação à internacionalização e que novas dimensões se pode 

observar nessa mudança". Pode se dizer, portanto, ser inegável que "a internacionalização no 

ensino superior é um processo em evolução em resposta às mudanças nos ambientes local, 

nacional, regional e global" (De Wit e Deca, 2020, págs. 6-7 e 10). 

 Além da natural relevância de se pensar e discutir a internacionalização como uma 

constante presente no desenvolvimento de estratégias de expansão de escolas de negócios, o 

fator contexto é determinante na construção de ações que corroborem para o sucesso na 

implantação dessas estratégias, uma vez que "as estratégias de internacionalização são 

filtradas e contextualizadas por contexto interno específico da universidade e pela forma 

como estão inseridas em seu contexto nacional" (De Wit, 2009, pág. 131). E, considerando tal 

fator, os anos de 2020 e 2021 já são marcos na história da humanidade, em razão da Pandemia 

da COVID-19, que ainda surte um impacto devastador na sociedade. Um novo tipo de 

coronavírus que teve sua origem na cidade de Wuhan, na China, em dezembro 20193, 

nominado de Sars-Cov2, já foi responsável por mais de 250 milhões de casos e mais de 5 

milhões de mortes confirmadas em todo o mundo até a data de fechamento dessa pesquisa4. A 

maneira como a Pandemia modificou a vida humana trouxe consigo uma série de 

questionamentos, mas também a constatação de celeridade, numa espécie de reconfiguração 

de mundo.  

 De acordo com dados da pesquisa "O Impacto da COVID-19 na Educação Superior” 

datada de maio de 2020, em 1º de abril do mesmo ano, "já havia mais de 3,4 bilhões de 

pessoas em confinamento, em mais de 80 países ao redor do mundo, e que as medidas desse 

confinamento e do isolamento social causaram um enorme impacto na educação superior". A 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Fonte:	  Relatório	  "A	  Economia	  nos	  Tempos	  de	  COVID-‐19"	  –	  Banco	  Mundial	  (abril	  /	  2020).	  
4	  Fonte:	  Dado	  oficial	  publicado	  no	  site	  da	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde	  (novembro	  /	  2021).	  
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pesquisa ainda revelou que "escolas e instituições de educação superior foram fechadas em 

185 países, afetando 1.542.412.000 estudantes, num percentual de 89.4% no total de 

matriculados" (Associação Internacional das Universidades – IAU, 2020, pg. 8). No que se 

refere à internacionalização, a pesquisa revelou uma ligação direta do significativo impacto da 

Covid-19 no recrutamento e na mobilidade internacionais por parte das IES com a estratégia 

de internacionalização dessas organizações. As análises indicam ser uma questão que precisa 

ser tratada no detalhe e afirmou que as IES respondentes acreditam que "com a evidente 

queda do número de estudantes internacionais, pelo menos no curto prazo, será uma 

oportunidade de desenvolver a internacionalização localmente" (Associação Internacional das 

Universidades – IAU, 2020, pgs. 12, 28 e 29), o que Wachter (2003) chama de 

"internacionalização em casa". O “novo normal”, ou seja, a perspectiva de uma sociedade pós 

COVID-19, frente à inibição da mobilidade e do ainda vigente isolamento social, restringindo 

o acesso das populações à maioria dos serviços, a não ser os estritamente essenciais, levou o 

mundo a repensar sua forma de interação. Por ser um fato recente, não há um arcabouço 

teórico consistente que analisa o impacto dos efeitos da Pandemia da COVID-19 às mudanças 

estratégicas de internacionalização de escolas de negócios, portanto este estudo lançou mão da 

literatura da área da gestão. Frente ao contexto, surge um ponto de convergência com a 

presente pesquisa para além da compreensão das estratégias de internacionalização 

empregadas em diferentes períodos da gestão ao longo dos últimos dez anos na escola de 

negócios objeto desse estudo, mas também identificar como o contexto atual impactou essas 

estratégias que vigoram no período do último um ano e meio.  

 De uma maneira geral é possível inferir que organizações, uma vez 

internacionalizadas, na medida em que ganham experiência, são afetadas por mudanças 

organizacionais e estratégicas, sendo a internacionalização uma atividade dinâmica e 

evolutiva (Beamish e Calof, 1995). Diante do exposto, vê-se claramente a importância do 

constante investimento na ampliação das discussões e pesquisas relacionadas ao tema. Para 

De Wit e Deca (2020) a internacionalização está entrando em uma nova fase e conforme 

descrevem: "no período entre 2010 e 2020, viram não somente um aumento de estudantes 

internacionais dobrarem para cinco milhões, mas observou-se o aumento da abertura de 

franquias, programas articulados e entrega de educação à distância" (pág. 4). Justifica-se, 

portanto entender os estímulos e variáveis que facilitam e/ou limitam a operacionalização e a 

evolução da estratégia de internacionalização da Fundação Dom Cabral – FDC, objeto 

empírico desse estudo, de forma a contribuir para seu aprimoramento, à medida em que 

intensifica seu posicionamento internacional no setor de educação executiva.  
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 Além dos impactos em si, cabe ressaltar que, alinhado a isso, é fundamental pensar a 

educação superior como um ativo na construção de respostas e na preparação de indivíduos e 

sociedades frente ao mundo que está em constante mudança. Stein (2017) observa que a 

educação de ensino superior pode servir de um espaço importante para conversas reflexivas, 

socialmente responsáveis e criticamente informadas sobre futuros alternativos, e acrescenta 

que, cada vez mais, "a internacionalização é entendida como um meio primário através do 

qual as instituições de ensino superior podem ajudar a garantir um consenso racional e a 

promulgar melhorias em escala global" (Stein, 2017).  

 

1.3 Pergunta de pesquisa   

 

Frente ao já exposto, torna-se clara a relevância e a necessidade contínua de se 

compreender o desenvolvimento da estratégia de internacionalização de uma escola de 

negócios ao longo do tempo, identificando as variáveis que imprimem mudança e/ou 

incrementação nesse processo. Desta maneira propõe-se nesse trabalho identificar as 

estratégias de internacionalização de uma escola de negócio num período de dez anos com 

foco na atuação da gestão e avaliar os estímulos que levam à sua evolução, tendo por pergunta 

de pesquisa norteadora a que se segue: Quais os principais estímulos de impacto no 

processo evolutivo da estratégia de internacionalização em uma escola de negócios em 

diferentes períodos da gestão? 

Para tal, o modelo conceitual utilizado foi o do Processo de Desenvolvimento de 

Internacionalização criado por, que propõe quatro categorias para se analisar os estímulos às 

mudanças de modo, ou "arranjos institucionais que permitem as firmas a usarem produto(s) e 

serviço(s) em um país" (pág. 116). As quatro categorias são: (i) atitudes – crença individual 

do gestor; (ii) ambiente interno – fatores de controle da firma (estratégia, recursos e gestão); 

(iii) ambiente externo – fator fora do controle da firma (ambiente e oportunidade) e (iv) 

performance – necessidade de mudança pela melhoria na atuação organizacional.   

 

 

1.4 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

 Alinhado à pergunta de pesquisa, o objetivo geral deste estudo, é, portanto, analisar a 

evolução da internacionalização da Fundação Dom Cabral – FDC, em diferentes períodos da 

gestão, entre 2011 e 2021, com foco nos estímulos que porventura geraram mudanças 
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estratégicas nessa evolução. De maneira secundária, ao objetivo geral estão intrinsicamente 

ligados os objetivos específicos, sendo eles: (1) Investigar e identificar fatores-chave de 

sucesso para a evolução das estratégias de internacionalização; (2) Analisar os estímulos de 

impacto à mudança estratégica de internacionalização da escola de negócio, com base no 

modelo do Processo de Desenvolvimento de Internacionalização de Calof e Beamish (1995), 

identificando se as crenças pessoais dos gestores da organização; os ambientes interno e 

externo à organização, e, por fim, a performance da organização foram estímulos para uma 

evolução da estratégia de internacionalização; (3) Identificar possíveis gaps e oportunidades 

de desenvolvimento da estratégia de internacionalização; e (4) Identificar os impactos do 

contexto da Pandemia da Covid-19 na estratégia de internacionalização da escola de negócios. 

 Como processo metodológico foi realizado uma pesquisa qualitativa, sendo um estudo 

de caso único, tendo como objeto empírco a Fundação Dom Cabral – FDC, escola de 

negócios, fundada em 1976, em Belo Horizonte (MG), Brasil. Para a pesquisa foi elaborado 

um roteiro de entrevistas semiestruturado, direcionados aos gestores da área de 

internacionalização da FDC, entre os anos de 2001 e 2021, com o intuito de compreender se 

há convergência entre os estímulos à internacionalização apresentados por Calof e Beamish 

(1995) em seu modelo conceitual, conforme categorias de análise apresentadas. Para coleta de 

dados foram utilizadas fontes secundárias, tais como livros, informações de sites, documentos, 

entrevistas, vídeos (Gil, 2002).    

 

1.5 Estrutura proposta para a dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, organizados da seguinte maneira: 

o primeiro capítulo de introdução contém, respectivamente, a apresentação do tema, 

relevância e justificativa, a pergunta de pesquisa, os objetivos geral e específicos, e a presente 

estruturação do estudo. O capítulo dois diz respeito ao referencial teórico, trazendo os 

principais conceitos relativos à internacionalização como estratégia de expansão e à 

internacionalização de escola de negócios.  

No capítulo três é apresentada a metodologia proposta, assim como sua justificativa 

com base na pergunta de pesquisa, seguido da explanação das estratégias e etapas de coleta de 

dados. 

 No capítulo quatro é apresentado o objeto de estudo da pesquisa, a Fundação Dom 

Cabral - FDC, descrevendo as principais características da organização. Sequencialmente 

apresenta-se a descrição e a análise dos dados obtidos e seus desdobramentos. Faz-se a 
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distinção das estratégias de internacionalização em diferentes períodos da gestão entre os anos 

de 2011 a 2021, divididas entre os estímulos à mudança estratégica, com base no modelo de 

Calof e Beamish (1995), lançando mão das entrevistas realizadas com os gestores que 

atuaram na área de internacionalização no período de recorte, além de dados secundários.  

No quinto capítulo expõe-se as considerações finais, apresentando uma reflexão sobre 

o estudo, dando destaque aos principais achados, identificando as limitações encontradas e 

apontando possíveis caminhos para continuidade de estudos relacionados ao tema de 

pesquisa.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 Introdução 

 

 Em linha com o objetivo desse estudo, de analisar os estímulos de impacto à mudança 

estratégica de internacionalização de uma escola de negócios em diferentes períodos da 

gestão, ao longo de dez anos, entre 2011 e 2021, faz-se imprescindível revisar as teorias e 

respectivas evoluções que sustentam a internacionalização como estratégia. Desta forma, 

como proposta de organização do referencial teórico, foram criadas categorias sobre o tema, 

descritas sequencialmente. A primeira refere-se à internacionalização como estratégia. A 

segunda, adentra nos aspectos particulares da internacionalização das escolas de negócio. A 

terceira parte apresenta a internacionalização em contexto de crise. A apresentação do modelo 

do processo de internacionalização de Calof e Beamish (1995) e o quadro teórico, sendo as 

categorias de análise em que se baseiam esse estudo, fecham o capítulo que antecede a 

apresentação da metodologia de pesquisa.   

 

2.2 A internacionalização como estratégia 

 

 A literatura sobre internacionalização é vasta e o termo tem sido utilizado amplamente 

para descrever o movimento para fora das empresas em suas operações internacionais 

(Beamish e Calof, 1995). Para Forsgren (2002) ela pode ser vista como uma atividade 

criadora de legitimidade que estimulará outras firmas a investir no exterior. Outras 

conceituações, como exemplifica os autores, a defendem como "o processo crescente do 

envolvimento em operações internacionais" (Welch e Luostarinen, 1988, pg. 36). É vista por 

Johanson e Vahlne (1977) como um produto de uma série de decisões incrementais.  

 Numa visão evolutiva, Calof e Beamish (1995) a definem como "o processo de 

adaptação das operações da firma (estratégia, estrutura, recursos etc.) para ambientes 

internacionais". Embora não haja um acordo na definição do conceito (Andersen, 1997), essa 

definição parece adequada, por ampliar o escopo de análise das variáveis de desenvolvimento 

de internacionalização, à medida em que as definições clássicas apresentam problemas chave: 

i) Firmas não necessariamente se internacionalizam da maneira sugerida pelas teorias; ii) A 

maioria das metodologias utilizadas nesse tipo de estudo não olhou para os movimentos 
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individuas entre os estágios de internacionalização. A ausência de uma visão longitudinal da 

firma, ou a simples ausência do questionamento aos gestores sobre a razão de um novo 

movimento na internacionalização, dificulta a determinação da causa de uma mudança para 

um novo estágio ou a compreensão da escolha desse próximo estágio (Beamish e Calof, 

1995). E se a firma não se internacionaliza necessariamente a partir dos modelos 

incrementais, quais possíveis variáveis influenciam a orientação da mudança de padrão? Calof 

e Beamish (1995) realizaram um estudo qualitativo, entrevistando executivos que eram 

responsáveis por essas mudanças em suas organizações, entre os anos de 1980 e 1990. Eles 

foram orientados a identificar porque realizaram essas mudanças de padrão e quais eram esses 

padrões e por que selecionaram tal padrão especifico. As 38 firmas envolvidas na pesquisa, 

realizaram 121 mudanças ao longo dos 10 anos estudados e a partir das respostas os autores 

desenvolveram o modelo abaixo de processo de desenvolvimento de internacionalização.  

 Os achados do estudo podem sugerir que as mudanças estratégicas de 

internacionalização, caracterizadas de ordem interna, podem ser alteradas em razão de 

estímulos externos, em relação às mudanças no "ambiente" ou por oportunidades percebidas, 

além das variáveis ligadas às questões de atitude, do ambiente interno e à performance 

(Beamish e Calof, 1995). Esses pontos ampliam o escopo de análise teórica em relação ao 

problema de pesquisa para além das teorias clássicas.   

   

 

2.2.1 O modelo de internacionalização de Uppsala 

 

 O modelo de internacionalização de Uppsala surgiu na universidade homônima em 

1977, na Suécia, a partir de estudos empíricos que contradiziam a literatura de negócios 

internacionais existentes na época. O achado empírico das pesquisas realizadas por Johanson 

e Vahlne (2009) indicaram que companhias suecas frequentemente iniciavam seus processos 

de internacionalização gradualmente, a partir de ações de exportação, por meio de um agente. 

Em seguida estabelecia-se uma subsidiária de vendas, e, em alguns casos, abria-se sua própria 

produção no país de expansão. Outro ponto importante do modelo é que a distância física era 

definida em relação a escolha de um país de destino.  

 Em termos de mudança de mecanismos, conforme os próprios autores descrevem, eles 

previram dois aspectos importantes: i) As firmas mudam pelo aprendizado que adquirem das 

experiências de operação e atividades nos novos mercados; ii) Elas mudam a partir do 

comprometimento nas decisões que tomam para fortalecerem suas posições de mercado no 
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exterior. E suma, "a experiência cria o conhecimento do mercado e essa gama de 

conhecimento influencia nas decisões sobre o nível de comprometimento e das atividades que 

surgem e desenvolvem, levando a outro nível de comprometimento" (Johanson e Vahlne, 

2009, pág. 2).  Por isso, os autores definem o modelo como dinâmico. 

 Em relação ao aspecto comportamental nos processos de internacionalização no 

modelo de Uppsala, o conhecimento e a aprendizagem configuram-se pontos de impacto na 

maneira como a firma é vista na aproximação de um mercado (Forsgren, 2002). Os próprios 

autores do modelo Upssala fazem um autocrítica do construído em 1977 no artigo The 

Uppsala Internationalization processo model revisited: From liability of foreignness to 

liability of outsidership (2009), trazendo uma abordagem de redes, em que a questão relativa 

às oportunidades e aos problemas das firmas nos negócios internacionais está deixando de ser 

algo relacionado às especificidades do país (entrada e expansão), mas se direcionando para as 

questões de estabelecimento de redes e relacionamentos, uma vez que o fator conhecimento 

de quem são os atores e como relacionar-se com eles, passam a ser o foco (Johanson e 

Vahlne, 2009). A visão de redes será discutida no próximo item.  

 

2.2.2 Redes  

 

 Multinacionais são um grupo de organizações dispersas geograficamente e de 

objetivos distintos que incluem suas sedes e diferentes subsidiárias nacionais e podem ser 

conceituadas como redes interoganizacionais inseridas em uma rede externa composta por 

todas as outras organizações como clientes, fornecedores, reguladores, etc., com as quais as 

diferentes unidades da multinacional devem interagir (Ghoshal e Bartlett, 1990).  Os autores 

se baseiam na teoria da interorganização para desenvolver um modelo da corporação 

multinacional como uma rede interorganizacional diferenciada internamente. Eles propõem 

hipóteses que relacionam certas atribuições da multinacional, tais como a configuração dos 

recursos e distribuição de poder interna a certas propriedades estruturais de sua rede externa.  

 Conforme Kogut (1989), o fim dos anos 80 testemunhou uma evolução significante do 

interesse acadêmico nas corporações multinacionais. Um elemento importante para tal 

evolução foi a mudança de foco dos estudos da dinâmica relacional matriz-subsidiárias da 

multinacional, assim como das ações estratégicas de uma empresa de investir no exterior, para 

a ações de coordenação na gestão da rede estabelecida pelas subsidiárias estrangeiras, e ainda 

para a análise das vantagens competitivas que surgem a partir das economias de escopo 

potencial de uma rede desse tipo (Ghoshal e Bartlett, 1990). Os autores defendem a adoção da 
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teoria interorganizacional para as futuras pesquisas relacionadas com as multinacionais, 

embora com algumas modificações para refletir os laços intraorganizacionais baseados no 

senso de propriedade que existem entre as sedes das multinacionais e suas diferentes 

subsidiárias estrangeiras (Ghoshal e Bartlett, 1990). Os autores acreditam que as 

multinacionais são internamente diferenciadas em formas complexas, para responder tanto às 

diferenças organizacionais ou de ambiente em negócios, funções e localizações geográficas 

diferentes (Bartlett e Ghoshal, 1986; Prahalad e Doz, 1987). E como resultado dessa dispersão 

e diferenciação, possuem conexões internas e mecanismos de coordenação que representam e 

respondem a muitos tipos e extensões diferentes de dependência e interdependência nas 

relações de troca entre as unidades (Goshal e Barlett, 1990). 

 Johanson e Vahlne (2009) revisitaram o próprio modelo e apresentaram um modelo de 

redes de negócios. Para eles, a internacionalização é vista como o resultado das ações da firma 

para fortalecer as posições nas redes. O autor descreve que as redes não possuem fronteiras, 

sendo assim, diminui-se a relevância na diferenciação entre entrada e expansão no mercado 

internacional. No contexto de redes onde certos tipos de conhecimentos são escassos, um 

comprometimento forte com os parceiros permite a criação de oportunidades, conforme 

descreve Johanson e Vahlne (2009). O modelo Uppsala de 1977 foi adaptado sob a percepção 

de seus autores de que o processo de internacionalização é perseguido dentro das redes 

Johanson e Vahlne (2009).   

 Ao se falar de redes fica clara a ligação com a estratégia de desenvolvimento de 

parcerias na internacionalização de escolas de negócios, uma vez que a mesma é uma forma 

de aumentar o capital social (reputação e redes), e permitir que membros criem barreiras de 

entrada a competidores (Guillotin e Mangematin, 2015).  

 

 

2.3 A emergência da sociedade do conhecimento e a dimensão internacional de escolas 

de negócios 

   

 Há na literatura uma discussão ligada à origem e evolução da internacionalização do 

ensino superior que a conecta à globalização e seus efeitos, e também à consequente 

emergência da sociedade do conhecimento (Altbach, 2004; Altbach e Knight, 2007; Bradford, 

Guzmán e Trujillo, 2017; Bevelander, 2012; Cavusgil, 1991; De Wit, 2001). Conforme 

descreve Knight (2004), a internacionalização está mudando o mundo da educação superior, e 

a globalização está mundando o mundo da internacionalização, sendo comum a confusão 
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entre os dois fenômenos, uma vez vistos de maneiras distintas, mas como processos 

relacionados. Observada como uma "força econômica, política e social que impulsiona a 

educação superior do século 21 para um maior envolvimento internacional" (Altbach e 

Knight, 2007, pág. 290), a globalização embalou o investimento de capital global na indústria 

do conhecimento, refletindo na emergência da sociedade do conhecimento, no crescimento do 

setor de serviços e na dependência de muitas sociedades por produtos do conhecimento e de 

pessoal altamente qualificado, em prol de crescimento econômico, conforme descrito por 

Altbach e Knight (2007).    

 Muito embora o entrelace seja evidente ao longo de décadas, há dissonâncias. Nayyar 

(2007) afirma que não se deve permitir que os mercados e a globalização moldem a educação 

superior e que ao invés disso, as escolas devem moldar a agenda de ensino para a captura de 

oportunidades e evitar os perigos advindos dessa relação.  

 Para Li-Hua (2007), a globalização da economia é diferente da internacionalização da 

educação superior, tendo por premissa que os sistemas educacionais foram criados por 

governos nacionais, configurando-se muitas vezes em restrições e tornando a 

internacionalização mais difícil. Para o autor, "o século 21 demandou uma diversificação sem 

precedentes da educação superior, assim como um crescente conhecimento de sua vital 

importância para o desenvolvimento econômico e sociocultural" (pág. 85). Uma vez que as 

instituições de educação superior estão ficando cada vez mais internacionalizadas, e com vista 

para o crescimento de atividades orientadas ao mercado, vê-se demanda pelo conhecimento 

em todo o mundo. Corroborando para essa realidade, um estudo realizado sobre a 

internacionalização de escolas de negócios (Kwok e Arpan, 2002), conclui que dentre todas as 

dimensões analisadas, "significante progresso continua a ser realizado na internacionalização 

de escolas de negócios pelo mundo" (pág. 571). Detectou-se ainda que a capacidade das 

escolas em prover educação na dimensão internacional dos negócios cresceu e o conteúdo 

internacional nos cursos base também demostrou avanço (Kwok e Arpan, 2002).  

 Sobre essa relação conturbada, "sendo uma força para a mudança, a globalização não 

pode ser ignorada, pois seu curso continuará enquanto as pessoas forem levadas a procurar 

recursos, ideias, eficiências e serviços além das fronteiras e as escolas de negócios que não se 

adaptam à essa realidade, o fazem por sua própria conta e risco" (AACSB International, págs. 

3-4). As escolas de negócio são condutoras da globalização, o centro capacitador para o 
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aumento da prosperidade em todo o mundo, conforme descrito no relatório5 "A Globalização 

da Educação em Gestão", da Association to Advance Collegiate Schools of Business – 

AACSB (2011). É possível concluir, portanto, que a globalização influência a evolução da 

internacionalização das escolas de negócios (Nayyar, 2007). Para Altbach (2004), "nenhum 

sistema acadêmico pode existir por si só no mundo do século 21 e a globalização do ensino 

superior e da ciência é inevitável" (pág. 24). O importante segundo o autor é: (1) reconhecer 

as complexidades e nuances do contexto moderno; (2) criar um ambiente acadêmico global 

que reconheça a necessidade de assegurar que as relações acadêmicas sejam as mais iguais 

possíveis e (3) garantir que a globalização não se transforme no neocolonialismo do século 

21.  

 

 

2.3.1 Por que as escolas de negócios se internacionalizam?  

  

 A internacionalização é um termo utilizado cada vez mais para se discutir a dimensão 

internacional da educação superior, sendo um termo que significa coisas diferentes para 

diferentes pessoas, utilizada de diversas formas, tendo muitos discursos e debates sido 

realizados sobre sua definição (Knight, 2004). Segundo a autora, para algumas pessoas pode 

significar uma série de atividades internacionais, para outros, a oferta de educação para outros 

países por meio de novos tipos de acordo, ou ainda, para muitos, a inclusão de uma dimensão 

international, intercultural e global a currículos e processos de aprendizagem de professores. 

Knight (2004), definiu a internacionalização como "um processo de integração das dimensões 

internacional e intercultural ao ensino, pesquisa e serviço de uma instituição" (pág. 11), para 

ilustrar que a internacionalização era um processo que precisava ser integrado e sustentável no 

nível institucional. Conforme descreve Qiang (2003), há vários conceitos chave nesta 

definição e reflete às primárias e universais funções de uma instituição de educação superior, 

a saber "ensino, pesquisa e serviço à sociedade" (pág. 249). Para o autor, a 

internacionalização da educação superior é vista como uma das formas de um país responder 

ao impacto da globalização e ao mesmo tempo respeitar a individualidade do país (Qiang, 

2003). Torsten e van der Wende (1997) adotam uma definição mais ampla, "qualquer esforço 

sistemático, sustentado com o objetivo de tornar o ensino superior mais sensível às exigências 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  GLOBALIZAÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  DE	  GESTÃO:	  Mudança	  das	  estruturas	  internacionais,	  estratégias	  adaptativas	  e	  
o	  impacto	  sobre	  as	  instituições.	  Relatório	  da	  AACSB	  Internacional	  –	  Força	  Tarefa	  da	  Globalização	  de	  Gestão	  de	  
2011.	  Editora	  Emerald,	  Tampa	  –	  Florida,	  Estados	  Unidos.	  	  



30 
	  

	  

e aos desafios relacionados à globalização das sociedades, da economia e dos mercados de 

trabalho" (pág. 19). 

 Fato é que as universidades sempre estiveram presentes no ecossistema global e vêm 

sendo afetadas por cincunstâncias para além do campus e das fronteiras nacionais, 

representando, desde o início, instituições globais (Altbach, 2004). A literatura destaca o 

papel das universidades como precursoras da internacionalização do ensino superior, sendo a 

educação internacional uma das indústrias de serviços mais significativas que surgiram nos 

anos 80 e 90 e tendo uma importância ímpar de contribuição econômica para inúmeros países 

(Mazzarol, 1998). Pelo contexto histórico, até o século 20 a dimensão internacional era 

considerada incindental e individual, com foco para a mobilidade de estudantes (De Wit, 

2001). Conforme descreve o autor, o período desde o Renascimento até à segunda metade do 

século 20, foi um momento de orientação predominantemente nacional do ensino superior, 

sendo seus elementos mais importantes: (1) a mobilidade individual de um pequeno grupo de 

estudantes abastados e academicamente qualificados para os melhores centros de 

aprendizagem do mundo; (2) a exportação dos sistemas de educação dos poderes coloniais da 

Europa para o resto do mundo; e, (3) a cooperação e intercâmbio de pesquisa acadêmica. 

Ainda sob o contexto histórico, o autor afirma que já se via certa mudança de maior 

cooperação e intercâmbio na educação superior pré 2a Guerra Mundial, com vista, por 

exemplo, para a criação do Instituto da Educação Internacional – IIE, em 1919, nos Estados 

Unidos e do Conselho Britânico em 1934. Já no período pós-Guerra, por razões distintas, 

segundo o autor, vários países lidaram diferentemente na expansão do ensino superior, mas 

em geral, a internacionalização foi quase inexistente.  

Durante os anos entre 60 e 70 foi que a situação começou a mudar, colocando a 

internacionalização como uma expressão predominante da crescente mobilidade unidirecional 

de estudantes sul-norte. Outros acontecimentos corroboraram para o avanço da 

internacionalização do ensino superior, tais como o colapso do comunismo 1980/1990, o 

fortalecimento da comunidade europeia e o aparecimento do Japão como potência econômica. 

O fim da Guerra Fria deu foco à globalização da economia, do social, das relações políticas, e, 

claro, do conhecimento, mas foi nos anos 80 que a maioria das mudanças na 

internacionalização ganhou corpo, como por exemplo, o desenvolvimento de programas 

europeus orientados para a P&D e da educação transnacional, tornando-a um "processo 

estratégico", impactando principalmente a Europa e os Estados Unidos, numa sociedade do 

conhecimento impactada pela tecnologia da informação (De Wit, 2001). O papel da educação 

internacional ganhou mais espaço a partir dos anos 90 pela competitividade global da 
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produção e comoditização do conhecimento e pelos benefícios comerciais e econômicos da 

educação transfronteiriça sendo vista atualmente, tanto por líderes políticos quanto por 

acadêmicos, como instrumental para a realização de iniciativas de regionalização, como vistas 

na África e na América Latina (Knight, 2008). Nesse contexto, destaca-se os benefícios e os 

riscos da internacionalização do ensino superior. Knight (2008), define como os dois 

principais benefícios: ter uma equipe e um corpo docente internacionalmente orientados e a 

melhoria da qualidade acadêmica. Considerando os riscos, a autora define como os três 

principais, sendo a comoditização e a comercialização dos programas educacionais, o 

aumento do número das chamadas "fábricas de diplomas" e fornecedores educacionais de 

baixa qualidade e a fuga de capital humano (Knight, 2008).  

 Outro ponto a ser destacado são as abordagens associadas à internacionalização da 

educação superior. Tais abordagens retratam os valores, prioridades e ações que são utilizadas 

durante o trabalho de uma instituição ao se implentar a internacionalização, sendo divididas 

nos níveis nacional e/ou setorial e institucional (Knight, 2004): 

 
  Tabela 1 – Abordagens da Internacionalização nos níveis nacional/setorial e institucional 

  

   

Abordagens da internacionalização nos níveis 

nacional/setorial 

 

Abordagens da internacionalização no nível 

institucional 

 

 

Programas: a internacionalização do ensino superior 

é vista em termos de proporcionar programas 

financiados que facilitam às instituições e indivíduos 

a oportunidade de se envolverem em atividades 

internacionais tais como mobilidade, pesquisa e 

vínculos. 

 

Razões: a internacionalização do ensino superior é 

apresentada em termos de por que é importante que 

um setor de ensino superior nacional se torne mais 

internacional. As razões variam enormemente e 

podem lidar com o desenvolvimento de recursos 

humanos, alianças estratégicas, construção de nações 

e desenvolvimento social/cultural. 

 

 

Atividade:  internacionalização é descrita em termos 

de atividades como estudo no exterior, currículo e 

programas acadêmicos, vínculos e redes institucionais, 

projetos de desenvolvimento e campi de filiais. 

 

 

 

Resultados: a internacionalização é apresentada na 

forma de resultados desejados, tais como competências 

estudantis, perfil, mais acordos internacionais e 

parceiros ou projetos. 

 

Razões: a internacionalização é descrita com relação às 

principais motivações ou raciocínios que a 

impulsionam. Isto pode incluir padrões acadêmicos, 
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Ad hoc: a internacionalização do ensino superior é 

tratada como uma resposta ad hoc ou reativa às 

muitas novas oportunidades que estão sendo 

apresentadas para o ensino internacional, mobilidade 

e cooperação no ensino pós-secundário. 

 

Política: a internacionalização do ensino superior é 

descrita em termos de políticas que abordam ou 

enfatizam a importância da dimensão internacional 

ou intercultural no ensino pós-secundário. As 

políticas podem ser de diversos setores, por exemplo, 

educação, relações exteriores, ciência e tecnologia, 

cultura ou comércio. 

 

Estratégia: a internacionalização do ensino superior é 

considerada como um elemento-chave de uma 

estratégia nacional para atingir as metas e prioridades 

de um país, tanto interna como internacionalmente. 

 

geração de renda, diversidade cultural e 

desenvolvimento de estudantes e funcionários. 

 

Processos: a internacionalização é considerada um 

processo onde uma dimensão internacional é integrada 

nas funções de ensino, aprendizado e serviços da 

instituição. 

 

Em casa: a internacionalização é interpretada como a 

criação de uma cultura no campus que promove e 

apoia o entendimento internacional/intercultural e se 

concentra em atividades baseadas no campus. 

 

 

No exterior (fronteiriço): a internacionalização é vista 

como a entrega transfronteiriça de educação para 

outros países através de uma variedade de modos de 

entrega (presencial, à distância), e através de diferentes 

arranjos administrativos (franquias, campus de filiais 

etc.). 

 

 

  Fonte: Knight (2004), elaborada pela autora. 

 

 A autora afirma que lançar mão desse modelo de abordagem é um exercício útil e 

revelador para as instituições e formuladores de políticas analisarem quais são as abordagens 

dominantes, se as que estão sendo utilizadas são consistentes e complementares às razões e 

valores que impulsionam os esforços de internacionalização (Knight, 2004).  

 Uma vez apresentado o âmbito conceitual e histórico, os principais benefícios e riscos 

acerca da internacionalização da educação superior e suas princiapis abordagens, é importante 

compreender as motivações que levam a esse movimento. As atividades internacionais das 

universidades se expandiram em volume, escopo e complexidade ao longo de décadas, indo 

da oferta dos tradicionais programas de estudo no exterior ao acesso do ensino superior em 

países onde há uma lacuna dessa oferta por instituições locais (Altbach e Knight, 2007), não 

sendo consideradas somente como a mobilidade de estudantes e professores (Mohsin e 

Zaman, 2014).  
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  Segundo Knight (2008) as motivações são força motriz para que um país, setor ou 

instituição invistam na internacionalização e são refletidas nas políticas e programas que são 

desenvolvidos e eventualmente implementados. Ainda conforme a autora, elas "ditam os tipos 

de benefícios ou resultados que os envolvidos esperam dos esforços de internacionalização" 

(pág. 24), e ressalta que "sem um conjunto claro de fundamentos, acompanhado por um 

conjunto de objetivos ou declarações políticas, um plano e um sistema de 

monitoramento/avaliação, o processo de internacionalização é muitas vezes um cenário ad 

hoc6, reativo e fragmentado para o grande número de novas oportunidades internacionais 

disponíveis (pág. 25). De Wit (1995) divide as motivações para a internacionalização em 

quatro dimensões, sendo elas: (1) Econômica – tendo por foco o crescimento econômico, o 

desenvolvimento das relações econômicas, a dimensão internacional do mercado de trabalho e 

o aumento de receita;  2) Política – tendo por foco a política externa e consequente melhoria 

de imagem de um país;  (3) Cultural – tendo por foco a exportação de valores nacionais e 

culturais e o aumento de conhecimento e competências internacionais e interculturais; (4) 

Educacional – tendo por foco o desenvolvimento do indivíduo, a elevação da dimensão 

internacional para a pesquisa e para o ensino, preparar alunos, docentes e equipes para 

atuarem no contexto internacional, fortalecimento das estruturas e atividades-chave de uma 

instituição, além da garantia da qualidade da educação e pesquisa. Ainda sobre as razões para 

a internacionalização, Knight (2004) integra mais duas dimensões às já existentes em estudo 

anterior, sendo elas as razões de âmbito nacional e institucional, que, segundo a autora, têm se 

tornado extremamente importantes para as instituições, além de ter uma influência vultosa na 

dimensão internacional por meio de políticas, captação, programas e modelos regulatórios 

(Knight, 2008). Em tais dimensões, há cinco categorias motivacionais que impulsionam a 

internacionalização: 

 
  Tabela 2 – Razões emergentes para internacionalização – Âmbitos nacional e 

institucional 

   

Razões de nível nacional Razões de nível institucional 

 

Desenvolvimento de recursos humanos: 

 

Perfil internacional e marca: busca por reconhecimento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ad	  Hoc:	  1	  Para	  este	  fim	  particular.	  2	  Diz-‐se	  de	  argumento	  ou	  proposição	  cuja	  única	  finalidade	  é	  defender	  ou	  
legitimar	  uma	  teoria.	  Ad	  Hoc.	  In:	  MICHAELIS	  moderno	  dicionário	  da	  língua	  portuguesa	  (2015).	  São	  Paulo:	  
Melhoramentos.	  Disponível	  em:<	  https://michaelis.uol.com.br/palavra/qN3z/ad%20hoc/>.	  Acesso	  em	  13	  de	  
novembro	  de	  2021.	  	  
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desenvolvimento e recrutamento de capital humano 

capacitado para o contexto internacional ou como 

fonte de desenvolvimento local; 

Alianças estratégicas: forma de desenvolver vantagem 

competitiva; 

Trocas comerciais: oferta de educação como fonte e 

geração de receita; 

Construção da nação: importação de programas 

educacionais e organizações para o desenvolvimento 

interno de um país; 

Desenvolvimento social e cultural: compreensão 

intercultural e reforço de identidade nacional. 

internacional para fins acadêmicos, econômicos, 

sociais ou políticos; 

Desenvolvimento de estudantes e colaboradores: 

aumento da compreensão e das competências 

internacionais e interculturais; 

Geração de receita: foco na atividade internacional em 

prol de aumento de receita; 

Alianças estratégicas: acordos multilaterais ou 

bilaterais para atingir objetivos acadêmicos, 

científicos, econômicos, tecnológicos e culturais; 

Produção de pesquisa e conhecimento: produção e 

distribuição de conhecimento como forma de prover 

solução para questões para além do âmbito nacional. 

 

  Fonte: Knight (2004), elaborado pela autora.  

 

 Numa evolução conceitual, Knight (2003) propõe uma definição mais adequada para o 

termo internacionalização do ensino superior considerando as mudanças na lógica, nos 

fornecedores e métodos de ensino superior transfonteiriço, a fim de garantir que o novo 

significado refletisse a realidade das mudanças e dos desafios mais atuais e pudesse servir de 

guia para desenvolvimentos futuros. Desta forma, ela propõe que o conceito de 

internacionalização seja redefinido nos níveis nacional, setorial e institucional como "o 

processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global no propósito, 

funções ou prestação de educação pós-secundária" (Knight, 2004, pág. 11). 

 Frente ao exposto, é possível inferir que a internacionalização é um processo dinâmico 

e que requer constante reflexão. Na conclusão de seu estudo "Internationalization Remodeled: 

Definition, Approaches, and Rationales", Knight (2004) dipôs sobre a necessidade de se 

questionar, em torno de 2020, quais seriam as principais conquistas da internacionalização ao 

longo dos últimos 30 anos. Ela tratou da importância de avaliar se as implicações e as 

consequências da dimensão internacional da estratégia estavam sendo consideradas sob uma 

perspectiva de longo prazo e sobre quais seriam as questões-chave que iriam requerer 

avaliação, pesquisa e análise política mais aprofundada, para abordar e orientar o impacto e as 

implicações da internacionalização nos aspectos institucional e setorial. Altbach e Knight 

(2007) levantaram as principais incertezas e os principais desafios que provavelmente 

afetariam o ritmo da internacionalização nos anos seguintes: 
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  Tabela 3 – Incertezas de impacto sobre o ritmo da internacionalização 

  

 

Incertezas e desafios 

 

Impactos na internacionalização 

 

Realidade Política e segurança nacional 

 

 

Mobilidade: terrorismo, medo e insegurança. 

Educação: restrições de temas a serem estudados. 

 

 

Políticas governamentais e custo da educação 

 

 

Investimento: taxações, políticas de preços de 

educação. 

Migração: políticas de preço de vistos e exigências de 

documento. 

 

Expansão da capacidade doméstica 

 

Nacionalismo: aumento do número de estudantes e 

investimento local em educação, principalmente em 

programas de mestrado e doutorado pelo aumento do 

acesso à educação em contextos regionais. 

 

Inglês 

 

 

Idioma universal: o crescimento da adesão da língua 

inglesa como idioma oficial no ensino e na pesquisa 

pode estimular o interesse por programas 

internacioanis oferecidos por universidade em inglês. 

 

Internacionalização do currículo 

 

Modelo internacional: estudantes podem achar 

programas internacionais úteis à medida em que os 

currículos avançam em direção a modelos 

desenvolvidos nos Estados Unidos e em outros países 

industrializados. 

 

Ensino à distância 

 

Acesso: aceitação internacional conduzirá a um papel 

mais amplo dos cursos à distância. 

 

O setor privado 

 

 

Oportunidade: segmento que mais cresce no mundo, 

pode enxergar um caminho de expansão viável. 

 

Garantia de qualidade e controle 

 

 

Desconfiança: qualidade é um fator crítico de sucesso 

para qualificação dos programas internacionais.  

 

Políticas europeias 

 

Padrão internacional: União Europeia pode afetar as 
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 estratégias e modelos de internacionalização por sua 

influência de mercado.  

     

  Fonte: Altbach e Knight (2007), elaborado pela autora.  

 

 Considerando que há mais de uma década, "a dimensão internacional do ensino 

superior estava ganhando mais visibilidade em arenas políticas fora da educação, tais como 

imigração, comércio, cultura e desenvolvimento econômico" (Knight, 2004, pág. 29), em 

continuidade a esse movimento, novos estudos têm contribuido para a evolução das 

estratégias de internacionalização. Knight (2008) afirma que um fascinante, porém complexo 

mundo de educação transfoteiriça está emergindo e que "os últimos anos têm sido um viveiro 

de inovações e novos desenvolvimentos" (pág. 97). Novas formas de entrega, parcerias 

colaborativas, novos "provedores", que autora chama de de "todo tipo de entidade que está 

oferecendo programas educacionais e serviços" (pág. 98), que incluem companias de 

tecnologia da informação e mídia, universidades corporativas, associações profissionais e 

conglomerados internacionais fazem parte dessa evolução do mercado do ensino superior 

internacionais. De acordo com a autora há inúmeros exemplos de novas iniciativas, tais como: 

 

1. Oriente Médio – região interessante para se estudar, tendo uma diversidade de 

oportunidades. Ex.: programa de cooperação entre a Polônia e Israel; novas faculdades 

na Arábia Saudita com envolvimento de investidores e instituições estrangeiros; no 

Qatar, com a presença de instituições americanas como a Cornell e Georgetown 

University, entre outros. 

2. Ásia-pacífico – o Vietnã está emergindo na atividade educacional com as presenças da 

RMIT University, Troy State University, além de programas em parceria com a 

Hawaii University, também com organizações da França, Alemanha, Singapura e 

Estados Unidos; Tailândia também tem atuado nesse sentido, tendo parceria com 

organizações do Egito, China, Austrália e EUA, entre outros países como Austrália e 

Malásia. 

3. África – filiais têm sido abertas em parceria com instituições não-governamentais, 

como na Nigéria, por exemplo. A África do Sul é um exemplo de país em que houve 

decréscimo no número de programas estrangeiros ofertados, diante de regulação 

governamental e processos de acreditação; países como Quênia e Maurício têm 

investido na oferta de programas educacionais e parcerias estrangeiras.  
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4. Europa – Rússia tem enviado para e recebido alunos de outros países e feito parcerias, 

com o Reino Unido, por exemplo; A Grécia atua com a Universidade de Indianápolis, 

dos EUA há mais de uma década; Destaca-se as atividades de companhias privadas 

que detêm parte ou totalidade da Universidade Europa de Madri (Espanha), da L'École 

Supérieure du Commerce Extérier de Paris (França), entre outros exemplos.  

5. América do Norte – os Estados Unidos desponta como a educação superior mais ativa 

e inovadora do mundo na oferta de programas e mobilidade, porém vê-se um 

movimento crescente em parceria com instituições asiáticas, como na Coreia, Vietnã, 

China, Malásia, Singapura, Filipinas e Índia; o Oriente Médio figura também essa 

lista, tendo como parceiros o Kuwait e Omã; além de "abrigar" o maior número de 

empresas provedoras de educação no mundo; o Canadá também figura nesse cenário, 

com ofertas de cursos em parceria como Egito, por exemplo.  

6. América Latina – o México tem atuado em parceria com universidades americanas na 

oferta de cursos e abertura de novos campi, e atuado ainda com a Costa Rica e o 

Panamá; Argentina tem exemplo de atuação com organizações europeias e o Panamá 

com dos EUA; a autora não fez menção do Brasil em seu estudo.  

  

 E em meio a tantas mudanças, é possível concluir que há impactos intrínsecos a esses 

processos de evolução. Knight (2008) destaca duas tendências na natureza da educação 

transfronteiriça: 1. mobilidade estudantil versus mobilidade de programas e provedores – 

embora o número de estudantes em busca de experiência internacional continue aumentando, 

maior ênfase está sendo dada na oferta de cursos e programas acadêmicos estrangeiros para 

estudantes nos países de origem; 2. cooperação para o desenvolvimento do comércio – ou 

seja, foco na ajuda para o comércio, com objetivos econômicos.  

 Conforme já descreveram Roy e Sharma (1996), o futuro da internacionalização da 

educação em gestão é promissor e as instituições educacionais e outros provedores do setor 

não têm outra escolha a não ser ascender ao desafio da concorrência global, porém, ressaltam 

que instituições carentes de uma estratégia vigorosa, sistemática e coerente de 

internacionalização dos currículos de gestão existentes ficarão em séria desvantagem. Knight 

(2008) ressalta que "o setor da educação não está sozinho na forma de guiar, monitorar e 

regular o movimento de programas educacionais e provedores, e precisa trabalhar numa 

cooperação próxima com outros setores e exercer um papel de pivô, para garantir que a 

educação transfronteiriça reflita e ajude a atingir os objetivos educacionais, a cultura, as 

prioridades e as políticas de cada país" (pág. 120).  
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 Frente ao exposto, é possível concluir que se faz imprenscindível para as escolas de 

negócios lançar mão de estratégias de internacionalização alinhadas às demandas atuais no 

mercado da educação, as quais serão tratadas como assunto principal no subcapítulo a seguir.  

 

 

2.4 A estratégia internacional de escolas de negócios 

 

 Guillotin e Mangematin (2015) afirmam que escolas de negócios são organizações que 

têm demonstrado uma variedade extensa de processos de internacionalização, sendo a mesma 

algo imperativo às organizações. Isso fica claro quando Knight (2008) destaca algumas das 

formas ou estratégias pelas quais uma organização de ensino superior pode se 

internacionalizar, sendo tais atividades baseadas no campus (em casa) ou em iniciativas 

fronteiriças (no exterior): 1. cooperação internacional e desenvolvimento de projetos; 2. 

acordos com instituições e em redes; 3. a dimensão internacional/intercultural do processo de 

ensino/aprendizagem, currículo e pesquisa; 4. clube do estudante e atividades 

extracurriculares baseados em campi; 5. mobilidade de acadêmicos por meio de intercâmbio, 

trabalho de campo, sabáticos e trabalho de consultoria; 6. o recrutamento de estudantes 

internacionais; 7. programas de intercâmbio de estudantes e semestres no exterior; 8. 

programas de graduação conjuntos/duplos; 9. parcerias bilaterais; 9. abertura de campi/filiais, 

entre outras.  

 De Wit e Knight (1995) afirmam que "a internacionalização pode ser vista como um 

processo constante e integrativo" e que "diferentes tipos de estratégias fazem parte desse 

processo" (pág. 22). Eles utilizam o termo estratégia para caracterizar "aquelas iniciativas 

utilizadas por uma instituição de ensino superior para integrar a dimensão internacional à 

pesquisa, ensino e serviços, assim como à políticas e sistemas de gestão" (pág. 17) e ressaltam 

que, em suma, há dois tipos de estratégias a serem consideradas num processo de 

internacionalização: 1. de programa ou acadêmica – atividades e serviços que apoiam e 

encorajam a participação de alunos, docentes e colaboradores; e, 2. organizacional – que 

colabora para integrar a internacionalização aos processos administrativos e estruturas da 

organização. No livro, Higher Education in Turmoil: The Changing World of 

Internationalization, Knight (2008) atualiza o quadro proposto em De Wit e Knight (1995), 

compilando as estratégias de nível institucional, que, segundo ela, refletem tanto o 

crescimento de estratégias de internacionalização transfronteiriças quanto o aumento do 

interesse pelas atividades de internacionalização "em casa":    
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  Tabela 4 – Nível institucional das estratégias de Programa/Acadêmicas e Organizacionais  

 

 

Estratégias de Programa/Acadêmicas 

Programas  

acadêmicos 

Programas de intercâmbio de estudantes, estudo de línguas estrangeiras, currículos 

internacionalizados, estudos temáticos ou de área, trabalho/estudo no exterior, 

estudantes internacionais, processo de ensino/aprendizagem, programas de graduação 

conjuntos / dupla titulação, treinamento intercultural, programas de mobilidade de 

docentes, palestras e acadêmicos visitantes, ligação entre programas acadêmicos. 

 

Pesquisa e 

colaboração 

acadêmica 

 

Centros temáticos e de área, projetos de pesquisa conjunta, conferências e seminários 

internacionais, artigos e papers publicados, acordos internacionais de pesquisa, 

programas de intercâmbio de pesquisa, parceiros internacionais de pesquisa. 

 

Relações externas: 

local e transfronteiriça 

 

Local: Parcerias comunitárias com grupos de ONGs ou grupos do setor público/privado, 

serviços comunitários e trabalho em projetos interculturais, programas de educação e 

treinamento personalizados para parceiros e clientes internacionais. 

 

Transfronteiriço: Projetos internacionais de assistência ao desenvolvimento, programas 

educacionais (comerciais e não-comerciais). 

 

Abertura de campi/filiais, vínculos internacionais, parcerias e redes. 

 

Programas e serviços de treinamento e pesquisa baseados em contratos, programas de 

ex-alunos no exterior. 

 

Extracurricular 

Clubes e associações estudantis, eventos internacionais e interculturais no campus, 

ligação com grupos culturais e étnicos baseados na comunidade, grupos e programas de 

apoio de pares. 

 

Estratégias Organizacionais 

 

Governança Compromisso expresso pelos líderes seniores, envolvimento ativo do corpo docente e do 

pessoal, lógica e objetivos articulados para a internacionalização, reconhecimento da 

dimensão internacional em declarações de missão/mandato institucional e em 

documentos de planejamento, gestão e avaliação. 

Operações Integrado no planejamento em nível institucional e de departamento/universitário, 

sistemas orçamentários e de revisão de qualidade; estruturas organizacionais 

apropriadas; sistemas (formais e informais) de comunicação; gestão da 

internacionalização; apoio financeiro adequado e sistemas de alocação de recursos. 
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Serviços Apoio de unidades de serviço de toda a instituição, ou seja, alojamento de estudantes, 

cadastro, captação de recursos, ex-alunos, tecnologia da informação; envolvimento de 

unidades de apoio acadêmico, ou seja, biblioteca, ensino e aprendizagem, 

desenvolvimento curricular, treinamento de professores e funcionários, serviços de 

pesquisa; serviços de apoio a estudantes que entram e saem, ou seja, programas de 

orientação, aconselhamento, treinamento transcultural, aconselhamento sobre vistos. 

Recursos humanos Procedimentos de recrutamento e seleção que reconheçam a experiência internacional; 

políticas de recompensa e promoção para reforçar as contribuições do corpo docente e do 

pessoal; atividades de desenvolvimento profissional do corpo docente e do pessoal; 

apoio para tarefas e sabáticos internacionais e regionais. 

 

  Fonte: Knight (2008), traduzido pela autora. 

  

 Bennett e Kane (2011) dão destaque a três tipos de estratégia internacionais das 

escolas de negócios: 1. a internacionalização das atividades internas, centralizadas no 

estudante, no corpo docente e colaboradores; 2. a internacionalização dos currículos das 

escolas de negócios, fator consequente do crescimento da influência de negócios 

internacionais e multinacionais, da maior demanda por cursos internacionalizados pelos 

alunos, pelos efeitos da globalização (alianças estratégicas, expansão, fusões e aquisições de 

empresas) e a demanda de evidência dessa estratégia como requisito para organizações de 

acreditação, principalmente pela Association for Advance Collegiate Schools – AACSB e o 

European Quality Improvement System – EQUIS; 3. empregabilidade e internacionalização 

curricular, tendo por foco o indivíduo, preparando-o para ser um gestor global, ensinando 

habilidades e competências internacionais e transculturais.  

 Com foco orietando para os possíveis fatores-chave de sucesso da internacionalização, 

Mohsin e Zaman (2014) afirmam que "algumas estratégias organizacionais são essenciais 

para integrar a internacionalização nos processos e estruturas administrativas de uma 

instituição, afim de criar uma cultura que valorize e apoie os benefícios dos esforços do plano 

internacional" (pág. 7), sendo elas: 1. compromisso e apoio do conselho de líderes e 

administradores seniores, sendo crucial para o sucesso da internacionalização, ao mesmo 

tempo enfatiza que a mesma deve ser parte da missão geral da organização; 2. apoio e 

envolvimento de professores/funcionários, pois fomentam a educação internacional entre os 

estudantes; 3. estabelecimento de um escritório internacional que sirva a todo o campus e seus 

programas, a fim de fornecer consultoria, coordenação e suporte aos alunos, e também, 

monitorar atividades de manutenção da integridade e do profissionalismo no trabalho 

internacional; 4. financiamento e apoio adequados, cujas fontes devem ser diversificadas, em 
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prol do aumento da eficiência e manutenção da qualidade e relevância; 5. conexões externas, 

no intuito de desenvolver colaboração e parcerias com outras organizações de ensino superior, 

setor privados e outras redes, pra fim de recursos humanos e financeiros, e geração de outras 

oportunidades; 6. estrutura política, necessária para coordenar e monitorar diferentes práticas 

e atividades e direcionar a internacionalização; 7. incentivos e recompensas para o corpo 

docente/colaboradores, desenvolvimento de práticas concretas e simbólicas, para valorizar e 

recompensar tais grupos, a fim de desenvolver e manter uma cultura de apoio à 

internacionalização; 8. existência de um canal de comunicação formal, a fim de promover a 

colaboração e fortalecer os vínculos entre as instituições e as melhores práticas; 9. 

planejamento anual, orçamento e processo de revisão, a fim de integrar e regular as dimensões 

internacionais em planos anuais, os arranjos e o orçamento, para garantir a 

internacionalização.  

 Já Al-Habaibeh e Ayoubi (2006) tratam das estratégias de cooperação entre 

organizações de ensino superior. Eles afirmam que esse tipo de estratégia é “construído ao 

redor das principais motivações e dos objetivos estratégicos que a universidade está buscando 

alcançar em sua implementação" (pág. 381). Eles criaram um modelo de design e 

implementação de objetivos estratégicos internacionais, e que, conforme apontam, "pode ser 

utilizado para que gestores de universidades possam alocar suas instituições no quadrante 

mais apropriado e definir as opções disponíveis para avançar dentro do modelo, possibilitando 

ainda que acessem a performance das suas instituições no mercado internacional, por sua 

aplicação e possibilidade real de implementação estratégica"  (pág. 394). O modelo é divido 

em quatro quadrantes principais: (1) estratégia realista – ou seja, se os objetivos de design e 

implementação estão ordenados, a estratégia internacional de cooperação é definida como 

bem-sucedida e realista; (2) estilo de reconsideração de design – ou seja, se os objetivos de 

parcerias internacionais são menos claros e mais ambíguos, e a implementação é mais clara e 

menos ambígua, o design da estratégia deve ser reconsiderado; (3) estilo de reconsideração de 

implementação – ou seja, se os objetivos são mais claros e a implementação menos clara, a 

implementação da estratégia deve ser reconsiderada; (4) estratégia irreal – ou seja, se tanto o 

design de objetivos quanto o de implementação não estiverem claros, toda a estratégia deve 

ser reconsiderada, sendo, portanto, irreal:   
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  Figura 1 – Matriz da estratégia de cooperação – Design de Objetivos e Implementação   

 

 
   Fonte: Al-Habaibeh e Ayoubi (2006), traduzido pela autora. 

 

 Roy e Sharma (1996) afirmam que embora não pareça haver outra alternativa se não a 

internacionalização da educação em negócios, há diferenças na forma como isso ocorre 

considerando a profundidade, escopo e modo. Na visão dos autores, essas diferenças se 

refletem em várias dimensões: i) currículo; ii) conteúdo dos cursos; iii) modelo de entrega e 

iv) pesquisa. De maneira mais detalhada, Cavulsgil (1991) propõe oito elementos que ajudam 

nos esforços para a internacionalização: 

 

1. Agenda e estratégia abrangentes: formulação de uma estratégia em geral e uma agenda 

de ação para guiar a internacionalização; 
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2. Clima institucional favorável: apoio do ambiente institucional como fator crítico de 

sucesso da internacionalização; 

3. Alocação de recursos: recursos financeiros são essenciais para a implementação de 

diversas iniciativas internacionais; 

4. Materiais educativos e currículo: um plano coeso de internacionalização precisa 

considerar os aspectos curriculares; 

5. Docência: o desenvolvimento dos docentes é a chave para a internacionalização das 

escolas de negócios, estimulando o ensino e a pesquisa internacionais; 

6. Estudantes: estudantes são catalizadores para a mudança, eles demandam e dão início 

às experiências internacionais; 

7. Conexão com o ecossistema de negócios: a comunidade dos negócios tem sido mais 

rápida em reconhecer a globalização do mercado do que as escolas de negócios, desta 

forma é importante explorar as oportunidades dessa relação; 

8. Colaboração com outras organizações educacionais: cooperação é uma demanda 

eminente, e as escolas são melhores ao engajarem-se com ventures por razões 

econômicas simples, mas também para maximizar impactos.  

    

 O autor conclui que um dos passos mais importantes em prol da internacionalização de 

escolas de negócios (currículo, alunos e docentes) é prestar atenção no processo seletivo e no 

desenvolvimento de carreira de seus juniores, e finaliza dizendo que a educação executiva e 

da gestão ser tornará cada vez mais importante na gestão da internacionalização, haja visto o 

declínio das possibilidades de expatriação (Cavulsgil, 1991). Haja vista que o presente estudo 

também tem por objetivo compreender como a internacionalização pode ser afetada em 

situações de crise, o tema será tratado no próximo subitem.  

 

2.4.1 A estratégia internacional de escolas de negócios em tempos de crise 

 

 Nos estudos sobre estratégias de internacionalização, a variável contexto se faz 

presente como fator de impacto. Seja de ordem interna ou externa, o contexto pode interferir 

diretamente na tomada de decisão por mudanças estratégicas em mercados internacionais 

(Beamish e Calof, 1995; Altbach e Knight, 2007). A Pandemia da Covid-19, ainda em 

desdobramento no período de realização dessa pesquisa, trouxe o interesse de buscar entender 

possíveis impactos dessa crise na estratégia internacional de uma escola de négocios. A 

literatura sobre processos de internacionalização desse setor específico da educação executiva 
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em contextos de crise se apresentou escassa, e por esta razão buscou-se referência em outras 

literaturas, tais como a de gestão e ciências políticas, entre outras.  

 Em recente estudo sobre como o mundo vem lidando com contextos de crise mundial, 

Boin (2018) afirma que muito foi feito em recentes décadas para o enfrentamento de todos os 

tipos de desastres e crises, mas que, lamentavelmente, a sociedade moderna está despreparada 

para o tipo de ameça que está em ascenção, que ele chama de crise transfronteiriça, ou seja, 

que está para além das fronteiras geográficas, políticas, culturais, legais e público-privadas de 

um país. Por essas características descritas, a crise da Pandemia da Covid-19, que se instaurou 

em 2019 na China e se espalhou pelo mundo rapidamente, pode ser considerada um exemplo 

desse tipo de ameaça descrito pelo autor. Eminentemente ela causou impacto nas economias 

globalmente, em razão das ações de mitigação e prevenção por inúmeros governos, 

principalmente pela instituição de isolamento social e restrições de mobilidade, gerando 

também consequente impacto na força de trabalho, nas cadeias de suprimento e na venda de 

produtos e serviços (Cheema-Fox, Laperla, Serafeim, e Wang, 2020).  

 Como descrito anteriormente nesse estudo, as consequências para a educação superior 

foram críticas diante deste contexto, conforme indica a pesquisa, "O Impacto da COVID-19 

na educação superior ao redor do mundo", realizada pela Associação Internacional das 

Universidades – IAU", de maio de 2020. Dos 100% de respondentes, 59% afirmaram que 

todas as atividades dos campi das escolas que representavam foram paradas e as mesmas 

estavam completamente fechadas, ou seja, a maioria das instituições envolvidas na pesquisa 

atestaram impactadas diretamente pela crise sanitária mundial (Associação Internacional das 

Universidades – IAU, maio 2020, pgs. 11).  

 Um estudo posterior publicado em julho do mesmo ano, também realizado pela IAU, 

apontou que a internacionalização e a mobilidade foram as primeiras dimensões impactadas 

pela crise da Covid-19, causando impacto consequente na vida de alunos, docentes e 

pesquisadores na realização de suas atividades (Associação Internacional das Universidades – 

IAU, 2020). 

 Em contrapartida, onde há crise, também há oportunidade. A transformação digital foi 

acelerada, promoveu mais acesso à tecnologia, deixando a vida das pessoas mais fácil, 

permitindo aos negócios manterem certos níveis de atividades e à educação tradicional 

continuar suas rotinas remotamente (Soto-Acosta, 2020). O estudo da IAU mencionado 

anteriormente indicou esse movimento de mudança no método de ensino para o formato on-

line e híbrido. De acordo com a pesquisa, a repentina e disruptiva adesão à educação remota 

pelas universidades de ensino superior variou em razão do tamanho, modelo de governança e 
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diferenças das disciplinas, e ressaltou que há lacunas a serem sanadas tais como, a "ausência 

da experiência social, o acesso à tecnologia e conectividade por parte de muitos alunos, a 

entrega de uma provisão remota e não necessariamente de um ensino à distância, o aumento 

da desvantangem social em que muitos alunos perderam seus trabalhos, levando à 

dependência familiar", entre outras questões (Associação Internacional das Universidades –

IAU, 2020, pág. 10).  

 Considerando os desafios globais e as crises, Silva e Stein (2020) acreditam que as 

rápidas mudanças no contexto global podem ser vistas como uma oportunidade generativa de 

repensar as abordagens convencionais da internacionalização da educação superior. As 

autoras ressaltam que o vírus da Covid-19 "provavelmente é somente uma prévia do que está 

por vir" (pág. 563) e que as crises da atualidade, sejam de ordem política, social, ambiental, 

etc., tornam impossível se preservar os sistemas vigentes e as promessas que eles trazem 

consigo. Por isso, as autoras questionam acerca de qual internacionalização será necessária 

para preparar a humanidade para os "novos mundos" com discernimento, humildade e 

compaixão? Essa, dentre outras perguntas certamente permeiam o dia a dia de quem precisa 

tomar decisões em resposta à contextos de crise.  

Hart, Kouzmin e Rosenthal (1993), numa revisita à teoria da centralização, afirmam 

que uma das mais duradouras ideias disseminadas sobre respostas governamentais a crises é a 

expectativa de que tomadas de decisão de governos se tornam altamente centralizadoras. Essa 

expectativa, segundo os autores, se tornou a pedra fundamental das teorias e modelos 

administrativos da gestão de crise. Essa afirmativa leva a inferir que a tomada de decisão em 

situações de crise possa estar concentrada em níveis hierárquicos mais altos, sendo uma 

influência top-down, e que, dificilmente, o nível operacional será envolvido nesse aspecto. 

Ampliando a reflexão do papel da gestão na administração de crises, com foco em contextos 

de desastres naturais, Boin e Bynander (2014) consideram essa coordenação como um fator 

crítico de fracasso e apontam que a rápida melhoria desse processo surge como solução 

prescrita no combate a situações adversas. Tal solução visa unir a perspectiva top-down 

(resultado dos esforços diretivos, centralizado) e bottom-down (resultado por colaboração 

espontânea) na busca por uma coordenação eficiente. Os autores afirmam que ferramentas 

tradicionais de coordenação têm aplicabilidade limitada em contextos de alta velocidade (ou 

seja, ocorrência de fluxo rápido em situação de crise), portanto, defendem a segunda 

perspectiva como um caminho mais assertivo para a gestão no enfrentamento de situações 

adversas.  
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 Em recente estudo sobre como escolas ganenses têm atraído estudantes internacionais 

e os efeitos diretos da Covid-19 na estratégia de internacionalização, Abedi-Boafo e Nyame 

(2020) esboçaram algumas recomendações numa espécie de guia para gestores da educação 

superior lidarem com o "novo normal". Entre as ações, estão: 

 

1. Reduzir de taxas administrativas, não significando necessariamente numa redução de 

receita; 

2. Oferecer aos estudantes vagas em suas primeiras opções de cursos, que usualmente 

são programas mais competitivos; 

3. Criar escritórios especiais para estudantes internacionais, tornando a admissão de 

estudantes um projeto especial; 

4. Ofertar acomomodações de maior qualidade; 

5. Construir hospitais ou equipar melhor os já existentes, a fim de cuidar da saúde dos 

estudantes internacionais; 

6. Gerar engajamento on-line com candidatos, oferecendo atendimento customizado; 

7. Construir relações fortes com os estudantes internacionais, trantando e vendo-os com 

foco especial; 

8. Realizar parceria com os Alumni internacionais para processos de admissão; 

9. Oferecer incentivos aos estudantes internacionais. 

 

 Considerando a Pandemia da Covid-19 como um fator de complexidade e de perigo ao 

ensino superior, pois afetará "relações de poder social, econômico, político e acadêmico e por 

isso também as dimensões internacionais da educação superior em todo o mundo" (De Wit, 

2020, pág. 2), em seus efeitos, conforme descreve Fredman (2020, pág. 4), "certamente irão 

gerar impacto na gestão da internacionalização para além da mobilidade física, que ainda não 

podem ser previstos". Sendo assim, sob uma perspectiva de futuro, Stein (2017) observa que, 

para imaginar o ensino superior de maneira diferenciada, é "preciso historicizar e 

desnaturalizar os padrões educacionais existentes e enfrentar as complexidades e contradições 

que compõem o sistema atual" (pág. 23). 

 O foco desse estudo é identificar os principais estímulos de impacto no processo 

evolutivo da estratégia de internacionalização de uma escola de negócios em diferentes 

períodos da gestão, com base no modelo de Calof e Beamish (1995). Vê-se relevante também 

investigar os possíveis impactos da Pandemia da Covid-19 na entrega dos serviços e produtos 
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da escola de negócios estudada e como a gestão atua na condução das estratégias de 

internacionalização nesse contexto.  

2.5 Modelos de internacionalização de escolas de negócios 

 

 A literatura de internacionalização lista diversas maneiras pelas quais as organizações 

têm se organizado para entregar valor internacional. De Wit e Knight (1995) afirmam que 

ocorreram inúmeras tentativas de se estruturar as estratégias organizacionais em diferentes 

modelos de processos de internacionalização: 

 
  Tabela 5 – Modelos de processos de internacionalização  

  

 

MODELOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Neave (1992) 

(modelo pragmático para a manutenção e 

administração da cooperação internacional) 

 

Liderança versus Unidade Base: a existência de uma 

lacuna de conexão formal com a alta administração e a 

visão da alta gestão basicamente como orientada a 

atividades vindas do nível de serviço, conduzem à uma 

administração da cooperação internacional em 

extremos opostos (centralização x descentralização). 

 

Davies (2001) 

(modelo orientado para as estratégias organizacionais) 

 

Apresenta uma matriz dividida em quatros dimensões, 

considerandos os aspectos internos e externos à 

organização: 1. estratégia sistemática central, em que 

há um grande volume de trabalho internacionais, sendo 

a missão explícita e seguida de políticas específicas e 

procedimentos de apoio; 2. estratégia central ad hoc, 

passível de ter alto nível de atividades na organização, 

porém não se baseiam em conceitos claros e possui 

uma característica ad hoc; 3. estratégia sistemática 

marginal, em que as atividades internacionais são 

limitadas, mas bem organizadas e baseadas em 

decisões claras; 4. estratégia marginal ad hoc, passível 

de ter baixo nível de atividades, não sendo baseadas 

em decisões claras.  

 

Van Dijk e Meijer (1997) 

(modelo com foco nas dimensões – políticas, apoio e 

 

Extensão do modelo de Davies (2001), considerando 

somente a variável estrutural da dimensão 
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implementação) organizacional, constrói três rotas pelas quais é 

possível alcançar a internacionalização como área 

prioritária na instituição, a saber: 

a) Rota 1-2-6-8 – indica uma abordagem cuidadosa e 

uma cultura organizacional bem estruturada, definida 

por "entradas lentas"; 

b) Rota 1-5-6-8 – indica um forte comprometimento 

internacional e uma cultura institucional forte, definida 

por "líderes organizados"; 

c) Rota 1-5-7-8 – indica uma resposta rápida a 

mudanças externas, uma variedade grande de 

atividades em diferentes níveis e alto 

comprometimento somente num estágio mais 

avançado e de forma mais sistematizada, definida por 

"instituições empreendedoras".  

 

 

 

 

Rudzki (1998) 

(modelo que identifica quatro dimensões da 

internacionalização – mobilidade de estudantes, 

desenvolvimento de colaboradores, inovação curricular 

e mudança organizacional) 

 

 

 

O modelo é dividido em duas dimensões (reativa e 

proativa), com cinco estágios distintos, cada, a saber: 

1. Modelo reativo – a) contato: colaboradores 

acadêmicos mantém contato com pares de outros 

países (desenvolvimento de currículo, mobilidade 

limitada); b) formalização: algumas conexões são 

formalizadas por acordo institucionais (recursos 

podem ou não estar disponíveis); c) controle central: 

crescimento de atividades e resposta da gestão em prol 

de ganho de controle; d) conflito: problemas entre 

colaboradores e gestão conduz à perda de boa vontade 

dos colaboradores (possível declínio nas atividades e 

ocorrência de desencantamento); e) maturidade ou 

declínio: possível movimento de uma abordagem mais 

proativa e coerente.  

 

2. Modelo proativo – a) análise: visão estratégica de 

curto, médio e longo prazos e análise de motivações 

(treinamento e consultoria de colaboradores; auditoria 

interna; análise SWOT; análise de custo benefício); b) 

escolha: consulta de trabalho em rede e criação de 
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 Fonte: De Wit e Knight (1995) e De Wit (2001), elaborado pela autora. 

 

A literatura sobre a internacionalização de universidades e escolas de negócios possui 

uma ampla gama de modelos que abragem diversas formas sobre como essas instituições 

políticas e plano estratégico (mensuração de 

performance e recursos alocados); c) implementação: 

foco na execução das atividades internacionais; d) 

revisão, avaliação de performance em razão de 

políticas e planos; e) redefinição de 

planos/políticas/objetivos: processo de contínua 

melhoria e questões em qualidade implicam num 

retorno ao estágio 1.  

 

Knight (1994) 

(modelo que considera a internacionalização como um 

processo contínuo) 

 

O modelo apresenta nove fases em que a organização 

pode lançar mão para integrar a dimensão 

internacional, a saber: 

1.  consciência – da necessidade, propósitos e 

benefícios da internacionalização para alunos, 

colaboradores, sociedade e docentes; 

2. Comprometimento – pela alta administração, 

conselhos e governos, colaboradores, estudantes e 

docentes; 

3. Planejamento – identificação de necessidades e 

recursos, propósito e objetivos, prioridades e 

estratégias; 

4. Operacionalização – de atividades e serviços 

acadêmicos, com foco em fatores organizacionais, com 

base em princípios norteadores; 

5. Revisão – avaliação e melhoria de qualidade e 

impacto das iniciativas e progresso da estratégia; 

6. Reforço – desenvolvimento de incentivos, 

reconhecimento e recompensa para colaboradores, 

docentes e participação dos estudantes; 

7. Análise de contexto – com foco para ambiente 

interno e externo; 

8. Implementação – com foco para a execução das 

atividades internacionais; 

9. Efeito de integração da internacionalização na 

organização – análise de impacto.  
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atuam em contextos internacionais (Davies, 2001; Neave, 1992; Rudzki, 1998; Bennett e 

Kane, 2011; De Wit e Knight, 1995). Tais modelos são amplos e possuem grande 

contribuição para o ensino superior ao adotarem um dos modelos ou uma junção dos mesmos, 

a fim de se construir um modelo próprio. Há também uma série de estudos que utilizam 

desses mesmos modelos como base teórica para a investigação empírica, porém, tais modelos 

tratam das estratégias como um todo. O presente estudo propõe lançar mão do modelo de 

Calof e Beamish (1995), da literatura da internacionalização da firma, que trata sobre a 

adaptação aos mercados internacionais, por focar nos estímulos que levam uma empresa a se 

internacionalizar e as razões pelas quais ela muda de estratégia. Tal modelo será apresentado 

no subitem a seguir.  

   

2.5.1 Explicando a internacionalização pela adaptação ao mercado externo – o modelo de 

Calof e Beamish (1995) 

  

 O modelo de Calof e Beamish (1995) modelo pertence à literatura de 

internacionalização da firma e numa espécie de um "olhar para fora", a intenção na escolha 

desse modelo é sair do senso comum, a fim de compreender o processo de mudança nas 

estratégias de internacionalização de uma firma sob outra linha de pensamento, com foco para 

os estímulos à mudança definidos pelos autores. 

 Segundo Beamish e Calof (1995, p.115), com o tempo, "empresas recém 

internacionalizadas dão início ao processo de adaptação ao ambiente internacional e à medida 

que ganham experiência surgem várias mudanças organizacionais e estratégicas, ocorrendo 

vários tipos de adaptações". Eles afirmam que, embora ao longo dos anos muitos estudos 

tenham analisado esse processo adaptativo aos mercados internacionais, entre outros que 

identificam as características das firmas em diferentes estágios da evolução internacional, 

considerando a internacionalização como uma atividade evolutiva, pouco se examinou 

empiricamente sobre essa dinâmica em si.   

 O ponto-chave do estudo de Beamish e Calof (1995, p. 116) é a indentificação de 

como as empresas se internacionalizam (padrão da internacionalização) e por qual razão isso 

acontece. Conceituando a internacionalização como o "processo de adaptação das operações 

das empresas (estratégia, estrutura, recursos etc.) em ambientes internacionais", eles criam um 

modelo – "O Processo de Desenvolvimento da Internacionalização", lançando mão da 

dimensão "modo", do termo em inglês "mode", por foco de análise e que reúne categorias-

chave para explicar a evolução da estratégia de internacionalização pelos estímulos e 
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variáveis mediadoras que geram mudança nesse contexto. Modo é definido pelos autores 

como: 
 
Modo são os arranjos institucionais que permitem as firmas usarem seu(s) 
produto(s) ou serviços em um país. Modos incluem licenciamento e/ou 
franqueamento, exportação indireta, exportação direta, subsidiárias de 
vendas, joit venture, e subsidiária integral (Beamish e Calof, 1995, p. 116). 
 
 

 Para identificar como as firmas alteram o "modo" e chegarem no modelo proposto os 

autores entrevistaram 76 executivos de pequenas e médias empresas canadenses responsáveis 

na tomada de decisão estratégica. Foram 38 firmas abrangendo diferentes indústrias, cujos 

gestores deviam identificar as razões de mudança dos modos de internacionalização, qual era 

o padrão aplicado e porque optaram por um novo modo, ou seja, uma nova etapa, num recorte 

de período entre 1980 e 1990. As respostas obtidas para explicar a mudança do "modo" em si 

foram divididas nas seguintes categorias, tratadas como estímulos para a evolução da 

estratégia e definidas pelos autores como grande contribuição para esse movimento: (i) 

baseadas em atitudes –	  crença individual do gestor na tomada de decisão estratégica, seja com 

base na experiência e/ou conhecimento do mercado internacional ou por intuição de que é o 

momento certo de realizar uma mudança na estratégia e jornada da internacionalização, sem 

lançar mão necessariamente de pesquisa de mercado ou know-how de especialistas; (ii) 

baseadas no ambiente interno, fatores potencialmente dentro do controle da firma, tais como a 

estratégia em si ou recursos financeiros, por exemplo; (iii) baseadas no ambiente externo, 

fatores fora do controle direto da firma, tal como políticas de governo, o ambiente 

competitivo ou oportunidades de aquisições etc., e (iv) estímulo baseado em performance – 

necessidade da firma de ampliar a atuação internacional gerando mudança estratégica em 

razão de uma atuação positiva ou negativa. 

 O modelo de Calof e Beamish (1995) agrupa ainda as variáveis mediadoras, sendo 

definidas por recursos/organização, estratégia e ambiente, e também responsáveis por 

mudanças estratégicas na internacionalização. Segundo os autores alterações nessas variáveis 

permitem às firmas darem continuidade a processos de mudança estratégica (modo) até então 

não possíveis, podendo ser em si mesmas um estímulo que gera evolução estratégica. Parte 

final integrante do modelo estão as variáveis de conteúdo, advindas dos comentários dos 

executivos, selecionadas como as principais (visão do volume pontencial de vendas no 

mercado externo, a crença de que cada modo poderia produzir esse volume e as crenças sobre 

os custos dessas modalidades) – que indicam porque modos específicos (estratégias) foram 
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escolhidos para serem realizados. Vale ressaltar também, as variáveis ligadas às percepções 

dos executivos em relação à capacidade da empresa (habilidades e recursos financeiros) de 

administrar determinados modos e restrições ambientais, que também influenciaram a escolha 

do modo subseqüente.  

 Importante destacar que o modelo também explica a razão de algumas firmas 

lançarem mão de etapas únicas ou múltiplas de modo (estratégias internacionais), tendo por 

principais variáveis: 

 

1. Recursos (experiências e habilidades) – diferentes volumes de recursos, somado às 

experiências e habilidades gerenciais definem a opção por um estágio ou outro, ou 

entrada em estágios de maneira paralela, tendo melhor compreensão de riscos, custos e 

benefícios dos modos (estratégia) e mercados; 

2. Oportunidade – lançar mão de diferentes estágios de modo (estratégia) pode ter uma 

relação direta com uma oportunidade de expansão; 

3. Diferir mudanças de atitudes – em resposta a estímulos, pode haver diferentes atitudes 

pela gestão.  

 

 Os autores descrevem que a escolha pelo modo ou estratégia de internacionalização 

"se dá pela interação das variáveis contidas no modelo e este pode fortalecer a compreensão 

do fenômeno da internacionalização", cuja mudança de modo (estratégia) dependerá do 

estímulo, sua interpretação e das variáveis mediadoras (Beamish e Calof, 1995, p. 128). 

Ressaltam ainda que, conforme descreve o estudo, a variável atitude influencia diretamente a 

percepção de benefícios, custos e riscos, e a posteriori, a subsequente alteração de modo, 

portanto é de extrema importância que os executivos tenham clareza na tomada de decisão.  

 Vê-se pertinente a adoção do modelo de Calof e Beamish (1995) como base teórica 

para a análise dos estímulos à mudança da estratégia de internacionalização da escola de 

negócios objeto dessa pesquisa, pelo fato de o mesmo abranger, dentro das quatro categorias 

que serão utilizadas na investigação empírica. 

 

2.6 Quadro teórico  

 

 O modelo da evolução das estratégias de internacionalização proposto por Calof e 

Beamish (1995) é resultado da pesquisa realizada pelos autores para ampliar o conhecimento 

sobre a dinâmica da internacionalização, explorando sobre como as firmas entram no mercado 
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internacional e por qual razão isso acontece. Como parte constituinte desse estudo, apresenta-

se nesse subitem o quadro teórico proposto, que representa uma fração do modelo descrito e 

que especifica os principais estímulos que levam uma firma à mudança da estratégia 

internacional, definida no artigo por "modo", sendo definido como uma dimensão da 

internacionalização.  

 
 Figura 2 – Quadro teórico: estímulos à mudança da dimensão da internacionalização – modo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Modelo do Processo de Desenvolvimento 

da Internacionalização (Calof e Beamish, 1995, p. 127), isolando as quatro categorias 

de análise dos estímulos que explicam as mudanças de estratégia da dimensão da 

internacionalização "modo", pela explicação da gestão. 

  

 O primeiro estímulo a ser avaliado são as atitudes, relacionadas à influência da crença 

individual do gestor na tomada de decisão estratégica, seja com base na experiência e/ou 

conhecimento do mercado internacional ou por intuição de que é o momento certo de realizar 

uma mudança na estratégia de internacionalização, sem lançar mão necessariamente de 

pesquisa de mercado ou know-how de especialistas.   

ESTÍMULOS À MUDANÇA 
DA DIMENSÃO DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO: 
MODO 

Atitudes   
(crença individual do 

gestor)  

Ambiente Interno 
(fatores de controle da 

firma – estratégia, 
recursos e gestão) 

Ambiente Externo  
(fatores fora do controle da 

firma – ambiente e 
oportunidade) 

Performance 
(necessidade de 
mudança pela 

melhoria na atuação 
organizacional) 

(e/ou) (e/ou) (e/ou) 

ESTRATÉGIAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
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 O segundo estímulo avaliado é o ambiente interno, que identifica os fatores 

potencialmente dentro do controle da firma, tais como a estratégia em si ou recursos 

financeiros, por exemplo, que diretamente implicam numa mudança estratégica da 

internacionalização. Vale pontuar que este estímulo pode estar diretamente relacionado ao 

externo, na medida em que o segundo possa motivar um olhar para dentro da organização e 

por consequência, provocar uma mudança estratégica específica, indicando uma interrelação 

entre estímulos.  

 O ambiente externo é o terceiro estímulo avaliado e consiste nos fatores fora do 

controle direto da firma. Questões tal como políticas de governo, o ambiente competitivo ou 

oportunidades de aquisições, entre outros são exemplos desse tipo de estímulo.  

 O último estímulo analisado é a performance, que surge da necessidade da firma de 

ampliar a atuação internacional gerando mudança estratégica, em razão de uma atuação 

positiva ou negativa. Ou seja, uma organização que identifica uma performance ruim ou boa 

no âmbito internacional, promove mudança estratégica para evoluir na internacionalização, 

com o objetivo de gerar melhorias a partir da análise do que deu ou não certo, seja de forma 

planejada ou reacional.  

 Apresentadas as quatro categorias de análise 7  isoladas do modelo, estas serão 

utilizadas para identificar semelhanças e diferenças ou uma padronização em relação aos 

estímulos que levam à mudança das estratégias de internacionalização da firma analisada 

nessa pesquisa, com foco na compreensão de como ela se dá e na sua dinâmica. Qual 

categoria de estímulo é mais citada, alguma se sobrepõe? Há estímulos que se inter-

relacionam mais em prol de uma mudança estratégica ou atuam isoladamente? No estudo 

realizado com 76 executivos de pequenas e médias empresas canadenses, Calof e Beamish 

(1995) afirmam que um estímulo foi, entretanto, raramente suficiente para levar à uma 

mudança estratégica. A partir dos relatos dos executivos, segundo os autores, para cada 

mudança estratégica do "modo" realizada pelas empresas estudadas, havia uma média de 

interrelação de três estímulos. Esse dentre outros achados referentes aos estímulos à mudança 

estratégica internacional de uma firma definidos no modelo apresentado serão a base para 

avaliar uma possível aplicação para uma escola de negócios. Pretende-se compreender ainda o 

caráter dessas mudanças, se ocorrem de maneira única ou incremental. Não se pretende nesse 

estudo comparar os tipos de estratégia internacional e nem as razões da mudança de uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Tais categorias foram isoladas do modelo de Calof e Beamish (1995) de maneira intencional, para investigar se 
essas mesmas variáveis podem provocar mudança nas estratégias de internacionalização de uma escola de 
negócios.  
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estratégia específica para outra, mas entender no aspecto da mudança em si, quais foram os 

estímulos-chave para que a mudança estratégica da internacionalização da FDC acontecesse.  

  Uma vez exposto o marco teórico desse estudo e definidas as variáveis de impacto nas 

estratégias internacionais de uma firma isoladas do modelo de Calof e Beamish (1995), no 

capítulo seguinte será descrita a metodologia utilizada na investigação a fim de identificar se 

essas mesmas variáveis impactaram nas decisões estratégicas de internacionalização da FDC 

entre os anos de 2011 e 2021. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Introdução   

  

 No presente capítulo é apresentada a metodologia definida para o desenvolvimento 

desse estudo, cobrindo todos os seus aspectos e procedimentos, conforme definido por Gil 

(2002). Sequencialmente será apresentado o método utilizado, ou seja, o tipo de pesquisa e 

amostra escolhida. E para o fechamento do capítulo, a coleta de dados, apresentando as 

descrições técnicas a serem utilizadas e procedimentos. 

  

3.2 Método de pesquisa 

 

 A pesquisa é um procedimento racional e sistemático e objetiva respostas a problemas 

propostos (Gil, 2002), sendo necessário definir critérios de seleção da técnica mais adequada 

para seu desenvolvimento (Creswell, 2007). Com base nessas afirmações, a pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratória, na forma de um estudo de caso único, foi utilizada como 

técnica de investigação, para responder à pergunta principal desse estudo: Quais os 

principais estímulos de impacto no processo evolutivo da estratégia de 

internacionalização em uma escola de negócios em diferentes períodos da gestão? Tal 

escolha parece mais apropriada no desenvolvimento da pesquisa como resultante da somatória 

da relação do problema de pesquisa, das experiências pessoais da pesquisadora e do público 

alvo a quem se direciona esse projeto, ação descrita por Creswell (2007) como uma 

consideração a se fazer no momento de se definir os critérios.  

Conforme citado anteriormente, dentro da pesquisa qualitativa, pretende-se lançar mão 

do estudo de caso como estratégia, tanto por sua relevância na compreensão de fenômenos 

organizacionais contemporâneos inseridos em contextos da vida real – definição de razões e a 

forma como ocorrem –, e em que se tem pouco controle sobre os eventos, quanto por permitir 

uma investigação que preserva as características holísticas e significativas desses eventos 

(Yin, 2001). De maneira geral, tais definições e técnicas a serem utilizadas, constituem-se, 

portanto, meios adequados para o desenvolvimento deste estudo, pois algumas das 

possibilidades pensadas como procedimento de coleta e análise de dados, a serem vistos a 

seguir, vão ao encontro de características citadas por Creswell (2007) sobre a pesquisa 
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qualitativa: além da utilização de recursos tradicionalmente conhecidos (análise de 

documentos, observações abertas e entrevistas).  

Como objeto empírico optou-se pela Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios 

brasileira, fundada em 1976, em Belo Horizonte, MG, Brasil e que lista entre as melhores 

escolas de negócios do mundo e a melhor da América da Latina. Refletindo sobre seus 45 

anos de atuação, é possível afirmar que a história da internacionalização da FDC quase que se 

inicia com a própria história da instituição. Isso porque seu fundador, Prof. Emerson de 

Almeida, iniciou o contato com instituições estrangeiras logo que a FDC começou a dar seus 

primeiros passos, sendo esses um dos motivos que levaram à escolha pela FDC como objeto 

de análise. A escola possui uma história robusta, com ampla experiência internacional. Dentre 

os outros motivos estão sua reputação e o fato de possuir uma área exclusiva voltada para a 

atividade intenacional.  

 

3.3 Coleta de dados 

  

 Quanto ao procedimento de coleta de dados, serão utilizadas distintas fontes de 

evidências tal como entrevistas, documentação e registros (Yin, 2001). Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, com auxílio de um roteiro (Apêndice A), a fim de compreender 

se há pontos de convergência e divergência entre as estratégias e as quatro categorias de 

análise selecionadas do modelo de Calof e Beamish (1995), a saber: (i) atitudes – crença 

individual do gestor; (ii) ambiente interno – fatores de controle da firma – estratégia, recursos 

e gestão; (iii) ambiente externo – fatores fora do controle da firma – ambiente e oportunidade 

e (iv) performance –necessidade de mudança pela melhoria na atuação organizacional, 

somado à parte orientada para a compreensão se a COVID-19 interferiu nos processos de 

internacionalização da escola. Para identificar e compreender as nuances das possíveis 

mudanças estratégicas de internacionalização da escola de negócios, foram entrevistados os 

gestores da área de internacionalização da FDC entre 2011 e 2021, período analisado no 

estudo, tendo duração máxima de 60 minutos, sob autorização de uso por todos os 

entrevistados, não tendo distinção de perguntas em razão dos cargos serem todos gerenciais. 

As entrevistas foram transcritas posteriormente, finalizando num documento de 27 páginas no 

total.  
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Tabela 6 – Relação de entrevistados 

 

Entrevistados Sigla Função 
Tempo de 

empresa 

Período na área 

internacional 
Local Duração 

1 E1 Gestão 20 anos 1998 / 2001-2015 On-line 57'44'' 

2 E2 Gestão 13 anos 2020-2021 On-line 41'00'' 

3 E3 Gestão 11 anos 2020-2021 On-line 47'10'' 

4 E4 Gestão 15 anos 2013-2019 On-line 43'30'' 

   

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Fontes secundárias foram utilizadas para ampliar o escopo de dados e buscar contexto 

histórico sobre a escola de negócios estudada, tais como informações em website, relatórios 

anuais, notícias publicadas na imprensa, notas, áudios e/ou vídeos, entre outros. Elas foram 

coletadas durante o segundo semestre de 2021, sendo que as de caráter interno foram 

concedidas pela própria organização, mediante autorização da área de internacionalização.  

 

1. Relatórios anuais da Fundação Dom Cabral entre os anos de 2011 e 2021; 

2. Site institucional, www.fdc.org.br, e site do Centro de Memória, memoria.fdc.org.br;  

3. Um episódio da Websérie Let’s Be Global – série on-line para disseminação da cultura 

de internacionalização entre os colaboradores; 

4. Relatórios de viagens do fundador da FDC, professor Emerson de Almeida entre os 

anos de 2011 e 2021; 

5. Estatuto da FDC; 

6. Livro "Plantando Carvalhos – Fundamentos da Empresa Relevante", do fundador da 

FDC, Emerson Almeida; 

7. Documento Dibs – Definições Institucionais Básicas – e Visão Estratégica para 2026. 

 

 De acordo com Yin (2001), a melhor preparação para conduzir uma análise de estudo 

de caso é ter uma estratégia analítica geral como primeira fase desse processo. Seguir as 

proposições teóricas que levaram ao estudo de caso, e que uma vez comparadas aos dados 

obtidos, "possam refletir o conjunto de questões da pesquisa, à uma nova revisão da literatura 

e possíveis novas interpretações", assim descrito por Yin (2001). Como proposta à segunda 
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fase e sustentada pelas proposições teóricas, foi utilizada a análise de conteúdo como método 

secundário (Yin, 2001), tendo uma função heurística, à medida que enriquece a tentativa 

exploratória, aumentando a propensão à descoberta; e a função de administração de prova, 

uma vez que há a construção de proposições sob a forma de questões ou afirmações 

provisórias, tal como descreve Bardin (1977). Apresentados os procedimentos metodológicos, 

o capítulo a seguir apresentará os resultados obtidos pela pesquisa.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Capítulo ocultado.  

 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Introdução 

 

 O presente capítulo discorre sobre a conclusão do estudo, apresentando os principais 

achados, uma reflexão sobre os resultados à luz da pergunta de pesquisa e, por fim, as 

principais contribuições, limitações encontradas e sugestões de continuidade do estudo para 

produção científica futura.  

 

5.2 Achados e reflexão à luz da pesquisa  

 

 Este estudo teve por objetivo os estímulos à mudança das estratégias de 

internacionalização da Fundação Dom Cabral – FDC em seu processo evolutivo, em 

diferentes períodos da gestão, entre 2011 e 2021, tenod por base no modelo do Processo de 

Desenvolvimento de Internacionalização de Calof e Beamish (1995). O modelo propõe quatro 

categorias para se analisar os estímulos às mudanças de modo, ou arranjos institucionais que 

permitem as firmas a usarem produto(s) e serviço(s) em um país: (i) atitudes – crença 

individual do gestor; (ii) ambiente interno – fatores de controle da firma (estratégia, recursos e 

gestão); (iii) ambiente externo – fator fora do controle da firma (ambiente e oportunidade) e 

(iv) performance – necessidade de mudança pela melhoria na atuação organizacional.   

O estímulo atitude é o que parece ser um estímulo de alta importância para a tomada 

de decisão, uma vez que a internacionalização da FDC caminha muito uníssona com as ações, 

crenças e valores de seus líderes. Tudo isso é levando em conta no processo de 

internacionalização e definição de planos de ação. O estímulo do ambiente interno interfere 

muito na prática do dia a dia, uma vez que as definições estratégicas são muito orientadas para 

a liderança e para os recursos aportados. A força dos fatores internos tem muita importância 

também, o perigo pode estar no fato de a FDC continuar se alicerçando em sua reputação, e 

perder o timing de se engajar e projetar-se assertivamente numa nova configuração de mundo 

que possivelmente está surgindo e que já está inteferindo no dia a dia das ecolas 

internacionais de negócios.  
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 O estímulo externo também impacta na internacionalização. Vê-se que a FDC já vem 

sofrendo os impactos desses estímulos, mas ainda se segura em suas raízes que dizem respeito 

à reputação e às suas relações de cooperação, alianças, em seus acordos e os relacionamentos 

pessoais de seus gestores.   

Vê-se que a performance é um ponto também importante pra a FDC e que há sempre 

uma busca contínua de análise dessa performance a fim de compreender os caminhos que 

estão sendo tomados. Um ponto de destaque é a FDC compreender a natureza de seus 

indicadores da internacionalização. Se o objetivo for performance, e se ela não estiver 

amparada por investimentos e recursos suficientes, certamente isso será um ponto de 

interferência na internacionalização. Como fatores-chave ou críticos de sucesso da 

internacionalização da FDC, foram levantados os seguintes pontos: 

 

1. Reputação, que sempre esteve presente na história da FDC e reconhecida pelos 

rankings e certificações internacionais; 

2. Oportunidade, realização de programas fora do Brasil, em razão da carência e 

necessidade de apoio ao mercado; 

3. Líderança, o papel do líder sempre corroborou para o avanço da internacioalização; 

4. Cooperação e rede de relacionamento, realização de parcerias sempre estiveram no 

DNA da FDC e a constante construção de relacionamentos com escolas, empresas, 

entre outros; 

5. Persistência, para lidar com as dificuldades e conquistar objetivos de longo prazo; 

6. Escolha e expertise, fazer as decisões estratégicas corretas, levando em consideração o 

que a FDC pode ofecerer; 

7. Transversalidade, construção contínua de um mindset global interno e visualização da 

internacionalização no core do negócio; 

 

No que se refere às lacunas, primeiramente vale ressaltar que se percebe uma 

consciência clara dos estímulos propostos por Calof e Beamish (1995) por parte da gestão da 

área internacional, ainda que seja pela experiência e não necessariamente pelo conhecimento 

do estudo realizado pelos autores. Mas sugere-se, portanto, para além da compreensão e da 

constante análise do impacto desses estímulos no dia a dia, um exercício de identificação, 

categorização e revisitação desses estímulos com periodicidade, como uma espécie de análise 

constante não dos problemas ou limitações em si, mas da origem de possíveis limitadores, 

inibidores ou até incentivadores da internacionalização. E isso, no intuito de explorar melhor 
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quais os estímulos de impacto que promovem mudanças estratégicas ou que podem levar a 

essas mudanças, mas também com a proposta de dar respostas às demandas advindas de cada 

estímulo. Falando em oportunidades, a FDC pode lançar mão do modelo para buscar entender 

mais profundamente como a relação dos estímulos acontece, como eles influenciam a prática 

do dia a dia e lançar luz sobre esses estímulos de uma maneira orientada, para auxiliar na 

percepção e definições das estratégias. Diferentemente da ideia de tentar aplicar as estratégias 

de internacionalização nos modelos conceituais já existentes na literatura de escolas de 

negócios, e identificar uma linha de atuação ou realizar uma tentativa aplicada de utilizá-los, a 

proposta é, além de focar na criação de estratégias ou saber os fatores de escolha por 

determinada estratégia, concocomitantemente, é fazer o exercício constante de buscar 

entender porque e como a internacionalização acontece.   

 A FDC sofreu com os impactos da Covid-19, principalmente no que se refere à 

mobilidade acadêmica, redução de recursos para investimentos em projetos internacionais e 

contratação de pessoas para compor a área internacional. Nos aspectos relacionais aos 

estímulos, foi observado que no quesito atitude, o papel do líder é um valor imporante para a 

FDC, na medida que ele não só é o tomador de decisão, mas no fato de que ele tem total 

influência sobre a construção de relacionamento interpressoais e interorganizacionais que 

podem contribuir para o desenvolvimento da internacionalização. Sobre o estímulo interno, o 

ponto de maior atenção esteve na necessidade de uma ação rápida da FDC, para lidar com a 

Covid-19, tendo criado para isso um comitê de crise, para auxiliar nas tomadas de descisão 

em três dimensões, a saber, pessoas e infraestrutura; clientes e mercado; e sociedade.  

 Foi verificado que frente às situações adversas enfrentadas, o fator humano se torna 

indíspensável, pois as experiências e vivências do gestor contribuem e fazem toda a diferença 

na busca por soluções e no aproveitamento de oportunidades. No que se refere ao estímulo 

externo, alguns pontos de influência ganharam destaque, como a marca Brasil e as questões 

políticas de enfrentamento à Covid-19. Foi constatado que isso pode ser perda de reputação 

para o Brasil e consequentemente afetar o desejo das pessoas de estudarem da FDC. Outro 

ponto levantado foi sobre a competitividade num contexto de menos barreiras físicas com o 

advento da tecnologia e hibriditização do ensino, somado à barreira do idioma, uma vez que 

cada vez mais pessoas estavam falando inglês, o português deixa de ser um barreira de entrar 

aos competidores internacionais, que podem oferecer cursos de qualidade, no formato on-line, 

e dependendo de onde estiverem inseridos, até mesmo no formato híbrido. Em relação ao 

estímulo da performance, constatou-se que ainda é cedo para avaliar se a performance da FDC 

será qualificada ruim, a fim de gerar uma mudança, seja por uma busca de solução ou por 
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melhoria, incrementação. Entende-se que é importante uma constante avaliação da curva de 

aprendizagem em relação aos aspectos de impacto da Covid-19 na internacionalização da 

FDC. 

Uma vez indentificados os principais achados, vale uma reflexão da pergunta de 

pesquisa: Quais os principais estímulos de impacto à mudança da estratégia de 

internacionalização em uma escola de negócios em diferentes períodos da gestão? Viu-se 

de maneira geral que todos os estímulos impactaram as decisões estratégicas da FDC entre 

2011 e 2021. Não se pode afimar a partir dos relatos que exista uma sobreposição entre os 

estímulos, mas é nítido que o estímulo atitude é mais intenso, na medida que se compreende 

que a internacionalização esteve sempre muito fundamentada na figura da liderança e sua 

interpessoalidade. Isso corrobora com o que Calof e Beamish (1995) acharam em seu estudo 

de que primariamente as atitudes são os maiores derterminantes da jornada da 

internacionalização. O entrevistado E4 corrobora com essa afirmativa quando ressalta da 

importância de se verificar como ao longo da história o que regeu a internacionalização da 

FDC foram as redes interorganizacionais e interpessoais na pessoa do fundador, e ainda 

observar que "muitas das redes que foram criadas no passado ainda garatem atualmente a 

internacionalização da FDC".  

 

 

5.3 Contribuições, limitações e futuros estudos   

  

 No que se refere às contribuições, a presente pesquisa busca compreender os estímulos 

de impacto à mudança estratégica na internacionalização de uma escola de negócios 

utilizando um modelo pouco explorado ou conhecido na literatura de escolas de negócios. 

Desta forma, o estudo abre uma possibilidade de avanço na compreensão de como aplicar essa 

teoria que tem uma visão de mercado, em complementariedade às teorias de 

internacionalização de ensino superior que têm um foco mais orientado quanto às ações, 

práticas de internacionalização, mas não nos estímulos que as formam. Outras contribuições 

se encontram na possibilidade de a FDC ampliar o conhecimento dessa teoria e da sua 

aplicação prática no dia a dia, buscando compreender melhor quais os estímulos que a 

conduzem nas mudanças estratégicas, a fim de entender se há certo desequilíbrio na relação 

entre os estímulos e o que é preciso fazer, para minimizar os impactos que porventura tragam 

resultados negativos ou criem empecilhos às atividades internacionais ou então, investir no 
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que possa ser um bom estímulo ao desenvolvimento dos processos de internacionalização da 

escola.  

 Dentre as limitações estão a dificuldade de envolver e avaliar outras escolas ao longo 

do processo de desenvolvimento de pesquisa, a fim de se fazer um comparativo, buscando 

entender se há variações entre os estímulos, se há estímulos que atuam de maneira semelhante 

numa escola diferentemente de outra, ou seja, a impossibilidade de tratar mais dados, pode 

gerar uma frustração sobre os resultados. Outra limitação foi o desafio de distanciamento do 

objeto de estudo, uma vez que a pesquisadora faz parte da instituição, é um ponto importante 

a ser levando em conta ao longo de todo o processo de construção da pesquisa. Outro ponto é 

a quantidade de entrevistados. Talvez ter entrevistado mais pessoas envolvidas no processo de 

internacionalização da FDC, poderia ter enriquecido mais os achados, trazendo mais detalhes, 

ou outros pontos de vista divergentes em relação aos estímulos. Outra limitação seria ter 

lançado mão somente de uma parte do modelo, ao isolar somente quatro variáveis. Embora 

tenha sido intencional, pois o objetivo era encontrar os estímulos que podem levar uma escola 

de negócios a mudar sua estratégia e não saber quais as estratégias em si e por qual razão uma 

estratégia específica levou à aquisição de outra específica, ainda sim, possa ser interessante 

incluir as outras variáveis do modelo, a saber, recursos, organização, estratégia e ambiente, 

para uma compreensão ainda mais prática do modelo.  

 Para estudos futuros estudos, sugere-se lançar mão de todo o modelo, para uma 

compreensão mais ampla do mesmo e verificar sua aplicação prática numa escola de 

negócios. Talvez um estudo voltado para uma análise comparativa entre modelos de 

internacionalização da firma e modelos de internacionalização de escolas de negócios, a fim 

de compreender semelhanças e diferenças. Também aplicar o estudo com mais escolas de 

negócios para uma compreensão de semelhanças e diferenças. Por último, sugere-se um 

estudo voltado para entender os estímulos de mudança estratégica de internacionalização num 

contexto pós Covid-19, a fim de considerar as novas tendências de futuro da 

internacionalização no ensino superior e o que será importante considerar nesse modelo para a 

busca de uma jornada mais assertiva da internacionalização.  
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada – Gestores de Internacionalização da FDC 

 

Nome:. 

Cargo atual:  

Formação. 

Tempo de atuação na FDC:. 

Tempo de atuação na internacionalização da FDC:. 

 

>> Perguntas de abertura 

1. Na época da sua gestão, qual era a estratégia de entrada da FDC no mercado 
internacional e de que maneira a FDC operava neste mercado?   

2. Com base na sua experiência, conhecimento e opinião, quais os fatores-chave de 
sucesso da internacionalização da FDC?  

  

>> Perguntas relacionadas à evolução estratégica da internacionalização com base em quatro 
categorias de análise, isoladas do Modelo do Processo de Desenvolvimento de 
Internacionalização criado por Calof e Beamish (1995) e definidas como estímulos às 
mudanças do modo, conceituadas pelos autores como "os arranjos institucionais que permitem 
as firmas a usarem produto(s) e serviço(s) em um país", ou seja as estratégias de 
internacionalização. 

 

(i) baseadas em atitudes – crenças pessoais dos gestores. 

3. Durante a sua gestão, poderia apontar decisões estratégicas de internacionalização 
que foram tomadas por estímulos ligados às suas crenças pessoais como gestor(a), 
conectados por suas experiências e conhecimento teórico e prático? Gostaria de entender 
sob essa perspectiva se entendeu que ocorreu um momento certo de realizar mudança 
na estratégia e jornada da internacionalização, sem lançar mão necessariamente de 
pesquisa de mercado ou know-how de outros especialistas.       

4. Como essa ou essa(s) estratégia(s) evoluíram?   

 

(ii) baseadas no ambiente interno, fatores de controle da firma – estratégia, recursos 
financeiros; 

5. Na sua época na gestão, o que você enxerga ter sido o(s) maior(es) facilitador(es) e 
inibidor(es) interno(s) à internacionalização da FDC? E hoje? 
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6. Como você avalia o volume de recursos investidos pela FDC para a implementação de 
estratégias de internacionalização? E hoje? 

 

(iii) baseados no ambiente externo, fatores fora do controle direto da firma – contexto e 
oportunidades; 

7. Na sua época na gestão, o que você enxerga ter sido o(s) maior(es) facilitador(es) e 
inibidor(es) externo(s) à internacionalização da FDC? E hoje? 

8. Com base em sua experiência, como as mudanças no contexto externo à FDC 
impactaram a internacionalização? Cite algum exemplo que exemplifique sua resposta 
dentro do período que gerenciou a área. 

 

(iv) baseados em performance, necessidade de evolução na atuação organizacional.  

9. Quando em sua gestão você identificou que era o momento certo para evoluir no 
processo de internacionalização da FDC? 

10. Tendo por base a visão estratégica de internacionalização da FDC até 2025 (“Ser 
uma escola de padrão internacional, referência, no Brasil, no desenvolvimento de um 
mindset global e, no mundo, em desafios onde o país desperta interesse internacional”), 
em sua opinão, o que é preciso para garantir a alcançar esse objetivo? 

 

>> Perguntas relacionadas à gestão em tempos de crise 

11. Você vivenciou algum período de crise, seja de ordem interna ou externa durante sua 
gestão? 

Se sim (a): 

11.a. Quais os impactos identificados para as estratégias de internacionalização? 

 

No contexto atual (b): 

11.b. Em sua opinião quais os principas impactos à internacionalização causados pela 
crise da Pandemia da Covid-19? 

              11b.1. Você identificou algun(s) dano(s) e/ou oportunidade(s)? 

 

Observações: 

Há alguma coisa que gostaria de complementar que veja ser importante para a 
pesquisa? 


