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Todos os direitos reservados a MIB - Massachusetts Institute Of Business.

Material teórico didático para subsídio no processo de ensino e aprendizagem.

Coordenador do Curso: Caio Rafael Peppe.

Direção por: Marcus Vinícius Franquine Tatagiba.

SOBRE ESTE CONTEÚDO:

l.cristina
Retângulo

l.cristina
Caixa de texto
João Alfredo Lopes Nyegray.
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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Professor: Caio Rafael Peppe

Mestre em Administração de Empresas pela UFPE. Professor de diversos cursos de MBA no Brasil

e no Exterior. Possui larga experiência como executivo da área internacional em países como o

Brasil, Canadá e Estados Unidos. É executivo da área de educação trabalhando em projetos de

pós-graduação.

Atualmente gerencia os programas de Marketing & Educação da Abracomex.
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O AMBIENTE GLOBAL
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Compreender os fatores a serem observados antes de ingressar no mercado internacional;

Entender o processo de Seleção dos mercados internacionais;

Avaliar a forma de entrada no mercado internacional;

Considerar eventuais adaptações de produto para o mercado internacional;

Gerenciar e organizar das atividades internacionais.
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O AMBIENTE GLOBAL

A capacidade de avaliar e identificar as diversas oportunidades empresariais ofertadas por

meio da internacionalização de um negócio, considerando os vários aspectos e variáveis que

influenciam a melhor alternativa de expansão internacional, torna-se elemento de vantagem

competitiva a fim de concretizar os objetivos estratégicos de uma organização.

Compreender as variáveis presentes em um processo de internacionalização permite que as

organizações possam reduzir riscos no momento de expansão de mercados e que

consequentemente possam atingir resultados mais eficazes por meio da internacionalização de suas

atividades.
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O AMBIENTE GLOBAL
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O AMBIENTE GLOBAL - OBJETIVOS

Ganhar acesso a novos consumidores com produtos e serviços atuais;

Ganhar acesso a fatores de produção de baixo custo;

Desenvolver novas competências essenciais;

Alavancar competências essenciais atuais e de novas formas de atuação;

Gerenciar riscos corporativos.
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O AMBIENTE GLOBAL - RISCOS

Compreensão do hábito e forma de consumo em novos mercados;

Tarifas e taxas aplicadas a bens e serviços importados;

Quotas e limites de importação e/ou exportação;

Barreiras não tarifárias, regras e regulamentos que possam afetar bens importados e/ou
exportados;

Regras mercadológicas como acesso a financiamentos e bens de produção.
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COMO AVALIAR
TODAS ESTAS
VARIÁVEIS?
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O AMBIENTE GLOBAL - FATORES DE ANÁLISE
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RESUMO FINAL

Não nos resta dúvidas que ao definir pela expansão internacional, as organizações passam a se

deparar com um conjunto grande de oportunidades e riscos.

Internacionalização pode ser uma relevante estratégia empresarial e que pode levar a

substanciais ganhos de vantagem competitiva.

Entretanto, antes desta definição a correta análise do cenário existente no novo mercado é

ferramenta chave para a obtenção dos resultados previamente estabelecidos. A matriz PESTEL tem

esta função, oferecer os ambientes que serão analisados a fim de reduzir riscos de expansão e

assegurar melhor coesão nas estratégias de expansão.
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AMBIENTE POLÍTICO, LEGAL & AMBIENTAL
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Compreender as variáveis de análise do ambiente político;

Compreender as variáveis de análise do ambiente legal;

Compreender as variáveis de análise do aspecto ambiental.
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ANÁLISE DO AMBIENTE POLÍTICO

Considera o nível de intervenção do governo na economia. Fatores políticos são importantes,

pois, as empresas precisam de estabilidade política para operar ou eles vão deixar de atingir o nível

desejado de rentabilidade. Além da estabilidade, os fatores políticos também incluem políticas

governamentais, leis fiscais, regulamentações trabalhistas e políticas comerciais.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE POLÍTICO
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ANÁLISE DO AMBIENTE LEGAL

Fatores legais são também considerados uma parte importante em todo o cenário

macroeconômico e concentram-se em questões como a segurança dos produtos, os direitos do

consumidor e as leis, igualdade de oportunidades, saúde e segurança. Para as empresas operarem

com sucesso, elas devem não só saber, mas também respeitar as regras e regulamentos do país em

que estão operando.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE LEGAL
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ANÁLISE DO AMBIENTE AMBIENTAL

Os fatores ambientais são essenciais para analisar o PESTEL e pode ser considerado uma adição

relativamente nova para as ferramentas analíticas macroeconômicas. No entanto, eles ganharam

importância devido à preocupação crescente sobre o meio ambiente entre as massas. Os

consumidores de hoje preferem comprar produtos de empresas cujos produtos e serviços são

compatíveis com o ambiente e que são socialmente responsáveis.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE AMBIENTAL
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RESUMO FINAL

Análise do Ambiente Político –. A corrupção é um exemplo de fator político que cria dificuldades

para as empresas e para a sociedade como um todo, estabilidade do regime político é um outro

fator político relevante que deve ser considerada nesta análise.

Análise do Ambiente Legal- são aqueles que estão relacionados com a legislação vigente. Um

exemplo bastante atual é a crescente extraterritorialidade das leis contra corrupção nos países

desenvolvidos. Crimes cometidos em um país podem levar uma pessoa a ser detida em outro

país.

Análise do Ambiente Ambiental- relacionados com o meio ambiente. A China, por exemplo, tem

um sério problema de poluição que afeta a sociedade e as empresas. Como resultado, o governo

chinês está incentivando o desenvolvimento de uma indústria mais verde.
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AMBIENTE ECONÔMICO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Compreensão das variáveis que influenciam o ambiente econômico;

Entender o mapa de riscos e oportunidades econômicas em um determinado mercado.
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ANÁLISE DO AMBIENTE ECONÔMICO

Fatores econômicos que afetam as empresas têm um impacto direto sobre a sua rentabilidade

e, portanto, são importantes quando você analisar o PESTEL. Esses fatores incluem a taxa de inflação,

taxa de câmbio, taxa de juros e rendimento disponível para os consumidores finais. Os fatores

econômicos podem ser ainda classificados em fatores microeconômicos e macroeconômicos. Os

fatores microeconômicos estão relacionados com a forma com que os consumidores na sociedade

gastam sua renda disponível, enquanto os fatores macroeconômicos estão mais preocupados com

as condições gerais da oferta e demanda na economia.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE ECONÔMICO
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OPORTUNIDADES E RISCOS - DEMOGRAFIA

Crescimento da População Local

Composição da População

Mercados Étnicos

Níveis de Instrução

Padrões de Moradia

Movimentações Geográficas da População

Mudança de um Mercado de Massa para Micromercados
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OPORTUNIDADES E RISCOS - RENDA

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Economia de Substistência

Economias de Exportação de Matérias-Primas

Economias em fase de Industrialização

Economias Industrializadas

POUPANÇA, ENDIVIDAMENTO E DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO
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RESUMO FINAL

Análise do Ambiente Econômico – São os fatores relacionados com a conjuntura econômica

de um país, como por exemplo, a taxa de juros vigente, nível da dívida externa de um país, nível de

empresa e a taxa cambial. Neste ambiente conseguimos identificar as ações mais relacionadas

com a implementação e a execução do negócio em si. Trata-se em outros pontos de análise que

seja capaz de oferecer os dados para a compreensão da viabilidade econômico-financeira de um

projeto específico.
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AMBIENTE SOCIAL & CULTURAL
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Compreensão das variáveis que influenciam o ambiente social;

Entender como a cultura local afeta as relações de negócios.
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ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIAL

O ambiente social em que a empresa opera também tem um impacto profundo sobre o seu

funcionamento. Os fatores sociais incluem as influências culturais e crenças do público-alvo. Por

exemplo, um produto ou um anúncio publicitário pode ser considerado ofensivo numa cultura em

particular, enquanto este seria perfeitamente normal em outra cultura. Isso também irá incluir dados

demográficos, idade, educação, gostos, interesses e opiniões da sociedade.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIAL
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ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIOCULTURAL
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ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIOCULTURAL

Os cartões da Hallmark foram um fracasso na França. Os franceses não gostam de mensagens

muito sentimentais e preferem escrever seus próprios cartões.

A Coca-Cola teve de desistir de comercializar sua garrafa de dois litros na Espanha, depois de

descobrir que poucos espanhóis possuíam geladeiras com compartimentos grandes o suficiente

para ela.

O Tang da General Foods inicialmente não foi aceito na França porque a empresa o anunciou

como um substituto para o suco de laranja no café-da-manhã. Os franceses bebem pouco suco

de laranja e quase nunca no café-da-manhã.
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RESUMO FINAL

Análise do Ambiente Social – São os fatores sociais, como por exemplo, composição da pirâmide

etária da população, nível educacional, cultura e crenças de um povo. O Brasil, por exemplo, está

passando por um processo de envelhecimento da sociedade. Isso trará forte impacto num futuro

relativamente próximo, e que afetará fortemente a estratégia de entrada de organizações

internacionais, por exemplo.



36

AMBIENTE TECNOLÓGICO
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TÓPICO A SER ABORDADO:

Compreensão das variáveis que influenciam o ambiente tecnológico em operações globais.
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ANÁLISE DO AMBIENTE TECNOLÓGICO

Fatores tecnológicos são um dos fatores mais importantes da Análise Pestel. Hoje, as empresas

alocam recursos consideráveis   no sentido de Pesquisa e Desenvolvimento para ficar à frente no

jogo e não perder terreno para seus concorrentes. Fatores tecnológicos não são apenas importantes

na produção de produtos e serviços, mas também na sua distribuição. Estes fatores ajudam as

empresas a explorar novas formas de comunicação envolvente e interagir com seu público-alvo.

Rodilson Silva, Guia Corporativo, 2018
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ANÁLISE DO AMBIENTE TECNOLÓGICO
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DECISÕES - BASES TECNOLÓGICAS
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DECISÕES - BASES TECNOLÓGICAS

A substancial aceleração do transporte, das comunicações e das transações financeiras

internacionais, que estão levando ao rápido crescimento do comércio mundial e dos

investimentos, especialmente do comércio tripolar (América do Norte, Europa Ocidental e Oriente

Médio).

O movimento da capacidade e das habilidades de manufatura em de menor custo por meio da

utilização de novos modelos produtivos

O crescimento do desenvolvimento de novos automóveis, alimentos, roupas, aparelhos

eletrônicos etc.
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RESUMO FINAL

Análise do Ambiente Tecnológico – Fatores de inovação que influenciam o modo como a

economia funciona e que podem mudar de forma radical o ambiente no qual as empresas operam.

O Uber é um exemplo de inovação que causou uma forte mudança para empresas de taxi,

cooperativas de taxistas e taxistas individuais. Fatores tecnológicos podem afetar diretamente o

sistema de oferta e demanda de alguns produtos, o que leva as organizações a buscar constante

atualização de seu portfólio de produtos, por exemplo.
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DECISÃO DE INGRESSO NO MERCADO GLOBAL
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Desafios da Análise para ingresso em novos mercados;

A Decisão do Ingresso no Mercado Internacional;

A utilização da Análise PESTEL para tomada de Decisão.
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NOVOS MERCADOS - DESAFIOS DE ANÁLISE

Governos instáveis;

Problemas de câmbio;

Burocracia;

Corrupção;

Pirataria tecnológica;

Atratividade do Mercado;

Risco;

Vantagem competitiva.
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NOVOS MERCADOS - DESAFIOS DE INGRESSO
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A ANÁLISE PESTEL PARA DECISÕES
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RESUMO FINAL

Antes de decidir pela operação internacional, a empresa deve compreender o ambiente de

marketing internacional, que muda constantemente, gerando grandes oportunidades e significantes

desafios. É importante compreender que um país protege a sua indústria. As medidas restritivas ou

protecionistas podem ocorrer pela adoção de barreiras tarifárias e não tarifárias, utilização de cotas,

subsídios e limites de importação, entre outras medidas que podem inviabilizar a presença de uma

determinada empresa em um dado mercado. Como exemplo, podemos citar o caso da importação

de etanol nos EUA.

A não correta análise do ambiente internacional pode gerar grandes dificuldades para a empresa

como vimos anteriormente.
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