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Resumo
A internacionalização de empresas é um fenômeno em evolução que acompanha as
dinâmicas do atual cenário internacional advindas do processo de globalização. Diante deste
cenário, os processos de explotação e exploração, bem como a capacidade de equilibrar as
duas abordagens (ambidestria) são citados na literatura como aspectos significativos para as
estratégias internacionais. Esta revisão de literatura tem como objetivo descrever as
principais características da produção científica que envolve a explotação, exploração e
ambidestria na internacionalização de empresas, a fim de provocar uma reflexão sobre o
assunto e incentivar novas pesquisas para atender aspectos ainda não estudados
profundamente. Como resultados, verificou-se que ainda existem poucos estudos sobre o
tema, especialmente no cenário brasileiro, e a sua relação com processos de inovação,
aprendizagem e construção do conhecimento. Em pesquisas futuras, recomenda-se que o
tema seja aprofundado em contextos ainda não explorados e abordando temas subjacentes
que colaborem para a compreensão do fenômeno.
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RESUMO
A internacionalização de empresas é um fenômeno em evolução que acompanha as
dinâmicas do atual cenário internacional advindas do processo de globalização.
Diante deste cenário, os processos de explotação e exploração, bem como a
capacidade de equilibrar as duas abordagens (ambidestria) são citados na literatura
como aspectos significativos para as estratégias internacionais. Esta revisão de
literatura tem como objetivo descrever as principais características da produção
científica que envolve a explotação, exploração e ambidestria na internacionalização
de empresas, a fim de provocar uma reflexão sobre o assunto e incentivar novas
pesquisas para atender aspectos ainda não estudados profundamente. Como
resultados, verificou-se que ainda existem poucos estudos sobre o tema,
especialmente no cenário brasileiro, e a sua relação com processos de inovação,
aprendizagem e construção do conhecimento. Em pesquisas futuras, recomenda-se
que o tema seja aprofundado em contextos ainda não explorados e abordando
temas subjacentes que colaborem para a compreensão do fenômeno.
Palavras chave: Internacionalização; explotação; exploração.
ABSTRACT
The internationalization of companies is an evolving phenomenon that accompanies
the dynamics of the current international scenario arising from the globalization
process. Considering this scenario, the processes of exploitation and exploration, as
well as the ability to balance the two approaches (ambidestria) are mentioned in the
literature as significant aspects for the international strategies. This literature review
aims to describe the main characteristics of the scientific production that involves the
exploitation, exploration and ambidexterity in the internationalization of companies, in
order to provoke a reflection on the subject and to encourage new researches to
attend aspects not yet studied deeply. As results, it was verified that there are still
few studies on the subject, especially in the Brazilian scenario, and its relationship
with processes of innovation, learning and knowledge construction. In future
research, it is recommended that the topic be deepened in contexts not yet explored
and addressing underlying themes that collaborate to understand the phenomenon.
Keywords: Internationalization; exploitation; exploration.

1 INTRODUÇÃO
A internacionalização de empresas, compreendida como a expansão das
atividades da firma além de suas fronteiras nacionais, vem sendo tratada por
diversas abordagens teóricas, as quais apresentam várias perspectivas deste
fenômeno. Por isso, a internacionalização pode ser vista como um fenômeno
complexo (HONÓRIO, 2006), e justifica sua relevância, dentre outros aspectos, pelo
aumento do número de negócios internacionais e pelas constantes mudanças e
inovações advindas do processo de globalização.
De acordo com o estudo da Sobeet (2012), de uma forma geral, as empresas
do setor industrial são motivadas a realizar investimentos no exterior em busca do
aumento de sua competitividade, ampliação da economia de escala e
estabelecimento de plataformas de exportação. Entretanto, para alcançar estes
objetivos vários desafios devem ser superados. Dificuldades de acesso a canais de
distribuição e falta de conhecimento configuram as principais barreiras.
Nesse sentido, a orientação da empresa para atividades de explotação e
exploração deve ser considerada como um fator importante para entender seus
processos de aprendizagem (DI MININ, ZHANG, GAMMELTOFT, 2012). Enquanto
as atividades de exploração buscam a experimentação de novas atividades e o
alcance de novos conhecimentos e competências, os processos de explotação estão
voltados para as competências que a empresa já domina (MARCH, 1991). As firmas
capazes de executar estes dois tipos de atividade de maneira equilibrada é
considerada ambidestra (HE, WONG, 2004).
Tratando-se dos processos de internacionalização, as estratégias
internacionais são diretamente influenciadas por estas duas abordagens, pois a
interação entre os dois processos pode resultar em maior crescimento e
desempenho (PRANGE, VERDIER 2011; BANDEIRA-DE-MELLO ET AL, 2016).
Dessa forma, considerando a relação entre os dois temas, este artigo tem
como propósito realizar uma revisão da literatura capaz de descrever as principais
características da produção científica que envolve a explotação, exploração e
ambidestria na internacionalização de empresas. Para isso, este trabalho foi
estruturado em quatro partes: A presente introdução; procedimentos metodológicos;
discussão e análise dos resultados e considerações finais.
2 METODOLOGIA
As publicações científicas analisadas neste trabalho foram obtidas a partir de
pesquisa realizada no Portal de Periódicos da Capes, tendo em vista que esta base
de dados contempla periódicos nacionais e internacionais e abrange todas as áreas
de conhecimento. A pesquisa foi realizada no período de outubro a dezembro de
2016. Após a escolha da base de dados foram definidos os critérios para seleção
dos artigos.
Primeiramente foram selecionadas as palavras chave que representam o
tema: internacionalização, explotação e exploração/ internationalization, exploitation,
exploration. Estes termos foram buscados em todo o texto dos trabalhos e nos

idiomas português e inglês. Ao realizar a busca, foram encontrados 51 resultados.
Uma vez que este artigo busca apresentar um panorama atual sobre o tema, foram
excluídos os artigos com data de publicação anterior ao ano de 2006, reduzindo os
resultados para 39 trabalhos. Destes, foram considerados apenas os que são
considerados artigos científicos, excluindo assim os caracterizados como recursos
textuais e dissertações, reduzindo o conjunto para 34 trabalhos.
Após esta etapa foi realizada a leitura dos títulos, resumos, palavras chave e
resultados dos artigos a fim de selecionar aqueles que são relevantes para a
discussão do tema e excluir os que não relacionam os elementos pesquisados ou os
abordam de maneira superficial. Após esta análise restaram 13 artigos, que
constituem a amostra final deste trabalho.
Para a análise dos artigos selecionados foi realizada a leitura completa dos
trabalhos e consideradas as seguintes categorias: Objetivos, ano de publicação,
classificação no Qualis da Capes, países de origem, abordagem metodológica,
estratégia de pesquisa, resultados e sugestões para estudos futuros.
Figura 1 – Etapas da pesquisa
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Fonte: Elaborado pelo autor
Quanto ao método, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa
bibliográfica, uma vez que objetiva conhecer as diversas formas de contribuições
científicas existentes que foram realizadas sobre o fenômeno (JUNG, 2004).
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar as publicações selecionadas neste estudo de maneira
aprofundada, é possível verificar uma presença expressiva de estudos publicados
em periódicos internacionais. Além disso, entre os 13 artigos analisados, apenas um
foi conduzido por pesquisadores brasileiros, os demais de outros 11 países, como
está descrito na figura 2. Para identificar a origem das pesquisas, foi considerado o
país das instituições as quais os autores estão vinculados. O país que apresentou o
maior número de pesquisadores foi os Estados Unidos (5 autores), seguido pelo
Brasil, China e Espanha (todos com 4 autores). Apesar disso observa-se que entre
os 32 autores dos artigos selecionados 15 tem origem européia, o que corresponde
a 46% do total.
Figura 2 - Número de autores por país

Fonte: Elaborado pelo autor
Considerando as publicações no período de 2006 a 2016, foi observado um
pequeno número de artigos por ano referente ao tema: os anos 2007, 2009, 2010,
2011, 2013, 2014 e 2016 só apresentaram 1 artigo, entretanto no ano de 2015
houve um aumento significativo no número de trabalhos (4 artigos), o que indica um
maior interesse em explorar a temática.

Figura 3 - Número de artigos publicados por ano

Fonte: Elaborado pelo autor
Quanto ao Qualis dos artigos analisados, foi observado que a maioria deles (8
artigos) são A1. Os demais se classificam como A2 (3 artigos) e 1 artigo não possui
esta informação. Estes achados indicam que o tema tem sido tratado por periódicos
relevantes ao longo do tempo, revelando que embora ainda exista um pequeno
número de pesquisas relacionadas ao assunto, sua discussão tem recebido atenção.
A análise permitiu observar também um equilíbrio nas abordagens
metodológicas utilizadas: 6 artigos são quantitativos e 7 artigos são qualitativos. As
estratégias de pesquisa mais utilizadas foram a do estudo de caso e a análise de
regressão. Além destas, também foram identificados trabalhos teóricos e outras
formas de análise, tais como a análise de cluster e regressão logística, o que sugere
que o tema pode ser explorado sob várias perspectivas.
Quanto ao conteúdo dos artigos analisados, as principais informações
consideradas para a análise estão resumidas na figura 4.
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Fonte: Elaborado pelo autor
Destaca-se a importância dada a estudos direcionados para economias
emergentes (CHITTOOR, RAY, 2007; LI, 2010) e à combinação de atividades de
explotação e exploração na internacionalização (CHITTOOR, RAY, 2007; PANGE,
VERDIER, 2011, DE NONI, 2015). Por outro lado, também foram encontrados
estudos que tratam da tensão em escolher uma das duas abordagens (BANDEIRA-

DE-MELLO ET AL 2016) e quais processos são mais adequados para exploração e
explotação (DI MININ, ZHANG, GAMMELTOFT, 2008; DASÍ, WEI, CLEGG, 2014;
IBORRA, SAFÓN, 2015). As estratégias de ambidestria, ou seja, o equilíbrio entre
as duas abordagens, também foram ressaltadas (PRANGE, VERDIER, 2011;
PRANGE, 2012; BANDEIRA-DE-MELLO ET AL, 2016).
Através da análise também foi possível observar que os processos de
inovação, aprendizagem e construção do conhecimento da firma são aspectos
relacionados à internacionalização e à escolha das atividades de explotação e/ou
exploração. Além disso, o tema também tem sido explorado para estudar o
desempenho organizacional e a influência da orientação empreendedora para o
processo de tomada de decisão.
A análise dos artigos também permitiu identificar sugestões para pesquisas
futuras. De uma forma geral, estes trabalhos sugerem a utilização de uma amostra
maior (para pesquisas quantitativas) e de um maior número de casos (na pesquisa
qualitativa). Outra sugestão é que os trabalhos sejam replicados em ambientes ou
indústrias diferentes, uma vez que o contexto influencia fortemente o processo de
internacionalização e adoção de estratégias de explotação e exploração. Ainda, os
processos de aprendizagem merecem maior atenção e outros tipos de
internacionalização devem ser considerados.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar a explotação, exploração e ambidestria em empresas
internacionalizadas, através da revisão da literatura apresentada neste trabalho,
contribuiu para um maior entendimento acerca de como o tema tem sido tratado,
seus aspectos mais relevantes e expectativas de estudos futuros. Aqui, foram
analisados 13 artigos publicados no período 2006-2016 presentes no Portal de
Periódicos da Capes, incluindo trabalhos nacionais e internacionais.
De maneira geral, os estudos consideram que a explotação e exploração são
fundamentais para que empresas tenham uma melhor capacidade de maximizar
benefícios advindo de possíveis oportunidades associadas à expansão internacional
e que este fenômeno estimula o estudo dos processos de explotação e exploração
em multinacionais. (BANDEIRA-DE-MELLO ET AL, 2016). Alguns tópicos
relacionados a esta temática e encontrados na literatura analisada são: processos
de inovação, aprendizagem e construção do conhecimento.
Quanto aos métodos adotados, foi observado um equilíbrio entre as
abordagens quantitativas e qualitativas, com destaque para o estudo de caso e
análise de regressão. Assim, sugere-se que as estratégias de pesquisa sejam
diversificadas em estudos futuros. Outro dado interessante é que a maioria dos
artigos são de periódicos com qualis A1, o que evidencia a relevância e qualidade
das pesquisas analisadas, entretanto ainda há um pequeno número de publicações
que trate o tema com maior profundidade.
Em estudos futuros uma amostra maior deve ser buscada e contextos ainda
não explorados devem ser estudados (por exemplo, o cenário brasileiro), inclusive
ao longo dos anos. Outra sugestão advinda da análise da literatura é focar em

processos de aprendizagem e no conhecimento organizacional, bem como em
diferentes processos de internacionalização.
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