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RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo desenvolver um modelo conceitual para análise do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora. A globalização exigiu de todas as 

organizações competitivas mundiais um olhar além-fronteiras, o que necessariamente passa 

pelos processos de internacionalização. Neste contexto competitivo, surge o conceito das 

universidades empreendedoras, que buscam enfrentar os desafios econômicos da atualidade 

por meio da prática do empreendedorismo. Uma das alternativas para este desafio é a 

internacionalização do ensino superior. Com base neste cenário, foi realizado um estudo de 

casos múltiplos envolvendo nove instituições de ensino superior (IES) empreendedoras de 

sete diferentes países da América Latina e Europa, pertencentes a uma rede de cooperação. A 

coleta de dados se deu pela realização de entrevistas com dirigentes destas IES, bem como 

levantamento documental e observação direta. A análise de dados envolveu a triangulação 

destes dados com ajuda de software de análise qualitativa (NVivo). O modelo conceitual 

proposto identificou seis elementos essenciais do processo de internacionalização das 

universidades empreendedoras: a internacionalização como pilar estratégico, a capacidade 

empreendedora do(s) dirigente(s), uma cultura de internacionalização integrada, as práticas de 

reciprocidade entre parceiros institucionais, a preocupação com a paridade nestas parcerias e, 

por fim, a aproximação com a indústria. Com estes elementos, foram feitas cinco proposições 

para futuras pesquisas que compõem o modelo conceitual. 

 

Palavras-chave: Internacionalização do Ensino Superior, Universidade Empreendedora, 

Empreendedorismo Internacional, Internacionalização da Universidade Empreendedora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to develop a conceptual model for the analysis of the internationalization 

process of an entrepreneurial university. Globalization has demanded from all worldwide 

competitive organizations a cross-border looking, which necessarily goes through 

internationalization processes. In this competitive scenario, it was arisen the concept of the 

entrepreneurial universities, which seek to face the current economic challenges through the 

practice of entrepreneurship. One of the alternatives for that challenge is higher education 

internationalization. Based on this context, it was conducted a multi-case study involving nine 

entrepreneurial higher education institutions (HEI’s) from seven countries of Latin America 

and Europe which are members of a cooperation network. Data collection was done by 

interviewing the leaders of those HEI’s, as well as by conducting a documentary survey and 

direct observation. Data analysis implicated the triangulation of such information with the 

support of qualitative analysis software (NVivo). The given conceptual model pinpointed six 

essential internationalization process elements of the entrepreneurial universities: 

internationalization as a strategic pillar, entrepreneurial capacity of the leaders, a culture of 

integrated internationalization, reciprocities practices among institutional partners, concerning 

about parity in these partnerships, and, finally, approaching to the industry. As result of this 

study, five propositions were suggested in order to compose the conceptual model to be used 

in future researches. 

  

Keywords: Internationalization of Higher Education, Entrepreneurial University, International 

Entrepreneurship, Internationalization of the Entrepreneurial University. 
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INTRODUÇÃO 
 

A globalização exigiu de todas as organizações competitivas mundiais um olhar além 

de suas próprias fronteiras. Este olhar além-fronteiras é traduzido nos processos de 

internacionalização pelo qual estas organizações passam. A abrangência destes processos de 

internacionalização atingiu não só as empresas convencionais, mas também chegou às 

Instituições de Ensino Superior (IES), tendo em vista o importante papel destas instituições no 

desenvolvimento econômico da sociedade.  

A internacionalização do ensino superior fez com que as IES adotassem estratégias 

específicas para se adaptar ao movimento de ir além-fronteiras. Paralelamente a este processo 

de internacionalização, a competitividade global no mercado do ensino superior incentivou as 

universidades 1  a adotarem posturas mais empreendedoras. Estas posturas impactam 

fortemente na forma como as IES são administradas, considerando entre outros fatores, a 

busca pela diversificação das fontes de financiamento, uma estrutura de governança 

fortalecida e uma cultura empreendedora enraizada. 

A perspectiva da internacionalização tem sido identificada como uma das principais 

características de uma Universidade Empreendedora. À medida que a internacionalização se 

integra cada vez mais nos processos estratégicos, torna-se essencial que as universidades 

sejam capazes de tomar decisões sobre os rumos institucionais, bem como avaliar e melhorar 

o seu desempenho, de acordo com diferentes objetivos e atividades internacionais.  

Apesar de ter recebido uma crescente atenção na literatura (Altbach & Knight, 2007; 

Deardorff et al., 2012; João, 2008; Knight 2014; de Wit, 2015), as discussões entre a 

internacionalização das IES e as estratégias de ação de uma universidade empreendedora 

ainda se apresentam distantes. Desta forma, parece razoável que esta aproximação aconteça 

tendo em vista eminente conexão entre os dois campos do conhecimento. 

A internacionalização está absorvendo parte crescente dos orçamentos e investimentos 

das universidades e, portanto, está se tornando um pilar central das estratégias destas 

instituições (Minola, Donina & Meoli, 2016). Na literatura pesquisada, uma integração 

conceitual entre a universidade empreendedora e internacionalização do ensino superior, 

ainda não foi discutida com a devida relevância. Similar à transformação empresarial das 

universidades, a internacionalização também é uma resposta estratégica aos desafios 

competitivos globais.  

                                                         
1 O termo “universidade” e “IES” foram tratados com igual sentido neste trabalho. 
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Por outro lado, alguns autores (Clark, 1998; Etzkowitz, 2013; Guerrero, Urbano & 

Fayolle, 2016; Reihlen & Wenzlaff, 2014) têm chamado atenção para um desenvolvimento 

conceitual do fenômeno da universidade empreendedora. Estas IES apresentam algumas 

características particulares na medida em que ampliam seu relacionamento com o mercado 

empresarial, têm uma base diversificada de financiamento das suas atividades, têm um núcleo 

de direção fortalecido, contam com um centro acadêmico estimulado e ainda uma cultura de 

empreendedorismo integrada (Clark, 1998). 

Tendo em vista este crescente movimento da universidade empreendedora, paralelo à 

crescente estratégia de internacionalização das IES parece interessante avançar com mais 

profundidade na investigação destes conceitos (Guerrero, Cunningham & Urbano, 2015), para 

melhor entender como a internacionalização pode afetar a universidade empreendedora. 

 Neste sentido, emanam alguns questionamentos para o devido aprofundamento da 

questão. Como se dá o processo de internacionalização de uma universidade empreendedora? 

Este processo se difere do processo de internacionalização das universidades não 

empreendedoras? Se for diferente, em que aspectos? Ainda, qual o papel da indústria2 neste 

processo de internacionalização, tendo em vista sua relevância no relacionamento com as 

universidades empreendedoras?  

Ao responder estas perguntas, o presente trabalho busca entender quais os elementos 

essenciais do processo de internacionalização das universidades empreendedoras, para que 

estabelece como objetivo, a proposição de um modelo conceitual para análise do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora. 

Portanto, a questão de pesquisa é: quais os elementos essenciais do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora? 

Para responder a esta pergunta, este trabalho se propõe a construir um modelo 

conceitual que evidencie os elementos essenciais do processo de internacionalização de uma 

universidade empreendedora com as características apresentadas pela literatura. Apresentam-

se também os seguintes objetivos secundários do presente estudo: (1) entender a dinâmica do 

processo de internacionalização de uma universidade empreendedora e (2) quais as diferenças 

para o processo daquelas não empreendedoras. (3) Entender a participação da indústria no 

processo de internacionalização da universidade empreendedora e, por fim, (4) identificar 

eventual lacuna na literatura entre a teoria de universidade empreendedora e a teoria de 

internacionalização do ensino superior; 

                                                         
2 O termo “indústria” tratado na forma de mercado em termos gerais. 



16 
 

 

Estrutura da tese 

 

Esta tese está estruturada em cinco partes. Após esta introdução, passa-se para o 

capítulo 1, que é dedicado ao referencial teórico, no qual se aborda, primeiramente, o conceito 

informação sobre as Universidades Empreendedoras, seguido pela internacionalização das 

empresas prestadoras de serviços, com ênfase sobre a das instituições de ensino superior, bem 

como a internacionalização do ensino superior propriamente dito, e, por fim, a discussão 

sobre o empreendedorismo internacional. 

O capítulo 2 é destinado à metodologia utilizada neste trabalho, que justifica a escolha 

do estudo de casos múltiplos de natureza qualitativa, como o método de pesquisa. Em 

seguida, discorre sobre os procedimentos utilizados para a coleta de dados. Por fim, são 

detalhados os procedimentos adotados para a análise de dados. 

Já o capítulo 3 é dedicado à apresentação e análise de dados. Na primeira parte, são 

caracterizadas a rede de cooperação e as IES a ela associadas. Em seguida são apresentados os 

resultados da pesquisa com a descrição de cada um dos seis elementos essenciais do processo 

de internacionalização de uma universidade empreendedora. 

No quarto e último capítulo apresentam-se as discussões e implicações deste trabalho. 

A primeira parte revisa a questão de pesquisa, respondendo-a com base na literatura 

investigada e nos dados analisados, seguida da revisão dos objetivos secundários. O capítulo 

se encerra com as implicações teóricas e práticas da pesquisa, suas limitações e sugestões para 

pesquisas futuras. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais fundamentos teóricos desta 

pesquisa: (1) o conceito informação sobre as Universidades Empreendedoras, (2) a 

internacionalização das empresas de serviços com ênfase sobre a das instituições de ensino 

superior, bem como a internacionalização do ensino superior, e, por fim, (3) a discussão sobre 

o empreendedorismo internacional. 

A primeira parte deste capítulo traz um apanhado geral sobre as discussões emergentes 

no conceito informação “Universidade Empreendedora”. Abordou-se desde a concepção do 

conceito, passando pela sua caracterização por meio dos seus elementos essenciais, a relação 

com governo e indústria, até a discussão das diferentes fases de uma universidade 

empreendedora. 

A segunda parte deste capítulo envolveu o mapeamento dos estudos que analisam o 

processo de internacionalização das empresas de serviços nas suas diferentes dimensões: os 

elementos do seu processo de internacionalização, os impulsionadores deste processo, bem 

como os modos de entrada. Buscou- se mapear as especificidades das empresas de serviços 

profissionais, dentre elas as IES, e o impacto destas características no seu processo de 

internacionalização.  

Ainda na segunda parte, aprofundou-se o entendimento sobre o processo de 

internacionalização das instituições de ensino superior, abordando a aplicação dos conceitos 

clássicos do campo da internacionalização de empresas no segmento da educação superior. 

Como isso, iniciou-se a discussão sobre a internacionalização do ensino superior 

propriamente dito, no que tange aos tipos de programas de internacionalização, os diferentes 

formatos desse processo desde a mobilidade até a constituição de campus internacional, bem 

como as diferentes modalidades de internacionalização em casa e no exterior. 

Por fim, a terceira parte deste capítulo aborda o conceito da internacionalização 

empreendedora. Neste momento é apresentada a evolução teórica sobre o empreendedorismo 

internacional, o papel do empreendedor no processo de internacionalização, bem como a 

internacionalização vista como um processo empreendedor. 

A partir do cruzamento destes três temas foram desenvolvidos os protocolos de 

pesquisa nos quais o desenvolvimento desta tese se apoiou. 
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1.1 Universidade Empreendedora 

 

O campo do conhecimento em empreendedorismo caracteriza-se por uma falta de 

concordância em definições precisas e termos-chave. O economista austríaco Schumpeter 

(1936) enfatizou, em sua natureza inovadora, definindo um empreendedor como uma pessoa 

que realiza novas combinações, causando descontinuidade.  

Este amplo entendimento foi um dos mais aceitos até as últimas décadas, quando 

surgiu crescente desacordo sobre o termo e o escopo do campo. Um entendimento essencial 

do termo empreendedorismo está relacionado a “como” as oportunidades são descobertas, 

criadas e exploradas para trazer novos bens e serviços ao mercado (Venkataraman, 1997). Por 

isso, muitas vezes implica em ir além de uma estreita compreensão do empreendedorismo, 

que se relaciona com a criação de novas organizações.  

Em linha com as discussões recentes na literatura sobre empreendedorismo, 

argumenta-se que é um processo de busca de oportunidades e de exploração de oportunidades 

(Reihlen & Werr, 2012; Shane & Venkataraman, 2000) além dos meios atualmente 

disponíveis e que se manifesta não apenas em indivíduos, mas também em organizações, 

sejam elas instituições privadas ou governamentais (Bull & Willard, 1993). Essas 

oportunidades que visam a explorar bens e serviços futuros são criadas por meio de novos 

atributos organizacionais, bem como a interação com os diversos níveis institucionais, o que 

resulta em uma série de novas configurações na organização (Reihlen & Werr, 2012; 

Venkataraman, 1997).  

Trazendo o conceito empreendedor para o universo das universidades, surge na década 

de 90 o conceito sobre a “universidade empreendedora” (Entrepreneurial University). Este 

conceito, em função de sua característica recente, causa ainda certa ambiguidade na literatura 

acadêmica (Kirby, Guerrero & Urbano, 2011). Diferenças significativas no significado e no 

escopo do termo surgem da literatura, dependendo do contexto e especificidade dos casos 

estudados e do discurso dos pesquisadores (Blenker, Dreisler, Faergemann & Kjeldsen, 

2008). Além disso, desde 1998, quando Burton Clark introduziu o termo universidade 

empreendedora, vários estudiosos (Etzkowitz, 2003; Kirby, 2006; Röpke, 1998; Rothaermel, 

Agung & Jiang, 2007; Sporn, 2001) usaram o termo, enquanto outros propuseram uma 

terminologia alternativa, como a “universidade da terceira geração” (Wissema, 2009).  

Mas afinal que é uma universidade empreendedora e o que ela difere de uma 

universidade não empreendedora? O trabalho seminal de Clark (1998) sobre universidades 
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empreendedoras em cinco IES europeias 3  identifica cinco elementos do comportamento 

empresarial que as caracterizam como sendo empreendedoras. O estudo foi conduzido durante 

os anos 90 e tratava das grandes transformações que estas universidades passavam na época. 

Essa abordagem dos elementos tornou-se ponto de referência na literatura sobre universidades 

empreendedoras nas últimas duas décadas (Bratianu & Stanciu, 2010). Os elementos 

definidos por Clark (1998) são: 

 

a) Uma "periferia expandida do desenvolvimento", que envolve centros de 

transferência de pesquisa, joint ventures com a indústria, spin-offs, programas 

de educação e treinamento personalizados para parceiros da indústria, etc.; 

b) Uma "base de financiamento diversificada" obtida por meio da procura de 

fluxos de rendimentos alternativos de agências públicas locais, regionais e 

supranacionais, ONGs, receitas de serviços de estudantes e plataformas 

alternativas, tais como e-learning, simpósios e eventos de networking; 

c) Um "núcleo de direção fortalecido" com poder de decisão e autonomia, 

profissional e responsável; 

d) Um "centro acadêmico estimulado" no qual o trabalho acadêmico proposto é 

reconhecido, encorajado e inovador, a pesquisa colaborativa é realizada e 

remunerada de acordo com sua relevância; e finalmente, 

e) Uma "cultura empreendedora integrada", representada por um forte conjunto 

de crenças, princípios e práticas coerentes. Não devem ser tratadas 

independentemente das estruturas e procedimentos por meio das quais são 

expressas, sendo assim necessária uma perspectiva institucional. 

 

Várias compreensões dos limites de uma universidade empreendedora e suas 

características relevantes podem ser incluídas em uma definição abrangente, que se 

aproximaria da essência original do termo empreendedor. Uma universidade empreendedora é 

aquela que responde estrategicamente às mudanças de lógica de campo, adquirindo e 

empregando recursos de forma inovadora, sustentada por uma cultura empresarial integrada 

que fornece estruturas de apoio para cumprir seus objetivos estratégicos. 

                                                         
3 As cinco instituições foram: a Universidade de Warwick (Inglaterra); A Universidade de Twente (Holanda); A 

Universidade de Strathclyde (Escócia); Chalmers University of Technology (Suécia); e a Universidade de 
Joensuu (Finlândia). 
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Uma universidade empreendedora envolve a extensão das ideias para a atividade 

prática, capturando o conhecimento, organizando novas entidades e gerenciando riscos 

(Etzkowitz, 2013). A universidade é uma instituição com a capacidade de se reinventar 

periodicamente e incorporar múltiplas missões, como o ensino e a pesquisa, que se reforçam 

mutuamente, mesmo que persistam em uma tensão criativa. Já a universidade empreendedora 

estende este papel da academia para a inovação na indústria. 

O estudo de Clark (1998) objetivou identificar elementos recorrentes entre os casos 

estudados. Em outras palavras, sua metodologia pretendia identificar regularidades empíricas 

entre as cinco organizações que pesquisou. A abordagem de Clark faz sentido ao tentar 

identificar e definir fenômenos novos por meio de pesquisas empíricas sem precedentes. 

Como resultado, ele tende a homogeneizar o que é, na realidade, um fenômeno pluralista, 

descobrindo temas e princípios unificadores e minimizando assim, algumas das facetas que as 

universidades empreendedoras apresentam (Glynn, Barr & Dacin, 2000).  

Em contraste com essa abordagem, o estudo de Bronstein e Reihlen (2014) teve por 

objetivo buscar a heterogeneidade empírica dentro do quadro homogêneo, mais geral de Clark 

(1998). Esta heterogeneidade tem como base a premissa de que a divergência organizacional 

no ensino superior é favorecida por novas lógicas de mercado e pela desregulamentação. 

Favorecidas ainda pelas evidências da literatura sugerindo que diferentes tipos de 

universidades estão sendo descritas como “empreendedoras”, ainda que na realidade haja 

grande variabilidade entre suas características organizacionais. Consequentemente, o estudo 

gerou, por meio da identificação de arquétipos, um quadro mais refinado de características 

organizacionais específicas entre as diferentes formas de universidades empreendedoras 

(Bronstein & Reihlen, 2014) 

Apesar da heterogeneidade do termo "universidade empreendedora", Bronstein e 

Reihlen (2014) derivaram duas generalizações. Em primeiro lugar, que as universidades do 

Ocidente estão cada vez mais em profunda transformação. Essas mudanças tomam caminhos 

diferentes entre as organizações porque cada transformação é moldada por um ambiente 

institucional único, que é uma razão para os diferentes modelos empresariais universitários 

refletidos na literatura. 

Em segundo lugar, a caracterização empreendedora implica no enquadramento das 

universidades como uma instituição que busca oportunidades e as explora (Shane & 

Venkataraman, 2000). No entanto, a literatura existente tende a reduzir esse comportamento 

de "busca e exploração de oportunidades" à capitalização e comercialização do conhecimento 

acadêmico (Yusof & Jain, 2010). Embora esta seja uma parte importante do comportamento 
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empresarial, ela ainda ignora a multidimensionalidade do fenômeno empresarial, que também 

se relaciona com abordagens inovadoras nas principais áreas acadêmicas de educação e 

pesquisa.  

Além de se engajarem em atividades empreendedoras propriamente ditas, as 

universidades também precisam adotar uma cultura empresarial em todos os níveis, desde 

ensino e pesquisa até governança e administração (Clark, 1998; Clark, 2001; Clark, 2004). 

Assim, a organização e seus membros precisam também interagir com o campo 

organizacional de uma maneira empreendedora (Röpke, 1998). Assim, uma universidade 

empreendedora não seria apenas uma defensora de várias iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo, mas também uma instituição que desenvolve e implementa estratégias 

inovadoras, incluindo a educação e a investigação (Salamzadeh, Salamzadeh & Daraei, 2011). 

O nível no qual a cultura empresarial está representada dentro da organização depende 

do grau em que os atores ao redor da universidade se comportam de acordo com valores e 

crenças empresariais (Greenwood & Hinings, 1993). Em outras palavras, os atributos 

organizacionais representados por estruturas, recursos e estratégias serão determinados, no 

nível mais básico, pelas atitudes socioculturais empresariais dos atores universitários. Sendo 

assim, se pode entender os arquétipos como aqueles, que sustentados por valores e crenças 

empresariais, estão representados dentro de cada configuração organizacional por meio de um 

conjunto de atributos que denotam o comportamento dos atores ao redor da universidade 

(Bronstein & Reihlen, 2014). 

 O estudo de Bronstein e Reihlen (2014) concluiu com a descrição de quatro arquétipos 

de universidades empreendedoras e suas várias características e fatores ambientais: 

 

a) Research-preneurial - Caracteriza-se estruturalmente por suas estruturas de 

governança colegiadas e participativas, apoiadas por políticas públicas e atitudes 

socioculturais que favorecem o conhecimento, a especialização e a meritocracia 

acadêmica;  

b) Techni-preneurial - Arquétipo é orientado por sua especialização técnica e foco 

em ciências aplicadas, buscando servir e apoiar as indústrias vizinhas por meio da 

transferência de conhecimentos especializados e treinamento técnico; 

c) Inno-preneurial - Este tipo de universidade adapta-se às características do 

mercado e ambiente externo através de novas mudanças internas e flexibilidade 

estrutural e, portanto, retrata estruturas dirigidas a projetos, bem como práticas de 

governança flexíveis e autônomas; 
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d) Comercial-preneurial - Este quarto arquétipo é impulsionado pelo 

empreendedorismo voltado para a comercialização do conhecimento e pesquisa de 

alta tecnologia específica a diversos setores, buscando capitalizar inovações 

disruptivas e produtos e serviços comercializáveis. 

  

 Além da perspectiva já aqui comentada de Clark (1998), a literatura também tem 

tentado, por meio de modelos teóricos, explicar o fenômeno das universidades 

empreendedoras (Etzkowitz, 2004; Etzkowitz, Webster, Gebhard & Cantisano, 2000; Kirby, 

2006; Sporn, 2001). Ao mesmo tempo, no período 1995-2008, alguns estudos empíricos 

analisaram esse fenômeno em universidades espalhadas por diversos países como Austrália, 

Canadá, China, Alemanha, Itália, Países Baixos, Cingapura, Suécia, Tailândia, Estados 

Unidos, dentre outros.  

À primeira vista, esses estudos anteriores indicaram descobertas relevantes 

relacionadas à identificação de algumas universidades consideradas como empreendedoras, 

seus principais fatores, seus processos de adaptação e mudanças organizacionais, suas 

estratégias internas e externas, seus diferentes tipos de atividades empresariais e 

características acadêmicas, as pressões ambientais, as recomendações práticas, dentre outras. 

(Guerrero & Urbano, 2010). A maioria desses estudos revela uma tendência a utilizar estudos 

de caso para explicar esse fenômeno justificado pela natureza embrionária do campo de 

pesquisa (Gartner & Birley, 2002) e com a falta de um sólido arcabouço teórico para entendê-

lo (Guerrero & Urbano, 2010; Guerrero, Urbano & Kirby, 2006). 

O modelo de Etzkowitz et al., (2000) explicou o mecanismo e estruturas emergentes 

para o desenvolvimento das universidades empreendedoras. Pode-se verificar o modelo por 

meio dos seguintes passos: (1) uma transformação interna que inclui uma revisão das tarefas 

existentes, (2) um impacto institucional com projetos que ajudam a buscar uma estabilização 

para a transformação anterior, (3) processo onde uma instituição centralizada se torna 

descentralizada e (4) busca por recursos alternativos com a colaboração de organizações 

parceiras.  

Sporn (2001) construiu um modelo para estudar a adaptação do ensino superior para 

uma característica empreendedora. O modelo propõe conectar a estrutura da universidade e as 

forças ambientais por meio da gestão, governança e liderança. Em resumo, apresenta seis 

fatores formais (missão, objetivos, estrutura, gestão, governança e liderança), um fator 

informal (cultura organizacional) no processo de adaptação, e um moderador (ambiente). 
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O modelo seguinte foi proposto por Etzkowitz (2004). O modelo da Universidade 

Empreendedora foi integrado por um conjunto de cinco proposições inter-relacionadas 

derivadas de sua análise do desenvolvimento acadêmico empreendedor nos EUA, Europa e 

América Latina. Esta é uma diretriz para a renovação institucional que inclui os seguintes 

fatores formais: capitalização do conhecimento, interdependência com a indústria e governo, 

independência com outras esferas institucionais, formas organizacionais híbridas e renovação 

em cada tempo.  

Por fim, Kirby (2006) apresenta sete ações estratégicas destinadas a promover uma 

universidade empreendedora identificadas em seus fatores formais (o endosso, a 

incorporação, a implementação e a comunicação), bem como seus fatores informais (as ações 

relacionadas com a promoção, o reconhecimento e a recompensa). 

Uma vez relacionado os principais modelos teóricos para compreensão da ainda 

incipiente literatura sobre universidades empreendedoras, importante também se faz discorrer 

sobre as três fases e estágios propostos por Etzkowitz (2013) para estas instituições. Na 

primeira fase, a instituição acadêmica adota uma visão estratégica de sua direção e ganha 

alguma habilidade para definir suas próprias prioridades, seja aumentando seus próprios 

recursos por meio de doações e mensalidades, seja através de negociações com fornecedores.  

Esse é o sentido em que a "universidade empreendedora" é usada por Clark (1998) em 

sua análise das universidades europeias. Estas instituições, que anteriormente recebiam quase 

todo o seu rendimento com subvenções governamentais (públicas), e de mensalidades e taxas 

(privadas) estão passando pelo processo de diversificação, formando associações de ex-alunos 

para se conectarem com seus egressos e estabelecendo escritórios de captação de recursos 

alternativos (Etzkowitz, 2013). 

Em uma segunda fase, a IES assume um papel ativo na comercialização da 

propriedade intelectual decorrente das atividades de seus professores, funcionários e alunos. 

Nesta fase, uma universidade tipicamente estabelece suas próprias capacidades de 

transferência de tecnologia, terceirizando-as de empresas para as quais elas podem ter sido 

contratadas. Universidades com significativo potencial de propriedade intelectual recebem um 

impulso imediato na renda por ter seu próprio pessoal em contato mais direto com o corpo 

docente (Etzkowitz, 2013).  

Da mesma forma, potências de pesquisa, rapidamente se tornaram líderes em 

transferência de tecnologia e formação de empresas, uma vez que voltaram suas forças nesta 

direção. As universidades com menos recursos de pesquisa para comercializar, não 

surpreendentemente, levam mais tempo para acelerar. No entanto, algumas instituições com 
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recursos modestos, que fizeram da transferência de tecnologia e a formação de empresas uma 

prioridade igual à educação e pesquisa, alcançaram taxas de valorização mais altas do que 

muitos de seus competidores ricos em recursos. 

Em uma terceira e última fase, a IES assume um papel proativo na melhoria da 

eficácia de seu ambiente regional de inovação, muitas vezes em colaboração com a indústria e 

os atores governamentais. Embora estas fases tenham sido identificadas como ocorrendo 

sequencialmente no desenvolvimento de algumas universidades, podem-se identificar 

sequências não lineares e mesmo reversas em outras. Assim, a transição para a universidade 

empreendedora também pode originar de uma instituição voltada para o ensino, bem como 

aquela orientada para a pesquisa. A investigação, o ensino e o empreendedorismo podem ser 

construídos sobre a base um do outro em qualquer ordem (Etzkowitz, 2013). 

O modelo de universidade empreendedora pode ser expresso em quatro proposições 

interrelacionadas: 

 

a) Interação - A universidade empreendedora interage intimamente com a indústria e 

o governo. Não é uma universidade de torre de marfim (Etzkowitz et al., 2000) 

isolada da sociedade; 

b) Independência - A universidade empreendedora é uma instituição relativamente 

independente. Não é uma criatura dependente de outra esfera institucional; 

c) Hibridização - A resolução das tensões entre os princípios de interação e 

independência é um ímpeto para a criação de formatos organizacionais híbridos 

para realizar simultaneamente os objetivos; 

d) Reciprocidade - Há uma renovação contínua da estrutura interna da universidade 

com sua relação com as mudanças da indústria e do governo e, por outro lado, da 

indústria e do governo à medida que sua relação com a universidade é revista. 

  

As primeiras duas proposições podem ser princípios institucionais de uma 

universidade de pesquisa e ensino, mas é a confluência de todos os quatro elementos que faz 

com que seja uma plena universidade empreendedora (Etzkowitz, 2013). 

Uma vez abordados os principais conceitos da ainda incipiente literatura sobre as 

universidades empreendedoras, a discussão se atém aos aspectos relacionados à 

internacionalização das universidades. Para um correto entendimento deste fenômeno, são 

discutidos os princípios da internacionalização das empresas prestadoras de serviço (onde as 
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IES estão inseridas), seguindo pela internacionalização específica das IES, concluindo esta 

parte com a internacionalização do ensino superior propriamente dito. 

 

1.2 Internacionalização de empresas de serviços  

 

 No setor de serviços as atividades econômicas se diferenciam bastante. Isto se deve ao 

fato deste setor corresponder a uma categoria que abarca as atividades que não se enquadram 

na agricultura ou na manufatura. Neste sentido podemos ter desde um setor financeiro como 

um banco comercial até uma atividade de carpintaria, por exemplo. 

 Falando das empresas de serviços com operações internacionais, Erramilli (1991) 

procurou distinguir as diferentes atividades destas empresas e as classificou com hard ou soft. 

Naqueles considerados hard, a produção e o consumo podem ser separados (ex.: 

desenvolvimento de software, produção musical, entretenimento para televisão). Neste caso, 

os serviços hard podem permitir que a produção aconteça num determinado momento e o 

consumo ocorra tempos depois em outro local. Já nos serviços soft, esta situação não pode 

ocorrer, pois a produção e o consumo acontecem ao mesmo tempo, o que exige a presença da 

empresa de serviço em ambos os momentos (ex.: ensino superior, consulta médica, serviços 

de restaurante, serviços de hotelaria). Em relação aos serviços hard, a padronização ocorre 

com bastante frequência muito em função da separação da produção e do consumo, o que não 

ocorre nos serviços soft.  

 Outra interessante classificação para as empresas internacionais de serviço proposta 

por Lovelock e Yip (1996), procura distinguir estas organizações separando-as em função de 

seus processos e do nível de contato da firma com o cliente em três categorias.  

 A primeira categoria apontada pelos autores é a de “processamento de pessoas” que 

exige que o cliente participe do processo de produção, que normalmente acontece ao mesmo 

tempo do consumo. São exemplos desta categoria: os serviços de ensino superior, de saúde, 

os hotéis, a alimentação e o transporte de passageiros. Interessante ressaltar que esta 

classificação aproxima-se dos serviços soft proposto por Erramilli (1991). 

 Lovelock e Yip (1996) chamaram a segunda categoria de “processamento de ativos”, 

envolvendo o uso de ativos físicos para entregar valor em serviços aos clientes. São exemplos 

desta categoria de serviços: o transporte de mercadorias, instalação e manutenção de 

equipamentos e serviços de armazenagem.  

 A terceira e última categoria faz menção àqueles serviços baseados em informação. 

Aqui novamente é apontado como exemplo o serviço de educação, e outros como a 
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contabilidade, consultorias, bancos e seguradoras. Observam ainda Lovelock e Yip (1996) 

que nesta categoria o envolvimento do cliente na produção é reduzido, permitindo que as 

novas tecnologias ajudem na expansão internacional das empresas (ex.: educação à distância). 

 Uma terceira classificação das empresas de serviço com atuação internacional é 

proposta por Contractor, Kundo e Hsu (2003), que assumiram como principal critério de 

classificação o fato das empresas serem intensivas em capital ou intensivas em conhecimento. 

Para as empresas de serviço intensivas em capital apresentam-se os restaurantes, firmas de 

varejo e construção civil. Já entre as atividades intensivas em conhecimento destacam-se o 

ensino superior, consultorias, serviços financeiros e advocacia. (Contractor et al., 2003). 

 Finalizando as classificações, importante também ressaltar a tipologia utilizada por 

Javalgi, Griffith e White (2003), quando mencionam as empresas de serviços profissionais 

(PSF - Professional Service Firms) que se aproximam muito da categorização das empresas 

intensivas em conhecimento (Contractor et al., 2003) que tem começado a chamar a atenção 

dos pesquisadores em função do impacto econômico que geram (Reihlen & Apel, 2007). 

 Abordando agora os impulsionadores da expansão internacional das empresas de 

serviço, é interessante perceber que muitas destas empresas trilharam o caminho da 

internacionalização em função de seguirem seus clientes (Li,1994; Roberts, 1999). Este 

movimento reduz incertezas das empresas de serviço no mercado externo, uma vez que as 

relações com seu cliente já estavam pré-estabelecidas (Roberts, 1999).  

Na indústria da educação superior, este movimento pode ser exemplificado com a 

vinda para o Brasil da empresa de serviços de software educacional Sungard, hoje 

denominada Ellucian, quando do desembarque em solo brasileiro da também empresa de 

serviços, o grupo educacional americano Laureate, na aquisição da Universidade Anhembi 

Morumbi. 

 Li (1994) discute que seguir o cliente também leva a uma transição para buscar novos 

mercados. Empresas que iniciam seu processo de internacionalização seguindo seus clientes 

(Market-Seeking Approach) passam em seguida a atender novos clientes no novo mercado 

atendido. Retomando o exemplo da Ellucian, tão logo se instalou no Brasil para atender seu 

cliente, já conquistou outros mercados por meio de IES locais. 

 Fazendo uma referência à categorização mencionada anteriormente, (Contractor et al., 

2003), a estratégia de seguir o cliente é mais utilizada pelas empresas de serviço intensivas em 

conhecimento. Esta situação ocorre pois estas empresas precisam de menos capital para se 

instalar em novo mercado, do que aquelas intensivas em capital. 
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 As empresas de serviço também foram consideradas pelos clássicos da 

internacionalização de negócios como Dunning (1980). Utilizando o paradigma eclético OLI 

(Ownership, Location, Internalization), o autor demonstra resumidamente possíveis 

vantagens em um processo de internacionalização de empresas de serviço, particularmente de 

consultoria. No que tange a propriedade (ownership), as empresas de serviço se apoiam na sua 

reputação, imagem e experiência. Sobre a localização (location), existem os incentivos para 

um contato mais próximo com os clientes ao invés de mobilidade dos consultores. Já para a 

internalização (internalization), as vantagens referem-se ao controle de qualidade e o risco de 

que outro não atenda às exigências, uma vez que o conhecimento é muito confidencial. 

 As diferenças e semelhanças entre os impulsores da internacionalização para empresas 

de manufatura e as de prestação de serviços são apontadas no trabalho de Javalgi et al. (2003). 

São duas similaridades importantes: a primeira é que o tamanho da empresa é crítico a ponto 

de influenciar os administradores na decisão ou não pela internacionalização, de modo que, 

quanto maior é a empresa de serviço, maior a chance da mesma se internacionalizar. A 

segunda similaridade está relacionada com as dificuldades impostas pelo país de destino 

(barreiras comerciais, impostos, etc.). Neste caso quanto menor a dificuldade imposta, maior a 

disposição para expandir internacionalmente. 

 Já sobre as diferenças, os autores (Javalgi et al., 2003) não encontraram relação direta 

entre o reconhecimento das fontes de vantagem competitiva das empresas e a disposição das 

mesmas em internacionalizar-se. Caso o comportamento fosse similar, quanto maior a 

percepção das fontes de vantagem competitiva, maior seria a disposição para a expansão 

além-fronteiras. 

 Ainda sobre as diferenças, os aspectos culturais tendem a ser mais desafiantes para a 

internacionalização de empresas de serviço do que àquelas industriais (Li, 1994). Entretanto, 

na medida em que as empresas começam a se posicionar em países com culturas cada vez 

mais distintas, as barreiras culturais tendem a perder força. 

 Já em relação ao modo de entrada, para as empresas industriais é comum que o 

processo de internacionalização siga de forma gradual, iniciando pelas exportações indiretas e 

depois seguindo para a utilização de canais diretos (Root, 1994). Assim a empresa entende de 

forma paulatina as expectativas de consumo do país de destino, a cultura comercial, a 

dinâmica das relações de trabalho, dentre outras peculiaridades. Para as empresas de serviço é 

exigido um alto grau de controle das operações, uma vez que, de maneira geral as pessoas e 

os meios de produção fazem parte da entrega (Grönroos, 1999). 
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 Embora possam coexistir diferentes modos de entrada nos processos de 

internacionalização das empresas de serviço, o modelo de controle total por meio de 

subsidiárias totalmente próprias é o mais utilizado (Erramilli, 1991; Erramilli & Rao, 1993; 

Goerzen & Makino, 2007). O contato muito próximo ao cliente em função da produção e 

consumo ocorrerem simultaneamente, na maior parte dos casos, está entre as razões para a 

preferência por este modelo de entrada. Goerzen e Makino (2007) discutem ainda que seria 

mais difícil para as empresas de serviço ganhar experiência em mercados internacionais se 

não estiverem presentes localmente. 

 Exemplificando com uma empresa prestadora de serviços de consultoria, observaram-

se três características, quais sejam, o alto grau de habilidades profissionais, o conhecimento 

especializado e a customização. A união destas três características favorece a internalização 

das atividades ou o controle total das operações, tendo em vista os altos investimentos na 

transação da internacionalização (Erramilli & Rao, 1993). 

  Embora haja uma predominância do modo de entrada pelo estabelecimento de 

subsidiárias totalmente próprias, as empresas de serviço também podem internacionalizar-se 

por parcerias ou joint ventures. Grosse (1996), em sua pesquisa com mais de cem subsidiárias 

de empresas internacionais de serviço, destaca a proporção de preferência entre os modelos de 

expansão internacional. O mais frequente é de subsidiárias totalmente próprias (47%), 

seguido das parcerias (13%), bem como das joint ventures (10%). Esta preferência é 

justificada pelo autor, tendo em vista a exigência de transferência de tecnologia e 

conhecimento fundamentais ao negócio de serviços, o que torna difícil a execução por 

terceiros (Grosse, 1996). 

 Neste sentido, nota-se que as empresas prestadoras de serviço, diferentemente das 

empresas industriais, que aumentam seu envolvimento com os mercados internacionais de 

forma gradual, realizam investimentos diretos desde o início do processo de 

internacionalização. Desta forma, pulam etapas que as empresas industriais normalmente 

passam (Goerzen & Makino, 2007). 

 Embora haja tal predominância pelo investimento direto e controle total das 

subsidiárias pelas empresas de serviços, Roberts (1999) lembra que há sim similaridades com 

as empresas industriais em algumas situações. Quando empresas de consultoria, por exemplo, 

passam a prestar localmente serviços para empresas no exterior e só depois se estabelecem no 

país de destino, se estaria diante de um processo gradual de internacionalização começando 

com a exportação de serviços. 
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 Uma vez discutido alguns aspectos importantes do processo de internacionalização das 

empresas de serviço de uma maneira geral, passamos a apresentar a internacionalização das 

IES enquanto empresas prestadoras de serviço profissionais que são. 

   

1.2.1 A internacionalização das Instituições de Ensino Superior 

 

A internacionalização do ensino superior pode ser interpretada de várias maneiras. 

Interpretando separadamente a internacionalização das IES e a internacionalização do ensino 

superior propriamente dito (currículo, programas internacionais, dupla titulação, etc.), pode-se 

ter um foco maior na perspectiva empresarial da primeira. Desta forma a internacionalização 

das IES é interpretada como o crescente envolvimento destas instituições em mercados 

internacionais com abertura de campus no estrangeiro, venda de serviços educacionais no 

exterior e consequente impacto em seu faturamento. 

Várias teorias relativas à internacionalização de empresas comerciais são também 

aplicadas para as empresas de serviço, como visto anteriormente, e, por consequência, para o 

mercado de serviços do ensino superior. O paradigma eclético de Dunning (1980) e o modelo 

de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) são algumas destas teorias. 

Começando pelo paradigma eclético na indústria do ensino superior, as vantagens 

advindas da internalização, propriedade e localização são muito claras (Edwards & Edwards, 

2001). A questão da internalização pode ser estudada visando a entender quais as razões pelas 

quais as IES passaram progressivamente de um modo de exportação de serviços, vendendo 

cursos para estudantes estrangeiros ou que se inscrevem em programas na modalidade de 

educação à distância (EAD), até a entrega de serviços dentro de mercados além-fronteiras por 

acordos de licenciamento ou, até mesmo, estabelecimento de campus no exterior. 

 A exportação de serviços, incluindo os serviços educacionais, geralmente requer 

interação pessoal entre prestador e tomador. As metodologias baseadas na distância quebram 

um pouco este paradoxo, mas ainda sim a interação é exigida pelo consumidor de ensino 

superior. Enquanto o número de alunos estrangeiros estudando no campus de uma IES for 

pequeno, o custo de estabelecer uma operação internacional pode não compensar. Mas a partir 

do momento que este número aumenta, o custo combinado para a universidade e para os 

estudantes pode ser reduzido quando as aulas acontecem no país de origem dos alunos. 

 Outra questão ainda ligada ao aspecto da internalização do paradigma eclético 

(Dunning, 1980), está relacionada à eventual decisão de uma IES pela sua 

internacionalização, tendo em vista que o sistema de licenciamento ou parceria pode tornar-se 
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ineficiente. Esta ineficiência pode ser originada no baixo nível confiança que se estabelece 

entre os parceiros, bem como problemas na execução das atividades de seleção dos alunos, 

aplicação de avaliações, dentre outras atividades acadêmicas (Edwards & Edwards, 2001). 

 Sobre o aspecto da propriedade (ownership), além dos aspectos naturais ao ambiente 

de serviços como a marca, tecnologia superior e expertise de gestão, as IES também 

desfrutam dos conteúdos dos cursos, reputação acadêmica e das redes de cooperação que 

podem ser utilizadas como ativos em novos mercados internacionais. Ter uma capilaridade de 

campi também pode favorecer economias de escala e alcance que permita que uma IES possa 

competir com sucesso no exterior. Outros importantes aspectos relacionados à propriedade na 

indústria de ensino superior têm relação com a tradição da IES e a utilização de idiomas 

internacionais em seus currículos, como o inglês (Edwards & Edwards, 2001).  

 Em um ambiente educacional, as vantagens de propriedade podem ser muito menos 

tangíveis e talvez menos seguras do que em outros negócios. As vantagens que sustentam 

uma IES em seu país de origem podem não se aplicar no exterior. Por exemplo, a 

universidade pode ter a capacidade de atrair estudantes com habilidades avançadas de análise 

crítica, o que pode não ser desejável e até inadequado em configurações onde a distância não 

permita a correta condução deste perfil de aluno. (Edwards & Edwards, 2001). 

 A reputação de uma IES em razão de um bom quadro docente pode ser transferida 

para o exterior num processo de internacionalização. No entanto, se o campus estrangeiro é 

composto por funcionários locais de um nível muito aquém da IES de origem, o mercado 

local pode rejeitá-lo como sendo de qualidade inferior ao de origem e classificá-lo abaixo em 

seu nível de preferência. Outro risco que deve ser gerenciado de perto se refere à intervenção 

por políticas públicas dos governos dos países de destino, como barreiras comerciais, dentre 

outras situações (Edwards & Edwards, 2001). 

 Além das vantagens de propriedade e internalização, Dunning (1980) argumenta sobre 

as vantagens de localização. Estas vantagens associam-se ao acesso a recursos humanos no 

país de destino, bem como acesso a outros mercados não antes acessados. Estas vantagens 

também se aplicam ao segmento do ensino superior. A IES pode garantir um aumento no 

número de inscrições para seus cursos, por consequência uma maior receita, tendo em vista 

uma presença maior no país de destino. Aqueles alunos que, preferem não deixar o seu país de 

origem ou que não dispõe de recursos para estudar em um destino desejado, podem utilizar da 

localização de uma IES internacional em seu país materno (Edwards & Edwards, 2001). 

 Saindo do paradigma eclético de Dunning e falando acerca do Modelo Uppsala 

aplicado à indústria do ensino superior, o qua leva o nome da universidade onde se encontram 
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muitos dos estudiosos que o ajudaram a construir, se explica a escolha do mercado de destino 

com base na experiência de uma empresa em mercados internacionais. É um modelo baseado 

no comportamento ao invés de fatores econômicos. Ele postula a visão que a 

internacionalização ocorre por etapas, começando com a exportação irregular, passando para 

exportação por meio de agente independente, o uso de uma subsidiária de vendas para, 

eventualmente, a produção total em mercados estrangeiros (Johanson & Vahlne, 1977). 

 A progressão por meio de etapas é impulsionada pelo acúmulo de conhecimento 

experimental. Cada etapa exige um maior empenho nos mercados internacionais, mas permite 

que as empresas ganhem conhecimento, habilidade e confiança. Como o conhecimento se 

relaciona com o modo de operação existente, as empresas tendem a se mover gradualmente, 

adotando novos modos que utilizam a experiência aprendida do passado (Johanson & Vahlne, 

2009). 

 O modelo de Uppsala foi desenvolvido para descrever o processo de 

internacionalização de empresas industriais (Johanson & Vahlne, 1977). Já o processo de 

internacionalização de empresas prestadoras de serviços, como as IES, pode seguir um 

caminho um tanto diferente. Pode começar com o estabelecimento de intercâmbios de pessoal 

e estudantes, criação de acordos, e talvez programas conjuntos de pesquisa. Tais arranjos 

informais, que envolvem pouco risco financeiro, podem preparar a universidade para um 

envolvimento mais comercial, começando com os estudantes estrangeiros que se matriculam 

em programas existentes e oferecidos no país de destino.  

A IES pode passar para a próxima etapa estabelecendo acordos de licenciamento com 

universidades estrangeiras ou empresas de treinamento. O próximo estágio pode prolongar 

esse acordo ao fazer com que a instituição de destino forneça alguns ou todos os cursos da 

universidade de origem. Finalmente, o equivalente a uma instalação de uma fábrica no 

estrangeiro, seria o estabelecimento de um campus em pleno funcionamento no país de 

destino. 

As IES que seguem este caminho de internacionalização incremental controlam seus 

riscos movendo-se com cautela e somente com a experiência de cada etapa, avançam para a 

próxima. No entanto, esta estratégia pode não acomodar as expectativas do mercado e isso 

torná-las vulneráveis às universidades com uma experiência internacional mais extensa, como 

as dos Estados Unidos ou da Europa, que podem saltar etapas em função desta experiência 

(Edwards & Edwards, 2001). 

Além de explicar a escolha do modo de entrada como uma série de etapas 

incrementais, o modelo de Uppsala tem uma segunda dimensão que procura explicar as 
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escolhas de localização (Johanson & Vahlne, 2009). Com base nas premissas do modelo, as 

empresas começam sua internacionalização investindo nos países mais familiares em termos 

de língua, cultura e ambiente comercial. Johanson e Vahlne (2009) descreveram esse 

fenômeno como a escolha do local para internacionalizar com a menor “distância psíquica” 

possível. 

No mercado de ensino superior este fenômeno pode ser constatado com a verificação 

de redes de cooperação que tem como base a língua falada nos países como seu principal 

critério de aceitação (ex.: AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa criada 

em 1986). Estas redes facilitam o processo de internacionalização das IES em função da 

familiaridade do ambiente de destino.  

Entretanto, são percebidos movimentos em outra direção quando as universidades 

australianas, por exemplo, decidem por iniciar seu processo de internacionalização pelos 

países asiáticos em razão da força da demanda dos estudantes daquele continente. Apesar dos 

vínculos de pesquisa estabelecidos anteriormente com a Europa e América do Norte, a 

internacionalização das IES australianas atenderam ao chamado do mercado de consumo de 

serviços educacionais (Edwards & Edwards, 2001). 

Abordada a perspectiva da internacionalização das empresas prestadoras de serviço e, 

agora, das IES, segue-se a discussão da literatura sobre a internacionalização do ensino 

superior. 

 

1.2.2 Internacionalização do Ensino Superior 

 

Embora diretamente relacionadas, é necessário separar os aspectos relacionados à 

internacionalização das IES daqueles ligados à internacionalização do ensino superior 

propriamente dito. Tratou-se assim o primeiro na seção anterior, onde os aspectos 

empresariais de uma empresa de prestação de serviços educacionais foram abordados e, a 

partir de agora, aborda-se a internacionalização do ensino superior (currículo, programas, 

dupla titulação, etc.) 

A internacionalização tornou-se um fenômeno cada vez mais importante para o setor 

de educação superior em muitos países (IAU, 2014). Ela tem sido positivamente utilizada 

como um meio para aumentar a gama de atividades internacionais dentro das universidades e 

entre universidades (Knight, 2008a), incluindo a colaboração em pesquisa internacional e seu 

impacto social (Teichler, 2004), bem como a mobilidade de estudantes e professores.  
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No entanto, questões econômicas têm impulsionado cada vez mais a agenda da 

internacionalização com a comercialização do ensino superior, bem como o crescimento nos 

mercados internacionais dos fluxos de estudantes além-fronteiras (Varghese, 2009). 

Middlehurst e Woodfield (2007) observam que a mudança do contexto internacional e o 

impacto da globalização levaram a duas grandes tendências na indústria do ensino superior: a 

primeira é a crescente competição internacional (em pesquisa e educação) e a segunda 

envolve esforços para internacionalizar estratégias e práticas. 

No que diz respeito à primeira dessas tendências, talvez seja inevitável, dado o 

impacto da recessão econômica no setor de educação superior em nível global, que uma 

abordagem orientada para o mercado da internacionalização esteja aumentando o impulso 

para a busca por financiamentos externos. Para grande parte de universidades americanas e 

europeias, uma das principais fontes de receita tem sido a renda oriunda da taxa do estudante 

internacional (Middlehurst & Woodfield, 2007). 

Como a demanda por uma educação internacional deve continuar a crescer na próxima 

década e um maior número de estudantes de ensino superior está buscando uma formação 

internacional, parcerias globais e consórcios internacionais surgiram para facilitar a 

mobilidade acadêmica (Middlehurst & Woodfield, 2007). O rápido crescimento da educação 

internacional por meio de universidades internacionais e dos programas colaborativos tem 

incentivado certo grau de convergência de estilos e abordagens e a harmonização dos sistemas 

de transferência de créditos e de garantia de qualidade (Becker, 2009). As vantagens para o 

aluno incluem uma maior flexibilidade para se envolver em uma experiência multi-campi e 

titulações que têm maior relevância internacional.  

Middlehurst e Woodfield (2007) relatam ainda sobre as tensões práticas que surgem 

em relação à segunda tendência: internacionalizar estratégias e práticas. Ao mesmo tempo em 

que aceitam a importância desse fato, eles têm levantado preocupações sobre o tempo e o 

esforço requerido para internacionalizar estas estratégias, bem como algumas restrições 

institucionais que surgem como o engajamento dos acadêmicos (Robson & Turner, 2007). 

Uma vez que a realização da estratégia internacional das universidades depende em larga 

medida do empenho dos acadêmicos, podem ser necessárias abordagens inovadoras de 

desenvolvimento de pessoal, bem como apoio e promoção do desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas inovadoras por meio de práticas sensíveis à diversidade cultural. 

A internacionalização é considerada um dos fatores mais críticos que moldaram o 

ensino superior nas últimas três décadas (Knight, 2012; Knight, 2015). Além de transformar o 

ensino superior, a internacionalização mudou substancialmente a realidade de muitas IES. A 
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dimensão internacional do currículo passou de uma área de estudos e abordagem de línguas 

estrangeiras para a integração das perspectivas internacional, global, intercultural e 

comparativa no ensino e aprendizagem (Knight, 2014). 

A mobilidade acadêmica passou do estudante para a mobilidade programa. A 

educação além-fronteiras mudou gradualmente de um quadro de cooperação para o 

desenvolvimento para um modelo de parceria e, mais recentemente, para a orientação da 

concorrência comercial (Knight, 2008a). 

O termo internacionalização começou a ser amplamente utilizado pelo setor de 

educação superior nos anos 80 para promover estudos internacionais, intercâmbio educacional 

e assistência técnica (de Wit, 1999). Desde então, houve uma explosão no número e tipos de 

iniciativas internacionais empreendidas por IES, organizações e governos. As estratégias, 

programas e políticas de internacionalização desenvolvidas por esses atores evoluíram ao 

longo dos anos em resposta, e como agentes da força penetrante da globalização. Com o 

passar do tempo, a dimensão internacional da educação superior se torna cada vez mais 

importante e, ao mesmo tempo, cada vez mais complexa (Knight, 2008b). 

Uma das estratégias adotadas pelas universidades foi a participação cada vez mais 

ativa em redes de cooperação internacional (Luijten-Lub, Van der Wende & Huisman, 2005). 

Esta estratégia permite acelerar o processo de internacionalização, uma vez que permite que 

as instituições de ensino estejam inseridas em diversos contextos diferentes e ofertem 

programas e atividades em diferentes países (Knight, 2003; Van der Wende, 2007). 

São considerados desenvolvimentos recentes, o aumento da privatização e 

comercialização do ensino superior, economia do conhecimento, GATS (General Agreement 

on Trade in Services) 4, mantenedores com fins lucrativos, novos regulamentos de garantia de 

qualidade e credenciamento, sistemas globais de classificação do ensino superior, redes 

internacionais de pesquisa e maior ênfase nos resultados da aprendizagem (Knight, 2006).  

As razões pelas quais as IES realizam determinadas atividades e estratégias de 

internacionalização diferem (Knight, 2004). De um lado, reconhece-se que os aspectos 

históricos, geográficos, culturais e linguísticos das nações desempenham um papel crucial 

(Luijten-Lub et al., 2005). Além disso, os governos nacionais podem ativamente facilitar 

formas e estratégias particulares de internacionalização (Teichler, 2004). Por outro lado, as 

motivações advindas da própria instituição podem ter grande importância e serem afetadas 
                                                         
4 GATS consiste num acordo realizado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), objetivando a 

liberalização progressiva dos serviços, isto é, trata-se de um acordo que abarca a comercialização de novos 
setores, procurando efetivar a liberalização e a eliminação de barreiras (WTO, 1995). 
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por características particulares da IES (Knight, 2004). A atribuição da internacionalização 

como sendo de nível estratégico, passa a ser fundamental para o êxito dos projetos 

internacionais (Altbach & Knight, 2007; de Wit, 1999). É possível ainda argumentar que, em 

muitos casos, os contextos governamentais, bem como o contexto organizacional, 

desempenham suas estratégias de internacionalização de forma paralela ou mesmo combinada 

(van der Wende, 2007). 

No entanto, apenas alguns estudos exploram quais fatores afetam as motivações de 

internacionalização de uma IES. Chan e Dimmock (2008) mostram que as características de 

duas universidades diferentes, uma britânica e outra chinesa, influenciaram as razões pelas 

quais se internacionalizaram. Para a primeira, a internacionalização era uma forma de ganhar 

reputação em nível internacional, enquanto a segunda visava “servir à pátria” por meio da 

internacionalização.  

Estudando a internacionalização de uma IES especializada em investigação nacional e 

de uma IES líder mundial, Horta (2009) documenta que a estratégia de internacionalização da 

primeira visa a aumentar a sua população estudantil, enquanto a segunda pretende aumentar o 

seu status em nível global, além de atrair talentos para manter sua alta qualidade.  

Em um estudo de duas universidades italianas, uma universidade altamente graduada 

se internacionalizou para ganhar status a nível global, enquanto outra não graduada visava 

principalmente ganhar legitimidade no contexto local, explorando a internacionalização como 

um sinal de qualidade para os alunos e seus familiares (Seeber, Cattaneo, Huisman, & Paleari, 

2016). 

Finalmente, num estudo transnacional, verificou-se que o Processo de Bolonha 

fomentou as atividades de internacionalização das IES na medida em que favorece a 

mobilidade de alunos de diferentes países europeus (Luijten-Lub et al., 2005). O Processo de 

Bolonha deve o seu nome à chamada Declaração de Bolonha que foi assinada em 1999, na 

cidade de Bolonha (Itália), pelos ministros responsáveis pelo ensino superior de 29 países 

europeus. Trata-se de um processo de reforma intergovernamental em nível europeu que 

objetiva concretizar o Espaço Europeu de Ensino Superior. Este espaço foi pensado para ser 

um espaço aberto que permita aos estudantes, aos graduados e ao pessoal especializado que 

trabalha na área do ensino superior beneficiar de uma mobilidade e de um acesso igualitário, 

sem obstáculos, ao ensino superior europeu. 

O trabalho de Seeber et al. (2016) evidenciado no Quadro 1 consolidou as nove razões 

para internacionalização consideradas pelo survey da IAU - International Association of 

Universities (Knight, 2003).  
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Quadro 1- Motivações para a internacionalização das IES 

Aumento da conscientização internacional 
e de um envolvimento mais profundo com 
questões globais por parte dos alunos. 

Espera-se que a internacionalização contribua para a formação de 
cidadãos abertos e dinâmicos capazes de trabalhar em ambientes 
estrangeiros e culturalmente diversos, para lidar com uma sociedade 
cada vez mais diversa e internacionalmente móvel e com o mercado 
de trabalho.  (Altbach & Knight, 2007; Knight, 2012).  

Maior internacionalização do currículo 

A internacionalização permite que a IES adapte os currículos aos 
padrões internacionais e desenvolva currículos conjuntos com 
parceiros externos, oferecendo assim aos estudantes nacionais 
maiores competências e oportunidades, bem como tornando-se mais 
atraente para os estudantes estrangeiros Luijten-Lub et al., (2005) 

Melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem 

A internacionalização é percebida como benéfica para a qualidade 
dos serviços educacionais, estimulando a conformidade com os 
níveis internacionais de qualidade, facilitando o desenvolvimento de 
programas conjuntos, através do envolvimento de professores 
estrangeiros e a organização de atividades extracurriculares 
internacionais (Van der Wende, 2007) 

Reforço da capacidade institucional de 
investigação e de produção de 
conhecimentos 

A crescente complexidade e os custos associados à realização de 
pesquisas implicam que um único país ou instituição dificilmente 
pode possuir recursos e capacidades suficientes. A 
internacionalização é, portanto, essencial para complementar 
recursos, habilidades e conhecimentos para se posicionar nas 
fronteiras da ciência, descobrir soluções inovadoras e responder aos 
atuais desafios globais, como saúde, mudanças climáticas e provisão 
de alimentos. (Knight, 2004) 

Maior prestígio para a instituição 

A internacionalização pode ser uma estratégia válida para aumentar 
o prestígio da IES aos olhos de seus pares e stakeholders nacionais e 
internacionais, e legitimar-se no ambiente local (de Wit, 1999; 
Knight, 2004). De fato, a maioria das universidades cientificamente 
reputadas são muitas vezes altamente internacionalizadas o que 
sugere que as IES altamente internacionalizadas tendem a ser 
percebidas como sendo também de alta qualidade. Além disso, o 
raciocínio do prestígio tornou-se mais importante desde a introdução 
de rankings internacionais, uma vez que as perspectivas 
internacionais são frequentemente incluídas entre os indicadores de 
desempenho (Saisana et al., 2011) 

Oportunidade de comparar o desempenho 
institucional no contexto das boas práticas 
internacionais 

As universidades se internacionalizam para entender sua posição em 
relação às práticas e desempenhos internacionais e, 
consequentemente, melhorar por meio de comparações com seus 
concorrentes Knight (2004) 

Cooperação internacional reforçada e 
reforço das capacidades institucionais. 

A internacionalização é benéfica para a cooperação institucional, 
que é essencial para fortalecer suas atividades tendo em vista as 
restrições dos recursos locais (de Wit, 1999). Neste sentido, o 
desenvolvimento de alianças estratégicas internacionais visa criar 
sinergias, capitalizar esforços coletivos e investimentos. Knight 
(2004) 
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Aumento da rede internacional de 
professores e pesquisadores 

A internacionalização pode promover redes de pesquisadores além 
das fronteiras nacionais, resultando em efeitos positivos, como a 
redução do “paroquialismo” acadêmico e posições mais centrais nas 
redes de pesquisa (de Wit, 1999) 

Aumento e diversificação da geração de 
receita 

A internacionalização pode aumentar o número de estudantes 
estrangeiros e parcerias institucionais, aumentando assim as receitas 
e contribuindo para a diversificação dos recursos (Luijten-Lub, 
2007). 

Fonte: adaptado de Seeber et al. (2016). 

 

 Já o trabalho de Knight (2004) discute as motivações em dois diferentes níveis: 

nacionais e institucionais. No âmbito das motivações nacionais são enfatizados aspectos como 

o desenvolvimento de recursos humanos, alianças estratégicas, fortalecimento do comércio, 

além do desenvolvimento da nação. Já em nível institucional, o desenvolvimento de marca e 

perfil internacional, a geração de receitas alternativas, o desenvolvimento profissional de 

alunos e funcionários da IES, fortalecimento das alianças estratégicas e a produção de 

conhecimento.  

 Uma vez discutidas as razões ou motivações envolvidas no processo de 

internacionalização das universidades, faz-se importante um breve relato sobre as políticas e 

programas inerentes a este processo (Knight, 2004). As políticas em nível nacional podem 

envolver aspectos inerentes às relações externas, assistência ao desenvolvimento, comércio, 

imigração, emprego, ciência e tecnologia, cultura e patrimônio, educação, desenvolvimento 

social, indústria e comércio (Knight, 2008b).  

No setor educacional estão incluídas todas as políticas que se relacionam com a 

finalidade, licenciamento, credenciamento, financiamento, currículo, ensino, pesquisa e 

regulação da educação superior. Essas políticas relacionadas à educação têm implicações 

diretas para todos os tipos de instituição, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos, além das empresas de educação (Knight, 2004). É por isso que se sugere que as 

políticas em nível nacional relacionadas ao setor da educação superior sejam abordadas no 

âmbito da literatura (Knight, 2008b). 

Ao nível institucional, as políticas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. 

Uma interpretação estreita incluiria as declarações e diretrizes que se referem a prioridades e 

planos relacionados à dimensão internacional da missão, propósito, valores e funções da 

instituição. Isso pode incluir a declaração de missão institucional ou políticas de estudo no 

exterior, recrutamento de estudantes, vínculos e parcerias internacionais, e assim por diante.  

continuação 
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Uma interpretação mais ampla das políticas ao nível da instituição incluiria as 

declarações, diretivas ou documentos de planejamento que abordam as implicações a partir da 

internacionalização. Se a instituição adotou uma abordagem integrada e sustentável para a 

internacionalização, então uma gama muito ampla de declarações de políticas e 

procedimentos estariam envolvidas. Desde a garantia de qualidade, planejamento, finanças, 

pessoal, desenvolvimento do corpo docente, admissão, pesquisa, currículo, contrato de 

trabalho, e assim por diante (Knight, 2004). 

Abordando os programas de internacionalização no nível institucional podemos citar 

como aqueles acadêmicos: programas de mobilidade de estudantes, estudo de línguas 

estrangeiras, internacionalização de currículos, trabalho ou estudo no exterior, estudantes 

internacionais, processo de ensino / aprendizagem internacional, dupla titulação ou titulação 

conjunta, treinamento intercultural, programas de mobilidade docente / pessoal, palestras 

internacionais e professores visitantes (Knight, 2004).  

Já em relação à pesquisa científica, as estratégias são a criação de centros de 

conjuntos, projetos de pesquisas integrados, seminários e conferências internacionais, 

publicação de artigos conjuntos, acordos de investigação internacional e programas de 

intercâmbio científico (Knight, 2004). 

Tradicionalmente, estes programas de internacionalização em nível institucional têm 

sido muitas vezes pensados como uma série de diferentes estratégias ou atividades. Parece 

que estas atividades estão agora naturalmente divididas em duas correntes de atividades 

diferentes (Knight, 2004). Um fluxo inclui atividades de internacionalização que ocorrem no 

campus de origem e o outro fluxo se relaciona com aquelas atividades que acontecem no 

exterior ou, em outras palavras, além-fronteiras. 

Há várias razões pelas quais esse fato esteja ocorrendo. O termo “internacionalização 

em casa” 5  tem sido desenvolvido para chamar a atenção para os aspectos de 

internacionalização que ocorrem em um campus doméstico, como, por exemplo, a dimensão 

intercultural e internacional dos discentes internacionais no processo de ensino-aprendizagem, 

as atividades extracurriculares e as relações com a cultura local e grupos étnicos comunitários 

(Wachter, 2003).  

O surgimento deste conceito coincidiu com a maior ênfase na mobilidade dos 

estudantes, tal como expressa nos novos programas de mobilidade nacionais e regionais, e 

também o crescente interesse pela educação internacional. Ao mesmo tempo em que a 

                                                         
5 O termo internacionalização em casa é a tradução literal do que se conhece como internationalization at home 

(IaH) na literatura de internacionalização de ensino superior. 
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internacionalização em casa foi introduzida, o termo educação além-fronteiras (cross-borders)  

também é usado para descrever a internacionalização no exterior. Não se trata de um termo 

novo e, juntamente com o termo educação transnacional, ganhou uso crescente nos últimos 

anos. No entanto, a utilização do termo além-fronteiras pode causar alguma confusão e 

preocupação, uma vez que tem sido usado como sinônimo de internacionalização, o que 

negligencia os componentes internos e, frequentemente, é usado para descrever o comércio na 

educação (Knight, 2004). 

 

1.3 A internacionalização empreendedora ou empreendedorismo internacional 

 

Uma vez abordado a fundamentação teórica sobre a universidade empreendedora e a 

internacionalização de serviços, esta seção se reserva a discutir sobre a internacionalização 

empreendedora. Tendo em vista, o objeto deste estudo em propor um modelo de 

internacionalização para as universidades empreendedoras, propõe-se que o entendimento 

sobre o papel do empreendedor no processo de internacionalização se faz necessário. 

Os termos internacionalização empreendedora ou empreendedorismo internacional 

têm sido empregados para evidenciar a intersecção de duas robustas áreas da literatura: 

negócios internacionais e empreendedorismo (McDougall & Oviatt, 2000). Embora estas 

robustas áreas já apresentem literatura consolidada em cada uma delas, os estudos sobre 

empreendedorismo internacional ou internacionalização empreendedora são considerados 

emergentes. 

 

1.3.1 Evolução teórica sobre empreendedorismo internacional 

 

Ao longo do tempo, a pesquisa sobre negócios internacionais enfatizou suas 

investigações majoritariamente sobre as grandes empresas multinacionais. Enquanto isso, a 

pesquisa sobre empreendedorismo buscou entender a criação de empresas, bem como a gestão 

de pequenas e médias organizações dentro de um contexto doméstico. Mais recentemente, 

esta segregação entre os tipos de empresas pesquisadas por cada teoria começou a mudar 

(McDougall & Oviatt, 2000). 

Os estudos sobre o empreendedorismo internacional começam a partir da pesquisa de 

Oviatt e McDougall (1994) - que é considerado o ponto de partida da pesquisa sobre o tema – 

preocupados com o estudo do novo empreendimento internacional. Este empreendimento foi 
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definido como uma organização que, desde o início, procura vantagem competitiva advinda 

do uso de recursos e da venda de produtos para vários países (Oviatt & McDougall, 1994).  

Esta definição restringiu amplamente o estudo sobre tema ao enfatizar os aspectos da 

internacionalização de empreendimentos recém-fundados e que são necessariamente 

pequenos e jovens. Assim, desencadeou contribuições empíricas subsequentes que se 

concentraram no estudo de como pequenos e novos empreendimentos se internacionalizam.  

As definições desses artigos adotaram, de forma implícita, a definição de Oviatt e 

McDougall (1994), tornando o conceito de empreendedorismo internacional equivalente ao 

estudo de novas empresas pequenas e jovens que se aventuram no exterior. Shrader, Oviatt e 

McDougall (2000) analisaram as estratégias de entrada estrangeira de pequenos e novos 

negócios, definindo o fenômeno da "internacionalização acelerada" como empresas que se 

envolvem em atividades comerciais internacionais antes que o normal em seus ciclos de vida 

organizacionais. 

Essa abordagem da definição de empreendedorismo internacional desencadeou 

estudos empíricos e conceituais que compõem a maioria da literatura existente sobre esta 

temática. Com poucas exceções, esta literatura empírica (Keupp & Gassmann, 2009) se 

concentrou exclusivamente em analisar o seguinte: 

 

a) A propensão das pequenas empresas jovens a internacionalizar (os critérios 

típicos de amostragem aqui foram as empresas que empregam menos de 500 

ou menos de 250, dependendo da definição usada); 

b) Quais os pequenos novos empreendimentos que se internacionalizaram para 

penetrar nos mercados e ou sobreviver e como se deu o desempenho 

internacional dos mesmos; 

c) As características demográficas e cognitivas de indivíduos ou grupos de 

empresários e suas ações no processo da internacionalização. 

 

Dada a intenção original de que o empreendedorismo internacional crie um novo 

campo de estudo acadêmico onde a teoria de negócios internacionais e do empreendedorismo 

se interceptam (Oviatt & McDougall, 2005), esse foco exclusivo em novos negócios parece 

problemático. Por outro lado, nos últimos anos surgiu uma série de desenvolvimentos teóricos 

que tentaram colocar o empreendedorismo internacional longe da natureza fenomenológica 

dos estudos acima mencionados e alcançar uma compreensão teórica mais geral do que é o 

conceito preliminar (Keupp & Gassmann, 2009).  
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Essas definições estão, portanto, em contraste com as definições acima (Keupp & 

Gassmann, 2009), à medida que abandonam o foco em novos empreendimentos (pequenos e 

jovens) e concebem o empreendedorismo internacional como um fenômeno mais geral 

envolvendo outras organizações. 

As tentativas dirigidas a tornar a pesquisa do empreendedorismo internacional 

independentes do tamanho da empresa e da idade da empresa puderam ser rastreadas pelo 

trabalho de Keupp e Gassmann (2009) até um artigo de Oviatt & McDougall (1997) que 

redefiniu o conceito como atividades novas e inovadoras que têm como objetivo a criação de 

valor e o crescimento em organizações empresariais por meio das fronteiras nacionais.  

Pouco tempo depois, o conceito do empreendedorismo internacional foi novamente 

redefinido como uma combinação de comportamento inovador, proativo e de busca de risco 

que cruza as fronteiras nacionais e destina-se a criar valor nas organizações. O estudo do 

empreendedorismo internacional inclui pesquisas sobre tais comportamentos e pesquisas que 

comparam o comportamento empresarial doméstico com aqueles em vários países 

(McDougall & Oviatt, 2000). 

Em 2003, a definição mudou novamente, desta vez para um foco mais forte no 

reconhecimento de oportunidade que colocou o empreendedorismo internacional mais perto 

da pesquisa mainstream de empreendedorismo (Keupp & Gassmann, 2009). O campo 

acadêmico do conceito foi agora definido como preocupado com a descoberta, a 

promulgação, a avaliação e a exploração de oportunidades – para além das fronteiras 

nacionais - para criar futuros bens e serviços. Daqui decorre, portanto, que o campo 

acadêmico do empreendedorismo internacional examina e compara – para além das fronteiras 

nacionais - como, por quê, e com que efeitos essas ações são agendadas (Oviatt & 

McDougall, 2005). 

Embora essas redefinições tenham, pelo menos, fornecido alguns fundamentos 

conceituais promissores para afastar a pesquisa do empreendedorismo internacional da 

especificidade do contexto de pequenos e novos empreendimentos, essas tentativas de dar ao 

conceito uma base teórica mais sólida foram largamente ignoradas pela pesquisa empírica do 

empreendedorismo internacional (Keupp & Gassmann, 2009). 

A grande maioria dos estudos sobre empreendedorismo internacional ainda restringe-

se à análise de novos empreendimentos (Keupp & Gassmann, 2009). Além disso, os 

estudiosos do empreendedorismo puro questionaram a natureza estática dessas definições e 

enfatizaram a natureza do processo do empreendedorismo internacional.  
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Nesse sentido, Shane e Venkataraman (2000) definiram a noção de “dinâmica 

empreendedora internacional" como o exame acadêmico de como, por quem, e com quais 

efeitos as oportunidades para criar bens e serviços futuros são descobertas, avaliadas e 

exploradas. De forma relacionada, Coviello (2006) e Mathews e Zander (2007) tentaram 

refazer o conceito sobre o empreendedorismo internacional como um processo dinâmico que 

evolui ao longo do tempo.  

Esta grande quantidade de definições torna difícil distinguir o que deve ser 

considerado como um estudo da área. Um estudo padrão do tema é aquele em que a questão 

de pesquisa se concentra no estudo de pequenas empresas que se aventuram no exterior ou em 

pequenas empresas que começam a exportar. Muitos desses estudos não utilizaram nenhum 

quadro teórico específico, nem da teoria de negócios internacionais nem da teoria do 

empreendedorismo. Normalmente, esses estudos legitimaram sua presença no campo do 

empreendedorismo internacional porque suas amostras são compostas por novos 

empreendimentos que têm receitas de mais de um país (Keupp & Gassmann, 2009). 

No entanto, considerando o empreendedorismo internacional como a interseção da 

teoria de negócios internacionais e da teoria do empreendedorismo, esse estudo de como e por 

que os novos empreendimentos se internacionalizam é um subconjunto de possíveis tópicos 

de pesquisa deste campo de estudos, mas não é equivalente ao próprio tema conceito de 

empreendedorismo internacional (Keupp & Gassmann, 2009). 

Esta afirmação pode ser justificada porque nem a teoria de negócios internacionais 

nem a teoria do empreendedorismo são específicas para tamanho e idade das empresas. 

Assim, é importante enfatizar a singularidade do empreendedorismo internacional como um 

campo de estudo teoricamente legítimo além do empreendedorismo e da teoria de negócios 

internacionais em geral (Keupp & Gassmann, 2009). 

De fato, os primeiros estágios de qualquer processo em que os aspectos empresariais 

da internacionalização vêm à tona (incluindo, em princípio, os processos de 

internacionalização executados por multinacionais) são caracterizados por fenômenos que não 

podem ser explicados nem pela teoria de negócios internacionais nem pela teoria do 

empreendedorismo isoladamente (Mathews & Zander, 2007). 

 O estudo de tais processos seria possivelmente ainda mais próximo das definições de 

empreendedorismo internacional. No entanto, as contribuições que refletem adequadamente 

tais interseções teóricas da teoria de negócios internacionais e da teoria do empreendedorismo 

são quase inexistentes (Keupp & Gassmann, 2009). 
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Esse desequilíbrio é particularmente relevante para o desenvolvimento da pesquisa do 

empreendedorismo internacional, tendo em vista que a grande maioria desses estudos citam 

explicitamente a teoria de negócios internacionais convencionais. Poucos estudos são 

fundamentados em estruturas da teoria do empreendedorismo. No entanto, o que é mais 

interessante é que quase nenhum estudo procura integrar o pensamento tanto da teoria de 

negócios internacionais quanto da teoria do empreendedorismo (Keupp & Gassmann, 2009). 

Esta situação pode ser atribuída aos diferentes estágios de desenvolvimento em que 

estes dois campos teóricos estão localizados. Embora a pesquisa sobre negócios internacionais 

seja um campo de pesquisa estabelecido com paradigmas teóricos relativamente robustos (por 

exemplo, a estrutura OLI de Dunning ou a teoria do investimento estrangeiro direto - IDE), 

explicações teóricas para empreendedorismo são insatisfatórias e falta robustez (Eckhardt & 

Shane, 2003). Embora o campo de negócios internacionais (International Business) seja uma 

área de pesquisa estabelecida, o empreendedorismo é um campo relativamente jovem e ainda 

está emergindo. A pesquisa em negócios internacionais recebe ampla atenção nas revistas, em 

contrapartida, a pesquisa sobre empreendedorismo representa baixo nível de contribuições 

nestas revistas. O desenvolvimento de bases teóricas robustas no domínio do 

empreendedorismo está apenas evoluindo (Busenitz et al., 2003). 

Como resultado desse desequilíbrio, as teorias modernas de negócios internacionais 

abstraíram das funções empresariais que as tornaram possíveis, enquanto o 

empreendedorismo se concentrou nos empreendedores e nos processos empresariais. (Keupp 

& Gassmann, 2009).  

Nesta direção, faz sentido discutir um pouco sobre o papel do empreendedor no 

processo de internacionalização das empresas, tema importante para este estudo tendo em 

vista a relevância do assunto para a internacionalização da universidade empreendedora. 

 

1.3.2 O papel do empreendedor no processo de internacionalização 

 

A internacionalização pode ser considerada uma ação empreendedora advinda de uma 

decisão estratégica, o que justifica muitas vezes a análise do comportamento internacional das 

empresas por meio dos estudos teóricos sobre o empreendedorismo (McDougall & Oviatt, 

2000). 

Por exemplo, os estudos de Andersson (2000) apontam que a compreensão das 

consequências das ações dos empreendedores na decisão de internacionalização das empresas 

é mais importante do que o modo de entrada ou a seleção de mercados. Diz ainda que 
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empreendedores com diferentes características tendem a conduzir o processo de 

internacionalização também de forma diferente. 

Para estes tomadores de decisão do processo de internacionalização, as medidas 

necessárias para criar e manter a vantagem competitiva em termos internacionais são, quase 

sempre, por envolverem riscos num contexto mais abrangente que o do mercado doméstico. 

(Ketikidis, Ververidis & Kefalas, 2012).  

A busca por proteção governamental em mercados domésticos que requerem baixos 

investimentos, evitando assim a internacionalização, são decisões aparentemente mais 

cômodas que, num horizonte de curto prazo, tendem a gerar lucratividade. Contudo, num 

mundo onde a competição global tende a crescer, estas alternativas demonstram perigos. A 

premissa considerada é que uma empresa deve buscar a criação e manutenção da vantagem 

competitiva mensuradas pela competição mundial (Andersson, 2000). 

Assim como a característica de abertura ao risco na tomada de decisão de 

internacionalização, outra habilidade que dirigentes devem apresentar é chamada por Bartlett 

e Ghoshal (2000) de “mente aberta”. Esta característica exige, num mundo globalizado, uma 

adaptação contínua sobre novas maneiras de fazer as coisas. Para os autores, as empresas que 

buscam a internacionalização devem se transformar em laboratórios de aprendizagem 

voltados para o conhecimento de diferentes realidades. Aspectos ligados a complexidade do 

ambiente internacional, como as diferentes demandas advindas dos consumidores, as 

exigências regulatórias dos governos, bem como a própria cultura de cada país, devem ser 

objeto de atenção destes dirigentes (Bartlett & Ghoshal, 2000). 

Uma pesquisa que corrobora com esta necessidade de “mente aberta” é apresentada 

por Dichtl, Köglmayr e Müller (1990) que foi realizada em cinco diferentes países e que 

apresentou um constructo para mensurar a orientação dos dirigentes para as atividades de 

exportação dos negócios. Os resultados da pesquisa apontam como características de sucesso 

neste processo de internacionalização: a baixa distância psíquica, a formação educacional 

gerencial elevada, a proficiência em línguas estrangeiras, a experiência em viagens 

internacionais, a baixa aversão ao risco, a flexibilidade, a propensão à mudança e as atitudes 

positivas em relação ao comércio exterior como estratégia empresarial. 

Além destas características dos dirigentes em processos de internacionalização, 

também é alvo de estudo os perfis dos tomadores de decisão envolvidos ativamente nestes 

processos (Andersson, 2000). Estudos sobre empreendedorismo foram divididos em três 

diferentes categorias: (1) como as pessoas agem, (2) por que agem, (3) e o que acontece 

quando agem. Andersson (2000) direciona seu trabalho na terceira categoria afirmando que a 
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internacionalização é resultado das ações empreendedoras, reconhecendo que essas ações não 

ocorrem isoladamente, sendo influenciadas pelo ambiente em que a empresa está envolvida 

(Figura 1). 
 

Figura 1 - A internacionalização sob a perspectiva empreendedora 

 
Fonte: adaptado de Andersson (2000) 

 

O modelo apresentado por Andersson (2000) na Figura 1 evidencia que o 

empreendedor é o elemento central de ligação entre o ambiente na qual a empresa está 

inserida e sua estratégia no processo de internacionalização. A ausência de um empreendedor 

ativo nesta ligação implica na também ausência do processo de internacionalização. 

Importante ressaltar que o autor usa o termo empreendedor para se referir àquelas pessoas que 

efetivamente influenciam no processo de internacionalização das empresas, deixando claro 

que o objetivo principal de seus estudos não se concentram na pessoa do empreendedor mas 

sim nas funções empreendedoras. 

Ainda segundo Andersson (2000) o empreendedor é caracterizado como a pessoa que 

tem a habilidade de lidar com diferentes combinações, desenvolver essas combinações, 

perceber formas de ação e agregar outras pessoas em seu projeto. Ele funciona como uma 

ponte que liga os conceitos macro e microeconômicos com os conceitos processuais de 

estratégia e de internacionalização. Desta forma, o processo de internacionalização tem início 

com a ação empreendedora de uma pessoa, o que faz do empreendedor uma peça fundamental 

haja vista não ser suficiente dispor de oportunidades e recursos se a internacionalização não 

for realmente desejada e realizada.  

As teorias sobre internacionalização apresentam falsas generalizações e propõem 

“modelos” aplicáveis em todas as organizações, concentrando-se basicamente na análise da 

firma e dos fatores externos associados ao processo de internacionalização, não dando a 

devida importância ao empreendedor que é quem direciona o processo conforme sua visão e 

seus interesses. São os empreendedores que definem e determinam a escolha do modo de 

entrada e a velocidade de expansão do processo de internacionalização (Andersson, 2000).  
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Em seu estudo Andersson (2000) apresentou uma tipologia que classifica os 

empreendedores internacionais em três perfis como executores da estratégia de 

internacionalização: (1) o empreendedor de marketing - aquele voltado à abertura de novos 

mercados; (2) o empreendedor técnico - voltado à busca constante de inovações e melhorias 

(tecnológicas, de processos/produtos e de gestão); e (3) o empreendedor estrutural - 

normalmente presente nas fases mais avançadas do processo e em indústrias mais maduras. É 

aquele ligado à forma como a indústria está estruturada, buscando novas combinações e 

arranjos como forma de reduzir a competição. 

Discutido o papel individual do empreendedor, passa-se a entender o processo de 

internacionalização como um processo empreendedor.  

 

1.3.3 A internacionalização como um processo empreendedor 

 

A maioria dos estudos de negócios internacionais tem implicitamente considerado o 

processo de internacionalização da empresa, ou seja, o processo de aumento do envolvimento 

nos mercados internacionais como resultados de intenções para expandir esforços 

internacionais (Schweizer, Vahlne & Johanson, 2010).  

A tendência para ver a internacionalização dessa maneira é mais explícita nos estudos 

internacionais de empreendedorismo que desafiam a teoria tradicional de internacionalização 

e os esforços para internacionalizar as empresas rapidamente (Oviatt & McDougall, 1994). 

Frequentemente, essa literatura enfatiza o papel das estratégias de alianças e redes em etapas 

iniciais no exterior. No entanto, o pressuposto de que a rede de uma empresa é importante 

para sua expansão internacional implica que outras empresas também estejam envolvidas em 

redes, e que os ambientes de negócios internacionais, bem como os domésticos também 

estejam (Schweizer et al., 2010). 

Johanson e Vahlne (2009) discutem esta tendência em um artigo no qual revisitam seu 

modelo original de processo de internacionalização de Uppsala, publicado em 1977. Eles 

postulam que a internacionalização é mais bem entendida como um produto dos esforços de 

uma empresa para melhorar sua posição em sua rede ou em suas redes. Com base em uma 

visão da rede comercial, os autores argumentam que os desafios enfrentados pelas empresas 

envolvidas em empreendimentos internacionais, e também as possibilidades que elas podem 

desfrutar, são menos uma questão da especificidade do país do que da especificidade de 

relacionamento (Johanson & Vahlne, 2009).  
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Complementam ainda que as dificuldades e recompensas associadas à entrada no 

mercado externo são muito semelhantes às associadas à entrada no mercado interno. Por isso, 

a participação em redes relevantes é necessária para uma internacionalização bem-sucedida. 

Afirmam ainda que as relações não só oferecem às empresas a oportunidade de aprender, mas 

também a construir confiança e compromisso, pré-requisitos essenciais para a 

internacionalização (Schweizer et al., 2010). 

Esta discussão de Johanson e Vahlne (2009) é de nível conceitual. Schweizer et al. 

(2010) propuseram a confirmação da validade deste modelo de processo de 

internacionalização confrontando-o com a realidade empírica e desenvolvendo um modelo de 

processo empreendedor. Propuseram um processo de pesquisa por meio de um estudo de caso 

aprofundado que examinou os esforços concentrados de um dirigente para melhorar o 

desempenho de sua empresa identificando e desenvolvendo oportunidades de negócios. Em 

particular, seguiram como esse dirigente tomou conhecimento de uma oportunidade de 

negócio específica, como ele administrou seus recursos e, eventualmente, aumentou o 

envolvimento internacional de sua empresa (Schweizer et al., 2010).  

Os resultados do estudo levaram os autores (Schweizer et al., 2010) a desenvolver um 

modelo com ênfase na natureza empreendedora refletida nas atividades empresariais. Por 

atividades empreendedoras, referem-se aos tipos de atividades que lançam um novo 

empreendimento global ou internacional, bem como as decisões que os levaram a desenvolver 

uma empresa internacionalmente. Essencialmente, estes são os esforços empreendedores 

destinados a melhorar a eficácia de uma empresa fazendo-a crescer. 

 Embora Johanson e Vahlne (1977) tenham proposto seu modelo original como 

explicação do processo de internacionalização, ele pode ser facilmente entendido como uma 

explicação do processo empreendedor de internacionalização, especialmente quando a teoria 

de empreendedorismo é incluída (Schweizer et al., 2010). No modelo proposto por Schweizer 

et al. (2010), baseado no modelo revisado Johanson e Vahlne (2009), os autores incorporam 

as “capacidades empreendedoras” como uma variável de estado e “explorando as 

contingências” como variável de mudança (Figura 2). 
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Figura 2 - Internacionalização como um processo empreendedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Schweizer, Vahlne & Johanson (2010) 

 

O modelo empreendedor apresentado é dinâmico no sentido de que as variáveis de 

estado (representadas na Figura 2 como sendo do lado esquerdo) afetam as variáveis de 

mudança (à direita) e são afetadas pelas mesmas. Interessados em explicar as origens da 

internacionalização da empresa e a continuação da internacionalização das mesmas, afirma-se 

que as decisões e atividades estratégicas levam as empresas a um território parcialmente 

desconhecido, onde existe um alto grau de incerteza (Schweizer et al., 2010).  

As empresas podem prosseguir em pequenas etapas e ou se comprometer mutuamente 

com outras empresas na tentativa de lidar com a incerteza na expectativa que ela diminua. 

Mudanças radicais no ambiente com a introdução de uma nova tecnologia, por exemplo, 

aumentam o nível de incerteza (Schweizer et al., 2010). 

O processo de troca entre as empresas fornece uma base para o aprendizado baseado 

na experiência adquirida pelas contrapartes. Esse processo pode levar à formação de 

confiança, comprometimento e expectativas conjuntas. Esses atributos positivos podem se 

desenvolver ainda mais quando as empresas têm oportunidades de aumentar a produtividade 

conjunta ou expandir suas operações, por exemplo, pela internacionalização (Schweizer et al., 

2010).  

As partes ou parceiros, quando do comprometimento no relacionamento, podem, em 

parte, perder sua independência por meio desse ajuste mútuo. Por outro lado, eles também 

podem exercer controle sobre seus parceiros em algumas situações. Relações particulares não 
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existem isoladamente, uma vez que as partes em qualquer extremidade de uma relação 

provavelmente estarão envolvidas em vários outros relacionamentos (Johanson &Vahlne, 

2009). 

As partes em um relacionamento têm acesso privilegiado a certas informações e 

conhecimentos, uma vez que estes são transmitidos muitas vezes por meio destes próprios 

relacionamentos. Isso significa que os integrantes da rede podem identificar e explorar melhor 

as oportunidades do que aquelas empresas fora dela (Shane, 2000).  

Em princípio, as redes não têm fronteiras. Quando se estendem além das fronteiras 

nacionais, identificar e explorar oportunidades implica em internacionalizar ou ampliar a 

internacionalização existente. Isto pode simplesmente aumentar o envolvimento da empresa 

local em atividades fora do seu mercado doméstico (Welch & Luostarinen, 1988). Vale 

ressaltar que a visão de rede difere das relações formais em que algumas empresas estão 

envolvidas, ou seja, joint ventures e alianças. Esses relacionamentos devem ser vistos como 

um subconjunto do número total de relacionamentos da empresa (Schweizer et al., 2010). 

A característica do dinamismo do modelo destacado por Schweizer et al. (2010), 

apresenta uma série de consequências. Em primeiro lugar, isso implica que a aprendizagem 

baseada na experiência da rede é essencial, que acontece em etapas incrementais e que 

aprender fazendo pode ser vantajoso. (Eisenhardt & Martin, 2000; Johanson & Vahlne, 1977, 

2009). O empreendedor que tem a capacidade emocional e intelectual de conviver com a 

ambiguidade e a incerteza que a aprendizagem experiencial possui, tem uma vantagem sobre 

os demais profissionais (Sarasvathy, 2001). Por exemplo, a falta de clareza dos objetivos 

organizacionais pode ser uma causa da incerteza empreendedora. Mas, por outro lado, esta 

incerteza permite que o empreendedor sinta-se mais livre para escolher entre os objetivos 

possíveis, os quais só se tornam mais visíveis com a própria experiência (Sarasvathy, 2001).  

Os empreendedores apresentam três categorias de significados: (1) eles sabem quem 

eles são e o que conhecem - seus próprios traços, gostos e habilidades; (2) o campo de 

conhecimento em que se encontram; (3) e as redes das quais fazem parte (Sarasvathy, 2001). 

Em função disso, Schweizer et al. (2010) adicionaram ao seu modelo (Figura 2) a capacidade 

empreendedora como variável de estado, para complementar conhecimento e oportunidades.  

Na parte superior esquerda da Figura 2, evidenciaram-se as características do 

empreendedor e da organização, que incluem atitudes e recursos tangíveis e intangíveis, como 

variáveis de estado. Tanto o empreendedor (Oviatt & McDougall, 1994) quanto a organização 

(Johanson & Vahlne, 2009) podem ter conhecimento. Os indivíduos aprendem, e parte do que 

eles aprendem é disseminada por meio da organização (Eisenhardt & Martin, 2000).  
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A importância do conhecimento, principalmente o conhecimento das oportunidades, é 

o que impulsiona o processo da atividade empresarial (Johanson & Vahlne, 2009). Por outro 

lado, Sarasvathy (2001) enfatiza a importância da "excelência na exploração de 

contingências6", por exemplo, em redes. Concluiu-se nos estudos de Schweizer et al. (2010) 

que uma capacidade essencial do empreendedor é a capacidade de construir e manter 

relacionamentos importantes (Johanson & Vahlne, 2009) e fazer uso das contingências que 

evoluem nesses relacionamentos. No modelo apresentado (Figura 2), foi incluído tais 

capacidades no conceito de capacidade empreendedora. Uma parte importante dessa 

capacidade é aprender e criar novos conhecimentos, por exemplo, de oportunidades. 

Na caixa inferior esquerda da Figura 2, mostra-se a segunda variável de estado, a 

posição na rede, que representa o status da empresa no conglomerado de seus relacionamentos 

em suas redes. A posição da rede reflete a confiabilidade e o grau de comprometimento da 

empresa em suas relações formais e informais (Johanson & Vahlne, 2009).  

Uma posição de rede forte como base para o desenvolvimento bem sucedido dos 

negócios da empresa, por exemplo, mostra a condução de um processo de internacionalização 

bem-sucedido, afetando tanto a escolha do mercado do país de destino quanto o modo de 

operação nesse mercado (Coviello, 2006; Johanson & Vahlne, 2009). Com base na discussão 

de redes, concorda-se que o que acontece, acontece nos relacionamentos. Empreendedores e 

gerentes atuam principalmente nas relações internas e externas, ao invés de atuarem sozinhos 

(Schweizer et al., 2010). 

A primeira variável de mudança, evidenciada na Figura 2 na caixa superior direita, 

reflete decisões para aumentar ou diminuir o nível de compromisso de uma parte para a outra 

de um potencial relacionamento. As decisões podem estar relacionadas ao crescente ajuste e 

especialização entre as duas partes. Elas também podem ser feitas de forma independente, 

como no caso de uma mudança de atitude em relação a um parceiro. Tal decisão exige, no 

entanto, uma consciência do seu potencial efeito sobre os parceiros (Johanson & Vahlne, 

2009). 

Descrevem-se na caixa inferior direita da Figura 2 as outras variáveis de mudança: 

aprendendo, criando, construindo confiança e explorando contingências. Essas variáveis 

dependem da variável de estado, mostrada na caixa superior esquerda, e afetam o estoque de 

conhecimento, os recursos de propriedade da empresa, e a quantidade e qualidade de suas 

capacidades empreendedoras (Coviello, 2006). Estas variáveis de mudança também afetam os 

                                                         
6 O termo contingência aqui significa um evento futuro ou circunstância que é possível de acontecer, mas não 

pode ser prevista. 



51 
 

 

relacionamentos da empresa por meio de decisões de comprometimento, a posição na(s) 

rede(s) da empresa, bem como seu grau de internacionalização. 

O modelo de Schweizer et al. (2010) pode ser entendido como o que apresenta uma 

concepção necessária, embora incompleta, do papel do empreendedorismo na 

internacionalização das empresas. Isso explica as razões pelas quais um ato empreendedor é 

realizado, mas não explica se esse ato deve necessariamente implicar na internacionalização. 

Se a internacionalização ocorrer, é devido a fatores contextuais relevantes, como se um 

parceiro, real ou potencial, esteja localizado internacionalmente.  

Isto é mais provável em países menores e nas indústrias caracterizadas por tecnologia 

avançada. Essas indústrias são comunidades globais em rede. Assim, o contexto é importante, 

especialmente para explicar os detalhes de uma internacionalização, como a escolha do país e 

o modo de entrada no mercado. No entanto, na maioria dos casos, a escolha do país e modo 

de entrada no mercado é secundária em comparação com os objetivos empreendedores 

básicos de uma empresa (Schweizer et al., 2010). 

Também se acredita que os processos descritos neste modelo são processos de 

realização. Ao empregar esta perspectiva, distancia-se da literatura predominante sobre 

internacionalização, bem como da pesquisa corrente sobre empreendedorismo, que é muito 

dominada por uma visão de racionalidade preditiva. Em outras palavras, ressalta-se que, em 

geral, a literatura (Sarasvathy, 2001) descreve e compreende empreendimentos comerciais 

como processos de causalidade, que de vez em quando resultam em um envolvimento 

crescente nas operações internacionais, ou seja, a internacionalização (Welch & Luostarinen, 

1988).  

Sarasvathy (2001) ainda sustenta que o foco na causalidade na literatura atual impediu 

os pesquisadores em sua busca de entender por que alguns empresários são mais bem 

sucedidos do que outros. Uma visão do processo de realização, com seu foco na exploração 

de contingências, pode contribuir fortemente para a compreensão da internacionalização das 

empresas como um subproduto dos esforços para melhorar a posição da empresa em suas 

redes. 

Este capítulo tratou da base teórica que embasa este trabalho de tese. A discussão teve 

início com os conceitos e definições sobre o tema da Universidade Empreendedora. Em 

seguida tratou-se de discutir os aspectos relacionados à internacionalização das empresas de 

serviço, notadamente as IES que representam a indústria do ensino superior. A discussão 

avançou para a internacionalização do ensino superior, suas modalidades, programas, 

motivações e desafios. Finalizando este capítulo, apresentou-se a literatura sobre o 
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empreendedorismo internacional e as relações das atividades empreendedoras nos processos 

de internacionalização das organizações. 

A partir deste ponto, este estudo passa à apresentação dos procedimentos 

metodológicos que sustentaram esta pesquisa. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Anteriormente apresentaram-se a questão e os objetivos de pesquisa, bem como a 

fundamentação teórica. Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos que 

serviram como suporte na condução do estudo em questão, abrangendo não só os aspectos 

ligados ao planejamento da pesquisa, mas também os relativos a sua execução. 

Em linhas gerais, esta tese é construída por meio de um estudo qualitativo de natureza 

exploratória, que utiliza o estudo de casos múltiplos para a proposição de um modelo 

conceitual para análise do processo de internacionalização de uma universidade 

empreendedora. As instituições escolhidas para os estudos de caso foram as IES associadas a 

uma rede de cooperação, de nome Acinnet (Academic International Network), que serão 

apresentadas mais adiante neste trabalho. A coleta de dados foi efetuada por meio de 

entrevistas do tipo semiestruturada com os principais responsáveis pelo processo de 

internacionalização das IES que compõem a referida rede. A análise de dados foi baseada na 

técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2010; Krippendorff, 2013) com auxílio de software de 

análise de pesquisa qualitativa - NVivo. 

A estratégia de verificação por meio do estudo de caso é conhecida como uma 

investigação empírica que busca investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto de vida real, quando os limites entre fenômeno e contexto não são claramente 

evidentes, e onde são utilizadas fontes múltiplas de evidência (Yin, 2015). De acordo com 

Einsehardt (1989) e Yin (2015), essa abordagem é utilizada em um contexto empresarial onde 

os tópicos são estudados nas primeiras etapas de análise (Eisenhardt, 1989). Assim, para se 

obter uma melhor compreensão do fenômeno estudado e para analisar em profundidade os 

elementos específicos do processo de internacionalização que caracterizam as universidades 

mpreendedoras (Clark, 1998), foi utilizado o método de estudo de casos múltiplos. 

Baseado em um fenômeno contemporâneo, pretende-se apresentar como pesquisa 

dessa tese, um estudo de casos múltiplos baseados nos critérios do protocolo para estudo de 

caso proposto por Yin (2015), a saber: a) visão geral do projeto b) procedimentos de campo, 

c) questões do estudo de caso, d) procedimentos de análise.  

 

2.1 Visão geral do projeto 

 

 O objeto de estudo desta tese foi entender como acontece o processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora, tendo no processo de 
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internacionalização sua unidade de análise. Respondendo a questão sobre quais são os 

elementos essenciais neste processo de internacionalização, o objetivo do trabalho foi 

desenvolver um modelo conceitual de análise do processo de internacionalização para as 

universidades empreendedoras, em particular. 

O processo de internacionalização de instituições de ensino superior ainda é muito 

recente (Lima, 2011). Neste contexto, muitas redes de cooperação internacional entre 

universidades de diferentes países foram criadas nos últimos anos. Uma rede em particular, a 

Acinnet, traz uma diferente proposta entre seus princípios, tendo em vista o privilégio do 

empreendedorismo como tema central no processo de internacionalização. As IES associadas 

à Acinnet foram selecionadas como casos múltiplos desta tese, por atenderem aos princípios 

reconhecidos pelas universidades empreendedoras de Clark (1998). Além disso, a Acinnet foi 

considerada um caso de sucesso em relação à inovação no processo de internacionalização, 

tendo suas práticas empreendedoras reconhecidas por especialistas da indústria do ensino 

superior (Rodrigues, 2016). 

Esta rede, que é composta por doze universidades empreendedoras de oito diferentes 

países, iniciou oficialmente suas atividades enquanto personalidade jurídica no ano de 2015. 

Trata-se de uma associação privada, de caráter educacional, sem fins lucrativos, constituída 

por IES da América do Sul e da Europa, com o objetivo de facilitar e incentivar a cooperação 

em nível internacional.  

A Acinnet tem como principais propósitos coordenar e executar atividades envolvendo 

programas de ensino e eventos internacionais no ramo educacional, apoiando as iniciativas de 

formação e educação contínua da população à qual as suas entidades associadas estejam 

inseridas. A rede acredita que programas de mobilidade acadêmica estimulam a evolução da 

sociedade e busca parcerias no âmbito da inovação e investigação, com o objetivo de ampliar 

a fronteira do conhecimento humano e promover as suas aplicações práticas em benefício da 

sociedade. 

Para entender sobre o processo de internacionalização das IES pertencentes à rede 

Acinnet foram realizadas entrevistas com os principais responsáveis por este processo. Do 

total das doze universidades integrantes da rede, apenas três delas não foram ouvidas por esta 

pesquisa por razões logísticas de duas, bem como pelo estágio ainda muito incipiente do 

processo de internacionalização de outra (o que pode ser considerado um outlier). As 

entrevistas foram realizadas por meio de um roteiro semiestruturado com questões 

discursivas, as quais possibilitaram uma espontaneidade por parte dos entrevistados.  
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Esta coleta foi realizada entre os dias 19 de março e 20 de maio de 2017. 

Particularmente, na semana de 02 a 05 de maio de 2017, durante o terceiro congresso 

Internacional da Acinnet realizado na cidade de Cochabamba na Bolívia, foram coletadas a 

grande maioria das entrevistas com as universidades latino americanas e europeias. Com a 

confirmação da participação das IES integrantes da rede no congresso internacional, iniciou-

se um processo de agendamento das entrevistas de forma a não coincidir com os 

compromissos oficiais dos entrevistados no evento. Este agendamento foi realizado por e-

mail, sofrendo pequenas alterações em função de compromissos de última hora. 

Estas entrevistas foram feitas pessoalmente com gravação de áudio em diferentes 

ambientes da universidade anfitriã do terceiro congresso internacional – Universidade Ucatec. 

A duração média foi de 43 minutos e o áudio foi coletado na língua materna do (a) 

entrevistado (a), predominantemente em espanhol. Apenas no caso da universidade italiana 

(Università Europea di Roma), a entrevista ocorreu em língua inglesa. 

 
2.2 Procedimentos de campo – coleta de dados 

 

Para este trabalho foram obtidas três das seis evidências apresentadas por Yin (2015): 

entrevistas, observação direta e análise documental. Segundo Eisenhardt (1989), as duas 

primeiras técnicas são consideradas as mais importantes na coleta de informação para a 

elaboração de estudos de caso de natureza qualitativa.  

Estas evidências possibilitaram a triangulação com finalidade de aumentar a validade 

dos dados obtidos e analisados. A triangulação de técnicas de coleta de dados é significativa, 

pois incentiva a coleta de informações de várias fontes tendo em vista a corroboração do 

mesmo fato ou fenômeno (Creswell, 2010). 

 Sobre o levantamento de dados secundários, buscaram-se registros nos departamentos 

de relações internacionais, planejamento estratégico, diretorias administrativas, diretorias 

acadêmicas, centro de empreendedorismo, pesquisa e inovação, direção de marketing, além 

da web page das IES. 

 Toda esta documentação totalizou mais de 400 páginas de dados sobre convênios com 

instituições estrangeiras, acordos de cooperação didática, científica e cultural, ata de 

constituição de rede de cooperação, editais de seleção de programa de mobilidade, estatuto da 

rede Acinnet, normativas acadêmicas para mobilidade, guias de mobilidade, relatórios de 

atividades de relações internacionais, planejamento orçamentário, anais de congressos 

internacionais, releases sobre o projeto de internacionalização, material sobre as parcerias das 
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universidades com a indústria (por exemplo, o CESUL - Conselho Empresarial do Sul de 

Minas), dentre outros. 

A principal técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista pessoal. Sabe-se que as 

pessoas entrevistadas fornecem ao entrevistador importantes informações a respeito do objeto 

de estudo, propiciando uma vasta gama de dados para análise (Bauer & Gaskell, 2002). A 

entrevista permite, ainda, focalizar diretamente os tópicos do roteiro de entrevistas (Yin, 

2015). Seguindo-se esse pressuposto, foi elaborado um roteiro de entrevista (Apêndice 2) 

tendo em vista os aspectos teóricos que embasam esta tese, bem como o objetivo e as 

perguntas de pesquisa. 

Em relação à seleção dos respondentes descritos no Quadro 2, é importante ressaltar 

que o perfil requerido exigiu indivíduos que, direta ou indiretamente, participaram do 

processo de internacionalização da instituição. Além disso, foi fundamental que esses 

indivíduos ocupassem posição de liderança em suas organizações, tendo em vista sua visão 

generalista e histórica sobre o processo de internacionalização. 

Faz-se necessário esclarecer que, em função da liderança exercida na rede, bem como 

o fato de ter sido a instituição que idealizou e capitaneou as ações para o estabelecimento da 

Acinnet, o número de profissionais entrevistados do Grupo Unis é bem superior às demais 

instituições. Este fato justifica-se também para uma melhor compreensão da proposta de 

filosofia da rede, que é a de se posicionar como uma rede que tem no empreendedorismo 

internacional seu posicionamento estratégico. Os entrevistados do Grupo Unis falaram em 

seus próprios escritórios e os demais membros da Acinnet forma ouvidos, em sua maioria, 

durante a realização do 3o Congresso Internacional da rede em Cochabamba, Bolívia. 

 
Quadro 2 - Relação de Entrevistados 

Entrevistado Instituição Origem Cargo ou Função Local e data 

E1 Grupo Unis Brasil Reitor (Unis) e Presidente da 
Acinnet Varginha – 19.03.2017 

E2 Grupo Unis Brasil 
Mantenedor (Unis) e 
Secretário Executivo da 
Acinnet 

Varginha – 19.03.2017 

E3 Grupo Unis Brasil Superintendente Executivo Varginha – 23.03.2017 
E4  Grupo Unis Brasil Superintendente Acadêmico Varginha – 24.03.2017 
E5 Grupo Unis Brasil Superintendente Corporativo Varginha – 23.03.2017 

E6 Grupo Unis Brasil Diretoria de Relações 
Internacionais Varginha – 24.03.2017 

E7 Grupo Unis Brasil Diretoria de Inteligência e 
Planejamento  Varginha – 23.03.2017 
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Entrevistado Instituição Origem Cargo ou Função Local e data 

E8 Grupo Unis Brasil 
Coordenador do Centro de 
Empreendedorismo, Pesquisa 
e Inovação (CEPI) 

Varginha – 30.03.2017 

E9 UNAE - Universidad 
Abierta Encarnación Paraguai Reitora e Vice-Presidente da 

Acinnet Cochabamba – 02.05.2017 

E10 UAI Universidad Abierta 
Interamericana Argentina Diretor Regional Cochabamba – 03.05.2017 

E11 Universidad Ucatec Bolívia 
Vice-Reitor de 
Desenvolvimento 
Institucional 

Cochabamba – 03.05.2017 

E12 Unitau - Universidade de 
Taubaté Brasil Reitor Cochabamba – 03.05.2017 

E13 UBO Universidad 
Bernardo O’Higgins Chile Diretor de Vinculação com o 

Meio Cochabamba – 04.05.2107 

E14 P.Porto - Politécnico do 
Porto Portugal Presidente do ISCAP Cochabamba – 04.05.2107 

E15 IPS - Instituto Politécnico 
de Santarém Portugal Diretora da Escola Superior 

de Saúde Cochabamba – 05.05.2017 

E16 UER - Uinversitá 
Européia di Roma Itália Professor Titular de 

Psicologia Varginha – 19.05.2017 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No total, foram realizadas dezesseis entrevistas, no período de 19 de março a 19 de 

maio de 2017, que foram registradas por gravador. No início de cada entrevista, foi solicitada 

a assinatura do Termo de Consentimento (Apêndice 3), bem como a autorização ao 

entrevistado para efetuar a gravação, o que foi aceito por todos os respondentes. 

As entrevistas foram iniciadas explicando o objetivo da pesquisa, visando a tornar o 

entrevistado mais envolvido e ciente do tipo de informação requerida, dirimindo quaisquer 

dúvidas quanto à utilização das informações obtidas, expressando o compromisso com a 

qualidade do trabalho (Bauer & Gaskell, 2002). Essa estratégia propiciou maior nível de 

interação com o entrevistado, dando um caráter mais informal à entrevista e, 

consequentemente, mais colaboração dos respondentes, no fornecimento de informações mais 

detalhadas. 

A média de duração das entrevistas foi de quarenta e três minutos, com algumas 

chegando a uma hora e trinta minutos, de modo a permitir que o entrevistado respondesse as 

perguntas propostas, bem como apresentasse sua própria opinião. No conjunto, totalizaram-se 

aproximadamente 20 horas de gravação. A empatia e a interação do entrevistador com o 

entrevistado foram fundamentais para gerar confiança da utilização das informações obtidas 

(Duarte, 2002). Apesar do clima de informalidade, as entrevistas seguiram o roteiro 

continuação 
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predeterminado com flexibilidade tanto da parte do entrevistador para fazer intervenções ou 

solicitar algum esclarecimento, bem como da parte do entrevistado para complementar algum 

item não contemplado no roteiro, mas julgado importante pelo respondente (Godoy, 1995). 

 

2.3 Questões do estudo de caso - Perguntas de pesquisa 

 

As questões do estudo de caso devem refletir a linha real de investigação desejada e 

trazem um lembrete sobre quais as informações devem ser coletadas e o motivo para coletá-

las (Yin, 2015).  

 Tendo em vista o propósito de entender quais os elementos essenciais de um processo 

de internacionalização de uma universidade empreendedora, elaboraram-se as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

a) Como se dá o processo de internacionalização de uma universidade 

empreendedora? 

b) O processo de internacionalização de uma universidade empreendedora difere do 

processo de internacionalização de universidades não empreendedoras? Se difere, 

em quais aspectos?  

c) Qual o papel da indústria neste processo de internacionalização, tendo em vista 

sua relevância no relacionamento com as universidades empreendedoras? 

d) Quais são os elementos essenciais do processo de internacionalização de uma 

universidade empreendedora? (Questão central da tese) 

 

2.4 Guia para relatório do estudo de caso - Procedimentos de análise dos dados 

 
A análise e interpretação dos resultados foram feitas a partir dos dados coletados, 

utilizando a técnica da análise do conteúdo que, conforme Krippendorff (2013) é uma técnica 

de pesquisa para alcançar inferências válidas e replicáveis dos dados em seu contexto.  

O primeiro passo na análise de dados em estudo de caso de natureza qualitativa 

envolve uma descrição detalhada do caso e permite que o pesquisador tenha uma primeira 

visão geral dos dados, facilitando assim a geração de intuições e possibilitando várias 

reflexões iniciais (Eisenhardt, 1989).  

Seguindo esse raciocínio, no presente trabalho, as 16 entrevistas realizadas foram 

transcritas na íntegra, levando em consideração o fenômeno investigado. A transcrição 
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constou de um documento para cada entrevista, nomeando por ator entrevistado de E1 a E16. 

No momento da transcrição, foi também realizado o processo de tradução para o português 

daquelas entrevistas realizadas em espanhol (E9, E10, E11, E13) e em inglês (E16). Foram 

organizados com o nome da universidade, o nome completo do entrevistado, data, hora e 

duração da entrevista, sítio oficial da IES, qualificação do entrevistado, bem como os contatos 

telefônicos e correio eletrônico.  

Com auxílio do software NVivo da QRS International, os dados foram organizados 

por casos (Cases), ou seja as nove IES associadas da Acinnet. Tanto as entrevistas, como os 

demais documentos levantados foram inseridos no software permitindo uma visão abrangente 

sobre o tratamento dos dados. Um exemplo desta organização pode ser conferida no Anexo 1 

que representa a rede de dados primários (entrevistas) e secundários (documentos diversos) 

ligados a apenas um caso. 

Passando-se à leitura minuciosa das entrevistas, de aproximadamente 80 páginas no 

total, bem como dos documentos coletados, foi iniciado o processo de categorização dos 

dados, tendo em vista o referencial teórico estudado. Novamente com a ajuda do sistema de 

análise qualitativa NVivo, estas categorias (nodes para o software) puderam ser aglutinadas 

por caso, permitindo uma fácil visualização dos conteúdos das entrevistas dentro de cada 

categoria. Foram levantadas um total de 244 evidências dos nove casos analisados 

categorizados em seis categorias. 

Depois desta categorização, passou-se a realizar uma triangulação dos dados 

aglutinando os primários com os secundários. Essa técnica pode ser vista como a combinação 

de métodos múltiplos, de bases empíricas, de perspectivas e observadores em um único 

estudo (Adami & Kiger, 2005). 

Neste trabalho foi feita a triangulação em dois níveis. Primeiramente, triangularam-se 

os dados entre técnicas de coleta, entrevista e levantamento de dados secundários, o que 

proporcionou cruzamento de informações e busca pela fidedignidade das respostas dos 

respondentes com os documentos analisados. O processo de triangulação dos dados envolveu 

a análise de documentos das IES entrevistadas, informações constantes nas páginas da 

internet, informações obtidas em conversas informais extras - entrevistas, telefonemas 

posteriores às entrevistas e correios eletrônicos enviados para alguns entrevistados para 

complementação de dados e esclarecimentos de dúvidas. No segundo nível, a triangulação de 

dados também foi realizada entre os respondentes da entrevista, objetivando verificar 

possíveis divergências de informação, bem como o cruzamento de respostas semelhantes 

entre respondentes. Confrontando, portanto, os dados primários e secundários, passou-se a ter 
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uma visão mais aprofundada do caso, com o destaque dos trechos mais significativos. Isso 

possibilitou avançar-se na análise de dados. 

 A triangulação entre as técnicas de coleta e os diferentes casos permitiu a elaboração 

de um modelo conceitual de análise do processo de internacionalização envolvendo uma 

universidade empreendedora, bem como a elaboração de cinco proposições para futuras 

pesquisas. Esta técnica pode também ser observada no trabalho de Cerdin, Diné e Brewster 

(2014). 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo é dedicado à apresentação e a análise de dados. Na primeira parte, 

apresenta-se a rede Acinnet, bem como suas principais atividades, seguida da apresentação 

das IES associadas e entrevistadas, unidades de análise desta tese. Em seguida evidencia-se a 

categorização dos seis elementos essenciais para o processo de internacionalização da 

universidade empreendedora segundo o levantamento e análise dos dados coletados. 

Apresentam-se, dentro de cada elemento, os fatores que levaram a proposição dos mesmos 

para construção do modelo conceitual de análise do processo de internacionalização da 

universidade empreendedora. O capítulo finaliza com a apresentação e a discussão dos 

elementos combinados. 

 

3.1 Conhecendo a rede Acinnet 

 

A rede Acinnet7 é uma associação civil de direito privado, de caráter educacional, sem 

fins lucrativos, regularmente constituída com sede na cidade de Varginha-MG, Brasil. É 

constituída por IES de diferentes países, que tem como objetivo facilitar e fomentar a 

cooperação entre as instituições pertencentes e, atualmente, composta por doze universidades 

de oito diferentes países listadas por ordem de data de ingresso na rede no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - IES pertencentes à rede Acinnet 

Membro Sigla IES Origem Sítio 

M1 Grupo Unis Centro Universitário do Sul de 
Minas Brasil http://portal.unis.edu.br 

M2 UNAE Universidad Autónoma de 
Encarnación Paraguai http://www.unae.edu.py/tv/ 

M3 Finis Universidad Finis Terrae Chile http://www.finisterrae.cl 

M4 UBO Universidad Bernardo 
O’Higgins Chile http://www.ubo.cl/home/ 

M5 P.Porto Instituto Politécnico do Porto Portugal https://www.ipp.pt 

M6 URJC Universidad Rey Juan Carlos Espanha https://www.urjc.es 

M7 UAI Universidad Abierta 
Interamericana Argentina http://www.uai.edu.ar/default.asp 

                                                         
7 Sítio oficial da Acinnet: acinnet.net  

http://portal.unis.edu.br/
http://www.unae.edu.py/tv/
http://www.finisterrae.cl/
http://www.ubo.cl/home/
https://www.ipp.pt/
https://www.urjc.es/
http://www.uai.edu.ar/default.asp


62 
 

 

Membro Sigla IES Origem Sítio 

M8 UCATEC Universidad Ucatec Bolívia http://new.ucatec.edu.bo/ucatec/ 

M9 IPS Instituto Politécnico de 
Santarém Portugal http://www.ipsantarem.pt 

M10 UniBH Centro Universitário UniBH Brasil http://unibh.br 

M11 UER L'Università Europea di Roma Itália http://www.universitaeuropeadiroma.it  

M12 Unitau Universidade de Taubaté Brasil http://www.unitau.br 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Conforme seu estatuto de criação são propósitos da rede Acinnet: 

a) Coordenar e executar as finalidades e atividades envolvendo programas de ensino 

e eventos internacionais no ramo educacional; 

b) Promover os princípios da educação, pesquisa e extensão entre as entidades 

associadas e seus povos; 

c) Apoiar as iniciativas de formação e educação contínua da população a qual suas 

entidades associadas estejam inseridas; 

d) Promover fóruns de discussão dos assuntos de interesse educacional; 

e) Encorajar as entidades associadas e seus líderes na promoção e execução de 

métodos inovadores de ensino. 

 

A rede tem como fonte de receitas as contribuições realizadas pelas IES integrantes, 

bem como as rendas decorrentes da exploração comercial de suas atividades. Por ser uma 

associação sem fins lucrativos, não há distribuição entre os associados de eventuais 

excedentes financeiros operacionais. 

Em relação à sua estrutura organizacional, a rede é composta por um conselho de 

representantes, pela presidência, uma secretaria executiva e um conselho fiscal. O conselho de 

representantes, órgão de orientação e deliberação superior, é constituído por um representante 

de cada IES associada com poder de deliberação sobre os assuntos inerentes ao 

funcionamento da rede Acinnet. Este conselho se reúne ordinariamente uma vez por ano 

durante a realização do congresso internacional promovido pela própria rede em um dos 

países participantes da mesma. A presidência tem mandado de dois anos permitida sua 

recondução.  

continuação 

http://new.ucatec.edu.bo/ucatec/
http://www.ipsantarem.pt/
http://unibh.br/
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
http://www.unitau.br/
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Das atuais doze IES associadas, sete são consideradas fundadoras: a Universidad 

Abierta Interamericana (M7), a Universidad Bernardo O’Higgins (M4), a Universidad Finis 

Terrae (M3), a Universidad Autónoma de Encarnación (M2), o Instituto Politécnico do Porto 

(M5), o Instituto Politécnico de Santarém (M9) e o Grupo Unis (M1). O primeiro mandato da 

presidência da rede recaiu sobre o reitor do Grupo Unis (E1), tendo seu mandato reconduzido 

por uma vez conforme estatuto da rede. Já a Secretaria Executiva da rede é dirigida pelo 

mantenedor do Grupo Unis (E2). 

 

3.1.1 Conhecendo as atividades das IES associadas à Acinnet 

 

 Para o correto entendimento sobre o processo de internacionalização da universidade 

empreendedora por meio das IES associadas à rede Acinnet, faz-se necessário abordar as 

atividades da rede e o que as mesmas auxiliam para o objetivo desta tese. 

 Para uma melhor visualização dos programas e atividades internacionais das 

instituições associadas da Acinnet, o Quadro 4 relaciona aquelas previstas na literatura 

(Knight, 2004) sobre internacionalização das IES de uma forma geral, bem como aquelas não 

previstas na teoria e próprias de universidades empreendedoras. Particularmente estas são de 

grande interesse do objetivo desta tese. Estas atividades não previstas começam a responder a 

uma das questões de pesquisa deste trabalho sobre como as universidades empreendedoras 

atuam em seus processos de internacionalização e quais as diferenças para os processos 

daquelas ditas não empreendedoras. 
 

Quadro 4 - Atividades e programas das IES associadas à Acinnet 

Atividades 
Conforme 

Knight 
(2004) 

Não 
prevista na 
literatura 

Mobilidade discente ✔   

Mobilidade docente ✔   

Mobilidade de pessoal administrativo ✔   

Programas de língua estrangeira ✔   

Internacionalização de currículos (disciplinas em língua estrangeira) ✔   

Trabalho e estudo no exterior ✔   

Presença de estudantes internacionais ✔   

Dupla titulação ✔   

Treinamento intercultural ✔   

Palestras internacionais ✔   

Professores visitantes ✔   
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Projetos de pesquisa integrados ✔   

Seminários científicos internacionais ✔   

Publicação de artigos conjuntos ✔   

Programas de intercâmbio de pesquisa ✔   

Gestão de Conselhos Empresariais Internacionais pela Universidade   ✔ 

Rodadas de negócios internacionais entre Conselhos Empresariais das diferentes 
associadas da rede    ✔ 

Programa de estágio intercambista remunerado   ✔ 

Programa de reciprocidade da mobilidade internacional   ✔ 

Atividade de incentivo ao empreendedorismo internacional   ✔ 

Programa de P&D internacional   ✔ 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As atividades consideradas como não previstas na literatura (Quadro 4) serão descritas 

e exemplificadas ao longo deste capítulo, bem como quando da análise dos resultados desta 

pesquisa.  

 

3.2 IES associadas Acinnet 

 

 Como já mencionado anteriormente, a Acinnet é composta por doze IES de oito 

diferentes países (Quadro 3). Para este trabalho foram consideradas nove IES de sete 

diferentes países que serão apresentadas nesta seção. Aqui foi feito um breve relato sobre as 

instituições associadas entrevistadas para um melhor entendimento sobre a própria rede de 

cooperação Acinnet. Nesta apresentação serão enfatizados aspectos históricos, estrutura atual 

com seus respectivos cursos e programas, número de alunos e estrutura de relações 

internacionais. Inicia-se pelo Grupo Unis em função do pioneirismo na estruturação da rede, e 

sobre a qual se tem uma maior riqueza de detalhes, seguindo pelas demais associadas. 

 

3.2.1 Grupo Unis (M1) 

 

O Grupo Unis é uma entidade privada sem fins lucrativos e mantido pela Fundação de 

Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – Fepesmig, criada em 1965. A história do Grupo está 

intimamente ligada ao crescimento e desenvolvimento do Sul de Minas, em especial da cidade 

de Varginha. Os primeiros passos foram dados com a formação de professores através dos 

cursos de Licenciatura em História, Letras, Matemática e Pedagogia na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Varginha -FAFI. Em 1979, teve início a Faculdade de 

continuação 
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Engenharia Mecânica de Varginha - FENVA. Posteriormente, com a implantação do curso de 

Engenharia Química, a denominação foi alterada para Faculdade de Engenharia de Varginha - 

FENVA, sempre visando ao crescimento cultural do município e da região e ao cumprimento 

de seu papel de fomentadora do desenvolvimento social e humano de toda a comunidade que 

a cerca.  

O Centro Universitário do Sul de Minas - Unis-MG nasceu em 2001 por meio da fusão 

entre a FAFI e a FENVA por meio de decreto estadual. No mesmo ano, o Grupo Unis 

implantou uma instituição de ensino superior na cidade de Três Pontas, primeira fora de sede. 

No final de 2004, o Grupo recebia a mantença do Colégio Pio XII, instituição de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio de Varginha criada em 1956. 

Em 2006, o Grupo Unis se torna a primeira IES do sul de minas credenciada pelo 

MEC para oferecer cursos de graduação a distância. Em Betim-MG, na região metropolitana 

de Belo Horizonte, foi inaugurada a primeira instituição de ensino superior fora da região de 

origem. Em 2008 foi incorporado o Colégio Cetem ao Colégio Pio XII, ampliando o 

investimento em educação básica. E em 2011, as Faculdades Integradas de Cataguases - FIC, 

passaram a integrar o Grupo. A partir de 2013 o Colégio Pio XII passou a se chamar Alpha. O 

Colégio CRA de Alfenas e o Colégio Nova Geração, de Três Corações, também passam a 

integrar o Grupo. Em 2015, o Grupo Unis inaugurou uma unidade em Pouso Alegre.  

O Grupo Unis sempre foi atento ao seu entorno e aos movimentos do mundo. Ainda à 

época da FAFI e FENVA, a Instituição já esboçava sua percepção da necessidade de relações 

internacionais. Em julho de 1997, empreendeu as primeiras iniciativas de realização de 

parceria entre a Fepesmig e a Universidade Aberta de Portugal. Três anos mais tarde, a 

instituição reuniu cerca de 200 prefeitos, autoridades municipais e estaduais para preparar o 

Ciclo Internacional de Debates sobre o Mercosul. A iniciativa do Grupo Unis era integrar a 

região com a finalidade de torná-la um polo cultural e econômico que possa realizar 

intercâmbios com os países que compõem o bloco econômico.  

No ano de 2005, foi firmado um convênio entre o Grupo Unis e o Goethe-Institut 

Santiago do Chile. A iniciativa possibilitou a realização de programas de intercâmbio entre as 

duas instituições no sentido de desenvolver cidadania, conhecimentos de outras culturas, 

crescimento pessoal e aprendizado de língua estrangeira. Para fomentar o processo de 

internacionalização, foi criado no mesmo ano um departamento específico para tratar das 

relações internacionais em nível de Diretoria, fato que marcou o início dos investimentos do 

Grupo Unis no relacionamento com instituições de ensino fora do Brasil. 
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No ano de 2007, foi firmado convênio com o Centro de Estudos Financeiros (CEF), da 

Espanha para oferecimento dos cursos de MBA em Relações e Negócios Internacionais com 

validade no Brasil e na União Européia. No mesmo ano, o Grupo Unis recebeu os primeiros 

intercambistas da UAI (M7) de Rosário, Argentina, e firmou convênios de cooperação 

educacional com instituições daquele país e da Espanha. 

O Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) foi agraciado com uma premiação de 

reconhecimento internacional, pelo segundo ano consecutivo, pelas mãos da Associação 

Brasileira de Incentivo à Qualidade (Abiqua), com o Prêmio Master Qualidade América do 

Sul 2008. O prêmio reconhece as instituições de ensino superior com resultados considerados 

excelentes pelo Comitê de Desenvolvimento Universitário da América Latina (Codunal) e 

leva em consideração o desempenho das IES nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Em 2014, uma sala interativa, inaugurada no primeiro semestre daquele ano e que 

permite que alunos, brasileiros e portugueses, assistam aulas em tempo real, foi destaque na 

mídia portuguesa. Trata-se de um espaço de aula com tecnologia de ponta, que permite aos 

alunos de ambas as instituições, portuguesa e brasileira, estar em ambiente virtual e, em 

tempo real, assistir e participar de aulas compartilhadas. 

Naquele mesmo ano, delegações estrangeiras participam do 1º Encontro de Parceiros 

Internacionais do Grupo Unis, ocasião em que foi formada a Rede de Cooperação 

Internacional Acinnet. No dia 29 de novembro daquele ano, o grupo de instituições optou pela 

assinatura conjunta de um protocolo para o início da Rede e deliberou que a presidência 

provisória seria exercida pelo presidente do Grupo Unis. 

No ano de 2016, o Grupo Unis foi convidado a compartilhar a experiência sobre o 

processo de internacionalização com outras centenas de IES brasileiras durante o 18o FNESP 

– Fórum Nacional do Ensino Superior Particular na cidade de São Paulo. No mesmo ano a 

instituição também recebeu convite da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedores do 

Ensino Superior para auxiliar a entidade e pensar em uma estratégia nacional para fomento da 

internacionalização de IES privadas brasileiras. Por fim, no ano de 2017, o Grupo Unis tem 

participado ativamente da elaboração de políticas públicas para a educação superior, 

particularmente no capítulo da internacionalização, a ser encaminhado ao Ministério da 

Educação.  
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3.2.2 Universidad Autónoma de Encarnación - UNAE (M2) 

 

 A UNAE foi fundada no ano de 1999 pelo Ministério de Educação e Cultura da 

República do Paraguai quando autorizou o funcionamento do então Instituto de Formação 

Docente Divina Esperança (tradução nossa). No ano de 2004 criou-se o Instituto Técnico 

Superior Divina Esperança (tradução nossa), de onde surgiram os cursos de Marketing, 

Gestão Contábil, Trabalho Social, Administração de Empresas e Programação de 

Computadores. 

 No ano de 2005, a UNAE passa a contar com uma escola infantil e, no mesmo ano, o 

Instituto de Formação Docente passa a ser superior, oferecendo programas de graduação e 

pós-graduação na área da educação.  

 Em 2008 é então criada a Universidad Autónoma de Encarnación – UNAE. Sua 

missão é formar profissionais de excelência nas diferentes áreas do saber e na prática, com a 

finalidade de obter a gestão e o desenvolvimento do talento humano qualificado, que propicie 

as mudanças requeridas nas organizações e na sociedade. 

 A UNAE tem sua sede na cidade de Encarnación, mas também conta com outras duas 

unidades em Colonias Unidas e na Ciudad del Este. É composta por cinco estruturas 

administrativas: Faculdade de Ciências Empresariais, Faculdade de Ciências Jurídicas, 

Humanas e Sociais, Faculdade de Ciências, Artes e Tecnologia, Direção de Pós-Graduação e 

Investigação e o Instituto Superior Divina Esperança. 

 A universidade conta hoje com aproximadamente 2,5 mil alunos nas diferentes áreas 

do conhecimento distribuídos pelas estruturas administrativas mencionadas. A atual reitora da 

UNAE, que também ocupa a vice-presidência da rede Acinnet, organizou o 2o Congresso 

Internacional da Acinnet na cidade de Encarnación durante o ano de 2016. O congresso 

contou com a participação de aproximadamente quatro mil pessoas entre estudantes, 

professores e diretores das associadas da rede, além da comunidade paraguaia local. 

 A UNAE, além de postular a vice-presidência da rede Acinnet e desfrutar de todas as 

parcerias institucionais propostas pela rede de cooperação, ainda possui outras parcerias 

unilaterais como a University of Central Arkansa - UCA nos EUA, dentre outras. Dada a 

importância da internacionalização do ensino superior, esta função é comandada diretamente 

pela reitora da Universidade que se responsabiliza diretamente pelos programas e atividades 

internacionais. 
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3.2.3 Universidad Bernard O’Higgings - UBO (M4)  

 

 A UBO é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos criada em 1990 na 

cidade de Santiago do Chile. Em seu documento constitutivo já se atribuía as características 

da universidade empreendedora quando lá constava a ideia de manter uma formação 

acadêmica que permita o desenvolvimento de profissionais que contribuam para o 

crescimento do entorno do qual pertencem, capazes de assimilar as inovações em suas áreas. 

 A universidade conta com 23 cursos de graduação por meio de suas quatro faculdades: 

Ciências Sociais, Engenharia, Ciência e Tecnologia, Educação e Saúde. São 

aproximadamente cinco mil alunos nas diferentes áreas do conhecimento como Pedagogia 

(oito diferentes formações), Engenharia de prevenção de riscos, Engenharia de meio 

ambiente, Engenharia Civil Industrial, Engenharia Comercial, Relações Públicas, Psicologia, 

Direito, Enfermagem e Nutrição. 

 A UBO está estruturada com uma reitoria e quatro vice-reitorias. Uma Vice-Reitoria 

Acadêmica, uma Vice-Reitoria de Administração e Finanças, uma Vice-Reitoria de 

Investigação e Pós-Graduação e uma Vice-Reitoria de Vinculação com o Meio. Nesta última 

encontra-se a Diretoria de Vinculação com o Meio, onde está contemplada a Diretoria de 

Relações Interinstitucionais (E13) que cuida de toda a internacionalização da universidade. 

 Interessante destacar que a Vinculação com o Meio refere-se ao conjunto de relações 

estabelecidas com o meio artístico, tecnológico, produtivo ou profissional com a finalidade de 

melhorar o desempenho das funções institucionais e fomentar o desenvolvimento acadêmico e 

profissional da UBO. Esta nomenclatura de “Vinculação com o Meio”, segundo a instituição, 

vai além de apenas um novo nome para a extensão universitária mas sim traz o paradigma dos 

stakeholders para a instituição. Neste sentido, a universidade articula os interesses dos 

parceiros na sociedade a qual pertence com o propósito de estar a serviço dos mesmos 

distanciando da ideia da universidade como “torre de marfim” (Etkowitz et al., 2000) 

 Dentro desta filosofia da Vice-Reitoria de Vinculação com o Meio, a Diretoria de 

Relações Interinstitucionais tem a missão de criar vínculos entre a parte acadêmica da 

universidade com instituições estrangeiras incentivando a mobilidade acadêmica. Além das 

IES parceiras da Acinnet, a UBO ainda conta com 73 parcerias bilaterais no Peru, Colômbia, 

Bolívia, Argentina, México, Brasil, Paraguai, Equador, EUA, Espanha, França, Bélgica e 

Sérvia. 
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3.2.4 Politécnico do Porto - P. Porto (M5) 

  

 O Politécnico do Porto foi fundado em 1852 como a Escola Industrial do Porto, mais 

tarde designada por Instituto Industrial e Comercial do Porto. Em 1918 o Instituto Industrial e 

o Instituto Comercial separam-se formalmente. Em 1975 o Instituto Industrial do Porto altera 

a designação para Instituto Superior de Engenharia do Porto integrando o ensino universitário, 

e em 76 o mesmo acontece com o Instituto Comercial: altera a designação para Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto e integra o ensino universitário. Em 1985 

é fundado o Instituto Politécnico do Porto integrando inicialmente as recém-criadas Escola 

Superior de Educação e a Escola Superior de Música.  

Em 1988 dá-se a integração do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 

Porto e do Instituto Superior de Engenharia do Porto, institutos que passaram para o 

subsistema politécnico. Dois anos depois, em 1990 é o ano da criação da Escola Superior de 

Estudos Industriais e de Gestão em duas localidades: Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Só 

em 2001 se dá a junção desta Escola num único e novo polo, na fronteira entre os conselhos 

de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Em 1999 dá-se a criação da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão e em 2004 a integração da Escola Superior de Saúde. São oito escolas 

distribuídas por três campi, onde diariamente estudam, investigam e ensinam cerca de 18 mil 

alunos. 

O Politécnico do Porto, ou P. Porto, como é atualmente chamado é organizado de 

forma descentralizada em consonância com a autonomia de cada uma das oito escolas. A 

gestão é feita por um Conselho Geral, órgão colegiado máximo, uma Presidência, que 

representa externamente a instituição além de presidir o Conselho de Gestão, que gere 

administrativa, patrimonial e financeiramente a universidade. Ainda fazem parte da estrutura 

organizacional a figura de um Administrador, um Conselho Acadêmico, as Unidades 

Orgânicas (oito escolas com autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira), 

um Serviço de Ação Social e o Provedor do Estudante, o qual defende os interesses da 

comunidade acadêmica discente. 

Em números globais o P. Porto é a IES associada Acinnet com maior penetração 

internacional. São mais de 700 instituições com programas de cooperação internacional de 

quatro diferentes continentes. Recebem anualmente cerca de 500 estudantes internacionais 

nas oito diferentes escolas e enviam aproximadamente 200 alunos para outros países. Todos 

os anos, 48 universidades de 19 países recebem os docentes do P. Porto para programas de 

investigação conjunta, estágios profissionais e programas de docente visitante. Estes números 
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estão diretamente relacionados ao próprio tempo de existência da universidade (165 anos), 

bem como ao incentivo da Comunidade Européia para a internacionalização do ensino 

superior no continente. 

A estrutura de apoio à internacionalização inclui um Gabinete de Cooperação e 

Relações Internacionais (GCRI), ligado diretamente à Presidência, e ainda um Gabinete de 

Relações Internacionais em cada um das oito escolas da Universidade. Os gabinetes 

trabalham articulados com o GCRI, embora com autonomia administrativa. 

 

3.2.5 Universidad Abierta Interamericana - UAI (M7) 

 

 A UAI integra uma rede de instituições (VANEDUC), criada em 1942 como uma 

entidade não confessional dedicada a docência e investigação. Em 1995 foi fundada a UAI, 

uma universidade privada, laica, autônoma e sem finalidade lucrativa com acreditação da 

Associação de Entidades Educativas Privadas Argentinas para o oferecimento de educação 

infantil até a pós-graduação. Está localizada na cidade de Buenos Aires (13 localidades), 

Rosário (cinco localidades) e San Nicolás. 

Sua estrutura organizacional está distribuída entre a Reitoria, Vice-Reitoria 

Acadêmica, Vice-Reitoria de Gestão e Avaliação, Vice-Reitoria de Extensão, Vice-Reitoria 

Administrativa, além de secretarias pedagógicas, acadêmicas, de planejamento, 

administrativa, de pesquisa, dentre outras. São mais de 60 cursos distribuídos entre as 

Faculdade de Arquitetura, Ciências da Comunicação, Ciências Empresariais, Direito e 

Ciências Políticas, Desenvolvimento e Investigação Educativa, Medicina e Ciências da Saúde, 

Motricidade Humana e Esportes, Psicologia e Relações Humanas, Tecnologia Informática, 

Turismo e Hospitalidade, além de cursos de especialização, mestrados e doutorados. 

Com o objetivo de assessorar e colaborar com a estratégia de internacionalização da 

UAI, foi criado o Departamento de Cooperação Internacional (DCI) que fica vinculado à 

Vice-Reitoria de Extensão da Universidade.  

Atualmente a UAI conta com aproximadamente 22 mil alunos, sendo dois mil 

estrangeiros. De todas as IES associadas da Acinnet, a instituição argentina é a aquela que 

possui o maior número de alunos intercambistas e também a maior proporção destes (10%) 

em relação ao total de alunos. Conforme entrevista (E10), este fato deve-se a dois fatores: (1) 

momento econômico vivido pela Argentina nos últimos anos o que desvaloriza a moeda local 

frente aos vizinhos latino americanos e permite uma maior acessibilidade por parte destes 

alunos e; (2) uma estratégia agressiva de captação de alunos estrangeiros em feiras 
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internacionais. Além de fazer parte da Acinnet, a UAI participa de outras 11 redes de 

cooperação internacional com mais de 50 IES parceiras envolvidas em todas elas.  

 

3.2.6 Universidad Ucatec - UCATEC (M8) 

 

 A UCATEC foi fundada no ano de 2007 e é a mais nova das integrantes da rede 

Acinnet, embora o grupo da qual faz parte já tenha mais de 20 anos de historia na educação 

com um colégio de educação básica (Colegio San Miguel) e um instituto de formação técnica 

(Instituto Catec). Não obstante sua ainda curta trajetória, é a IES que mais se destaca pelo seu 

posicionamento totalmente direcionado para a formação do que se chama na Universidade, o 

“profissional empreendedor”. 

 A IES, situada na cidade de Cochabamba, Bolívia, conta com cursos nas áreas de 

Administração de Empresas, Contabilidade, Publicidade e Marketing, Turismo e Hotelaria, 

Comunicação Social, Engenharia Comercial e Engenharia de Sistemas. Com um currículo 

totalmente voltado para a formação por competências empreendedoras, a UCATEC trabalha 

por meio de feiras, congressos e seminários uma base empreendedora comum em todos os 

seus cursos de graduação. 

 Com uma estrutura organizacional enxuta, característica das universidades 

empreendedoras, a UCATEC delega as atividades relacionadas à internacionalização para a 

Vice-Reitoria de Desenvolvimento Institucional que fica diretamente ligada à Reitoria da 

Universidade. A instituição tem aproximadamente 1,5 mil alunos e estabelece parcerias 

bilaterais com outras IES além Acinnet, como a Universidad San Ignacio de Loyola do Peru. 

 

3.2.7 Instituto Politécnico de Santarém - IPS (M9) 

 

 O IPS é uma instituição de ensino superior politécnico público, criado em 1979 com 

sede na cidade de Santarém, Portugal. Embora criada efetivamente neste ano, a escola prática 

elementar de agricultura, que depois deu origem à Escola Superior Agrária data de 1898. No 

início, compreendia então a Escola Superior Agrária de Santarém e a Escola Superior de 

Educação de Santarém. No final de 1985, foi criada a Escola Superior de Gestão e Tecnologia 

de Santarém. Em 1986, foi integrada no Instituto a Escola Superior de Tecnologia de Tomar 

que, em 1997, deu origem ao Instituto Politécnico de Tomar. Em 1997, foi criada a Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior e em 2001 foi integrada a Escola Superior de Saúde de 

Santarém. 
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 Integra um total de cinco escolas superiores, sendo quatro na cidade de Santarém 

(Escola Superior Agrária, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Gestão e 

Tecnologia e Escola Superior de Saúde) e uma na cidade de Rio Maior (Escola Superior de 

Desporto de Rio Maior). Sua estrutura organizacional compreende uma Presidência e dois 

Conselhos (Geral e de Gestão), além dos Conselhos Científico-Pedagógico, de Avaliação e 

Qualidade, Consultivo de Gestão e o Provedor do Estudante.  

 A estrutura de relações internacionais conta com um Gabinete de Mobilidade e 

Cooperação Internacional que conta com um departamento de relações exteriores em cada um 

das cinco escolas. Além das IES parceiras da rede Acinnet, o IPS ainda conta com parcerias 

bilaterais na Bélgica, Espanha, Escócia, Inglaterra, Macau e Suíça. A Universidade tem 

aproximadamente 4.500 mil alunos em 57 cursos, 380 docentes, 200 não docentes e um 

orçamento de mais de 20 milhões de euros.  

 

3.2.8 L'Università Europea di Roma - UER (M11) 

 

 A UER é uma universidade mantida pela European University Foundation, uma 

instituição privada e sem fins lucrativos, fundada em 2004 na cidade de Roma, Itália.  A IES 

oferece cursos de graduação nas áreas de Economia, Direito, Psicologia, Educação Primária, 

Turismo e mestrado em História. A instituição é a mais recente associada da rede Acinnet, 

tendo sua aceitação efetivada durante o último congresso internacional da mesma. 

 A UER é uma Universidade Católica e dá uma atenção específica à identidade cristã e 

aos ensinamentos da Igreja. Os alunos são convidados a respeitar essa identidade - não deve 

ser interpretado como uma mentalidade cultural, nem intolerância ou renúncia ao diálogo - e 

ter uma abertura em relação ao enriquecimento que vem desta proposta cultural. 

 Por estar inserida na comunidade europeia, a UER desfruta de acesso aos programas 

de financiamento, como o Erasmus, e desenvolve uma interessante oferta de programas 

acadêmicos para mobilidade de alunos internacionais em língua inglesa.  

O programa analisa a negociação em relações internacionais de diferentes pontos de 

vista, fundindo e combinando habilidades e conhecimento de lei, história, economia e 

psicologia. A instituição enfatiza que estes cursos abordam desde as atividades diplomáticas 

até a resolução de disputas internacionais, da legislação corporativa à economia e à gestão 

empresarial, da história das relações internacionais à psicologia social. 

O curso de psicologia destaca-se na aproximação da IES com a indústria, por meio do 

privilégio da abordagem da psicologia do trabalho junto ao desenvolvimento da gestão de 
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pessoas. A UER destaca-se na empregabilidade dos seus egressos, uma vez que os 

departamentos de recursos humanos das empresas contratam cada vez mais este tipo de 

profissional, segundo informações da própria instituição. Professores internacionais 

renomados nesta área de conhecimento compõem do corpo docente da universidade gerando 

interessantes índices de publicação científica.  

Outro destaque está no acordo de cooperação da instituição com a UNESCO, onde 

ambos estabeleceram a cadeira de bioética e direitos humanos. A cadeira promove um amplo 

intercâmbio de ideias e compartilhamento de experiências por meio do diálogo entre IES de 

diferentes países, especialmente daqueles em desenvolvimento. Esta é considerada, pela UER, 

uma das grandes atividades de internacionalização da instituição. 

 

3.2.9 Universidade de Taubaté - UNITAU (M12) 

 

 A UNITAU é uma autarquia educacional pertencente ao município de Taubaté, 

interior do estado de São Paulo, Brasil. Foi fundada em 1974, mas seus cursos superiores 

datam de 1956 quando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi criada.  

 Conta com aproximadamente 10 mil alunos, a UNITAU está organizada em Reitoria e 

Vice-Reitoria, além das Pró-Reitorias Estudantil, de Extensão, de Economia e Finanças, de 

Administração, de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação. Os mais de 40 cursos de 

graduação estão distribuídos em quatro grandes áreas de conhecimento: Biociências, Exatas, 

Humanas e Tecnologia. Ainda conta com cursos de especialização, mestrados (14) e 

doutorados (2). 

 Embora já atue com fortes parcerias bilaterais como a Coreia do Sul por exemplo, a 

UNITAU não direciona um departamento exclusivamente dedicado às relações internacionais. 

As Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação, juntamente com esforços da 

Reitoria lideram as discussões e parcerias internacionais.  

 

3.2.10 Comparativo de IES associadas Acinnet 

 

 De forma a consolidar as informações até aqui demonstradas sobre as associadas da 

Acinnet, elaborou-se o Quadro 5 para facilitar a comparação e visualização das principais 

informações relativas ao número de alunos total, número de alunos intercambistas, níveis de 

ensino oferecidos, bem como a quantidade ativa de parceiros em cooperação internacional. 

No Anexo 2 ainda é possível verificar o sítio relativo ao departamento de RI das IES 
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entrevistadas (alguns links foram alterados em função do tamanho do endereço eletrônico 

com a ajuda do site bitly.com) e no Anexo 3 a logomarca das mesmas para identificação 

prática. 
 

Quadro 5 - Comparativo de estrutura das IES associadas Acinnet 

IES Sigla Sede Fundação Alunos 
Alunos 

mobilidade 
anual 

Nível de 
Ensino* 

IES 
parceiras 

M1 Grupo Unis Brasil 1965                        
6.500  

                       
250  B; G; E                 

30  

M2 UNAE Paraguai 1999                        
2.500  

                       
100  B; G; E                 

13  

M4 UBO Chile 1990                        
5.000  

                       
350  B; G; E; M; D                 

73  

M5 P.Porto Portugal 1852                      
18.000  

                       
500  B; G; E; M; D               

700  

M7 UAI Argentina 1942                      
22.000  

                    
2.000  B; G; E; M; D                 

51  

M8 Ucatec Bolívia 2007                        
1.500  

                         
30  G                 

13  

M9 IPS Portugal 1979                        
4.500  

                       
100  G; E; M;                 

20  

M11 UER Itália 2005                        
1.500  

                         
80  G; E; M;                  

19  

M12 Unitau Brasil 1974                      
10.000  

                       
100  B; G; E; M; D                 

18  
*B – Educação Básica; G – Graduação; E- Especialização; M – Mestrado; D – Doutorado 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.3 Resultados da pesquisa 

 

 Uma vez apresentada à rede Acinnet, bem como as IES associadas entrevistadas para 

esta tese, evidencia-se neste momento a categorização dos elementos essenciais do processo 

de internacionalização da universidade empreendedora, apurada pela análise de dados 

coletados. 

 A análise dos resultados das entrevistas, conforme mencionado nos procedimentos 

metodológicos foi realizada utilizando-se o método de análise de conteúdo (Bardin, 2010; 

Krippendorff, 2013). Primeiramente, foi realizada a leitura de todas as entrevistas e, em 

seguida, a exploração e categorização dos dados encontrados nas mesmas, atentando-se 

sempre para o referencial teórico apresentado. 

 Como o objetivo central desta tese é propor um modelo conceitual para identificar os 

elementos essenciais de um processo de internacionalização da universidade empreendedora, 
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as seis categorias levantadas fazem referência aos dois grandes referenciais apresentados: 

empreendedorismo internacional e universidade empreendedora. 

 A primeira categoria é o que se chamou de “pilar estratégico”. Por vários momentos, 

os entrevistados mencionam sobre a direta relação entre o sucesso de um processo de 

internacionalização e a determinação deste processo como um pilar estratégico da IES. Pilar 

estratégico no sentido da determinação da internacionalização como prioridade estratégica na 

IES, estabelecimento de plano estratégico específico para cuidar do processo de 

internacionalização, departamento de RI em nível estratégico (diretoria, pró-reitoria, vice-

reitoria, etc.), estratégias de marketing para a internacionalização, dentre outras 

características. Em vários momentos das entrevistas, esta priorização estratégica foi 

classificada como “vontade política” da instituição, num sentido de que, se a 

internacionalização for encarada como prioridade na estratégia institucional, a chance de êxito 

neste processo é muito maior. 

 A segunda categoria refere-se à “capacidade empreendedora” daqueles que decidem 

pelas prioridades estratégicas das IES e trabalham para fazer com que esta estratégia prospere. 

Esta categoria guarda relação com a literatura de empreendedorismo internacional, 

particularmente com o modelo da internacionalização como um processo empreendedor de 

Schweizer et al. (2010). Durante as entrevistas o papel empreendedor do dirigente no 

processo de internacionalização das IES foi amplamente destacado. Aqui novamente o termo 

“vontade política” aparece reiteradamente, mas, diferentemente da categoria anterior, refere-

se ao aspecto individual do(s) dirigente(s) e não à instituição.  

 Já uma terceira categoria refere-se ao aspecto cultural de toda a comunidade 

acadêmica. Definiu-se, portanto, que outro elemento essencial neste processo de 

internacionalização da universidade empreendedora, envolve uma “cultura de 

internacionalização integrada” em toda a IES. Nas entrevistas e análises documentais, foi 

possível perceber nos casos analisados, um forte direcionamento institucional para que a 

internacionalização não ficasse restrita a um grupo de acadêmicos e a alta administração. 

Neste sentido, aspectos como programas de incentivo a programas de mobilidade, práticas 

que apóiem processos de internacionalização em casa (conforme já tratado na revisão de 

literatura), realização e incentivos a participação em congressos internacionais, contratação de 

estagiários intercambistas em áreas de apoio, dentre outros, aparecem para materializar a 

integração de uma cultura de internacionalização. 

 Outro aspecto muito forte na análise dos dados sugeriu uma quarta categoria 

relacionada à “paridade entre IES parceiras”. Em várias entrevistas os aspectos relacionados 
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com a necessidade de que a IES parceira, seja em uma rede ou de forma bilateral, tenha 

estrutura, porte e princípios semelhantes aparecem com frequência. São vários os relatos que, 

antes de se atentarem para este importante aspecto da internacionalização, as IES 

colecionavam convênios que nunca saíam do papel. Isso acontecia muito em função da 

disparidade entre as instituições, o que inibia que os programas de internacionalização se 

efetivassem. Além do porte, estrutura e princípios, também estão entre os aspectos 

relacionados a esta paridade dentre as IES parceiras: o posicionamento estratégico, o nível de 

desenvolvimento da pesquisa, os tipos de cursos, a localização geográfica e, até mesmo, os 

aspectos de governança. 

 Ainda no que tange às parcerias institucionais, uma quinta categoria diz respeito à 

“reciprocidade destas parcerias”. Além da necessidade da paridade entre as IES parceiras, é 

de igual importância que elas trabalhem de forma recíproca para viabilizar ou incrementar a 

sua internacionalização. Questões relacionadas à colaboração administrativa e científica, 

concessão de bolsas de estudos, viabilização de auxílios de hospedagem, alimentação e 

estágio nos programas de mobilidade, são alguns dos exemplos onde a reciprocidade colabora 

sobremaneira no processo de internacionalização. 

 A sexta e última categoria relaciona a “aproximação com a indústria” por parte da IES 

em prol do processo de internacionalização. Esta categoria conversa diretamente com um dos 

elementos essenciais (periferia expandida de desenvolvimento) presentes nas universidades 

empreendedoras (Clark, 1998). Esta proximidade entre IES e empresas extrapolam o nível de 

oferecimento de capacitações e treinamento, ou mesmo alguns programas de P&D de uma 

para outra. Aqui, estas universidades empreendedoras aproximam-se da indústria para garantir 

estágio aos intercambistas e para a formação de conselhos empresariais internacionais, 

proporcionando de um lado fomento de negócios, e, de outro, oportunidades de 

fortalecimento do processo de internacionalização das IES. 

 Passa-se, daqui em diante, à apresentação detalhada de cada uma destas categorias 

com as devidas referências aos dados coletados.  

 

3.3.1 Pilar estratégico  

 

 O processo de internacionalização nestas universidades empreendedoras pesquisadas 

passa, na sua totalidade, pela definição deste processo como pilar estratégico da IES. Esta 

definição acontece por parte da alta administração, vez em quando representada pelos 

conselhos superiores, e outras vezes pela própria reitoria ou presidência. 
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 Considerar a internacionalização como prioridade estratégica remete a uma série de 

consequências na estruturação institucional, bem como nos processos administrativos. Desde 

o estabelecimento de um plano estratégico específico para cuidar do processo de 

internacionalização, estratégias de marketing específica para captação de alunos estrangeiros, 

destinação orçamentária específica para internacionalização, bem como a criação de 

departamento de RI em nível estratégico. 

 No plano estratégico de M1, existe um capítulo exclusivamente dedicado aos aspectos 

da internacionalização com seus respectivos cenários, objetivos estratégicos, metas a serem 

alcançadas, indicadores de mensuração destas metas, bem como um plano de ação para a 

busca por estes indicadores. Na entrevista E3 e E7, é mencionado, por exemplo, que a IES 

tem uma meta de duplicar o número de alunos em mobilidade nos próximos dois anos. Outra 

meta está relacionada com o número de cursos em dupla titulação, bem como o número de 

disciplinas ministradas na língua inglesa na IES. Ainda é possível verificar que o objetivo de 

sustentabilidade financeira da atividade de internacionalização também faz parte do plano 

estratégico. O quadro 6 é uma adaptação do plano estratégico de M1. Os valores das metas, 

bem como informações confidenciais foram retiradas para preservar a instituição. 

 
Quadro 6 - Exemplo de planejamento estratégico RI 

Objetivo 
Estratégico da IES 

Objetivo 
Estratégico da RI Indicador Meta Ação 

Aumentar fontes 
alternativas de 
faturamento 

Aumentar 
faturamento cursos 

internacionais 

% Faturamento de 
cursos internacionais 
em relação ao total da 

IES 

XX % 

1) Aumentar o número de venda de 
cursos intensivos de férias; 

2) Aumentar o portfólio de cursos 
online para Acinnet 

Aumentar satisfação 
do aluno 

Aumentar oferta 
de disciplinas em 

inglês 

% de disciplinas em 
inglês em relação ao 
total de disciplinas 

XX % 

1) Capacitar professores para 
lecionar em língua inglesa 

2) Propor alteração na matriz 
curricular para inserir disciplinas 

em inglês como optativas 

Aumentar cursos 
com dupla 
titulação 

% de cursos duplo 
titulados em relação ao 

total de cursos 
XX % 

1) Mapear todos os possíveis 
cursos passíveis de dupla titulação 

dos parceiros conveniados 
2) Fazer estudo de impacto na 

matriz curricular de todos os cursos 
mapeados 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Durante a entrevista E15, foi mencionado a também existência de um planejamento 

estratégico institucional, onde a internacionalização também recebe atenção especial. Neste 

caso (M9), a “batalha da internacionalização”, como é mencionada no documento do plano 
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estratégico, é vista como a “única que permitirá minimizar os impactos negativos da crise 

econômica descrita na análise de cenários”. Para ilustrar alguns objetivos estratégicos deste 

processo de internacionalização, segue adaptação de parte do documento, tendo em vista sua 

disponibilidade pública no portal oficial de M9 (Quadro 3): 

 

a) Estimular a mobilidade dos docentes do IPS no espaço europeu – através do 

recurso a programas de financiamento europeus e também no âmbito de 

projetos de investigação financiados por entidades externas – com a finalidade 

de promover o conhecimento de outras realidades e estimular o 

estabelecimento de parcerias com centros de investigação e instituições 

estrangeiras de ensino superior; 

b) estimular a mobilidade de docentes e investigadores estrangeiros no IPS com a 

finalidade de promover o desenvolvimento profissional dos docentes do 

Instituto e estimular o estabelecimento de parcerias com centros de 

investigação e instituições estrangeiras de ensino superior. 

c) aumentar a percentagem anual de alunos do IPS em mobilidade, no âmbito do 

Programa Erasmus (Programa de financiamento para mobilidade da 

comunidade europeia); 

d) aumentar o número de protocolos com Instituições de Ensino Superior 

estrangeiras;  

e) desenvolver uma rede de trabalho sobre educação de infância e formação dos 

educadores dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa); 

f) desenvolver um Doutoramento Europeu e um Mestrado Europeu a distância 

em rede com Universidades nacionais e europeias;  

g) desenvolver Mestrados Erasmus Mundus (Programa de bolsas de estudos de 

strictu sensu da comunidade europeia).  

 

Algumas expressões corroboram com a ideia da internacionalização como pilar 

estratégico por meio de um planejamento estratégico dedicado. O entrevistado E11 disse que 

“a internacionalização não é um entusiasmo, é um processo!”. E8 argumenta sobre a 

“necessidade da internacionalização rápida para a percepção e criação de diferencial 

competitivo”. Para E2, “a internacionalização precisa ser uma decisão política encarada como 

um pilar para sustentar a tomada de decisões de expansão e crescimento” da IES. Por fim, E6 

destaca que “se a instituição não comprar a ideia de internacionalização como fator 
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estratégico e apoiar e entender que quando se viaja para fazer missões e participar de feiras 

não é gasto, mas é investimento, não dará certo”. 

Decorrência do planejamento estratégico, a estratégia de marketing voltada para a 

estratégia de internacionalização também foi percebida durante as entrevistas, bem como na 

observação direta e análise documental. Foi possível por exemplo constatar que em alguns 

casos (M1 e M7) a internacionalização de uma maneira geral é considerada o principal 

atrativo para o processo de captação de alunos destas IES. Em outros (M2, M4 e M5), os 

programas de internacionalização destacam-se prioritariamente no plano de mídia online por 

meio de banners eletrônicos e peças publicitárias exclusivas. 

Outro subproduto do planejamento estratégico de RI é o desdobramento em estratégia 

financeira que ele causa. Durante a entrevista de E3, foi possível identificar que a estratégia 

de internacionalização exigiu da IES (M1) a reorganização de todo o plano financeiro 

institucional com a criação de centros de custo, centros de resultado e plano de contas 

específicos. Tendo em vista a correta mensuração dos resultados financeiros almejados nos 

objetivos estratégicos institucionais, fez-se necessário tal reorganização. Além deste fato, 

também foi possível perceber em várias entrevistas (E1, E3, E5, E6, E14, E15 e E16) que o 

êxito do processo de internacionalização está diretamente ligado ao comprometimento 

orçamentário e financeiro da IES para com o projeto. Em um das muitas aparições do termo 

“vontade política” da instituição, foi nos aspectos financeiros onde esta expressão teve maior 

relevância. É possível entender na análise das entrevistas que a frase “é preciso vontade 

política da instituição para o sucesso da internacionalização” (E13) seja entendida como é 

preciso orçamento dedicado para o sucesso da internacionalização. 

Outras expressões interessantes são: “Há um que influencia tudo aquilo que se faz, que 

é o financeiro... Sem dinheiro não se faz internacionalização nenhuma! Por mais boa vontade 

e sonhos que se tenha, é preciso dinheiro” (E14). Para E15, “tem que haver uma centralização 

financeira para podermos ver uma política comum de quais são as áreas mais importantes para 

investir na internacionalização”. Já para E5 é importante ressaltar que “os investimentos são 

significativos e, por mais que seja uma unidade que tenha gerado negócios, ainda estamos no 

período de investimento”. 

Outra importante característica categorizada como pilar estratégico, é a atribuição em 

nível estratégico ao staff do setor de relações internacionais das universidades 

empreendedoras pesquisadas. Com base na coleta de dados, pode-se afirmar que em todos os 

casos pesquisados, o departamento de RI responde ao primeiro ou segundo nível hierárquico 
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da IES. Este fato fortalece a afirmação de que o processo de internacionalização destas 

universidades empreendedoras passa pela priorização estratégica das instituições. 

Os departamentos são nominados como diretorias, gabinetes, vice-reitorias ou mesmo 

escritórios de RI e ficam subordinados ao nível de presidência (M1 e M5), reitoria (M2, M8, 

M11 e M12), e vice-reitoria (M4, M7 e M9) conforme demonstrado no Quadro 7.  
 

Quadro 7 - Estrutura de RI das IES 
IES Sigla Departamento de RI Subordinação da RI 

M1 Grupo Unis Diretoria de Relações Internacionais Presidência 

M2 UNAE Diretoria de Bem Estar Universitário Reitoria 

M4 UBO Diretoria de Relações Interinstitucionais Vice-Reitoria de Vinculação 
com o Meio 

M5 P.Porto Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais Presidência 

M7 UAI Departamento de Cooperação Internacional Vice-Reitoria de Extensão 

M8 Ucatec Vice-Reitoria de Desenv. Institucional Reitoria 

M9 IPS Gabinete de Mobilidade e Cooperação 
Internacional Vice-Presidência 

M11 UER Escritório de Relações Internacionais Reitoria 
M12 Unitau N/A Reitoria 

Fonte: elaborado pelo autor. 
  

Para o entrevistado E1, a estrutura de RI ligado ao gabinete da presidência “é 

justamente para não ser apenas mais uma questão de assessoria e sim para ser uma diretoria 

com pessoas que acreditam numa filosofia que eu acredito ser a certa para o momento que 

vivemos”. E4 complementa ainda que a estrutura de RI, além de se posicionar em nível de 

diretoria ligada diretamente à presidência, “trabalha com orçamento próprio e descentralizado, 

e tem uma estrutura física de acomodação, investimento tecnológico para poder receber 

alunos”. O entrevistado E5 afirma que “foi criada uma estrutura exclusiva em nível de 

direção”. Para o entrevistado E9, ligado à M2, “está pensando em criar uma vice-reitoria ou 

unidade específica para a RI” para substituir a atual Diretoria de Bem estar universitário. Por 

fim, E13 destaca que “temos uma direção de vinculação com o meio que trata de todas as 

questões de RI com autonomia e acesso direto ao reitor. Acreditamos que isso faz a 

diferença”. 
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 Um aspecto importante de destacar é que a decisão de estabelecer a 

internacionalização como um pilar estratégico aparece em vários depoimentos dos 

entrevistados como decorrência da capacidade empreendedora do(s) dirigente(s) e 

influenciando fortemente o estabelecimento de uma cultura interna de internacionalização. 

 

3.3.2 Capacidade empreendedora  

 

A categorização pela capacidade empreendedora teve origem no modelo da 

internacionalização como um processo empreendedor de Schweizer et al. (2010). Este modelo 

conceitual, que é um avanço do modelo já revisado de Johanson e Vahlne (2009), traz como 

variável de estado a capacidade empreendedora juntamente com o conhecimento e as 

oportunidades de um processo de internacionalização. 

Conversando com esta literatura, as entrevistas e observações diretas dos dirigentes 

entrevistados, bem como os documentos levantados evidenciam um importante papel da 

figura do empreendedor e suas capacidades dinâmicas para o êxito no processo de 

internacionalização. Como mencionado anteriormente, o termo “vontade política” aparece 

reiteradamente durante a maioria das entrevistas, mas, diferentemente da categoria do pilar 

estratégico, refere-se ao aspecto individual do(s) dirigente(s) e não à instituição.  

Esta capacidade empreendedora no processo de internacionalização também conversa 

com outro elemento central que caracteriza a própria universidade empreendedora (Clark, 

1998). Um dos cinco elementos trabalhados pelo autor em seu trabalho seminal sobre o tema 

destaca como elemento central um “núcleo de direção fortalecido” por parte da IES. Esta 

direção fortalecida é caracterizada como a gestão com poder de decisão e autonomia, 

profissional e responsável, aspectos estes evidenciados pelos entrevistados quando destacaram 

a importância do empreendedor no processo de internacionalização da IES. 

Durante a análise de dados, os aspectos relacionados com a capacidade 

empreendedora do(s) dirigente(s) institucionais foram verificados quando os entrevistados 

abordaram sobre a correta leitura do ambiente deles mesmos (enquanto dirigentes que são) ou 

mesmo da equipe administrativa da IES. Voltando ao modelo de Schweizer et al. (2010), os 

autores também incluem um aspecto relacionado à “exploração de contingências” como 

variável de mudança do modelo. Este aspecto diz respeito à capacidade empreendedora dos 

dirigentes de explorar situações ainda não ocorridas, mas, que podem oportunizar vantagem 

competitiva para a IES.  
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Neste sentido, os entrevistados delegam ao fato de que uma visão empreendedora 

sobre o movimento da internacionalização fizesse com que suas instituições apresentassem 

vantagem competitiva em relação às demais, uma vez que os dirigentes enxergaram estas 

oportunidades antes de outros. Por exemplo, o entrevistado E12 destaca que “o que 

caracteriza a iniciativa da IES na internacionalização é a visão da administração da instituição 

e da conscientização da importância desse fenômeno, dessa ação”. Para E6, “se o reitor não 

comprar a ideia de internacionalização como fator estratégico e apoiar, não dá certo”. O 

entrevistado E14 destaca o aspecto do comprometimento da liderança quando diz que “tem 

que haver uma política assumida de internacionalização e uma liderança comprometida. São 

duas coisas absolutamente essenciais”. Em relação ao pioneirismo empreendedor no 

comprometimento orçamentário do processo de internacionalização, E5 afirma que “tivemos 

a coragem ou a ousadia de destinar recursos para tal finalidade”. 

Outro ponto importante da capacidade empreendedora está relacionado com o 

direcionamento do(s) dirigente(s) para todas as atividades que forem desenvolvidas 

localmente em suas instituições sejam pensadas de forma internacional. Esta constatação foi 

percebida quando E8, por exemplo, destaca que “somos orientados pela reitoria que para cada 

curso, pesquisa ou atividade acadêmica que formos pensar, já iniciemos com dimensão 

internacional”. Enfatizando ainda este tema, E13 diz: “percebemos que tudo que fazíamos 

aqui na universidade, poderíamos estender para a Acinnet. Assim facilmente ampliaríamos 

nossa presença internacional”. 

Um exemplo concreto desta capacidade empreendedora, foi transformar o que uns 

(M1) chamavam de “concurso de inovação”, outros (M8) de “feira empreendedora”, ainda 

(M2) “programa de empreendedorismo” e para M5 “momento empreendedor”, em um grande 

Concurso de Inovação Acinnet. O que cada IES fazia isoladamente com um propósito muito 

comum de promover e incentivar práticas inovadoras de empreendedorismo em seus alunos 

transformou-se (mediante capacidade empreendedora do(s) dirigente(s)) em uma atividade de 

internacionalização. 

Esta capacidade de transformar ações locais em atividades internacionais foi percebida 

por este pesquisador como uma capacidade empreendedora do(s) dirigente(s) institucionais. 

De forma inovadora, em com rápidos movimentos, a abrangência do portfólio de programas 

internacionais aumentou consideravelmente nestas IES. Importante destacar que os 

depoimentos dos entrevistados levam a estabelecer uma forte relação da capacidade 

empreendedora incentivando a decisão pelo estabelecimento da internacionalização como 

pilar estratégico institucional. 
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3.3.3 Cultura internacional integrada 

 

 A terceira categoria refere-se à internalização da cultura de internacionalização de 

uma forma integrada em toda a comunidade acadêmica da IES. A ideia é de que a estratégia 

envolvida no processo de internacionalização das instituições pesquisadas não ficasse restrita 

ao grupo diretivo da IES ou ampliado a um pequeno núcleo de acadêmicos. Assim como a 

capacidade empreendedora, esta categoria também teve origem e inspiração em um dos 

elementos essenciais das universidades empreendedoras de Clark (1998). O autor estabelece a 

“cultura empreendedora integrada” como um dos cinco elementos essenciais que caracterizam 

a universidade empreendedora. Esta cultura é representada por um forte conjunto de crenças, 

princípios e práticas coerentes de empreendedorismo.  

Analogamente, esta tese definiu com a terceira categoria a presença de uma cultura 

internacional integrada. Durante toda a análise dos dados coletados, percebeu-se a 

preocupação das instituições em que o processo de internacionalização fosse estabelecido de 

forma a permear toda a universidade e também assumindo para si um conjunto de crenças, 

princípios e práticas.  

Neste sentido, diversas ações são realizadas em prol do desenvolvimento e 

manutenção desta cultura. Como exemplos destas ações, verificaram-se programas de 

incentivo a programas de mobilidade para toda comunidade acadêmica (do motorista ao 

reitor), práticas que apoiem processos de internacionalização em casa (Wachter, 2003), 

realização e incentivos a participação em congressos internacionais, contratação de estagiários 

intercambistas em áreas de apoio, até mesmo a adaptação da comunicação institucional em 

diferentes idiomas. 

 Sobre o incentivo aos programas de mobilidade acadêmica, além da tradicional forma 

de subsidiar os custos para alguns participantes ou, até mesmo, financiar todo o dispêndio 

destes programas, as IES entrevistadas trabalham com uma política que vai além. Com intuito 

de internalizar e integrar a cultura da internacionalização, alguns casos (M1, M2, M4, M5, 

M8 e M9) permitem que o acesso à mobilidade seja para todos. Por exemplo, em M1, já 

participaram de mobilidade internacional desde a recepcionista da reitoria (visita técnica em 

M8), o motorista (congresso internacional Acinet em M2), bem como o assistente técnico de 

tecnologia da informação (visita técnica em M5). 

 Segundo entrevistado E3 “desde o porteiro até o reitor tem esse engajamento e a 

mudança na cultura da instituição. A internacionalização vai ampliando os horizonte dos 

colaboradores”. Ainda com o mesmo entrevistado “quando você vê um assistente de compras 
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dizendo: eu estou me preparando para ir na próxima oportunidade de internacionalização, eu 

quero ir porque eu estou falando inglês, eu estou estudando a cultura da Hungria. Isso mostra 

como a instituição mudou a concepção e a cultura dela internamente. As pessoas estão 

enxergando a internacionalização como uma forma de crescimento profissional e pessoal” 

(E3). E6 afirma que “quando em 2016 nós fomos para o Paraguai, foi um número muito 

grande de funcionários, inclusive muitos não tinham viajado de avião. As pessoas nunca 

tinham saído do país. Então eu achei que foi super legal”. 

 Para E2, “os professores e funcionários percebem a oportunidade de se desenvolver, 

além de reconhecer que a IES está investindo na sua capacitação profissional”. E7 

complementa dizendo que “as pessoas já sentiram que fazer parte disso (internacionalização) 

gera valor percebido na estrutura hierárquica. As pessoas já perceberam que a experiência 

internacional é um dos requisitos de avaliação dos colaboradores”. Já para E13, ele considera 

que “nossos professores e funcionários já entenderam que a internacionalização é um caminho 

sem volta”. E5 diz ainda que “os colaboradores sabem que a instituição recebe, envia 

(intercambistas), convive com isso, esse é um processo significativo aqui. O processo de 

internacionalização já está na cultura da universidade. É algo que não soa estranho, não 

chama atenção, já foi naturalizado.”. 

 Entretanto, mesmo com todos estes incentivos, os entrevistados são praticamente 

unânimes em reconhecer que o aspecto cultural ainda tem muito a ser trabalhado. E12 nos 

lembra que “os nossos professores são muito conservadores, e essa é uma característica da 

universidade, e existe uma resistência, mas cada vez mais precisamos trabalhar para quebrar 

essas barreiras”. Diz ainda que “certamente hoje a cultura da internacionalização é muito 

maior do que era há dez anos, ou até mesmo cinco anos atrás. Mas ainda tem um grande 

caminho pela frente, a gente sente a própria resistência dos colaboradores”. Para E11, “Sim, a 

cultura está muito internacionalizada, mas nos falta dinamizar” alertando sobre o caminho a 

percorrer. Para E7, “A pessoa escolhe participar de um evento internacional porque sabe que 

será reconhecida. No entanto, isso pode desviar focos, visto que participar de um congresso 

internacional, por exemplo, não quer dizer que a pessoa construiu um conhecimento” 

 Ainda relativo aos programas de internacionalização, a disseminação da cultura 

internacional também é percebida quando da preocupação constante das IES em ampliar a 

oferta destes programas. A percepção desta ampliação é possível na estratégia de oferta de 

cursos com dupla titulação (M1, M4, M5, M7 e M9), no oferecimento de disciplinas em 

língua inglesa (M1, M5, M7, M9 e M11), bem como na realização de pesquisas conjuntas 

(todas por meio da Acinnet), dentre outras atividades. 
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 Neste sentido, o entrevistado E3 diz que percebe “o grupo oferecendo disciplinas em 

língua inglesa, várias oportunidades de intercâmbio, para professores, para alunos, para 

técnico administrativo, convênios antigos ou novos, como o Erasmus+” (programa de 

financiamento de atividades de internacionalização da Comunidade Europeia). Para E11 ainda 

restam desafios neste sentido quando afirma que “falar de dupla titulação é uma das grandes 

expectativas da nossa IES, então, em temas culturais, a internacionalização está muito 

enraizado, mas temos que trabalhar, temos que dinamizar”.  

 O processo de internacionalização não acontece apenas com atividades além das 

fronteiras da IES de origem, mas também no próprio país de origem. Este conceito difundido 

pela literatura (Wachter, 2003) como “internacionalização em casa” (Internationalisation at 

Home - IaH), atribui a esta estratégia considerável relevância. Para as universidades 

empreendedoras, preocupadas com o máximo de eficiência em suas estratégias com o menor 

custo possível, a IaH tem total sinergia. 

 Na análise de dados, foi possível verificar, como práticas da IaH, a realização de 

congressos internacionais com a presença de parceiros internacionais da Acinnet e de outras 

cooperações, palestras e seminários internacionais, cursos internacionais presenciais de 

extensão de curta duração, cursos internacionais online, participação internacional de bancas 

de trabalho de conclusão de curso ou congressos científicos (presencial ou por vídeo 

conferência), além da própria presença dos estrangeiros circulando pelo campus da IES local. 

 Neste sentido, os entrevistados também destacaram estas premissas relacionadas com 

a IaH. Por exemplo, E1 destaca que “a intenção de colocar o aluno aqui, dentro da instituição 

já é então nossa forma de implantar a internacionalização”. Continua dizendo que “se tem um 

rapaz falando espanhol, o técnico que vai ter que aprender a se comunicar porque sabe que o 

aluno veio de fora”. 

 Neste mesmo sentido, outra estratégia muito interessante para internalização da 

cultura internacional foi criar facilidades para que o próprio aluno intercambista faça seu 

estágio profissional na IES anfitriã. Com isso, o convívio de estrangeiros com culturas 

diferentes em diversos departamentos administrativos da instituição cria uma atmosfera muito 

importante para disseminação da cultura de internacionalização. 

 Interessante notar para E4 que “ao mesmo tempo, em termos de estrutura, você já está 

provocando os seus técnicos administrativos a conviver com o novo, com o estrangeiro e a 

conviver com a internacionalização dentro do setor dele. O professor também vai começar a 

sentir cada vez mais alunos com outra língua na sua sala... então ele começa também a se 

aprimorar”. E3 complementa dizendo que “essa vivência que os colaboradores e professores, 
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e discentes, têm com alunos internacionais sejam americanos, seja português, força com que a 

instituição se movimente também e se desenvolva”. 

 Um último aspecto nesta categoria de cultura internacional integrada remete ao 

reposicionamento das IES do ponto de vista da sua comunicação de uma forma geral. Seja por 

meio das placas sinalizadoras do campus em mais de um idioma, na reformulação dos portais 

de internet para atender alunos de diferentes nacionalidades, ou mesmo na preocupação com a 

comunicação nas peças publicitárias da instituição. 

 Aspecto importante a considerar é que durante os depoimentos dos entrevistados 

constatou-se forte relação entre a consolidação da cultura internacional integrada o fato da 

IES definir a internacionalização como pilar estratégico, bem como a influência do 

relacionamento com as instituições ligadas à rede Acinnet. O aspecto cultural internalizado 

foi considerado por muitos o ponto central para o êxito do processo de internacionalização. 

 
3.3.4 Paridade entre IES parceiras 

 

 As IES pertencentes à rede Acinnet tem muitas características em comum. Importante 

neste momento deixar claro o que este trabalho entende pelo termo “paridade” entre 

instituições parceiras. Aqui o termo “paridade” tem o aspecto de relações entre semelhantes, 

sejam estas semelhanças tangíveis (estrutura, porte, número de alunos, geográfica, oferta de 

cursos, nível de pesquisa, etc.), ou intangíveis (princípios, valores, crenças, estilo de 

governança, posicionamento estratégico, etc.).  

Embora não esteja expressamente escrito em seu estatuto estes são alguns dos 

atributos que aproximam estas IES parceiras conforme levantado pela análise dos dados da 

pesquisa.  

 O que, a princípio, pode parecer apenas alguma coincidência circunstancial, é relatado 

por praticamente todos os entrevistados como sendo um dos principais fatores de sucesso do 

processo de internacionalização. Em alguns casos (M1, M2, M4 e M8) chegaram a relatar que 

a não observância deste fator foi causa de insucesso de programas de internacionalização no 

passado. Vários são os relatos que as IES colecionavam convênios que nunca saíam do papel, 

em função da disparidade de portes e interesses entre as instituições parceiras. Por exemplo, 

E1 é enfático ao afirmar que “eu não quero uma universidade parceira com 60.000 alunos e 

que não conseguimos falar nem com o reitor!”. 

 Esta paridade resulta em algo fundamental no estabelecimento de parcerias 

institucionais: a confiança. Quanto maior a confiança entre as organizações, bem como entre 
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as pessoas que as dirigem, maior a chance de êxito na parceria. Quem exemplifica isso é o 

entrevistado E15 quando diz que “um dos motivos que nos levou a aderir à Acinnet foi a 

confiança, houve uma empatia muito grande com os membros e isso foi muito importante 

para nós”. E1 concorda dizendo que “é uma questão de confiança, nos parceiros, nas 

universidades que você está trabalhando”. Por outro lado, E5 lembra que esta confiança é 

mais pessoal do que institucional e que “ficou um contato muito forte pessoal entre os 

representantes das instituições, que é um desafio a ser vencido”. 

 Esta característica de proximidade que vem da paridade é bem discutida por E11 que 

diz que “quando se criou a Acinnet, nos deu uma grande oportunidade de ver o mundo e 

conhecer amigos. Eu pessoalmente em 2015 vi muito afeto nas pessoas, conheci uma nova 

cultura que mudou minha mentalidade. Vi uma cidade pequena, mas com pessoas muito 

acolhedoras, com profissionais muito humanos que antes de serem grandes profissionais, são 

grandes pessoas. É nessa linha que vou trabalhando na relação da universidade 

empreendedora”. 

 Sobre a concepção da rede Acinnet, E2 destaca que é preciso “ter parceiros 

estratégicos que possam lhe ajudar a alcançar seus objetivos específicos, e a rede Acinnet 

nasceu, justamente de universidades parceiras que prezam pela cooperação ativa e pelo 

desenvolvimento da internacionalização a nível global, e são, universidades que possuem 

características semelhantes que se completam na prática da educação superior internacional”. 

 O entrevistado ainda complementa dizendo que “o interessante é que a rede foi criada 

por instituições que possuem o mesmo tamanho, quantidade semelhante de alunos e interesses 

em comum. Dificilmente em outra rede a agilidade na tomada de decisões seria a mesma que 

na Acinnet”. E5 também enfatiza este lado quando diz que “nós identificamos instituições 

próximas, com características parecidas, e a ideia foi que a rede desse uma liberdade maior, 

como se ela fosse um atestado de que todos poderiam cooperar entre si”. O entrevistado E1 

completa dizendo que “queríamos criar uma rede com reciprocidade e que tivéssemos o 

mesmo tipo de pensamento e porte”, falando sobre a filosofia que subsidiou a criação da 

Acinnet. 

 Nesta mesma direção, E3 ressalta que “as instituições de ensino quando falam em 

internacionalizar, pensam só em universidades grandes como MIT e Stanford, por exemplo. E 

esquecem que existem universidades do interior dos outros países do mesmo tamanho nosso. 

Quem é nossa instituição para um MIT? O MIT pode não enxergar como um potencial 

parceiro e pode não ter interesse em fechar convênios de mobilidade acadêmica conosco”. 
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 Sobre a escolha pela Acinnet, E14 lembra que “o critério que usamos é a sinergia entre 

as instituições. Você não tem tempo de chegar a todos, e começa a selecionar os parceiros que 

mais possam elaborar projetos com você e aí é muito importante rever a capacidade em 

escolher esse em detrimento daquele, correndo o risco de ficarmos num limbo”. E4 completa 

que “sendo certo que não é fácil trabalhar em rede com diferentes objetivos de cada 

instituição, mas quando os interesses são comuns isso facilita muito”. E3 complementa 

dizendo que “a ideia central de fechar parcerias com instituições do mesmo tamanho e origem 

fez com que a rede desse certo”. 

 Sobre como esta paridade auxilia nos programas de internacionalização, E10 declara 

que “o intercambio institucional que existe entre as universidades membros da Acinnet, bem 

como a proximidade entre elas, ajuda neste processo” (internacionalização). Para E7, “o porte 

das instituições é o maior acerto do conceito interno: trabalhar com quem é do seu tamanho, 

que se pareça com você na forma de ver as coisas, que tenha valores próximos”. Já E8 diz que 

“buscar parceiros com estrutura e formatos semelhantes, facilita e as aproximam para projetos 

e contatos, principalmente usufruindo da rede de colaboração que cada uma possui”. E9 

valoriza a participação na tomada de decisão da rede quando diz que “um dos aspectos da 

exitosa gestão da rede Acinnet é que quase sempre participamos de projetos no qual temos um 

poder de decisão e isso é muito produtivo”. Enfim, E12 também entende da mesma forma e 

afirma que “temos que ter muitos parceiros que sejam focados na mesma linha de ação, na 

mesma linha de trabalho de nossa instituição”. 

 Outro interessante aspecto da paridade das instituições parceiras é que a característica 

da inovação também é comum e incentiva a busca por semelhantes. Vemos isso quando E9 

relata que “essa é uma das características de todas as instituições que compõe a rede Acinnet e 

acredito que tenha que existir um sistema de gestão inovador. Não se pode apelar para 

programas inovadores, com sistemas de formação inovadores e a universidade não ser 

inovadora”. 

 Sobre as afinidades acadêmicas, E5 lembra que “procuramos também instituições com 

forte tendência para pesquisa e torna isso simétrico, do contrário nós não poderíamos cooperar 

de igual para igual. Então são processos em alguns estágios mais avançados e outros menos, 

mas que não estão tão distantes”. Completa que “não existe nenhum parceiro que está nos top 

ten de publicação ou mesmo entre os 100”, referindo-se ao fato das IES terem o mesmo nível 

de publicação científica. 

 Já sobre os aspectos regionais e geográficos, E5 também faz questão de enfatizar que 

“essa proximidade de aspecto regional, são instituições que não estão nas grandes capitais, 
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pelo menos no momento inicial. Então estas são as principais características, cidades do 

interior e uma rede de iguais que facilita muito esse processo todo”. 

 

3.3.5 Reciprocidade nas parcerias 

 

Além da paridade nas parcerias institucionais, um outro aspecto também relevante dos 

achados desta pesquisa, diz respeito ao aspecto da reciprocidade. Reciprocidade aqui é 

entendida como um acordo de igualdade de condições nas relações contratuais estabelecidas 

entre duas ou mais IES. Por um simples exemplo, se uma IES local oferece hospedagem para 

receber um professor visitante de outra IES estrangeira, contratualmente a IES estrangeira 

também deve oferecer hospedagem de igual condição para a IES local. 

Questões relacionadas à colaboração administrativa e científica, concessão de bolsas 

de estudos, viabilização de auxílios de hospedagem, alimentação e estágio nos programas de 

mobilidade, são alguns dos exemplos onde a reciprocidade colabora sobremaneira no 

processo de internacionalização. 

 Verificou-se por meio da observação direta, análise dos documentos como editais de 

programas de mobilidade, além das entrevistas que um importante instrumento do processo de 

internacionalização das IES pertencentes a Acinnet está nos benefícios recíprocos oferecidos 

nestes programas. O “pacote” de benefícios mais comum envolvendo a mobilidade discente, 

por exemplo, está representado no Quadro 8.  

 
Quadro 8 - Benefícios de reciprocidade 

Tipo Concedente Benefício 

Isenção IES origem Isenção total de mensalidades durante o período da 
mobilidade 

Bolsa de estudos IES destino 100% de bolsa 

Hospedagem IES destino Hospedagem gratuita em hotel ou acomodação 
estudantil 

Traslado IES destino Serviço gratuito de traslado de ida e volta do 
aeroporto até o local da hospedagem 

Estágio IES destino 
Concessão de estágio remunerado (US$ 200 em 
média) na própria IES de destino ou nos parceiros 
empresariais. 

Alimentação IES destino Nos casos onde a própria IES de destino assume o 
estágio, o almoço está incluso 

Seguro IES destino Seguro saúde e de acidentes pessoais durante o 
período de estadia 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Percebe-se pela relação de benefícios que a grande maioria deles é concedida pela IES 

de destino (bolsa de estudos, hospedagem, traslado, estágio remunerado, alimentação e seguro 

saúde). A IES de origem normalmente concede a isenção das mensalidades ao aluno em 

mobilidade como forma de incentivo ao programa. Em uma rápida análise, podemos inferir 

que, quando este pacote completo de benefícios é concedido, resta ao aluno em mobilidade 

arcar, basicamente, com a passagem aérea e custos pessoais durante a estada em outro país. 

 Estes benefícios combinados foram notados quando da mobilidade discente. Para a 

mobilidade docente e administrativa, continua valendo os benefícios de hospedagem, traslado 

e alimentação, não fazendo sentido as isenções, bolsas de estudo e estágio remunerado. Um 

benefício que aparece neste tipo de mobilidade é a licença remunerada durante o período. 

Portanto, o professor ou funcionário administrativo que embarca em um programa de 

internacionalização dentro da rede parceira destas IES empreendedoras, continuam recebendo 

seus salários normalmente.  

 Uma vez conhecido os principais benefícios, interessa a esta discussão que eles são 

recíprocos. Importante ressaltar que não há exigência de que a IES conceda todos eles 

combinados em todos os programas de mobilidade, mas há sim exigência de que, uma vez 

acordado por duas ou mais instituições, eles sejam recíprocos. Analisando do ponto de vista 

do empreendedorismo, esta estratégia de reciprocidade é muito bem vinda tendo em vista que 

garante igualdade de condições de renúncia financeira, além de uma redução de custo. A 

igualdade de condições ajuda na previsibilidade do orçamento, garantido os objetivos 

estratégicos de internacionalização. E a redução de custo na medida em que a negociação 

(hospedagem, traslado, alimentação) é feita com fornecedores locais e não internacionais.  

 Durante as entrevistas foi possível perceber a importância dada ao tema da 

reciprocidade, até mesmo delegando a ela a origem da Acinnet. Por exemplo, E1 afirma que 

“a rede nasceu da reciprocidade, para que universidades possam ser reciprocas à mobilidade”. 

Para E2, “a reciprocidade é o maior incentivo da rede Acinnet. A rede trabalha com a 

reciprocidade entre as universidades membros. Os alunos não pagam sua mensalidade na 

universidade de origem e nem na de destino, na maioria das vezes contam com alojamento 

gratuito e ainda com estágio remunerado”. 

 A reciprocidade também é vista como fator determinante o número de alunos em 

mobilidade. Para E7, “com certeza os benefícios de estudos, moradia, alimentação, estágio 

impactam no número de intercambistas”. E6 concorda dizendo que “para atrair mais nós 

vamos oferecer alojamento e vamos oferecer uma ajuda de custo no estágio”. E13 concorda 
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quando diz que “a possibilidade das bolsas, da hospedagem e dos estágios funciona super bem 

para nossos alunos”. 

 Outros ainda relacionam a reciprocidade como forma de fomentar a colaboração da 

rede. Para E14, “a vantagem de uma rede é sempre a partilha do conhecimento, partilha dos 

contatos, etc. e ao mesmo tempo otimização dos recursos. Essa é fundamentalmente a razão 

de ser de uma rede, ainda mais com oferta de benefícios aos alunos que são compensados em 

ambas as instituições”. 

 Outro ponto levantado faz referencia a quanto estes benefícios ajudam tendo em vista 

o perfil de estudante das IES pertencentes à Acinnet. E5 destaca que “a oferta de alojamento e 

de estágio por algumas instituições é um fator de decisão, visto que a maioria dos alunos 

pertence à classe trabalhadora e carece de condições financeiras. Além disso, a universidade 

libera a mensalidade enquanto o aluno está fora, mas o compromisso continua quando ele 

volta”. 

 Neste mesmo sentido, E9 ainda propõe inclusive um aumento do pacote de benefícios 

tendo em vista a condição econômica dos alunos quando relata que eles “olham se vai ter 

alimentação, hospedagem, quais serão os tipos de gastos e nesse sentido nós temos que ser 

muito realistas, não somente o que vão aprender, mas também como vão sobreviver, por isso 

eu acredito que quanto mais possibilidades colocamos nas mãos dos estudantes no critério 

econômico, também conseguiremos obter mais êxitos. Nossos estudantes tem que pagar suas 

próprias passagens, isso nós também poderíamos solucionar e acredito que assim vamos ter 

muito mais êxito”. 

 Para outros a reciprocidade também ajuda para a troca de experiência e o 

fortalecimento das relações. O entrevistado E11 destaca uma experiência de alunos brasileiros 

relatando que “essa é uma experiência muito linda dos estudantes que vieram do Brasil; 

Dilan, Beatriz, Mariane, que tenho depoimentos deles que você pode encontrar no site que 

diz: “quando eu voltar ao Brasil, vou abrir o meu próprio empreendimento”, porque aqui a 

todo tempo falamos sobre empreendimento, mas agora estamos falando de um tema 

internacional ou seja, de pessoas de fora, por isso este congresso e a Acinnet serve para 

intercambiar com reciprocidade que não somente nós somos empreendedores”. 

 Importante destacar que, juntamente com a questão da paridade entre as IES parceiras, 

a reciprocidade foi considerada como elemento de grande importância na consolidação da 

cultura de internacionalização integrada. Quanto maior o desenvolvimento destas parcerias, 

maior o envolvimento da IES no processo de internacionalização. 
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3.3.6 Aproximação com a indústria 

 

A sexta e última parte ficou reservada para a categoria que mais conversa com a 

literatura da universidade empreendedora: a aproximação com a indústria. Da mesma foram 

que categorias anteriores, esta guarda relação direta com um dos elementos essenciais 

(periferia expandida de desenvolvimento) presente no modelo de Clark (1998). O autor 

descreve este elemento quando retrata que uma universidade empreendedora é aquela que se 

envolve com centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas, joint ventures com a 

indústria, spin-offs, programas de educação e treinamento personalizados para parceiros da 

indústria, dentre outras atividades. 

Esta proximidade entre IES e a indústria extrapolaram o nível de oferecimento de 

capacitações e treinamento, ou mesmo alguns programas de P&D de uma para outra. Nesta 

pesquisa, foi possível perceber que as IES aproximam-se da indústria para a formação de 

conselhos empresariais internacionais, por exemplo, proporcionando de um lado fomento de 

negócios, e de, outras oportunidades de fortalecimento do processo de internacionalização das 

IES. 

 Durante a coleta de dados, apurou-se que a aproximação com a indústria por meio dos 

conselhos empresariais permitiu que, para além da oferta de treinamentos corporativos e 

desenvolvimento de pesquisa, as IES puderam contar com as empresas para oferecimento de 

estágios aos alunos intercambistas, abertura para práticas empreendedoras dos alunos dentro 

das organizações, proposição de resolução de problemas da indústria pelos alunos e 

professores, além do início de uma alternativa de financiamento dos projetos de 

internacionalização. 

 Inicialmente faz-se necessário um esclarecimento do conceito e atividades do 

Conselho Empresarial. E1 afirmou que “Se criamos uma rede internacional de universidades, 

por que não também criarmos uma rede internacional de empresários”. A ideia central é que 

cada IES associada da Acinnet constitua o seu próprio conselho empresarial8 vinculado à 

própria universidade local. São convidados as empresas mais representativas da região de 

atuação da IES, bem como o poder público local (prefeito) para encontros periódicos, via de 

regra com espaços de 45 dias entre um encontro e outro. O convite sempre é destinado ao 

principal dirigente da empresa, de forma a garantir o poder de decisão nos momentos em que 

for necessário.  

                                                         
8 O Conselho Empresarial do Sul de Minas Gerais pode ser acessado em www.cesulminas.com.br 
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 Os encontros acontecem sempre na sede da IES anfitriã durante um almoço oferecido 

aos executivos. A reunião tem duração média de duas horas e, enquanto o almoço é servido, 

os convidados são brindados com palestras de renomados especialistas de diferentes áreas de 

atuação. O momento do encontro é pontual e, por meio de plataformas digitais, o conselho 

tem contato constante para o desenvolvimento os projetos. 

 Além da difusão de conhecimento por meio da discussão com especialistas durante os 

encontros presenciais, o conselho é ponte para a aproximação da IES com a indústria para a 

oferta de estágio para os alunos intercambistas, para promover rodada de negócios entre as 

empresas intra e inter-conselhos, para promover P&D e ainda criar formas alternativas de 

faturamento para as IES. 

 Sobre os estágios para intercambistas, E6 destaca que “agora com o conselho 

empresarial, nós estamos conseguindo alocar os alunos estrangeiros nessas empresas, 

diminuindo os nossos custos e dando a chance de ele trabalhar na área dele”. E7 acredita que 

“se estreitar as relações com os RHs, com certeza os intercambistas brasileiros e estrangeiros 

conseguem vagas nas empresas, visto que as empresas buscam por essas pessoas e acabam 

não encontrando”. E complementa que “quanto mais nós tivermos disponibilidade de aluno e 

mostrarmos para os RHs dessas empresas que eles estão aqui prontos para realizar essas 

atividades nas empresas, melhor vai ser” (E7).  

O entrevistado E1 chama a atenção para outras atividades envolvendo os estagiários 

quando afirma que “hoje tem muitas empresas que já absorvem esse aluno que chega como 

estagiário, tem outras empresas que já começam a fazer programas com alunos visando 

viagens internacionais”. E3 diz que “têm empresas da região participante do conselho 

empresarial que estão abrindo oportunidades de estágio para os alunos de outros países”. E4 

ainda conclui que “se criarmos esses Conselhos ativos e conseguirmos que eles e as 

universidades sintam que pode haver uma fusão entre o mundo de trabalho e o mundo 

universitário, onde todos desenvolvam uma relação de ganhos, seja intelectual, acadêmico e 

científico, acho isso extremamente interessante. Hoje várias ações nossas as empresas já 

começam a absorver dos alunos estrangeiros”. 

Sobre as rodadas de negócio, E5 destaca que “estamos acompanhando a criação do 

conselho empresário em dois países, eu acho que vai ser muito tranquilo que isso de fato 

aconteça, que as empresas daqui estabeleçam relação direta ou com empresas ou com 

universidades de lá. Alguns querem se aproximar de outras empresas não necessariamente 

para mercado, mas para tecnologia, para benchmarking e essa é uma demanda já pronta, já 

instantânea. Se nós possibilitarmos isso, já demanda para isso”. 
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De forma concreta alguns resultados do conselho empresarial são relatados pelos 

entrevistados. “Tivemos casos de empresas de nosso conselho indo para o Paraguai e a gente 

acionando, por exemplo, a Universidade de lá. O mesmo aconteceu em Portugal. Eu preciso 

de um representante comercial no Chile, e daí nós fizemos a aproximação via rede” (E5). 

Outro afirma que “As empresas também buscam soluções aqui dentro. Porque a universidade 

está buscando a solução de problemas em outras culturas. E as empresas também enxergam a 

rede como uma grande oportunidade de fazer negócio” (E4). Ainda que “no último conselho, 

por exemplo, eu vi que grandes negócios estão saindo do papel e estão saindo por iniciativa 

do conselho. Está sendo criada uma linha aérea de carga no aeroporto da cidade. Isso foi 

plantado no conselho” (E3). Para E13, “trabalhamos em parceria com as empresas em vários 

aspectos, mas com a Acinnet criamos o nosso Conselho Empresarial. Isso tem nos ajudado 

muito na internacionalização e nos nossos negócios com as empresas”. 

Outras importantes contribuições advindas das entrevistas em relação à importância da 

aproximação com a indústria e o impacto positivo no processo de internacionalização podem 

ser constatadas nas falas de E15: “O instituto na nossa região foi o instituto que abarcou essa 

finalidade de poder ser o interlocutor, o que ajuda por um lado a conhecer bem a região e a 

termos relações privilegiadas com os empresários, autarquias, forças vivas da região, mas 

também nos ajuda a sermos formadores das próprias pessoas”. E14 destaca que “você entra 

num projeto com aquela empresa, desenvolve um produto e vai ser comercializado em todo o 

mundo, e você está integrado. Nesse aspecto pode ser também um caminho”.  

Para E10 “nosso vínculo em geral com as instituições e com as empresas 

consideramos como um elemento diferencial em nossa faculdade, porque nos permite, além 

de ajudar a solucionar problemas dessa comunidade empresarial, nos ajuda a vincular nossos 

alunos com essa comunidade e surgem outros serviços diretos aos alunos que são muito bem 

vistos por eles, como o serviço de suporte e assistência, com uma bolsa de trabalho bem ágil e 

que não existiria se não tivéssemos vínculos com a comunidade empresarial”. 

Para E11 “O primeiro conselho empresarial de Cochabamba será vinculado com a 

Ucatec. Esse é o desafio, porque a universidade tem um grande pilar que é a vinculação com a 

sociedade. Trabalhamos com as empresas através dos estágios, mas necessitamos criar um 

conselho empresarial acadêmico com eles”. Outros relatam o interesse com algumas 

preocupações: “Nós estamos muito interessados em formar o conselho empresarial proposto 

pela rede, só que temos um contexto muito diferente. Estamos analisando porque nossa cidade 

não tem grande empresários mas sim mercados mais pequenos, e ainda não sei como 

interessá-los” (E9). 
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E5 resume a interlocução entre os conselhos empresariais e o processo de 

internacionalização: “eu acho que as criações dos dois processos (conselho empresarial e 

internacionalização) não foram deliberadas para que eles se aproximassem em algum 

momento, mas quando se percebeu o potencial das duas ações, acreditou-se que a junção dos 

dois projetos tem efeito multiplicador, principalmente se as outras IES também fizessem a 

mesma coisa”. 

Sobre o aspecto da criação de receita de faturamento alternativa, foi levantado no 

planejamento estratégico de M1, que o direcionamento dos recursos oriundos de negócios 

intermediados ou facilitados pelos conselhos empresariais seriam feitos para os projetos de 

internacionalização da IES. A ideia é passar a cobrar um pequeno percentual sobre as 

transações efetuadas entre as indústrias do conselho, bem como a comercialização de serviços 

de ensino, pesquisa e desenvolvimento pela IES para estas empresas. Este modelo 

possibilitaria uma fonte alternativa de recursos para financiar os projetos de 

internacionalização da IES empreendedora. 

Considerado um dos principais temas da caracterização de uma universidade como 

sendo empreendedora, a aproximação com a indústria também desempenha semelhante papel 

no processo de internacionalização das universidades empreendedoras conforme análise dos 

depoimentos dos entrevistados. Percebeu-se que ela atua como importante moderadora da 

cultura de internacionalização que, por sua vez, impacta diretamente o processo de 

internacionalização. 

 

3.3.7 Combinação dos resultados da pesquisa 

 

Uma vez abordados os seis elementos do processo de internacionalização da 

universidade empreendedora, com base na análise dos dados extraídos desta pesquisa, 

apresenta-se, nesta seção, a relação destes elementos com suas devidas conceituações, 

evidências e sua origem na fundamentação teórica, eventualmente existente (Quadro 9). 

A partir deste resumo avançamos para as discussões e implicações do resultado desta 

pesquisa com as conclusões desta tese respondendo aos objetivos e questões de pesquisa, as 

implicações teóricas e práticas, bem como as limitações deste trabalho. 
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Quadro 9 - Elementos essenciais do processo de internacionalização da universidade empreendedora 
Elemento Conceito Evidências Fundamentação 

Pilar Estratégico 

Decisão da IES de estabelecer 
a política de 

internacionalização como um 
dos pilares estratégicos da 

instituição, com seus devidos 
desdobramentos em políticas 
orçamentárias, de marketing e 

de pessoal. 

- Plano estratégico para RI; 
- Staff de RI em posição 
estratégica; 
- Orçamento exclusivo para RI; 
- Estratégia de marketing 
internacional. 

(de Wit, 1999; Knight, 
2004; Altbach & Knight, 
2007) 

Capacidade 
Empreendedora 

Conjunto de habilidades do(s) 
dirigente(s) da IES baseado na 
aprendizagem contínua de sua 

vivência experiencial que 
permite, por meio de 

relacionamentos e 
assertividade das decisões, 
dirimir riscos e promover 

avanços institucionais. 

- Vontade política do dirigente 
para internacionalização; 
- Habilidade empreendedora do 
dirigente; 
- Capacidade de explorar 
contingências. 

adaptado de Schweizer, R., 
Vahlne, JE. & Johanson, J. 
(2010). 

Cultura 
Internacional 
Integrada 

Conjunto de princípios, 
crenças e valores que 

demonstrem a integração das 
políticas de 

internacionalização em todos 
os níveis e setores de atuação 

da IES. 

- Programas de incentivo à 
mobilidade internacional; 
- Internacionalização em casa 
(IaH); 
- Oferta de disciplinas em inglês; 
Dupla Titulação; 
- Comunicação institucional em 
outras línguas 

adaptado de Clark (1998) 

Paridade de IES 
parceiras 

Conjunto de características e 
aspectos semelhantes, 

tangíveis (porte, estrutura, 
cursos) ou intangíveis 
(princípios, valores, 

governança), de duas ou mais 
IES que se relacionam entre si. 

- Porte institucional (número de 
alunos, cursos); 
- Estilo de governança 
semelhantes; 
- Posicionamento geográfico 
semelhante; 
- Crenças, princípios e valores 
similares. 

Achados desta tese 

Reciprocidade 
nas parcerias 

Acordo de igualdade de 
condições nas relações 

contratuais estabelecidas entre 
duas ou mais IES parceiras. 

- Premissa de reciprocidade para 
fazer parte de rede; 
- Oferta de benefícios recíprocos 
entre IES parceiras; 
- Concessão de vantagens em 
mobilidade internacional. 

Achados desta tese 

Aproximação 
com a indústria 

Estratégia de relacionamento 
da IES com as empresas com 
objetivo de criar ambiente de 

desenvolvimento da política de 
internacionalização. 

- Projetos de P&D; 
- Programas de treinamento; 
- Formação de Conselho 
Empresarial; 
- Estágio para intercambista. 

adaptado de Clark (1998) 

Fonte: elaborado pelo autor
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4 DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES 
 

Foram apresentadas, até o momento, a questão de pesquisa, a fundamentação teórica 

seguida da metodologia adotada neste trabalho. Posteriormente, foram descritos os casos 

estudados e efetuou-se a análise dos dados coletados dos mesmos. Neste capítulo serão 

apresentadas as conclusões desta pesquisa, iniciando-se pela revisão do objetivo, bem como 

da questão de pesquisa. Em seguida foi proposto o modelo conceitual de análise do processo 

de internacionalização da universidade empreendedora, bem como as proposições oriundas do 

modelo.  

Na sequência, apresentam-se a revisão dos objetivos secundários deste trabalho, 

seguido pelas implicações teóricas e práticas da presente tese, suas limitações e algumas 

sugestões para pesquisas futuras. 

 

4.1 Revisando a questão de pesquisa 

 
 Esta pesquisa teve o objetivo de propor um modelo conceitual para análise do 

processo de internacionalização de uma universidade empreendedora. Para este fim, 

procurou-se responder a seguinte questão de pesquisa: quais os elementos essenciais do 

processo de internacionalização de uma universidade empreendedora?  

De forma objetiva, os elementos essenciais do processo de internacionalização da 

universidade empreendedora são: o (1) pilar estratégico, a (2) capacidade empreendedora, a 

(3) cultura internacional integrada, a (4) paridade da IES parceiras, a (5) reciprocidade na 

parceria e a (6) aproximação com a indústria. Estes elementos foram extraídos das evidências 

encontradas durante a triangulação dos dados desta tese e consolidados para fins de 

modelagem em dois grupos: elementos internos e elementos externos (Figura 3). 

 



98 
 

 

Figura 3 - Elementos internos e externos do processo de internacionalização 

   
Fonte: elaborado pelo autor 
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Cultura Internacional 
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• Plano estratégico para RI; 
• Staff de RI em posição estratégica; 
• Orçamento exclusivo para RI; 
• Estratégia de marketing internacional. 

• Vontade política do dirigente para 
internacionalização; 

• Habilidade empreendedora do dirigente; 
• Capacidade de explorar contingências. 

• Programas de incentivo à mobilidade internacional; 
• Internacionalização em casa (IaH); 
• Oferta de disciplinas em inglês; Dupla Titulação; 
• Comunicação  institucional em outras línguas. 

• Porte institucional (número de alunos, cursos); 
• Estilo de governança semelhantes; 
• Posicionamento geográfico semelhante; 
• Crenças, princípios e valores similares. 

• Premissa de reciprocidade para fazer parte de rede; 
• Oferta de benefícios recíprocos entre IES parceiras; 
• Concessão de vantagens em mobilidade 

internacional. 

• Projetos de P&D; 
• Programas de treinamento; 
• Formação de Conselho Empresarial; 
• Estágio para intercambista. 

Elementos 
Internos 
 (IES) 

Elementos 
Externos 

(mercado) 

Evidências Elementos de Internacionalização Elementos agregados 
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 O diagrama apresenta, num primeiro plano, as evidências extraídas das diferentes 

técnicas de coleta de dados, estas consolidadas num segundo plano por meio dos seis 

diferentes elementos do processo de internacionalização, seguido da agregação destes 

elementos em internos e externos. 

 Os elementos internos (pilar estratégico, capacidade empreendedora, cultura 

internacional integrada) são aqueles caracterizados por decisões, práticas e estratégias da 

própria IES e que dependem apenas dela. Já os elementos externos envolvem relacionamento 

com outras IES (paridade e reciprocidade nas redes de cooperação) ou com as indústrias 

(aproximação com a indústria) 

 Com esta categorização, atinge-se o objetivo desta tese com a proposição do modelo 

conceitual para análise do processo de internacionalização da universidade empreendedora 

(Figura 4). 

 
Figura 4 - Modelo conceitual para análise do processo de internacionalização de uma universidade 

empreendedora 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 De forma a permitir a verificação por trabalhos futuros, foram feitas cinco 

proposições, todas extraídas da análise dos dados que consolidaram os seis elementos 

essenciais do processo de internacionalização de uma universidade empreendedora. Estas 

proposições embasam o modelo conceitual (Figura 4) e podem ser resumidas no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Proposições de pesquisa 
Proposição Descrição 

P1 Quanto maior a capacidade empreendedora do(s) dirigente(s) da IES, maior a 
relevância da internacionalização como pilar estratégico. 

P2 
A internalização de uma cultura de internacionalização integrada nos diferentes 
níveis da IES depende da caracterização do projeto de internacionalização como 
pilar estratégico institucional. 

P3 
Uma cultura internacional integrada é moderada pelos programas e atividades de 
internacionalização realizadas no âmbito de redes de cooperação entres IES com 
paridade estratégica e reciprocidade no relacionamento.  

P4 

A internacionalização de uma universidade empreendedora é moderada pela 
aproximação da IES com a indústria consolidando a cultura de 
internacionalização integrada ao aspecto empreendedor. Quanto maior a 
aproximação com a indústria, mais a cultura internacional se integra, e mais 
próximo a IES se encontra do processo de internacionalização de uma 
universidade empreendedora. 

P5 

O processo de internacionalização da universidade empreendedora depende da 
consolidação de uma cultura interna integrada de internacionalização. Quanto 
maior a consolidação da cultura internacional na IES, mais robusto é o processo 
de internacionalização da universidade empreendedora. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O modelo (Figura 5) pressupõe que a capacidade empreendedora do(s) dirigente(s) da 

IES é elemento essencial para a decisão de que a internacionalização seja um pilar estratégico 

da instituição (P1). Sendo pilar estratégico, toda a IES se movimenta para viabilizar a 

internacionalização consolidando uma cultura interna de internacionalização integrada nos 

seus diferentes níveis (P2). Esta cultura internacional é moderada por programas de 

mobilidade e ações de internacionalização construídas no âmbito de redes de cooperação 

entres IES com paridade estratégica e reciprocidade no relacionamento (P3). A aproximação 

com a indústria fortalece a integração entre o ambiente interno (IES) e externo (mercado) 

moderando a cultura de internacionalização para uma característica empreendedora (P4). Uma 

vez que a cultura de internacionalização esteja completamente integrada nos diferentes níveis 

e setores da IES e moderada pela aproximação com a indústria, consolida-se o elemento 

central para viabilizar a internacionalização da universidade empreendedora (P5). 

A primeira proposição (P1) reflete a relação entre dois elementos internos à IES, a 

“capacidade empreendedora” e o “pilar estratégico”. Percebeu-se durante as entrevistas a forte 

relação entre os dois elementos, muitas vezes representado pela expressão “vontade política”. 

Quando os entrevistados se referiam à capacidade empreendedora falavam em “vontade 
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política dos dirigentes” e quando se referiam ao pilar estratégico a expressão era “vontade 

política da IES”.  

A P1 propõe que a definição da internacionalização enquanto pilar estratégico da IES 

depende da capacidade empreendedora do(s) dirigente(s), ou seja, quanto maior a capacidade 

empreendedora, maior a relevância estratégica da internacionalização. 

A segunda proposição (P2) faz menção à relação entre os elementos internos “pilar 

estratégico” e “cultura internacional integrada”. Na análise dos dados da pesquisa percebeu-se 

que a força de uma cultura de internacionalização, enraizada na IES, dependeria do quão 

estratégico fosse considerada a internacionalização para a instituição. 

 Os resultados apontaram que a internalização de uma cultura internacional na IES 

mediante adoção e incentivo a programas de mobilidade, projetos de internacionalização em 

casa (IaH) e comunicação interna em diferentes idiomas foi impactada diretamente pelo 

compromisso institucional de considerar a internacionalização como pilar estratégico da 

instituição. 

A terceira proposição (P3) relacionou os primeiros elementos externos ligados à rede 

de cooperação, “paridade entre IES parceiras” e “reciprocidade na parceria”. A ideia de 

moderação aconteceu quando detectou-se na pesquisa que o nível de consolidação da cultura 

internacional estava moderada pelos programas e atividades de internacionalização 

proporcionadas pela rede de cooperação. Importante aqui recordar sobre os resultados da 

pesquisa que relataram que a paridade entre as IES de uma rede, bem como a abertura para a 

reciprocidade nos programas de mobilidade, favorecem as ações internacionais, as quais, 

consequentemente internalizam ainda mais a cultura de internacionalização. 

 A quarta proposição (P4) modera a internacionalização da universidade 

empreendedora à partir de segundo elemento externo do modelo conceitual, a aproximação 

com a indústria. Esta moderação acontece no sentido que, dado que a aproximação com a 

indústria é elemento central da caracterização de uma universidade como empreendedora 

(Clark, 1998), o processo de internacionalização da mesma é moderada pela estratégia desta 

aproximação. 

Durante vários relatos dos entrevistados, o grande diferencial destacado de todo o 

processo de internacionalização, envolveu a gestão dos conselhos empresariais, estratégia 

considerada fundamental para que o projeto de internacionalização destas IES ocorresse. 

Quando esta aproximação com a indústria é relevante, a cultura interna internacional se 

fortalece para viabilizar a internacionalização da universidade empreendedora. 
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 A quinta e última preposição (P5) relaciona o elemento interno da “cultura 

internacional integrada” com o próprio processo de internacionalização da universidade 

empreendedora. Várias foram as evidências coletadas que relacionaram fortemente o processo 

global de internacionalização da IES com a consolidação de uma cultura que favoreça este 

processo. Quando a instituição “respira” internacionalização, todas as ações passam a ser 

pensadas sobre este prisma e o resultado é a efetividade do processo. 

 Neste sentido, a proposição enfatiza que o processo de internacionalização da 

universidade empreendedora depende da consolidação de uma cultura interna integrada de 

internacionalização. Quanto maior a consolidação da cultura internacional na IES, mais 

robusto é o processo de internacionalização da universidade empreendedora. 

 Desta forma, ficou proposto o modelo conceitual para análise do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora (Figura 4). A partir dos seis 

elementos essenciais, cinco proposições foram elaboradas para futuras verificações. Esta 

modelagem originou-se das literaturas sobre universidade empreendedora, internacionalização 

de serviços, internacionalização do ensino superior, do empreendedorismo internacional, além 

dos achados desta pesquisa. 

 

4.2 Revisando os objetivos secundários 

 

Uma vez apresentado o modelo conceitual, objetivo principal desta tese, passou-se a 

revisar os quatro objetivos secundários apresentados na introdução deste trabalho: (1) 

entender a dinâmica do processo de internacionalização de uma universidade empreendedora 

e (2) quais as diferenças para o processo daquelas não empreendedoras. Buscou-se ainda (3) 

entender a participação da indústria no processo de internacionalização da universidade 

empreendedora e, por fim, (4) preencher uma eventual lacuna na literatura entre a teoria de 

universidade empreendedora e a teoria de internacionalização do ensino superior; 

 

4.2.1 Dinâmica do processo de internacionalização de uma universidade empreendedora 

  

O primeiro objetivo secundário procurava entender a dinâmica do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora. Esta dinâmica envolvendo os seis 

elementos essenciais, bem como as próprias IES e as indústrias pertencentes aos conselhos 

empresariais, pode ser ilustrado pelo diagrama da Figura 5. 
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Figura 5 - Diagrama da dinâmica dos elementos de internacionalização de uma universidade 
empreendedora 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Este diagrama representa dois conselhos empresariais de dois diferentes países, 

compostos, cada um deles, por uma IES e suas indústrias locais. As IES foram representadas 

com seus elementos essenciais interiores do processo de internacionalização: pilar estratégico, 

capacidade empreendedora e cultura internacional integrada. A reciprocidade foi representada 

pela seta central 6 ligando as duas instituições de ensino. Já o elemento paridade esteve 

representada pela seta 1, além das dimensões paritárias dos quadros das IES A e B. Por fim a 

aproximação com a indústria foi representada pelas setas 2 indicando o relacionamento entre 

as empresas e as IES. 

 Outros três movimentos também foram representados no diagrama. O primeiro 

movimento (seta 3) indicou a relação existente entre diferentes indústrias “A” e “n” no 

Conselho Empresarial 1 e “B” e “n” no Conselho Empresarial 2. Este relacionamento permite 

a realização de negócios, bem como troca de conhecimentos entre as empresas. A leitura que 

se faz é que quanto maior este relacionamento, mais a indústria quer fazer parte do conselho 

empresarial, por consequência aumenta a aproximação da IES com a indústria fortalecendo o 

projeto de internacionalização. 
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  O segundo movimento (seta 4) envolve o relacionamento entre os dois diferentes 

conselhos empresariais e demonstra a troca de informações, benchmarking e tecnologia 

existente entre eles. Este relacionamento acontece por meio de compartilhamento de 

informações, palestrantes e já encontra-se em andamento a organização de um congresso 

internacional dos conselhos empresariais dos diferentes países.  

Por fim, o terceiro movimento (seta 5) envolveu a rodada de negócios entre uma 

indústria “A” do Conselho Empresarial 1 e a Indústria “n” do Conselho Empresarial 2. Este 

fluxo demonstra a realização de negócios propriamente dito entre diferentes empresas de 

diferentes conselhos e países. A aproximação da IES com a indústria facilita esta viabilidade 

de negócios o que também favorece o projeto de internacionalização da universidade. 

 Este diagrama procurou demonstrar a dinâmica envolvendo os seis elementos 

essenciais do processo de internacionalização de uma universidade empreendedora de uma 

forma ilustrativa e que corresponde aos relatos analisados na coleta de dados desta pesquisa. 

  

4.2.2 Diferenças entre a internacionalização de IES empreendedora e não empreendedora 

 

O segundo objetivo secundário procurava entender em que aspectos o processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora difere daquela IES não 

empreendedora. Para atender este objetivo consolidou-se, no Quadro 11, como os elementos 

essenciais se apresentam na literatura existente sobre internacionalização de IES 

(independente se empreendedoras ou não) e os resultados desta pesquisa. 
 

Quadro 11 – Diferenças entre o processos de internacionalização, segundo perfil da IES para empreender 
Elemento essencial da 

internacionalização da IES 
empreendedora 

Internacionalização de IES (literatura 
existente) 

Internacionalização de IES Empreendedora                      
(resultados desta tese) 

Pilar Estratégico Assume pilar estratégico (de Wit, 1999; 
Knight, 2004; Altback & Knight, 2007) 

Avança no detalhamento das evidências que 
caracterizam o pilar estratégico no processo de 
internacionalização de IES empreendedoras. 

Capacidade Empreendedora Não há previsão 
Traz conceito da literatura de empreendedorismo 
internacional (Schweizer,  et al. 2010) aplicado à 

internacionalização das IES. 

Cultura Internacional 
Integrada Não há previsão 

Adapta conceito de cultura empreendedora 
integrada da literatura de universidade 

empreendedora (Clark, 1998) e aplica à 
internacionalização das IES 

 

Paridade de IES parceiras 

Assume importância das redes no 
processo (Knight, 2003; Luijten-Lub et 
al., 2005; Middlehurst & Woodfield, 

2007; Van der Wende, M., 2007). 
 
 

Avança na discussão de redes quando inclui a 
paridade entre IES parceiras como elemento 

essencial da internacionalização 
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Elemento essencial da 
internacionalização da IES 

empreendedora 

Internacionalização de IES (literatura 
existente) 

Internacionalização de IES Empreendedora                      
(resultados desta tese) 

Reciprocidade nas parcerias 

Assume importância das redes no 
processo (Knight, 2003; Luijten-Lub et 
al., 2005; Middlehurst & Woodfield, 

2007; Van der Wende, M., 2007). 

Avança na discussão de redes quando inclui a 
reciprocidade entre parcerias como elemento 

essencial da internacionalização 

Aproximação com a 
indústria Não há previsão 

Traz conceito da literatura de universidade 
empreendedora (Clark, 1998; Guerrero & Urbano, 

2010; Etzkowitz, H., 2003) e avança no 
detalhamento das evidência para o processo de 

internacionalização. 
Fonte: elaborado pelo autor 

  

O quadro evidencia que os elementos essenciais do pilar estratégico, paridade entre 

IES parceiras e a reciprocidade nas parcerias já tinham previsões na literatura sobre suas 

importâncias no processo de internacionalização das IES. No caso do pilar estratégico, esta 

previsão é clara quando se destacou a importância de considerar o processo de 

internacionalização como sendo estratégico dentro da IES. Entretanto, os resultados desta 

pesquisa avançam no sentido de detalhar as evidências de como esta decisão ocorre. 

 Em relação aos elementos ligados à rede de cooperação, existe também a previsão da 

importância destas redes no processo de internacionalização de uma IES e como elas 

potencializam este processo. Entretanto, os resultados deste trabalho avançaram nesta 

discussão quando elegeram a paridade e a reciprocidade como elementos essenciais do 

processo de internacionalização da universidade empreendedora. 

 Os outros elementos como a capacidade empreendedora, a cultura internacional 

integrada e a aproximação com a indústria não tinham previsão na literatura existente sobre 

internacionalização de IES. A capacidade empreendedora foi trazida da literatura de 

empreendedorismo internacional, a cultura internacional integrada foi adaptada do conceito 

de cultura empreendedora integrada da literatura de universidade empreendedora e, por fim, a 

aproximação da indústria também foi adaptada para os aspectos da internacionalização da 

também literatura de universidade empreendedora. 

 

4.2.3 Papel da indústria na internacionalização da universidade empreendedora 

 

 O terceiro objetivo secundário pretendia entender a participação da indústria no 

processo de internacionalização da universidade empreendedora. Esta participação envolve 

quatro diferentes dimensões: relacionamento, estágio, P&D e financeira consolidadas no 

Quadro 12.  

continuação 



106 
 

 

Quadro 12 - Papel da indústria na internacionalização da universidade 
Elemento essencial da 

internacionalização da IES 
empreendedora 

Dimensão Papel da indústria 

Aproximação com a indústria 

Relacionamento 
A indústria participa ativamente das ações da IES 
por meio dos conselhos empresariais reforçando a 

estratégia de internacionalização. 

Estágio A indústria oferece estágio aos alunos 
intercambistas. 

P&D 

A indústria incentiva programas de P&D com a 
participação de alunos intercambistas, professores 

convidados internacionais e realização de concursos 
de inovação. 

Financeira 

A indústria contrata serviços da IES (treinamento, 
consultoria, missões internacionais, etc.), por meio 
do conselho empresarial, aumentando sua fonte de 

receitas alternativas. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 O papel da indústria foi tratado como elemento essencial das universidades 

empreendedoras pelo trabalho seminal de Clark (1998), quando afirmou que para ser 

considerada uma universidade empreendedora, a IES precisava de uma “periferia expandida 

de desenvolvimento”. O que este trabalho se propôs, foi entender como esta questão seria 

tratada nos aspectos relacionados à internacionalização das universidades. Conforme os 

resultados da pesquisa, foram criadas estas quatro dimensões de análise para entender o papel 

da indústria na internacionalização das universidades empreendedoras. 

 

4.2.4 Eventual lacuna na teoria e implicações teóricas 

 

 O quarto e último objetivo secundário sugeriu a identificação de eventual lacuna entre 

a literatura de universidade empreendedora (Entrepreneurial University) e a de 

internacionalização do ensino superior (Internationalization of Higher Education). 

Aproveitou-se o atendimento deste objetivo para também tratar das implicações teóricas da 

tese nesta seção. 

 Durante todo o período de leitura sobre a literatura existente no campo da 

universidade empreendedora e da internacionalização do ensino superior, buscou-se uma 

correlação entre estes dois campos tão próximos. Esta correlação não foi constatada com 

clareza, com exceção de dois trabalhos recentes que chamaram a atenção para este fato 

(Minola et al., 2016; Guerrero et al., 2015). 

 O primeiro (Minola et al., 2016) buscou uma primeira aproximação das duas teorias 

no sentido de medir o efeito da internacionalização dos estudantes no progressivo 

engajamento em atividades empreendedoras. Os autores justificaram o trabalho no sentido de 
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colaborar com o preenchimento da lacuna na literatura entre universidade empreendedora e 

internacionalização do ensino superior. Depois de um estudo em 130 universidades europeias, 

o estudo indicou que a internacionalização impacta positivamente de forma direta 

(desenvolvimento pessoal do aluno) e indireta (aumento de mecanismos de estímulo ao 

empreendedorismo pela universidade). 

 Percebeu-se que o enfoque dado pelos autores foi no sentido do estímulo ao 

desenvolvimento do aluno e do aumento da discussão sobre o empreendedorismo pela 

universidade. Embora os autores enfatizem a lacuna da literatura, o viés da pesquisa buscou o 

empreendedorismo do estudante e não da IES. 

 Já o segundo trabalho (Guerrero et al., 2015) procurou medir o impacto que as 

universidades empreendedoras causam no desenvolvimento econômico (PIB) por meio das 

práticas de ensino, pesquisa e atividades de empreendedorismo. Neste estudo os autores 

comentam sobre a importância do aspecto da internacionalização do ensino superior e a 

necessidade de avançar no tema, mas restringem-se ao modelo de análise do impacto 

econômico.  

 A ponderação feita é que embora haja uma aproximação das literaturas mencionadas, 

o enfoque do estudo é no desenvolvimento econômico do país (Reino Unido) à partir da 

contribuição das universidades empreendedoras e citando a internacionalização como aspecto 

a ser considerado. Não há clara evidência das características do processo de 

internacionalização das universidades empreendedoras em particular. 

 Considerando o exposto em que poucos trabalhos (Minola et al., 2016; Gerrero et al., 

2015) consideram a aproximação das duas literaturas, entendeu-se que os resultados desta tese 

contribuem modestamente para o avanço neste sentido.  

 Esta contribuição ocorre quando, ao propor um modelo de análise do processo de 

internacionalização de uma universidade empreendedora, utilizou-se da literatura de 

internacionalização das IES existente (Altback & Knight, 2007; Knight, 2003; Knight, 2004; 

Luijten-Lub et al., 2005; Van der Wende, 2007; de Wit, 1999) para discutir como isso ocorre 

nas universidades empreendedoras (Clark, 1998; Etzkowitz, 2003; Guerrero & Urbano, 2010) 

agregando os aspectos do empreendedorismo internacional (Andersson, 2000; Oviatt & 

McDougall, 1994; Sarasvathy, 2001; Schweizer, Vahlne, & Johanson, 2010) dentro do 

contexto de negócios internacionais (Dunning, 1989; Edwards, 2001; Erramilli, 1991; 

Johanson &Vahlne, 2009). 

 Os seis elementos essenciais do processo de internacionalização das universidades 

empreendedoras surgem destas teorias combinadas conforme também já demonstrado no 
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Quadro 10. Por exemplo, o pilar estratégico, a paridade e a reciprocidade são admitidas, em 

parte, na literatura de internacionalização das IES e avançam nesta tese com auxílio da 

literatura da universidade empreendedora. Já a capacidade empreendedora, cultura 

internacional integrada e aproximação com a indústria são admitidas na literatura de 

universidade empreendedora e avançam neste trabalho com auxílio das literaturas de 

empreendedorismo internacional e negócios internacionais. 

 

4.3 Implicações práticas 

 

 Além das implicações teóricas, considera-se igualmente relevantes as implicações 

práticas desta tese para a indústria do ensino superior. A internacionalização já consta da 

agenda de muitas IES, mas ainda é um processo em fase de estruturação e planejamento em 

outras. Por outro lado, muitas são as IES que já fizeram o movimento para tornar-se 

empreendedoras, mas ainda não decolaram no processo de internacionalização. 

 Acredita-se que o modelo conceitual elaborado por esta tese possa colaborar para a 

estruturação, por parte dos gestores de IES empreendedoras, do processo de 

internacionalização de suas instituições. A partir do momento que os elementos essenciais 

estão estruturados e as várias evidências são demonstradas (Figura 3), é possível que estas 

sirvam de inspiração para colocar em prática seu processo de internacionalização.  

Acredita-se ainda que, mesmo para aquelas IES não empreendedoras, este modelo 

pode ajudar a, não só criar o seu processo de internacionalização, como também estruturar o 

movimento para tornar-se empreendedoras. Neste caso, há um passo adicional em relação às 

instituições que já são empreendedoras, mas o modelo conceitual pode ajudar a encurtar o 

caminho na execução da estratégia de internacionalização.  

 

4.4 Limitações e direções para futuras pesquisas 

 

 Sobre as limitações desta tese, destacou-se, primeiramente, o número de entrevistados 

em cada caso, exceto M1. Como a pesquisa envolveu nove instituições de sete diferentes 

países, a dificuldade no contato pessoal exigiu uma racionalização do número de 

entrevistados de cada IES. Neste sentido, por exemplo, seria interessante entrevistar mais de 

uma pessoa dentro da mesma instituição com finalidade de validação da informação coletada. 

Outra limitação está no perfil de alguns entrevistados. Embora na grande maioria dos 

casos, o entrevistado era o responsável direto pela área de relações internacionais da IES, em 
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algumas situações (E13, E15 e E16) a coleta ocorreu com pessoas ligadas à área mas não 

diretamente responsáveis por ela. Estes entrevistados demonstraram pleno conhecimento da 

estratégia de internacionalização de cada instituição, mas o fato de não serem responsáveis 

pela estratégia pode ter comprometido algumas respostas. 

Uma última limitação trata-se do fato de M1, ocupando a liderança da rede Acinnet e 

contando com a maioria dos entrevistados desta tese, ter um peso muito maior que outras IES 

nos resultados apurados. Embora a sinergia das respostas foi verificada na análise dos 

resultados da pesquisa, é inevitável que com um maior número de pessoas entrevistadas e 

documentos coletados, M1 tenha participação majoritária na ponderação dos achados.  

 Sobre as futuras pesquisas, esta tese elaborou cinco proposições (Quadro 10) para 

serem testadas em futuros trabalhos. Espera-se que com as devidas verificações, o modelo 

conceitual aqui proposto possa se consolidar e ser aprimorado por outros pesquisadores a fim 

de colaborar com a ciência da administração, em particular com a internacionalização das IES 

de maneira geral.  
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APÊNDICE 1 - CONVITE DA LEUPHANA UNIVERSITY OF LÜNEBURG 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Objetivo 
Perguntas de 

Pesquisa Questionário 

Entender a 
dinâmica do 
processo de 

internacionaliza
ção de uma 

universidade 
empreendedora 

Como se dá o 
processo de 

internacionalização 
de uma universidade 

empreendedora? 

Qual é a estratégia de internacionalização adotada 
pela universidade? 
Como está estruturada a governança na 
universidade? 
Como está desenhado o modelo de tomada de 
decisão para projetos estratégicos? A 
internacionalização se enquadra como projeto 
estratégico? 
Quais as principais fontes de financiamento da 
universidade? 
E sobre o financiamento das atividades de 
internacionalização? 
Como é a dinâmica de participação da universidade 
em redes de cooperação? Qual o perfil das 
instituições parceiras? 
Como está o engajamento da comunidade 
acadêmica em relação às estratégias de 
internacionalização? 

Quais as 
diferenças para 

o processo 
daquelas não 

empreendedoras 

O processo de 
internacionalização 
de uma universidade 
empreendedora difere 

do processo de 
internacionalização 

de universidades não 
empreendedoras? Se 

difere, em quais 
aspectos? 

Como está estruturado a área de internacionalização 
da universidade? 
Quais os incentivos dados à comunidade acadêmica 
nas ações de internacionalização? 
Como os alunos são incentivados a participar de 
programas de mobilidade? 
O que considera que sua IES faz de diferente na 
estratégia de internacionalização? 
Como se encontra a cultura organizacional sob o 
aspecto da internacionalização da educação 
superior? 

Entender a 
participação da 

indústria no 
processo de 

internacionaliza
ção da 

universidade 
empreendedora 

Qual o papel da 
indústria neste 

processo de 
internacionalização, 
tendo em vista sua 

relevância no 
relacionamento com 

as universidades 
empreendedoras? 

Como é a relação da sua Universidade com a 
indústria? 
Quais as principais ações e programas de 
desenvolvimento ou treinamento desenvolvido com 
a indústria parceira? 

Qual o papel da indústria no projeto de 
internacionalização da sua IES? 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

Prezado (a) participante:  

 

Sou estudante do curso de Doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Administração da Pontifícia Universidade Católica São Paulo (PUC/SP). Estou realizando 

uma pesquisa sob supervisão do Prof. Dr. Belmiro do Nascimento João, cujo objetivo é “a 

proposição de um modelo conceitual para análise do processo de internacionalização de uma 

universidade empreendedora.” 

Para este estudo adotaremos o procedimento da entrevista pessoal e tal procedimento 

não apresenta riscos. Para participar deste estudo você não terá qualquer custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto 

que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento.  

A sua participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na PUC/SP e a outra será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos.  

Eu fui informado dos objetivos do estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar.  

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador 

(es) fone (35) 9.9939-5764 (Jeferson) ou 99644-3748 (Belmiro) ou pela entidade responsável 

– Comitê de Ética em Pesquisa da PUCSP, fone 3320-3345 ou no e-mail: 

cometica@pucsp.br. 
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Atenciosamente 

 

___________________________ 
 Jeferson Vinhas Ferreira 
 Matrícula: RA00138017 

____________________________ 
Local e data 

 

 

 _______________________________ 
 Prof. Dr. Belmiro, do Nascimento João  
 Matrícula: 005033 
 

 
Pesquisador Responsável 

 
Pesquisador: Jeferson Vinhas Ferreira 
Endereço: Rua José Gonçalves Dias 405, Apto 203 – Santa Luiza – Varginha – MG 
CEP: 37026-710  
Fone: (35) 9.9939-5764 e-mail: jefersonvf@hotmail.com 

 
 
 
 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo 

de consentimento 
 
 
 
 
______________________________ ______________ 
Nome e assinatura do participante local e data 
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ANEXO 1 – EXEMPLO DE ORGANIZAÇAO DE UM CASO (M1) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO 2 - SÍTIO RELATIVO AO DEPARTAMENTO DE RI DAS IES 
ENTREVISTADAS 

 
IES Sigla RI Link RI 

M1 Grupo Unis Diretoria de Relações Internacionais http://internacional.unis.edu.br 

M2 UNAE Diretoria de Bem Estar Universitário http://bit.ly/2tK17em 

M4 UBO Diretoria de Relações Interinstitucionais http://www.ubo.cl/internacional/ 

M5 P.Porto Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais https://www.ipp.pt/internacional 

M7 UAI Departamento de Cooperação Internacional http://bit.ly/2uDTz9C 

M8 Ucatec Vice-Reitoria de Desenv. Institucional http://bit.ly/2sFRLvx 

M9 IPS Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional http://bit.ly/2szZLTG 

M11 UER Escritório de Relações Internacionais http://bit.ly/2taSacR 

M12 Unitau N/A Não informado 
Fonte: elaborado pelo autor 

http://internacional.unis.edu.br/
http://bit.ly/2tK17em
http://www.ubo.cl/internacional/
https://www.ipp.pt/internacional
http://bit.ly/2uDTz9C
http://bit.ly/2sFRLvx
http://bit.ly/2szZLTG
http://bit.ly/2taSacR
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ANEXO 3 - LOGOMARCA DAS IES ASSOCIADAS 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 


