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RESUMO 

 

A implantação e expansão do modelo operacional de “serviços compartilhados” 

ocupam um lugar de destaque na atual estratégia de muitas empresas 

multinacionais, o que demonstra seu valor e sucesso como mecanismo de redução 

de desperdícios e de aumento da eficiência e da eficácia na execução das 

atividades organizacionais. Esta dissertação tem o objetivo de investigar problemas 

que podem comprometer o sucesso deste modelo partindo de alguma hipóteses 

levantadas pelo autor com base em sua observações e vivência profissional. Para 

atender ao objetivo deste trabalho, foi realizada uma revisão da literatura sobre os 

temas estratégia e relação matriz-subsidiária, a fim de compreender os diferentes 

fatores que influenciam os papéis desempenhados pelas subsidiárias com relação 

às matrizes. Estes temas foram selecionados em virtude das revelações do campo. 

Com base neste referencial teórico, foram selecionadas algumas tipologias como 

critério de análise para a investigação empírica das práticas na empresa 

selecionada. A metodologia utilizada engloba um estudo de caso único. É feita uma 

análise dos resultados encontrados na pesquisa baseando-se no referencial teórico 

selecionado na tipologia. Com base no caso estudado, é possível afirmar que a 

relação matriz-subsidiária impacta diretamente no sucesso deste modelo em 

empresas multinacionais. 

 

Palavras-chave: serviços compartilhados; controle de custos; empresa 
multinacional; subsidiária; matriz; estratégia empresarial. 



 

ABSTRACT 

 

The implementation and expansion of the operational model of "shared services" 

occupies a prominent place in the current strategy of many multinational companies, 

which demonstrates the value and success of this model which is presented as a 

mechanism for reducing waste and increasing efficiency and effectiveness in the 

execution of organizational activities. This dissertation aims to investigate problems 

that could jeopardize the success of this model starting from some hypothesis raised 

by the author based on his observations and professional experience. To meet the 

objective of this study, a literature review on and strategy and subsidiary-headquarter 

relationship was performed in order to understand the different factors that influence 

the roles played by subsidiaries with respect to the central office. These topics were 

selected because of the revelations of the field research. From this theoretical 

framework, some typologies have been selected as criteria for analysis to the 

empirical investigation of the practices in the selected company. The methodology 

covers a single case study. Finally, an analysis of the results found in front of the 

theoretical framework on selected typologies. Based on the analysis, it can be 

confirmed that the headquarters - subsidiary relationship directly impacts the success 

of this model in multinational companies. 

 

Keywords: shared services; cost control; multinational corporation; subsidiary; 
headquarters; business strategy. 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

 

As atividades de negócios internacionais vêm atravessando significativas 

mudanças nas últimas décadas, marcadas pelo avanço complexo da globalização 

em diferentes regiões do mundo. Reconhece-se a existência de um mercado cada 

vez mais competitivo, onde no qual empresas buscam estratégias e modelos 

operacionais que possam produzir condições de uma continuidade sustentável. Esse 

novo cenário exige que as estratégias empresariais sejam elaboradas com profunda 

reflexão e análise sobre toda a cadeia de valor, priorizando-se recursos nas 

atividades com maior potencial de retorno. 

“Os líderes corporativos deste ambiente competitivo buscam adicionar valor 

às suas empresas através de simplificação de processos que não são centrais para 

as operações corporativas; concentram-se, assim, nos processos estratégicos e 

centrais” (SCHULMAN et al., 1999, p. 3, tradução nossa).  

Executivos da alta gerência deparam-se com inúmeras centrais de negócios, 

subsidiárias ou filiais, que possuem as mesmas atividades de suporte e contam com 

inúmeros profissionais situados em diferentes localidades geográficas. 

Nesse ambiente, insere-se o modelo operacional de serviços compartilhados, 

que passa a realizar, de forma centralizada, as rotinas e processos administrativos, 

contábeis e financeiros para servir múltiplas partes internas da organização. O 

objetivo é redução de custos e aumento na qualidade da prestação dos serviços, 

com metas de atendimento aos clientes finais e intensificação do valor da 

corporação. O modelo de serviços compartilhados pode ser definido de diferentes 

formas – irá depender amplamente do ponto de vista de quem analisa a questão. “A 

definição pode ter como foco a razão pela qual uma determinada organização 

decidiu por sua implementação, como, por exemplo, um elemento da estratégia 

corporativa, uma reestruturação organizacional, um exercício de reengenharia ou um 

plano de mudança de mentalidade” (BANGEMANN, 2009, p. 13, tradução nossa). 

Assim, Centro de Serviços Compartilhados, CSC, é um modelo de 

organização e realização de processos operacionais, com base no qual uma área da 
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empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias 

unidades ou departamentos da corporação. No entanto, a unidade da organização 

destinada aos serviços compartilhados não é uma mera centralização de atividades 

de apoio que são realizadas sem que se identifique a real necessidade de 

determinada área. Tampouco é uma simples terceirização de serviços, que visa 

transferir a responsabilidade de atividades transacionais a terceiros. Um CSC 

caracteriza-se por ser uma unidade orientada às necessidades de seu cliente interno 

ou externo, e que busca qualidade e maximização da utilização de recursos por 

meio do foco em eficiência e eficácia. Nesse contexto emerge a relevância da 

mentalidade comercial, que precisa ser incorporada e desenvolvida pelo pessoal do 

Centro de Serviços Compartilhados (CSC), para que o modelo seja eficiente e 

eficaz. 

Segundo pesquisa realizada com empresas brasileiras que adotam CSC 

como modelo operacional, 56% apontam, como aspecto crítico relacionado a 

pessoas, a cultura de foco no cliente (DELOITTE, 2007). A ênfase na questão 

cultural justifica-se pelo fato de cerca de 50% dos colaboradores dos CSCs das 

empresas pesquisadas serem originários de áreas internas da empresa e de, entre 

eles, não haver, via de regra, uma mentalidade que se coadune com uma 

mentalidade de gestão de indicadores, de Acordos de Níveis de Serviços, de busca 

de melhoria contínua nos processos e de gestão de relacionamento com clientes – 

aspectos fundamentais para o sucesso dessas organizações no médio e longo 

prazos. 
Figura 1: Aspectos críticos do pessoal do CSC 

 
 Fonte: Deloitte (2007). 
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1.2 Questão da pesquisa 

 

A pesquisa será norteada pela seguinte questão: quais os fatores que 

impactam na capacidade de desenvolvimento de uma mentalidade comercial pelo 

pessoal do CSC em uma subsidiária brasileira? 

 

1.3 Objetivos e hipóteses 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar os fatores determinantes que dificultam a adaptação dos 

empregados das áreas de suporte a um novo modelo operacional em uma 

subsidiária nacional. 

1.3.2 Hipóteses 

 

“Uma fonte rica para a construção de hipóteses é a observação que se realiza 

dos fatos ou da correlação existente entre eles. As hipóteses terão a função de 

comprovar (ou não) essas relações e explicá-las” (MARCONI; LAKATOS, 2010, 

p.144). 

As hipóteses têm seus fundamentos na possibilidade de que alguns fatores 

influenciam diretamente no sucesso do modelo de serviços compartilhados e, 

consequentemente, no desenvolvimento de uma mentalidade comercial: 

• Processos – os empregados tem um baixo grau de aderência à execução de 

tarefas com base em processos e, principalmente, identificação de quais 

processos não adicionam valor ao cliente segundo um conceito de eficácia. 

• Sistema de incentivo – não visa ao objetivo fim, que deveria ser a adição de 

valor ao cliente. Análise de como estão relacionados os objetivos corporativos 

com os objetivos individuais dos empregados e como a avaliação em 

decorrência destes se traduz em reconhecimento e recompensa. 

• Conhecimento da cadeia de valor dos clientes internos – está em conexão 

com o redimensionamento e a revisão dos processos de trabalho. 
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• Relação matriz-subsidiária – é possível que em algum momento a mensagem 

estratégica enviada pela matriz não tenha um efeito desejado na subsidiária 

devido a deficiências de mecanismos de controle da díade matriz-filial ou ao 

papel autônomo da subsidiária. 

 

1.4 Relevância do estudo 

 
De acordo com o relatório anual do FMI, de 2013, o mundo seguiu lidando 

com os efeitos prolongados de uma crise global que persistiu muito além do que se 

havia previsto inicialmente em uma atmosfera de intensificada mudança global. 

Ainda com uma fraca atividade econômica e uma alta possibilidade de novas 

tensões, tornava-se essencial empreender esforços para obter um futuro seguro. A 

resposta das empresas às mudanças estruturais da economia traduz-se em uma 

ampla reorientação de suas estratégias de negócios.  

O benchmark de custos com as empresas situadas no quartil superior levará, 

em muitas organizações, à conclusão de que as funções de suporte, tais como as de 

recursos humanos, finanças e contabilidade, tecnologia da informação, representam 

a última fronteira na redução de custos. Ambicionando revelar este potencial, as 

organizações revisarão suas estruturas internas e considerarão novas formas de 

conduzir seus serviços (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). O desenvolvimento do 

modelo de Global Business Services (GBS)1 tem estado entre os mais importantes 

contribuidores para ganhos em eficiência e eficácia na última década, de acordo 

com uma pesquisa, de 2013, do grupo Hackett. Resultados desta pesquisa mostram 

que 34% dos GBS proporcionaram redução de custos na ordem de 10% 

anuais.(“Fundo Monetário Internacional. Informe Anual 2013,” 2013)(THE HACKETT 

GROUP, 2013) 

A criação do CSC não é somente sinônimo de redução de custos; com ele, 

chega-se à especialização da prestação de serviços, à escala de operações, à 

experiência em processos, além da padronização de atividades e tarefas (QUINN; 

COOKE; KRIS, 2000). A organização atinge, desse modo, uma excelência na 

prestação de serviços aos clientes internos e externos. Em contraposição, para 

                                            
1 Global Business Services, GBS, é como são denominadas as organização de serviços 
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organizações descentralizadas a redução de custos torna-se uma tarefa mais difícil, 

uma vez que cada unidade, agindo isoladamente, deve, por si só, automatizar, 

redesenhar e otimizar seus processos. Assim, compartilhamento e centralização 

surgem como alternativa a esse aspecto desfavorável da descentralização. Desde 

então, profissionais e pesquisadores têm se dedicado à pesquisa sobre o 

desenvolvimento e a aplicação dessa prática de gestão. 

Diante dessa realidade, e partindo-se do princípio de que avanços dependem 

da sequência de pesquisas e publicações de trabalhos sobre o tema em foco, 

conhecer as características que impactam diretamente na eficiência deste modelo 

operacional soma-se aos avanços teóricos e práticos que pesquisas brasileiras vêm 

produzindo sobre o tema. De fato, a busca pela eficiência dos processos e a eficácia 

do resultado da gestão dos recursos demandados pelas operações, dadas as 

exigências de um mercado mais disputado como o atual, justifica o desenvolvimento 

de estudos dessa natureza. Além disso, a dinâmica e a flexibilidade da atual 

realidade ambiental ensejam uma busca contínua e incessante por novas práticas 

de gestão ou mesmo pelo aperfeiçoamento de outras já existentes. Estudos como 

este podem contribuir nesse sentido, na medida em que permitem uma avaliação 

crítica sobre a evolução que tem ocorrido em determinada área ou objeto de estudo. 

Os benefícios em consequência da implementação de um CSC relatados na 

literatura podem sugerir que o caso de sucesso é provado. De fato, existe pouca 

pesquisa crítica referente ao modelo de CSC. “A razão desta aparente negligência 

pode ocorrer devido ao impacto muito menos radical do que, por exemplo, aquele 

gerado pelo outsourcing em termos de dramática reorganização” (HERBERT; SEAL, 

2013, tradução nossa). 

 

1.5 Definição dos limites do problema 

 

O trabalho será desenvolvido por meio de um estudo de caso em que se 

abordará a implementação do modelo operacional de serviços compartilhados em 

uma subsidiária brasileira de uma empresa de energia multinacional norueguesa, no 

período entre agosto de 2011 e agosto de 2012. O segmento a ser recortado será o 

de upstream, ou seja, a etapa que envolve a extração e a produção de insumos para 

indústria de óleo e gás.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Os Centros de Serviços Compartilhados 

 

2.1.1 Conceitos gerais 

 

Em um ambiente altamente competitivo, questões como diferenciação, 

otimização de custos e processos operacionais direcionados à excelência da 

execução das atividades de uma organização têm sido objeto de grande atenção 

nas empresas. 

É importante que a organização que almeja manter-se ou obter uma 

vantagem competitiva nesse ambiente busque sempre o ponto ótimo do trade-off 

custo x qualidade. Uma das formas encontradas pelas organizações para obter esse 

resultado é a implementação de uma prática de gestão denominada “centro de 

serviços compartilhados” (CSC), caracterizada como uma estrutura criada para 

fornecimento de serviços que prezam pela alta qualidade de atendimento ao cliente, 

seja este interno ou externo, com custo reduzido. 

Segundo Schulman et al. (1999), serviços compartilhados são definidos como 

a concentração de recursos da organização na realização de atividades tipicamente 

espalhadas ao longo de sua estrutura, de forma a servir múltiplas partes internas. 

Isso ocorre a custos reduzidos e com alta qualidade na prestação dos serviços, 

incluindo metas de atendimento aos clientes finais e intensificação do valor da 

corporação.  

Assim também entendem Quinn, Cooke e Kris (2000) ao conceituar serviços 

compartilhados como a prática em que unidades de negócio decidem compartilhar 

um conjunto de serviços, em vez de tê-los isoladamente como uma série de funções 

de apoio duplicadas. É oportuno mencionar o que não diz respeito a serviços 

compartilhados. Este modelo não se trata meramente de uma centralização, embora 

muitas pessoas não familiarizadas com o assunto, errônea e sucintamente, assim o 

definam. Centralização é um processo que, no contexto de multinacionais, direciona 

o foco para a matriz, ou seja, as áreas de suporte estão totalmente ou 

majoritariamente na matriz. 
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A consolidação de atividades de serviços em centro de serviços 
compartilhados é uma tendência emergente na evolução da multidivisional 
forma da organização. CSC poderia ser percebido como um mecanismo de 
governança híbrido que busca combinar princípios de mercado com controles 
internos da organização. (HERBERT; SEAL, 2009, p. 45. tradução nossa). 

 

CSC, desse modo, é um modelo de organização e realização de processos 

operacionais pelo qual uma área da empresa presta serviços a várias unidades ou 

departamentos da corporação, tendo como base um mesmo ponto de atendimento. 

No entanto, a unidade da organização destinada aos serviços compartilhados não é 

uma mera centralização de atividades de apoio realizadas sem identificar qual a real 

necessidade de determinada área. Tampouco é simples terceirização de serviços, 

que visa transferir a responsabilidade de atividades transacionais a terceiros. Um 

CSC caracteriza-se por ser uma unidade orientada às necessidades de seu cliente 

interno ou externo, buscando qualidade e maximização da utilização de recursos. 

Tanto na esfera pública, quanto na esfera privada, estruturas centralizadas 

caracterizam-se principalmente por economias de escala, além de potencializar a 

eliminação de funções redundantes. Porém, em organizações que centralizam 

atividades, o tempo de resposta para as necessidades locais é vagaroso, visto que, 

muitas vezes, há uma grande distância entre a unidade central e a unidade local, o 

que dificulta tomada de decisões. Nas estruturas descentralizadas, as decisões para 

as demandas locais e as mudanças necessárias nas unidades de negócio se dão de 

forma mais hábil, pois, além de existir uma maior flexibilidade por parte do gestor, 

ele também possui um conhecimento mais acurado da real situação do 

empreendimento.  

No entanto, a corporação terá um custo maior em virtude de, por exemplo, 

ineficiência de processos duplicados e múltiplos fornecedores independentes, o que 

pode comprometer os potenciais ganhos da economia de escala. Nas empresas 

descentralizadas e que atuam em diferentes localidades, as atividades transacionais 

estão estruturadas em cada uma dessas unidades, para que elas operem de forma 

autônoma, o que acaba por gerar uma multiplicidade de áreas de apoio. Quinn, 

Cooke e Kris (2000) fazem a seguinte representação dessa situação (Figura 2). 
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Figura 2: Multiplicidade de funções do CSC 

 
Fonte: Adaptado de Quinn, Cooke e Kris (2000). 

 
O modelo de serviços compartilhados deveriam idealmente combinar as 
vantagens dos dois mundos, a vantagem de uma estrutura centralizada e 
uma descentralizada. Isto resultaria em economias de escala e escopo, 
padronização de um lado, e uma flexibilidade e efetivo alinhamento com as 
necessidades de negócio em relação a recursos de TI. Adicionalmente 
aumentarão sinergia e aprendizado mútuo, enquanto o CSCs também 
proverão um foco objetivo de gerenciamento. (JANSSEN; JOHA, 2006, 
p.104). 

 

Portanto, com a criação de um CSC, busca-se a excelência na prestação de 

serviços ao cliente por meio de uma gestão que priorize sua estratégia local. Além 

disso, ocorre uma maior sinergia e aprendizado mútuo entre as unidades. 

Consequentemente as unidades de negócios passam a focar a sua atividade-fim, 

enquanto o CSC administra os recursos destinados às atividades de suporte, 

buscando a excelência na prestação de serviços – Figura 3. 
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Figura 3: Concentração das múltiplas atividades em um CSC 

 
Fonte: Adaptado de Quinn, Cooke e Kris (2000). 

 

2.1.2 Modelos de compartilhamento de serviços 

 

Conforme estudo de Quinn, Cooke e Kris (2000), são quatro os modelos 

desenvolvidos de Centro de Serviços Compartilhados: (1) básico; (2) marketplace; 

(3) marketplace avançado; (4) empresa independente. A seguir, será apresentada 

uma breve caracterização de cada um deles; ressaltando-se que os três últimos 

surgiram como decorrência de uma evolução do primeiro, o modelo básico. 

 No modelo básico as unidades não têm poder de escolha entre o serviço que 

o CSC pode prestar e o de um terceiro. Não há repasse dos custos dos serviços às 

unidades de negócio da organização, de forma que o CSC ainda é visto como um 

centro de custo. Seu principal objetivo é a economia de escala e a padronização dos 

serviços prestados, de forma a garantir o fornecimento destes às unidades de 

negócio e manter o nível de qualidade solicitado pelo menor custo. Embora não haja 

precificação direta para cada tipo de serviço, já podem existir acordos sobre o nível 

de serviço demandado, com foco no cliente interno, diferenciando, assim, o modelo 

básico do modelo de  centralização corporativa. 
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 No modelo marketplace, os custos dos serviços já começam a ser 

repassados ao cliente interno. No entanto, este custo ainda não corresponde ao 

preço de mercado do serviço e, sim, ao rateio dos custos totais incorridos no serviço. 

O fato de sua utilização inclinar-se a ser voluntária incentiva a melhoria contínua no 

CSC. 

 No modelo marketplace avançado, o CSC objetiva ser competitivo em relação 

ao que existe fora da empresa. A precificação fica sujeita aos valores estabelecidos 

pelo mercado ou se estabelece uma negociação interna entre os gestores 

responsáveis. Em seus estudos, Ramos (2005) conclui que somente os serviços que 

se mostram competitivos no mercado são passíveis de operação interna, o que 

passa a ser uma motivação para o próprio CSC em termos de incremento da 

qualidade na prestação dos serviços e uma maior redução dos custos. Isto significa 

que o cliente interno passa a perceber o valor dos serviços, dada a comparação 

destes com os fornecedores externos. A gestão do centro já está madura, buscando 

o máximo de qualidade, com indicadores consolidados e melhorias efetivas. Nesse 

modelo, o CSC visa agregar valor à organização, ou seja, a perspectiva, agora, é 

que o CSC seja um centro de lucro. 

 No modelo empresa independente, a última evolução dos modelos de 

serviços compartilhados até o momento, ocorre a estruturação destes como um 

negócio completamente independente. Realiza-se prestação de serviços a diversos 

clientes, com o objetivo de gerar receitas e lucros para a organização, de forma a 

conseguir manter-se competitivo no mercado. Nesse modelo, o CSC passa a ser um 

centro de negócios, ou seja, o gestor passa a ser responsável pelas receitas, pelos 

custos e pelos investimentos da unidade compartilhada de serviços. A Tabela 1 de 

forma resumida, apresenta as principais características, preço de transferência 

utilizado, objetivos e formas de relacionamento dos modelos. 
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Tabela 1: Modelo de compartilhamento de serviços 

Modelo Preço de  
transferência Características Objetivo 

Formas  
de  

relacionamento 

Básico 

Não há preço de 
transferência. O que 

há são  
acordos sobre o 
nível de serviço 

demandado. 

- Consolidação das atividades de apoio; 
- Economia de escala; 
- Os custos dos serviços são apropriados 

aos CSCs; 
- Não há repasse de custos aos clientes; 
- Centro de custo. 

Reduzir custo e 
padronizar  
processos 

Utilização  
compulsória dos 
serviços pelas  
unidades de  

negócios. 

Marketplace 

Preço de  
transferência 
baseado no 

 custo. 

- Inclui fornecimento de serviços 
especializados e consultoria; 

- A organização estrutura a própria 
governança; 

- Custos totalmente transferidos para as 
unidades de negócio; 

- Centro de custo. 

Reduzir custo e 
melhorar a  

qualidade dos  
serviços 

Utilização  
voluntária e/ou 
compulsória. 

Marketplace 
avançado 

Preço de  
transferência 
negociado ou 
baseado no  
mercado. 

- Cliente escolhe seu fornecedor; 
- Objetivo de agregar valor à organização; 
- Venda de serviços a clientes externos, se 

a capacidade produtiva for excedente; 
- Centro de resultado interno. 

 

Fornecer a  
melhor  

alternativa em 
custos de  
serviços 

Utilização  
voluntária 

Empresa 
 independente 

Preço de  
Mercado. 

- Várias empresas clientes; 
- Objetivo é o lucro com a prestação de 

serviços; 
- Atuação como empresa independente; 
- Centro de negócios 

 

Gerar receitas e 
lucros como uma 

empresa de  
prestação de  

serviços 

Utilização  
voluntária 

Fonte: Adaptado de Quinn, Cooke e Kris (2000). 

 

 Independentemente dos modelos, conforme já destacado, os CSCs também 

podem variar de acordo com sua abrangência. Dessa forma, ele pode ser (1) local; 

(2) regional; (3) global. 

 A abrangência é local quando o CSC está instalado em um país para prestar 

atendimento obedecendo uma legislação específica, e requer um estreito 

relacionamento com os clientes (por exemplo, instalado no Brasil e focado nas 

unidades de negócios aqui existentes). Pode ser regional, exigindo competências 

especializadas como a língua utilizada nos países (por exemplo, instalado no Brasil 

para atender as unidades existentes na América do Sul). E global, quando é 

reservado para os serviços altamente padronizados e transacionais por sua natureza 

(instalados em qualquer país visando atender unidades localizadas em qualquer 

país onde se desenvolvam operações). 
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2.1.3 Pesquisas de experiências com a instalação dos CSCs 

 

 De acordo com pesquisa da Deloitte (2007), os CSCs vêm ganhando espaço 

nas grandes e médias empresas como um meio de otimizar recursos e integrar 

tecnologias, processos e pessoas e, sobretudo, como um mecanismo essencial na 

geração de valor aos acionistas. 

 Ramos (2005) destaca que, em meados da década de 1990, os consultores 

da A. T. Kearney começaram a popularizar esse conceito. Aproximadamente 60% 

das maiores corporações europeias e americanas implantaram algum tipo de 

iniciativa de compartilhamento nesse período. No Brasil, o modelo começou a ser 

introduzido no final da década de 1990. Em 1999, o Grupo Camargo Corrêa 

implantou o CSC como uma empresa independente, oferecendo serviços em dez 

áreas, entre elas: contábil, tecnologia da informação, jurídica, administração geral, 

suprimentos, saúde e qualidade de vida. Isso envolveu seis diferentes empresas do 

grupo, em quatro diferentes segmentos de negócio (construção pesada, produção 

de cimento, serviços de engenharia e bens de consumo como têxteis e calçados). 

Ramos (2005) cita ainda outros exemplos internacionais (Johnson & Johnson, 

Xerox, Dell, entre outros) e no Brasil (Petrobras, Votorantim, AmBev, Grupo Pão de 

Açúcar). 

 Entre os vários processos que um Centro de Serviços Compartilhados pode 

contemplar, os relacionados à administração financeira são os mais atendidos, 

conforme estudo realizado pela Deloitte (2007); porém, outras áreas também estão 

no rol de atendimento, como por exemplo, as de TI, helpdesk, suprimentos, 

distribuição. Em média, segundo o estudo, os CSCs têm atendido a cerca de dez 

processos.  

 De acordo com pesquisa de 2013 da KPMG, conduzida com empresas do 

ramo de tecnologia da informação, os principais desafios para alavancar e melhorar 

a performance estão relacionados com problemas derivados da fase de 

implementação, conforme tabela abaixo.(KPMG, 2013) 
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Tabela 2: Principais desafios para melhorar serviços 

 
Fonte: KPMG (2013). 

2.2 Mentalidade comercial 

 

No processo de pesquisa, o autor inicialmente enquadrou o presente estudo 

como uma questão relacionada aos choque de culturas nacionais. Houve uma 

percepção de que os noruegueses trabalham com uma coordenação muito mais 

horizontal e foco na autonomia do executante e isso faz com que eles tenham uma 

mão muito mais leve na questão do comando e controle. Sendo assim temos uma 

sociedade com baixíssima distância de poder, com foco muito grande na autonomia 

do executante que tende a delegar de uma maneira muito mais direta. Os brasileiros 

acabaram não percebendo isso, por ser de uma cultura de alta distância de poder, e 

esse espaço de autonomia e liberdade ficou difuso. Desta forma os brasileiros 

acabaram não ocupando o espaço de preposição que a alta gestão da matriz 

colocava. Esse era um desafio de choque de culturais nacionais que impactava na 

relação matriz-filial. 

 Ainda no decorrer da pesquisa o processo de change management foi 

identificado como um outro desafio na relação matriz-filial quando da implementação 

do CSC. Um grupo de pessoas que antes fazia parte da mesma estrutura 

hierárquica e, portanto eram colegas dos demais, são colocados em um CSC, onde  

começam a ter que olhar seus ex-colegas como clientes. Houve um dificuldade no 

change management de transformar o que eram membros da hierarquia em uma 

unidade de negócios autônoma.  

 O problema pesquisado tem forte relação com cultura porque é claro que esta 

perpassa diagonalmente os temas distância entre matriz-filial e cultura brasileira 

versus cultura norueguesa. O foco desta pesquisa poderia ter sido como uma cultura 
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de baixo poder, a norueguesa, afeta a gestão em um cultura de alto poder como a 

brasileira. Contudo essa não era a questão prática de curto prazo que o gestores 

tinham como desafio no processo de change management. A prioridade, a época da 

implementação era entender como fazer a nova unidade de CSC ter êxito em seus 

propósitos. Esta mesma prioridade é apresentada neste estudo. Objetivando concluir 

o processo de change management, em um curto prazo os gestores precisavam 

fazer com que os funcionários do CSC se relacionassem, a partir de uma posição de 

fornecedor, com a antiga estrutura da qual eles eram parte. Neste contexto um foco 

maior é dispensado a questão do desenvolvimento da mentalidade comercial do que 

um aprofundamento do estudos sobre diferenças de culturas nacionais.  

 Definitivamente as relações entre culturas nacionais impactam o problema 

deste estudo. Contudo este tema não era central pois, de uma forma prática, no 

momento da implementação do CSC a premência era a conclusão do processo de 

change management.   

A expressão “mentalidade”, para fins deste estudo, pode ser facilmente 

entendida por “cultura”. Em diversos textos técnicos sobre CSC, a palavra 

“mentalidade” é aplicada; em outros, tem-se “cultura”.. 

 
“[...] o conceito cultura tem sido assunto de um considerável debate 
acadêmico nos últimos 25 anos, e há várias abordagens para definir e 
estudar cultura. Este debate é um sinal saudável que atesta a importância 
da cultura como conceito, mas, ao mesmo tempo, cria dificuldades para o 
acadêmico e o praticante se as definições forem evasivas e os usos 
inconsistentes [...]” (SCHEIN, 2009, p.11). 

 

“O termo cultura é apresentado como um imenso guarda-chuva sob qual são 

abrigados fenômenos dos mais variados” (MIGUELES, 2009. p. 1, grifo do autor). 

Para fins de definição do termo “mentalidade” nesta pesquisa, faz-se uma analogia 

com níveis de análise cultural de Schein. 
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Figura 4: Níveis de análise de cultura 

 
Fonte: adaptado de Schein (2009). 

 

Estes níveis variam de manifestações muito tangíveis para aquelas subjetivas 

ou inconscientes, profundamente inseridas em nossa programação básica. Entre 

essas camadas, estão crenças, comportamentos, regras que as pessoas nas 

organizações usam como meio para interagir e se situar. 

 

- Artefatos: manifestações mais tangíveis. Inclui todos os fenômenos que 

ouvimos, sentimos e vemos: linguagem, vestuário, mitos, histórias, rituais etc. 

- Crenças e valores expostos: baseados em valores originais dos indivíduos, 

que podem influenciar um grupo a adotar certa abordagem diante de um 

determinado contexto e torná-la, possivelmente, uma base de conhecimento 

compartilhada. Em alguns momentos podem ser submetidos a validação 

social por meio de uma experiência social compartilhada.  

- Suposições básicas: suposições aceitas como verdade por um grupo, de 

forma que se encontra uma pequena variação de manifestações em uma 

unidade social. As suposições básicas tendem a não ser confrontadas ou 

debatidas e por isso são extremamente difíceis de mudar. Aprender algo novo 

nesse campo exige uma reverificação de algumas partes mais estáveis da 

nossa estrutura cognitiva. 
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De acordo com o exposto, a mentalidade descrita nesta pesquisa guarda uma 

forte proximidade com o nível de análise de cultura de crenças e valores expostos 

e deve ser considerada desta forma para fins deste estudo de caso.  

“Um conjunto de crenças e valores que se torna embutido em uma ideologia 

ou filosofia organizacional pode servir como guia, e como um modo de lidar com as 

incertezas intrinsecamente difíceis ou incontroláveis” (SCHEIN, 2009, p. 27). 

Uma unidade de prestação de serviços inserida em um modelo de CSC deve 

ser uma organização profissional de serviços. É crucial a mentalidade de serviços 

orientados ao cliente. “Um produto final não necessariamente é um serviço. Um 

serviço deve estar relacionado com servir e demanda que o prestador de serviço 

tenha uma mentalidade de querer e precisar satisfazer o cliente interno” 

(BANGEMANN, 2009, p. 15, grifo nosso). A diferença de mentalidade apresentada 

por uma unidade de suporte padrão pode ser avaliada conforme a Tabela 3. 
 

Tabela 3: Lista de critérios - evolução da mentalidade 

Ontem  Hoje e futuro 

Foco no faturamento Foco no lucro, fluxo de caixa e custo 

Processador de transações Provedor de conhecimento 

Orientado para reporte Orientado para planejamento e qualidade 

Funcional Multifuncional 

Demonstra conhecimento técnico Demonstra habilidade de comunicação 

Baseado em regras e leis Negociador 

Auditor Consultor 

Compilador de informações Disseminador e criador de informações 

Pautado em resultados Pautado em resultados e processos 

Fonte: Adaptado de Bangemann (2009), 

 

2.3 Processos, cadeia de valor e sistemas de incentivo 

 
Estes assuntos foram colocados como hipóteses relacionadas à pergunta da 

pesquisa. O trabalho de campo revelou que estas hipóteses apareceram em uma 

proporção muito pequena em relação a hipótese da relação matriz-subsidiária. 

Sendo assim, dada a natureza prática desta pesquisa e o tempo disponível do 

pesquisador, optou-se por não efetuar a revisão bibliográfica destas terminologias. 
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Na seção referente à análise de estudo de caso, serão fornecidos informações 

adicionais sobre o resultado do trabalho de campo. 

2.4 Definição de estratégia 

 
Estratégia é um dos termos mais discutidos e informados aos empregados das 

organizações. Não raro, há confusão sobre a diferença deste conceito para com 

outras ferramentas de gerenciamento e governança. Faz-se relevante elencar 

algumas definições sobre o termo. 

 Para definir “estratégia”, Porter (1986) inicia sua argumentação explicando a 

diferença entre esta e eficiência operacional. A primeira está voltada para uma 

agenda operacional, envolve mudança constante e flexibilidade. Em contraste, a 

agenda estratégica é o lugar certo para a definição de um único posicionamento 

duradouro. Eficiência operacional significa um desempenho melhor do que o de um 

concorrente em uma atividade similar; e posicionamento estratégico, desempenhar 

atividades diferentes do competidor ou a mesma atividade de uma forma diferente. 

Enquanto eficiência operacional relaciona-se a atingir a excelência em atividades 

individuais ou funções, estratégia refere-se à combinação de atividades. 

 Estratégia, dessa forma, é conceituada como a criação de um único e valioso 

posicionamento envolvendo um grupo diferente de atividades. A essência da 

estratégia estaria na escolha de como executar as atividades operacionais de uma 

forma diferente daquela dos concorrentes 

 Em outra perspectiva, Mintzberg (1978) afirma que quase sempre as 

definições tratam estratégia de uma forma explícita, ou seja, um plano pré-definido 

ou conjunto de orientações que determinará decisões para o futuro. O conceito 

definido desta forma é chamado "estratégia pretendida". Como forma de melhor 

entender o processo de formação da estratégia, o autor esclarece que esta pode se 

dar gradualmente, talvez não intencionalmente. Assim, o conceito de estratégia é 

cunhado como "um padrão em fluxo de decisões", uma vez que uma sequência de 

decisões em uma área exibe uma consistência ao longo do tempo. A formação da 

estratégia passa a ser um fenômeno tangível, um fluxo de decisões, em que há um 

padrão observável.(MINTZBERG, 1978) 
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2.5 Definição de subsidiária estrangeira 

 
Subsidiária estrangeira é o instrumento utilizado por grandes corporações 

empresariais, com base na finalidade estratégica, para o desenvolvimento de 

atividades operacionais ou de representação em países diferentes daquele onde a 

matriz se situa. Revisando a literatura acadêmica, observam-se definições similares 

na sua base. “Uma sociedade em que a participação majoritária em suas ações ou 

cotas é mantida por outra empresa, chamada de matriz” (SHIM; SIEGEL; LEVINE, 

1998, p. 273). Bouquet e Birkinshaw (2008) esclarecem que subsidiárias 

estrangeiras, definidas como afiliadas locais, são aquelas sobre cuja propriedade a 

matriz detém pelo menos 51 por cento. Birkinshaw (1997) define o termo como 

qualquer unidade operacional controlada pela Empresa Multinacional (EMN) e 

situada fora do país da matriz. 

Em uma perspectiva mais qualitativa do papel das subsidiárias estrangeiras,  

Bartlett e Goshal (1986) concluem que uma afiliada local não deve ser considerada 

meramente como meio condutor, mas, sim, como fonte de recursos de informações 

e competência que podem suportar a criação de vantagem competitiva para o grupo. 

 

2.6 Definição de empresa multinacional 

 
Buckley e Casson (2009) definiram empresa multinacional como uma empresa 

que possui e controla atividades em dois ou mais países. Talvez esta seja a 

definição mais simples da literatura acadêmica; mas não suficiente para fins desta 

pesquisa.  

Para simplesmente conceituar uma empresa que possui atividades em mais de 

um país, termos como “global” (PORTER, 1986), “internacional” (SHENKAR, 2004), 

“multinacional” (BIRKINSHAW et al., 2000; CUERVO-CAZURRA, 2008; JARILLO; 

MARTÍNEZ, 1990; PRAHALAD; DOZ, 1981) ou até mesmo “transnacional” 

(BARTLETT; GOSHAL, 2000) foram cunhados. 
 As Nações Unidas também utilizam o termo transnacional para categorizar 

esse tipo de empresa em seus relatórios e apresenta uma definição abrangente. 

 
Uma empresa compreendendo entidades em dois ou mais países, não 
importando a forma legal e campo de atividades destas entidades, que 
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operam sob um regime de tomada de decisão, permitindo políticas coerentes 
e uma estratégia comum através de um ou mais centros de tomada de 
decisão, no qual as entidades são interligadas por propriedade ou caso 
contrário, que uma ou mais sejam capaz de exercer influência significante 
sobre as atividades das outras, e em particular, para compartilhar 
conhecimento, recursos e responsabilidades com os outros. (UNCTAD, 1999, 
p.45 ). 
 

Na presente pesquisa o contexto está relacionado à implementação de um 

modelo operacional para a área de suporte de uma empresa da indústria do petróleo 

em uma subsidiária brasileira.  

Em meados dos anos 80, segundo Ghoshal e Westney (2005), dois tipos de 

EMNs dominavam as tipologias correntes da época. O primeiro referia-se a EMNs 

multidomésticas, em que a organização se desenvolvia em ambientes com forte 

apelo para responsividade local, o que levava as subsidiárias nacionais a focarem 

no mercado local, conduzir a produção e as atividades de marketing localmente, 

possuindo significativa autonomia. O segundo tipo era representado pelas EMNs 

globais, desenvolvidas em indústria cujos apelos para responsividade eram fracos e 

cujas forças globais para integração eram substanciais, levando à concentração de 

produção e atividades administrativas em um local com o objetivo de um maior 

aproveitamento das vantagens de custo e economias de escala.  

De outra perspectiva, Gupta e Govindarajan (1991) definem EMN como uma 

rede de capitais, produtos e conhecimento de transações que fluem entre as 

unidades localizadas em diferentes países. 

A subsidiária brasileira aqui estudada apresenta atividade operacional própria 

cobrindo várias etapas da cadeia de valor (PORTER, 1989). Desse modo, uma 

definição que supre plenamente as necessidades deste estudo é dada por Bartlett e 

Goshal (2000), quando estes afirmam que empresa multinacional é aquela que 

apresenta investimento direto substancial em países estrangeiros, gerencia 

ativamente estas operações e as considera como parte integral do grupo, tanto no 

viés estratégico como organizacional. 

 

 

 

 

 



28 
 

2.7 Relação matriz-subsidiária 

 

Os estudos sobre EMNs emergiram de uma forma mais organizacionalmente 

orientada no final da década de 60 e início da década de 70, de acordo com Ghoshal 

e Westney (2005). A relação matriz-subsidiária tem sido estudada por muitos anos. 

Estudos do fim da década de 70 e início da década de 80 tinham como foco as 

facetas desta relação, como descentralização, coordenação, formalização e 

controle, segundo Jarillo e Martínez (1990). Os estudos de Prahalad e Doz (1981) 

contribuíram para esta agenda, em que os problemas decorrentes da manutenção 

do controle da subsidiária nacional pela matriz foram centrais. 

A partir da metade da década de 80, as pesquisas relacionadas às EMNs 

foram organizadas em duas vertentes críticas segundo Birkinshaw e Morrison 

(1995). A primeira vertente deu maior ênfase à subsidiária nacional como unidade de 

estudo e ao processo de tomada de decisões, analisando os diferentes papéis 

estratégicos desempenhados pelas subsidiárias, com base na importância 

estratégica do ambiente local e nas competências da subsidiária. As tipologias 

apresentadas por Bartlett e Ghoshal (1986), Jarillo e Martínez (1990), Gupta e 

Govindarjan (1991) e Roth e Morrison (1992) são exemplos desta linhagem 

acadêmica. A segunda vertente tem como foco as escolhas estratégicas da 

subsidiária, que é moldada pelo contexto estrutural e, não, simplesmente definida ou 

imposta. A subsidiária tem responsabilidades locais, contudo, também, 

responsabilidade para responder às oportunidades à medida que elas surgem. As 

contribuições acadêmicas no âmbito desse entendimento (D’CRUZ, 1986; 

POYNTER; RUGMAN, 1982; WHITE; POYNTER, 1984) foram influenciadas pelo 

alto nível de investimento externo na economia canadense, momento em que os 

gerentes de subsidiárias locais eram levados a ter seu próprio discernimento 

estratégico em vez de simplesmente responder a determinações da matriz. 

No entanto, O’Donnell (2000) e Kogut (1989) acrescentam que, como as 

condições competitivas globais mudaram, a pesquisa de gestão internacional 

começou gradualmente a migrar para uma visão segundo a qual o contexto 

hierárquico das EMNs e de suas subsidiárias é preterido em prol de uma perspectiva 

de que a organização multinacional é uma teia de relações diferenciadas. Para 

melhor detalhar este contexto de mudança de competitividade, Ghoshal e Westney 

(2005) esclarecem que as subunidades tiveram uma crescente interação, e, entre 
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estas, cadeias de valor tornaram-se mais dispersas, ocorrendo, ainda, um maior 

conjunto de especializações de atividades em nível regional ou global, não apenas 

local. Birkinshaw (1997) resume que estas novas conceituações aplicadas às EMNs, 

tais como a heterarquia (HEDLUND, 1986) ou corporações transnacionais 

(BARTLETT; GOSHAL, 2000), proporcionaram um entendimento mais holístico das 

subsidiárias, que foram apreendidas como entidades semiautônomas dentro de um 

sistema diferenciado. 

As conclusões de Birkinshaw et al. (2000) acerca dos gargalos na percepção 

do relacionamento da díade matriz-subsidiária apresentam-se como um exemplo do 

desenvolvimento destas teorias. Nestas, a premissa é de que as diferentes 

percepções dos gestores da matriz e subsidiária nacional são baseadas no 

entendimento de que ambas têm implicações importantes para o gerenciamento de 

sua relação. Na opinião deste pesquisador, o conceito de heterarquia cunhada por 

Hedlund (1986) representa melhor esta fase.  

 
 O conceito de heterarquia leva em consideração que, nas empresas 

multinacionais, as funções tradicionais da matriz se encontram dispersas 
em diversas unidades, ou seja, para ser globalmente eficiente cada unidade 
de uma multinacional deveria compartilhar informações sobre a corporação 
como um todo, bem como deveria ter acesso a informações minuciosas 
sobre outras unidades, no que se referem aos recursos disponíveis, assim 
como de suas carências. (AMATUCCI, 2009, p.45). 

 

2.7.1 Pesquisas aplicadas às EMNs da indústria de E&P de  óleo e gás 

 

Nesta pesquisa, o problema decorrente da relação matriz-subsidiária, 

identificado na pesquisa de campo, será analisado levando-se em consideração três 

características: o ambiente de negócios da EMN em foco e o enquadramento do 

modelo de CSC dentro da cadeia de valor (PORTER, 1989); e a estratégia da 

matriz. 

O setor de upstream nos últimos anos tem presenciado um aumento nos 

custos de exploração e desenvolvimento de projetos. Grandes reservas e campos 

em águas rasas são cada vez mais difíceis de achar ou de se ter acesso, como foi 

vivenciado pela indústria nas últimas décadas. Grande parte dos recursos que os 

especialistas julgam estar disponíveis cada vez mais localiza-se em campos 

menores e de difícil acesso, como as reservas na camada do pré-sal, as áreas de 

gás de xisto ou a exploração no Ártico. Este contexto explica, em parte, juntamente 
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com o aumento da tributação, a alta nos custos operacionais – cenário bem 

representado na figura abaixo.(BROWN, 2013)(CENTRE FOR GLOBAL ENERGY STUDIES, 2013) 

 
Figura 5: Gastos do setor de upstream 

 
Fonte: Internet – Consultoria Wood Mackenzie. 

 

A alta nos investimentos do setor não tem refletido um maior índice de retorno 

para os investidores, principalmente na forma de dividendos. Somente este fato 

isolado já configura um contexto de desconfiança, por parte dos investidores, em 

relação à sustentabilidade de retornos financeiros. A figura abaixo mostra um gráfico 

em que se comparam a performance das empresas do setor de upstream e a 

performance das 500 maiores empresas globais. Evidencia-se, uma tendência de 

baixa do setor. 
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Figura 6: Série histórica: Taxa interna de retorno 

 
Fonte: Internet – Standard & Poor’s. 

 

Eficiência e controle de custo são prementes para este segmento de negócios. 

Conforme já mencionado nesta pesquisa, um dos objetivos da implementação do 

modelo de CSC nas empresas é a redução de custo. Ainda que o CSC esteja 

relacionado às áreas não centrais da atividade, podemos afirmar, conforme os 

ensinamentos de Porter (1989, p.40), que as atividades de apoio têm sua relevância 

na cadeia de valores da empresa. “Algumas vezes, a infraestrutura da empresa é 

encarada apenas como despesa indireta, mas pode ser uma poderosa fonte de 

vantagem competitiva”. 

 Praticamente desde seus primeiros dias, a indústria do petróleo tem a 

internacionalização em seu escopo. “As maiores empresas do setor se aventuraram 

através do mundo em busca de novos campos na esperança de assegurar controle 

sobre estes” (JAROSZ; SPAR; KOU, 1995, p. 5). Como fonte dominante de nossas 

necessidades de energia, de forma geral, nos últimos 60 anos o petróleo manteve 

influência, mais do que qualquer outra mercadoria, sobre políticas e estratégias 

econômicas das nações, muitas vezes foi a fonte de instabilidade, conflito e guerra. 

Não foram encontradas na literatura acadêmica pesquisas sobre a relação 

matriz-subsidiária que tivessem como foco este relevante segmento de negócio do 

ponto de vista da estrutura organizacional. Procurando entender como seria possível 

inferir conclusões baseando-se em teorias que originalmente não foram elaboradas 

para as peculiaridades desta indústria, primeiramente optou-se por sumarizar suas 

especificidades. 
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Comparando com outras indústrias, é justo afirmar que explorar e produzir 

petróleo contêm elementos ambientais que levam esta atividade a ser enquadrada 

em um nível distinto. Assegurar acesso às reservas de óleo e gás é primordial e, 

para suprir esta necessidade, não se pode deixar de considerar as interferências 

políticas e geográficas. Hoje se presencia o fortalecimento do nacionalismo que 

limita os interesses de empresas privadas estrangeiras e, consequentemente, 

oferece uma diferente dinâmica nas relações internacionais. A Rússia alterou o 

regime de tributação para capturar uma maior porção dos retornos; Argentina e 

Venezuela estão fechadas novamente; o México ainda não está aberto totalmente; e 

o Brasil começa a limitar atividades de operadoras estrangeiras. Os retornos 

advindos da atividade petrolífera são de grande relevância a muitos dos países 

detentores de reservas para fins de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, trata-

se de um ativo estratégico.  

Diante das  características detalhadas nos parágrafos acima e considerando 

que “[...] teoria não é a solução para um problema, mas uma ferramenta para pensá-

lo [...]” (MIGUELES, 2004, p. 53), esta pesquisa se apoiará nas teorias em que são 

analisados os diferentes papéis que uma subsidiária pode desempenhar em relação 

às determinações da matriz e aos controles disponíveis por esta para monitorar a 

aplicação de parte da estratégia global. No caso desta pesquisa, trata-se da 

implementação do modelo operacional de CSC e dos desafios decorrentes da 

necessidade do desenvolvimento de uma mentalidade comercial. 

 

2.7.2 Tipologia do controle estratégico de Prahalad e Doz (1981) 

 

No artigo seminal de Prahalad e Doz (1981), propõe-se uma alternativa ao 

controle substantivo efetuado pela matriz sobre as subsidiárias, ou seja, a restrição 

de repasse dos mais relevantes recursos estratégicos é a criação de um contexto 

organizacional. À medida que as subsidiárias amadurecem, a matriz tem seu 

controle reduzido. As decisões estratégicas consideradas relevantes para avaliar o 

grau de dependência são: escolha de tecnologia, definição de mercado, ênfase em 

diferentes linhas de produto, alocação de recursos, expansão, diversificação de 

operações da subsidiária e propensão a participar da rede global de produtos entre 

as subsidiárias. (PRAHALAD; DOZ, 1981) 
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O grau de controle substantivo da matriz é reduzido devido a diversos fatores. 

As subsidiárias se desenvolvem e se tornam menos dependentes dos recursos da 

matriz, pois já dispõem de uma adequada estrutura de gestão interna e capacidade 

para investimentos em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias; desta forma, as 

vantagens tecnológica e gerencial desaparecem. 

Um contexto organizacional é criado com base em duas vertentes: 

orientação organizacional e mecanismos. Organizações podem ser percebidas como 

a soma de quatro orientações: “cognitiva”: representada pelos ambientes 

organizacionais considerados relevantes pelos gestores; “estratégica”: como os 

gestores encaram as ameaças e exploram as oportunidades; “orientação de poder”: 

situa a autoridade para tomada de decisões; e “orientação administrativa”: 

compreende toda a estrutura de suporte da organização. Somam-se a estas 

orientações três mecanismos organizacionais: gerenciamento de dados, 

gerenciamento de pessoas e resolução de conflitos. 

O entendimento de como os gestores utilizam estes mecanismos 

organizacionais para manipular as quatro orientações organizacionais demonstra 

como se estabelece outra forma, diferente do controle substantivo, de se controlar a 

subsidiária. Idealmente, uma combinação de mecanismos de controle substantivo e 

ações com base em contextos organizacionais estabelece um ambiente adequado 

para que os gestores evitem problemas com a não adequação da estratégia e 

conflitos no relacionamento entre o escritório central e sua afiliada. O tipo de EMN 

em relação ao nível de controle exercido sobre a subsidiária é representado pela 

figura abaixo. 
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Figura 7: Dilema do controle estratégico nas EMNs 

 
Fonte: Prahalad e Doz (1981). 

 

 A categoria fragmentada significa que o controle substantivo é baixo, assim 

como o uso do contexto operacional pelos gestores da matriz . Dependente significa 

que a subsidiária apresenta alta dependência de certos recursos estratégicos 

disponibilizados pela matriz; contudo os gestores desta não apresentam capacidade 

de utilizar o contexto organizacional para balancear a relação binomial. Uma 

subsidiária é autônoma quando é autossuficiente em relação aos recursos 

estratégicos da matriz; ou seja, fatores como fluxo de caixa, competência técnica e 

equipamentos são obtidos e gerenciados localmente. Contudo a matriz consegue 

exercer influência de uma forma mais sutil por meio do contexto organizacional. Por 

fim, temos a categoria integrada, na qual tanto controles substantivos como o 

contexto organizacional são exercidos de forma plena. 

 

2.7.3 Tipologia do papel das subsidiárias de Bartlett e Ghoshal (1986) 

 

 Em seus trabalhos empíricos, Bartlett e Ghoshal perceberam que o 

surgimento de diferentes padrões de gerenciamento das atividades operacionais 

internacionais foi a resposta encontrada pelos gerentes de grandes multinacionais 

pesquisadas aos problemas trazidos por uma abordagem gerencial simétrica para 

todas as subsidiárias do grupo. Foram detectados variações nos papéis das 
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subsidiárias. Tais variações refletiam explicitamente as diferenças que cada 

operação local apresentava em relação ao contexto nacional e sua relevância 

estratégica para o grupo, assim como as competências do pessoal local. 

 A importância estratégica de uma unidade nacional é influenciada pelo nível 

de significância do ambiente local para a estratégia local. Pode haver fatores como 

tecnologia, competidores nacionais, mercado consumidor, pressão governamental, 

busca de recursos, entre outros, que serão utilizados em uma análise de relevância 

da unidade local. Para uma empresa internacional do setor de petróleo, o acesso a 

novas áreas é fundamental para a sustentabilidade do negócio. Na maioria dos 

países possuidores de reservas de hidrocarbonetos, o governo local outorga 

concessões a empresas para que possam operar de acordo com inúmeras regras. 

Desta forma, o acesso a recursos e o ambiente regulatório estabelecido pela 

autoridade local serão chave na avaliação de significância para o setor industrial 

recortado nesta pesquisa. 

 Como mencionado anteriormente, outra vertente da análise desta tipologia é 

a competência local. Com base nas empresas pesquisadas, foram identificados 

diversos problemas gerados pela inabilidade de percepção dos gerentes da matriz 

em relação às organizações locais. O gerenciamento simétrico dispensado às 

subsidiárias também não permitia extrair e capturar todo o potencial da organização 

local. Fatores como conhecimento específico do mercado regional ou local, 

competências diferentes daquelas do pessoal da matriz e acima de tudo o 

comprometimento e engajamento dos gerentes que estavam mais próximos do 

mercado e dos empregados locais contribuíam para a ineficácia da aplicação da 

estratégia global, assim como restringiam a capacidade de adição de valor por parte 

destas organizações. 

 A figura abaixo representa uma conceituação simplificada dos diferentes 

papéis das subsidiárias identificados nesta tipologia 
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Figura 8: Papéis das subsidiárias nacionais 

 
Fonte: Bartlett e Ghoshal (1986). 
 
 

Líder estratégico é um papel desempenhado por subsidiárias nacionais que 

possuem elevada competência técnica e são localizadas em mercados importantes 

para a estratégia da matriz. Desempenha um papel muito mais próximo de um 

parceiro estratégico, uma vez que há um suporte direto na análise do desempenho 

da estratégia. Como um possível exemplo pertinente à indústria do petróleo, tem-se 

a subsidiária brasileira da Galp Energia. As principais atividades operacionais desta 

empresa estão ligadas a parcerias firmadas com a Petrobrás para a exploração do 

pré-sal, conforme a figura abaixo. 

 
Figura 9: Distribuição de projetos da Galp Energia 

 
Fonte: Internet – website da Galp Energia. 
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Já o papel de contribuidor diz respeito à competência e capacidade da 

empresa nacional, bem como a o quanto estas habilidades podem ser utilizadas 

localmente e também em parceria com a matriz. Neste contexto, o ambiente de 

negócios e o mercado local não têm uma grande relevância estratégica para a EMN.  

A função de subsidiária implementadora guarda semelhanças com o perfil 

contribuidor. A diferença é que agora, neste perfil, a organização local apresenta 

apenas um nível suficiente de competências e habilidades para desenvolver suas 

operações locais. Estas organizações são executoras da estratégia global e têm 

função importante na geração e remessa de fundos para a matriz. Em uma rasa 

reflexão poderíamos enquadrar neste papel muitas das subsidiárias locais de EMNs 

do ramo de petróleo, contudo uma mais profunda análise seguirá no decorrer desta 

pesquisa. 

O papel de “buraco negro” tem um perfil mais específico e não propriamente 

um posicionamento estratégico. Alguns mercados demandam uma observação ou 

acompanhamento mais próximo, seja pelo seu potencial, seja por seu cenário 

competitivo. Em muitos destes mercados, é complexa e onerosa a tarefa de 

estabelecer uma organização local plenamente capacitada. Desta forma, a matriz 

tem a opção de estabelecer unidades mais enxutas e um foco mais direcionado à 

tarefa de acompanhamento e monitoramento do ambiente de negócio local. 

 

2.7.4 Tipologia do fluxo de conhecimento de Gupta e Govindarajan (1991) 

 

A análise teorética de Gupta e Govindarajan (1991) é moldada com base no 

esclarecimento de que as EMNs são constituídas de redes de fluxos de capital, 

produtos e conhecimentos. Desse modo, argumenta-se que os padrões de fluxo de 

conhecimento com a matriz e entre subsidiárias representam uma dimensão central, 

na qual o contexto estratégico pode variar e os elementos constitutivos destas 

mudanças são prováveis influenciadores das ferramentas utilizadas pela matriz para, 

formal ou informalmente, exercer mecanismos de controle de adequação das ações 

da subunidade à estratégia global. 

No segmento de exploração e produção de óleo e gás, são exemplos de 

conhecimento que flui entres as unidades da EMN: a troca de conhecimento sobre 

diferentes tecnologias e melhores práticas de análise de dados sísmicos, 
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entendimento das formações geológicas, perfuração de poços exploratórios, análise 

de reservatórios, processo de bombeamento do óleo cru. Em seus estudos, os 

autores concluíram que, em termos gerais, o fluxo de conhecimento pode ser 

transferido de forma mais eficiente e efetiva por meio de mecanismos internos da 

organização do que por meio de mecanismos externos de mercado. Esta seria uma 

forma pelo qual a EMN estaria protegida da competição. 

Com o objetivo de cunhar definições para os diferentes tipos de subsidiária 

levando em consideração os padrões de fluxo de conhecimento, os pesquisadores 

desenvolvem uma análise com base na magnitude – estimativa de quanto de 

conhecimento flui entre as unidades – e na direção das transações – que se 

relaciona ao perfil da unidade: “recebedora” ou “divulgadora”. Com base na 

combinação destes dois fatores, as EMNS podem ser enquadradas de acordo com: 

o nível de dependência das subsidiárias ao fluxo de conhecimento proveniente das 

outras unidades da corporação; e o nível de compartilhamento. Os autores É 

utilizam uma premissa de que a natureza do controle estratégico efetuado pela 

matriz sobre as subsidiárias tem um impacto substancial sobre o pretendido fluxo de 

conhecimento. A figura abaixo representa este esquema. 

 
Figura 10: Tipos de subsidiária baseadas no fluxo de conhecimento 

 
Fonte: Gupta e Govindarajan (1991). 
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Na função de “inovador global”, o papel da subsidiária é de servir como uma 

fonte de distribuição de conhecimento. No universo da exploração petrolífera, por 

exemplo, temos as subsidiárias de EMNs que começam a desenvolver atividades 

nas reservas de gás de xisto (chamado de ativo “não convencional”). As unidades 

envolvidas nestas operações seriam potenciais inovadoras globais, visto que as 

informações decorrentes seriam fundamentais em desencadear novas fronteiras 

para as empresas.  

O “jogador integrado” guarda características similares às do inovador global, 

contudo ainda não é autossuficiente em termos de necessidade de conhecimento.  

“Implementador” não apresenta uma produção relevante de conhecimento e 

depende massivamente do conhecimento das outras unidades da corporação para 

as suas operações.  

Por fim, na função “inovador local”, estão as unidades em que o fluxo de 

conhecimento está relacionado com o mercado interno. 

 

3 METODOLOGIA  

 
Este capítulo tem como objetivo demonstrar e explicar a metodologia aplicada 

ao desenvolvimento da pesquisa, e de que forma ela foi conduzida. O método de 

pesquisa, coleta de dados, unidade de análise, os critérios utilizados, bem como os 

procedimentos para a coleta dos dados serão explicados com mais detalhes nas 

próximas seções deste capítulo. 

 O método, segundo Cervo e Bervian (1978), é em seu sentido mais geral a 

ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

dado ou um resultado desejado. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2011), que a classifica em relação a dois aspectos: quanto 

aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória. Vergara 

(2011) esclarece que a investigação exploratória é realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado. Embora o segmento de exploração e produção de 



40 
 

petróleo e o tema de serviços compartilhados sejam alvo de pesquisas em diversas 

áreas de investigação, não se verificou a existência de estudos que abordem, do 

ponto de vista que a pesquisa tem intenção de abordar, o desenvolvimento da 

mentalidade comercial no modelo de CSC.  

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental, de campo e 

estudo de caso. Bibliográfica porque, para fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho, foram realizadas investigações sobre os seguintes assuntos: 

implementação de CSCs e teorias sobre relação matriz-subsidiária, utilizando-se 

fontes primárias e secundárias. A investigação também foi documental, porque se 

valeu de documentos internos da empresa estudada. A pesquisa foi de campo, uma 

vez que coletou dados primários na empresa-alvo. Para proceder com a análise das 

hipóteses levantadas nesta pesquisa, utilizou-se o estudo de caso. Segundo Yin 

(2001), um estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. Este é um estudo de caso único 

como metodologia aplicada.  

Os métodos acima descritos são apropriados para uma abordagem de 

pesquisa qualitativa, que, segundo Kaplan e Duchon (1988), tem como uma de suas 

principais características a imersão do pesquisador no contexto e perspectiva 

interpretativa de condução de pesquisa. Bradley (1993) esclarece que, na pesquisa 

qualitativa, o pesquisador é um interpretador da realidade. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Conforme apresentado por Yin (2001), a coleta de dados auxilia na 

compreensão de como e por que funciona a organização. Na pesquisa empírica, 

foram realizadas coletas de dados primários e secundários na empresa selecionada 

– que optou por não ser identificada em virtude de estar fornecendo informações 

confidenciais dos seus negócios; sendo assim denominada Ômega nesta pesquisa. 

Para a coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica foram verificados 

livros, dicionários, revistas especializadas, jornais, pesquisas de temas correlatos, 

levantamentos efetuados por consultorias especializadas, teses e dissertações. A 

pesquisa documental nos arquivos da empresa Ômega foi efetuada no período 

compreendido entre os meses de setembro de 2012 e agosto de 2013. Os principais 
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objetivos foram a localização de documentos referentes a estratégia de 

implementação, política de mudança gerencial, governança corporativa, estratégia 

de internacionalização, política de remuneração e reconhecimento, arenas de 

compartilhamento de informações, processo decisório, processo de 

acompanhamento de metas estratégicas e financeiras, relacionamento com 

investidores, comunicações gerais a empregados, e outros relatórios internos. 

Para a coleta por pesquisa de campo, foi utilizada a metodologia de grupo 

focal, que abrange a elaboração de perguntas abertas com o objetivo de explorar e 

entender atitudes, opiniões, percepções e comportamentos do segmento estudado, 

por meio de um questionário semiestruturado, vinculado a um grupo inicial de 

hipóteses. “[...] Em se tratando de percepções, não há resultados certos ou errados, 

mas sim resultados adequados ou não ao esclarecimento  do problema analítico [...]” 

(RUEDIGER; RICCIO, 2004, p.155). 

O pesquisador visitou o campo como um observador participante, “[...] onde 

este participa de forma real na comunidade ou grupo, confunde-se com ele. Fica tão 

próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades 

normais deste [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.177). É importante ressaltar que, 

na fase de elaboração do projeto e na coleta de dados, o pesquisador era 

funcionário da empresa. Desse modo, pode-se ressaltar a neutralidade baixa do 

pesquisador enquanto observador participante. Pelo fato de ocupar uma posição de 

gerência média nesta empresa, o acesso foi mais fácil e a cordialidade das pessoas 

bastante satisfatória. O pesquisador obteve autorização formal da diretoria da 

empresa analisada para conduzir as entrevistas nas dependências desta. Algumas 

pessoas abordadas para a seleção de grupo focal entrariam em período de férias ou 

alegaram não ter tempo para participar da pesquisa. 

O agendamento das entrevistas de grupos focais foi precedido por uma 

correspondência eletrônica de apresentação e uma sucinta introdução sobre os 

propósitos gerais do estudo; em seguida, telefonemas diretos ou encontros pessoais 

para a explicação do projeto e dos objetivos pretendidos, de modo a obter o 

consentimento dos entrevistados e possibilitar a coordenação do melhor horário para 

a coleta de informações.  

O autor guiou-se, ao longo das entrevistas com os grupos focais, por um 

roteiro de pesquisa previamente elaborado com base no referencial teórico e nas 

informações sobre o problema que o impulsionou a iniciar o estudo, contudo “[...] 
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não se pode utilizar um questionário rigidamente estruturado, mas sim semiflexível, 

que visa permitir que várias questões sejam discutidas, aprofundadas ou 

adicionadas no decorrer do processo analítico [...]” (RUEDIGER; RICCIO, 2004, 

p.156).  

Os questionamentos, percepções e comentários obtidos nas sessões de 

grupo de foco orientaram uma nova adequação dos marcos conceituais do trabalho. 

Inicialmente o autor tinha como forte premissa que o tema desta pesquisa estava 

diretamente relacionado com problemas de cultura organizacional e nacionais. Nas 

revelações de campo, que serão descritas mais adiante, o leitor constatará que esta 

vertente não foi mencionada pelos entrevistados como um elemento preponderante 

em relação ao problema. Em virtude disso e do tempo e objetivos deste 

pesquisador, não foi coberta por esta pesquisa.  

Foram realizadas sete sessões e a duração das entrevistas dependeu das 

circunstâncias que envolviam os entrevistados e o nível de debate sobre o tema. Em 

média, cada sessão foi finalizada em uma hora. 

As entrevistas foram realizadas no período de 23/06/2013 a 30/07/2013, no 

escritório do Rio de Janeiro da empresa Ômega. Podem ser, portanto, consideradas 

como uma coleta transversal segundo Vergara (2011, p. 54) “[...] em um único 

momento no tempo”. 

As sessões de entrevistas foram iniciadas com uma explicação abreviada do 

método e gravadas conforme consentimento dos entrevistados. Anotações também 

foram feitas pelo pesquisador na qualidade de moderador, para posteriormente 

auxiliar na transcrição dos áudios e complementar as percepções sobre as opiniões 

dos entrevistados.  

A escolha dos participantes que integraram o grupo focal foi feita conforme os 

propósitos da pesquisa. Embora Morgan (1996) recomende a utilização de pessoas 

estranhas entre si para compor o grupo, a experiência relatada neste trabalho 

contradiz esta recomendação, como veremos mais adiante. Pesquisas aplicadas 

desenvolvidas no âmbito de organizações tornam inevitável e, muitas vezes, até 

mesmo desejável, a participação de pessoas que se conhecem.  

 Ao todo 30 empregados da empresa Ômega participaram das entrevistas: 20 

analistas e 10 gerentes dos departamentos de recursos humanos, tecnologia da 

informação, compras e administrativo. Estes empregados participaram da 

implementação do CSC e representam uma amostra substancial do total do 



43 
 

quantitativo das áreas de suporte envolvidas no processo de mudança. Gerentes 

foram alocados em sessões distintas daquelas dos subordinados, com o objetivo de 

entender se, nas opiniões, existiria um padrão de resposta divergente entre gestores 

e subordinados diretos. 

 

3.2.1 Saturação Informacional do grupo focal 

 

Segundo Morgan (1997), é desejável que se formem de três a cinco grupos, 

composto de seis a dez pessoas cada. Observou-se que um número maior de 

grupos raramente produz mais informações. Aqui, intervém a habilidade do 

pesquisador em cessar a coleta de dados quando perceber que o ponto de 

saturação foi atingido.  

3.3 Tratamento dos dados 

 
Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, que, de 

acordo com Minayo (1994), é a expressão mais comumente usada para representar 

o tratamento de dados de uma pesquisa qualitativa. 

 A análise de conteúdo, segundo Bardin, pode ser definida como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo, 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens 
(2011, p. 42) 

 

A análise iniciou-se com a transcrição literal e completa das entrevistas 

gravadas. Em seguida, procedeu-se à leitura para estabelecer um primeiro contato 

com os documentos e conhecer o seu texto, buscando primeiras impressões e 

orientações. Feito isso, passou-se à organização segundo etapas sugeridas por Gil 

(1999): estabelecimento de categorias, tabulação, análise estatística dos dados, 

inferência de relações causais e interpretação de dados. A codificação é o processo 

pelo qual os dados brutos são transformados em símbolos que possam ser 

tabulados; e a tabulação é o processo de agrupar e contar os casos que estão nas 
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várias categorias de análise. Dado o grande volume de dados a analisar, as etapas 

acima descritas foram feitas com o auxílio do software HyperRESEARCH®. 

 

3.4 Limitação do método 

 

 A metodologia escolhida para a futura pesquisa apresenta algumas 

dificuldades e limitações quanto a coleta e tratamento de dados, comentados a 

seguir. 

O método estará limitado pela seleção dos atores para entrevistas, tendo em 

vista a impossibilidade de entrevistar todos os gerentes e líderes envolvidos no 

assunto. 

Outro fator limitante diz respeito à produção acadêmica ainda escassa sobre 

o assunto, o que leva a se ter de trabalhar com dados e informações de consultorias 

especializadas. São notórias as ressalvas da Academia a dissertações baseadas em 

dados de consultorias especializadas, tendo em vista a crítica às metodologias 

aplicadas na coleta e tratamento de dados. A mitigação deste ponto será a adoção 

de uma base exploratória-bibliográfica mista, em linha com grande parte da 

produção acadêmica sobre o tema. 

Por se tratar de um estudo de caso único, pode representar um caso raro ou 

extremo, que leve a interpretações equivocadas. Na concepção de Yin (2001), os 

estudos de caso único são mais vulneráveis do que os de caso múltiplo. Baseando-

se neste fato, o pesquisador buscou efetuar uma coleta de dados primários e 

secundários com a finalidade de minimizar essas limitações. 

 Com o objetivo de dar mais qualidade à pesquisa – necessária, também, 

para sua validação –, foi utilizado o seguinte modelo proposto por Yin (2001): 

validade do construto, validade interna, validade externa e confiabilidade. 

 No que diz respeito à validade do construto, foram utilizadas inúmeras fontes 

de evidências, conforme apresentado em tópico anterior, estabelecendo o 

encadeamento entre elas. Já em relação à validade interna, o autor objetivou, na 

fase de análise, a identificação de padrões e a construção de esclarecimentos em 

relação a fatores causais. Quanto à validade externa, procurou-se utilizar a 

metodologia de estudos de caso proposta por Yin (2001). Finalmente, visando à 
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confiabilidade da pesquisa, foi utilizado o protocolo de estudo de caso por meio da 

pesquisa empírica. Da mesma forma, foi também desenvolvido um banco de dados 

com informações adquiridas e validadas na subsidiária. 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO: A EMPRESA ÔMEGA 

 

4.1 Empresa Ômega: um breve histórico 

 

Em 1969 foram descobertos os primeiros indícios de reservas petrolíferas na 

plataforma continental norueguesa. Como forma de exercer o controle e o 

gerenciamento destas áreas, em 1972 o parlamento norueguês constitui a empresa 

multinacional em foco. A corporação está entre as quinze maiores, em valor de 

mercado, do ramo de energia. A matriz é baseada na cidade de Stavanger, na 

Noruega. Está presente em 36 países e possui aproximadamente 23.000 

empregados. Além das atividades de E&P, foco desta pesquisa, também atua no 

suprimento de gás liquefeito, novas energias (eólica), refino e processamento e 

marketing. Desenvolve cerca de 150 projetos e, no último exercício fiscal, auferiu 

receitas em torno de 130 bilhões de dólares. 

De 1972 até 1989 suas atividades ficaram concentradas na costa norueguesa 

e nas operações de refino em terra. Em 1990 a Ômega esteve diante do dilema 

entre continuar a aprimorar a exploração doméstica ou expandir-se 

internacionalmente, transformando-se em um ator global, para garantir a extensão 

da “vida” da empresa. Parcerias, então, ocorreram na China, no Vietnã, Congo e em 

Angola. Permaneceu como uma empresa estatal e, em 2001, iniciou a oferta de 

suas ações nas bolsas de valores de Oslo e Nova Iorque, permitindo, assim, a 

entrada de investidores privados. Ainda na década de 90 outros projetos em 

diversos países foram adicionados. Em 2002 iniciam-se as atividades no Brasil. Nos 

anos 2000 a internacionalização é marcada por aquisições de empresas norte-

americanas detentoras de reservas de gás de xisto, conhecidas como reservas “não 

convencionais”. 

Devido às condições inóspitas do Mar do Norte, foram desenvolvidas 

internamente competências técnicas para operar nestas regiões, o que, para esta 

empresa, é considerado um dos grandes ativos intangíveis e um gerador de 

vantagem competitiva.  
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4.2 Elementos corporativos 

 

A estrutura organizacional consiste em uma estrutura híbrida de componentes 

geográficos e funcionais e grupos de suporte, como se pode ver na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Estrutura organizacional - Ômega 

 
Fonte: autor com base em informações do site da empresa analisada. 

 

As áreas de suporte são organizações que suportam o CEO (chief executive 

officer) e o comitê executivo nas decisões críticas de negócio e no desenvolvimento 

e monitoramento de padrões corporativos, assim como no direcionamento em 

relação a iniciativas de melhorias. 

O Global Business Services (GBS), a unidade de serviços compartilhados da 

empresa Ômega, é uma subunidade da organização de Finanças Corporativas, não 

se reporta, dessa forma, a nenhuma área de negócio hierarquicamente. 

 
Tabela 5: Estrutura organizacional - CFO 

 
Fonte: autor, com base em informações da intranet da empresa analisada. 
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A área de negócio DPI (Desenvolvimento e Produção Internacional) engloba 

todos os países com atividades operacionais, com exceção da América do Norte 

(EUA e Canadá) e Noruega. A subsidiária do Brasil pertence à DPI, único país onde, 

atualmente nesta área de negócio, a Ômega é operadora de um campo já em 

produção. 

A governança e o sistema de gerenciamento são componentes desta 

empresa sempre em destaque nas comunicações internas ou externas. Uma 

expressão presente na contracapa do livro interno de governança sintetiza o perfil 

filosófico da empresa: “Na Ômega, a forma como fazemos é tão importante quanto o 

que fazemos”. 

A empresa se autodefine como corporação orientada por performance 

baseada em valores. Várias passagens de sua governança refletem a preocupação 

com elementos relacionados aos valores fundamentais e considerados como 

alicerces. 
Nossos valores incorporam o espírito e energia da Ômega. Nossos valores 
são essenciais se quisermos ter sucesso ao longo do tempo em um 
ambiente competitivo. Eles estão no centro do nosso sistema de gestão. 
Nossos valores orientam o nosso desempenho e nos guiam na forma como 
fazemos negócios, e na forma como trabalhamos juntos e com partes 
relacionadas externas. 
 

Tabela 6: Os valores da Ômega 

Zelo • Causar dano zero para as pessoas e evitar acidentes. 

•  Reduzir o impacto negativo de nossas atividades e produtos no meio ambiente. 

•  Agir dentro da lei e confortavelmente dentro da nossa própria política de ética. 

•  Demonstrar responsabilidade social e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

•  Respeito ao indivíduo, ajudar os outros a ter sucesso e contribuir para um ambiente de trabalho positivo. 

Coragem • Ser imaginativo e ambicioso, e estimular novas ideias. 

• Antecipar, identificar oportunidades e desafios. 

• Desafiar verdades absolutas e entrar em territórios desconhecidos. 

• Demandar claramente dos outros e estimular mudanças construtivas.  

• Entender e gerenciar riscos. 

Abertura • Ser verdadeiro e agir com integridade. 

• Ser curioso, trabalhar junto e compartilhar experiências. 

• Promover e valorizar diversidade. 

• Comunicar de forma precisa, oferecer e solicitar feedback. 

• Trazer à tona questões éticas e desafios imediatamente. 

Engajamento • Cumprir o que é prometido. 

• Desenvolver continuamente competência, demonstrar conhecimento comercial e orientação ao cliente. 

• Empenhar-se para a simplificação e clareza, concentrar-se em atividades que acrescentam valor. 

• Agir de forma decisiva e ser leal a decisões. 

• Mostrar dedicação e perseverança, acompanhar e prestar atenção aos detalhes importantes. 

Fonte: o autor, com base em informações da intranet da empresa analisada. 
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Para assegurar o acompanhamento e monitoramento estratégico e financeiro, 

são utilizadas duas ferramentas gerenciais chamadas balanced scorecards e beyond 

budgeting. 

 O processo de definição, implementação e acompanhamento dos objetivos 

estratégicos da Ômega é chamado “Ambition to Action” (da ambição para a ação) e 

é composto por cinco fases distintas: definição de objetivos macroestratégicos, 

definição de indicadores-chave de performance, definição de ações que suportarão 

os objetivos, definição dos objetivos individuais dos empregados e avaliação e 

recompensa com base na performance. Todo esse processo é mensurado e 

acompanhado por meio de balanced scorecard. 

 
Proposto por Kaplan e Norton, esse conceito parte do pressuposto de que, 
embora as empresas construam metas estratégicas, elas não desenvolvem 
um sistema de acompanhamento para o seu dia-a-dia e o dos gestores 
divisionais. É por isso que o balanced scorecard, apoiando-se na ideia de 
que “o que não é medido não é gerenciado”, propõe um sistema simples e 
eficiente de acompanhamento do desempenho da estratégia da empresa 
(PADOVEZE; TARANTO, 2009, p. 68). 

 

 Por meio de um processo de comunicação e comprometimento, os gestores 

podem comunicar a estratégia de cima para baixo na organização, assim como ligar 

os objetivos corporativos aos seus objetivos departamentais e individuais. 

Beyond budgeting pode ser entendido como uma alternativa ao orçamento 

tradicional.  

 
Beyond Budgeting é sobre repensar a forma como gerimos as organizações 
em um mundo pós-industrial em que os modelos de gestão inovadores 
representam a única vantagem competitiva sustentável. É também sobre a 
liberação de pessoas do peso da burocracia sufocante e de sufocantes 
sistemas de controle, confiando-lhes informações e dando-lhes tempo 
para pensar, refletir, compartilhar, aprender e melhorar. Acima de tudo, 
trata-se de aprender a mudar a partir dos muitos líderes que construíram e 
conseguiram organizações (PADOVEZE,TARANTO,2009, p.78, grifo nosso)  

 

Estas duas ferramentas são amplamente abordadas no meio acadêmico. Não 

há a intenção de aprofundar os debates sobre estes elementos neste trabalho. Em 

síntese, pode-se afirmar que balanced scorecards e beyond budgeting são 

ferramentas gerenciais que propõem deslocamento e descentralização do uso de 

controles rígidos, com base primordialmente em metas financeiras e orçamentos 
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tradicionais para fins de avaliação de performance, controle e acompanhamento de 

metas estratégicas. 

 

4.3 Estratégia corporativa 

 
A estratégia do grupo é composta por elementos bem definidos em busca de 

uma meta de produção diária de 2.5 milhões de barris de óleo em 2020 – apelidada 

pelos funcionários de “estratégia da colmeia de mel”. 

 
 
Figura 11: Estratégia corporativa global 

 
Fonte: Dados adquiridos na intranet da empresa analisada. 
 

A estratégia de longo prazo da Ômega concentra-se em seis principais blocos 

de construção. Em primeiro lugar, continuará a revitalizar e ampliar o horizonte da 

plataforma continental norueguesa (PCN). A posição da empresa sobre a PCN é de 

que esta continue a ser uma forte geradora de caixa, com um conjunto de projetos 

premium que forma a base de sua perspectiva de crescimento. Em segundo lugar, a 

Ômega pretende utilizar a sua posição de gás superior para oferecer valor em fortes 

e emergentes mercados. Em terceiro lugar, a empresa intenciona aproveitar a sua 

liderança em projetos complexos offshore e construir posições relevantes em três a 

cinco áreas de negócio, além da Noruega. Em quarto lugar, continuar a reforçar a 

sua base de recursos por meio das principais atividades de exploração. Em quinto, a 

Ômega vai intensificar suas atividades referentes a gás de xisto e líquidos, 

fortalecendo o desempenho com base em suas competências tecnológicas centrais. 
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Por fim, a empresa pretende aumentar de forma substantiva o retorno para os 

acionistas por meio de gestão de carteira ativa. 

Destacamos a criação de três a cinco posições materiais em novas áreas de 

negócio, que se relaciona diretamente com esta pesquisa. Trata-se de 

posicionamento de mercado aliado com a internacionalização da Ômega. Uma 

mensagem do CEO da empresa sumariza este caminho. 

 
Rumo a 2020 a nossa ambição é estabelecer posições relevantes em 3-5 
áreas de negócios offshore fora da Noruega e intensificar a nossa produção 
de gás de xisto e líquidos. Estas posições têm um potencial significativo de 
recursos e através da exploração, desenvolvimento de negócios e da 
aplicação de nossas capacidades tecnológicas distintas, vamos levantar a 
criação de valor para além dos níveis atuais. As potenciais áreas 
substanciais da empresa no exterior incluem Golfo do México, Brasil, 
Angola, a região do Mar Cáspio e do Ártico fora do Noruega. (CEO – 
anúncio ao mercado, 20/06/2011). 

 
 

Além dá estratégia divulgada externa e internamente, existe regularmente um 

direcionamento de foco com base nas mudanças macroeconômicas: prioridades 

estratégicas são amplamente divulgadas e esclarecidas a todos os empregados, 

independentemente de localização geográfica ou hierarquia. Em meados de 2011 

estas prioridades eram segurança nas operações, rigor na execução de projetos 

e competitividade em custos. Tais prioridades são amplificadas nas declarações 

de dois membros do comitê executivo. 

 
Em tempos de volatilidade econômica, robustez financeira tem grande 
valor. Performance operacional, boa execução de projetos, 
desinvestimentos oportunos e consciência de custo através da 
organização têm nos ajudado a ter uma boa posição financeira. Isso 
significa que nosso foco em estabelecer a necessária estrutura para uma 
empresa crescentemente global torna-se ainda mais importante. 
Precisamos nos adaptar rapidamente em um ambiente de mudanças e 
possibilitar crescimento para o nosso negócio. Operação segura e eficiente 
é nossa prioridade e, consequentemente, não existe tempo para relaxar. 
(Vice-Presidente Sênior – 10/11/2011, grifo nosso).  
 
No ano passado a média de todas as ações europeias subiram em torno de 
15%. No mesmo período, as ações de empresas de petróleo caíram 4%. 
Isso significa que muitos investidores deixaram negócios de E&P 
(exploração e produção) levando seu dinheiro a outro lugar. Há três fatores 
para esse desempenho da indústria: os investimentos de grandes 
companhias de petróleo estão aumentando, o retorno sobre o capital 
investido está diminuindo e os investidores veem uma batalha se 
intensificando em relação aos recursos para garantir o crescimento de longo 
prazo. Mas temos um grande trabalho pela frente. Alguém está contente 
com baixo desempenho em um setor em dificuldades? Eu não estou. 
Enfatizo as três prioridades corporativas que são cruciais para melhorar o 
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nosso desempenho: segurança, execução e competitividade. (Chief 
Financial Officer – 03/04/2012, grifo nosso). 
 

 

4.4 A subsidiária no Brasil 

 

Em agosto de 1997 entrou em vigor a Lei do Petróleo (n.º 9.478/97), que abriu 

o mercado a empresas estrangeiras e pôs fim ao monopólio que a Petrobrás exercia 

sobre a produção nacional de óleo e combustíveis. A subsidiária no Brasil foi 

constituída em 2001, objetivando participar deste mercado recém-aberto, que, à 

época, alinhava-se com a estratégia de internacionalização do grupo. 

A empresa no Brasil, a partir de 2002, participou de leilões realizados pela 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), adquirindo concessões para exploração em 

diversos blocos em mar (offshore). 

Em 2011 iniciou-se a produção em um dos seus treze projetos – com um 

quadro de aproximadamente 300 funcionários. Este campo é relevante para o 

portfolio internacional da Ômega; fortalece a posição da empresa no país, reforça 

sua perspectivas de crescimento no longo prazo, acrescentando reservas e recursos 

significativos. Está localizado a 85 km da costa do Rio de Janeiro, em uma 

profundidade de até 100 metros de água. A operação deve perdurar até 2040. 

Habilidades de gerenciamento de reservatórios de óleo pesado deste campo são um 

dos fatores que levam a matriz a exercer um acompanhamento próximo, pois se 

trata de tecnologia a ser aprimorada que pode ser relevante para outros projetos no 

mundo. A Ômega, com a aplicação de sua tecnologia, conseguiu que as estimativas 

iniciais de reservas recuperáveis dobrassem, atingindo cerca de 500 milhões de 

barris. 

Pode-se afirmar, com um nível relevante de certeza, que a subsidiária 

brasileira tem potencial para desempenhar importante papel na organização. Isso 

porque se trata da primeira subsidiária estrangeira em que a Ômega é “operadora” 

de um campo produtivo de óleo e gás, e também pela possibilidade de testar a 

tecnologia desenvolvida nos campos da Noruega em um ambiente diferente daquele 

do Mar do Norte e aprimorar o nível de relacionamento com governos estrangeiros 

ante as particularidades das instituições políticas do Brasil. 
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As receitas brutas no Brasil ultrapassaram 1 bilhão de dólares por ano e sua 

produção é totalmente voltada para exportação. 
 

4.5 Implementação do CSC (GBS) no Brasil 

 

Ao longo de 2011, houve diálogos entre o Global Business Services (GBS) e 

a Ômega Brasil sobre o estabelecimento de uma unidade separada no Brasil. Ainda 

no mesmo ano, iniciou-se a implementação. Foi nomeado temporariamente um líder 

para o GBS Brasil e um time de projeto foi constituído. O propósito para estabelecer 

o GBS no Brasil, conforme divulgação do time do projeto, estava em permitir que a 

área de negócio pudesse focar somente nas atividades primárias, enquanto as 

atividades de suporte seriam geridas pelo GBS. Como consequência, a expectativa 

era de que estas atividades apresentassem uma melhora em termos de eficiência e 

eficácia. Outra razão para a implementação em 2011 foi o início da fase produtiva 

em um dos projetos da Ômega Brasil. 

 No momento da implementação, a organização do GBS possuía um quadro 

aproximado de 2.700 empregados (aproximadamente 10% do total de empregados 

da Ômega), estava presente fisicamente em outros sete países e atendia um total de 

trinta países com seus serviços de suporte. Durante a apresentação do modelo GBS 

para a diretoria da Ômega Brasil foram apresentadas informações gerenciais e 

estratégicas da organização. 

 
Tabela 7: Estratégia do CSC (GBS) 

Foco Prestação de serviço estável, confiável e eficiente em 
custos. 

Áreas de competência Finanças, administrativo, recursos humanos, 

comunicações, gerenciamento de projetos e sistema de 

gerenciamento. 

Objetivo estratégico - Brasil Adicional contribuição para a globalização do GBS e 

contribuir para o aprendizado e compartilhamento de 

conhecimento entre as diferentes localidades da Ômega. 

Objetivo estratégico - Internacional • Simplificação, globalização e renovação 

• Fazer uso de padronização e constantes 
melhorias em processos para o aumento na 

qualidade e redução de custos 

• Adaptação às necessidades de negócio 



54 
 

internacionais. 

Benefícios  • Padrões corporativos 

• Custos reduzidos 

• Melhor uso dos recursos 

• Melhor qualidade e previsibilidade 

• Melhores práticas compartilhadas  

Fonte: o autor. 

 

Conforme grifo do autor, é possível notar que a matriz considerava o GBS 

como mais uma ferramenta em prol da redução de custos da empresa. À época da 

implementação, os custos gerenciados pelo GBS representavam um total 

aproximado de 2 bilhões de dólares anuais. 

 A implementação da unidade de GBS no Brasil (GBS Brasil) foi constituída de 

funcionários que já faziam parte da subsidiária brasileira. Aqueles funcionários que 

executavam tarefas definidas como específicas de GBS foram transferidos para a 

nova organização. A maioria dos funcionários teve seus cargos, responsabilidades e 

tarefas mantidos. Não houve contratação de novos funcionários por ocasião da 

implementação. O time do projeto de implementação ministrou treinamentos sobre o 

modelo operacional e também elaborou quatro eventos formais para discussão, 

divulgação e revisão dos elementos estratégicos para os novos funcionários do GBS 

Brasil. Trimestralmente foram conduzidas revisões da operação com os líderes da 

unidade brasileira pela alta direção do GBS – em alguns momentos presencialmente 

e, em outros, por videoconferência, com duração de dois a três dias. 

 O GBS Brasil pode ser entendido como uma extensão da matriz dentro 
da subsidiária brasileira, pois é parte integrante da organização do CFO. Os 

líderes do GBS Brasil reportam-se diretamente a líderes na matriz e, não, a líderes 

na subsidiária brasileira. 
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Tabela 8: Linhas hierárquicas 

 
Fonte: o autor. 
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5 DISCUSSÃO DAS REVELAÇÕES DO CAMPO 

“Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes 
que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor se adaptam às 
mudanças”. 

     Charles Darwin 

 

Neste capítulo, o intuito é desvelar como os nossos entrevistados percebem a 

questão do processo de implementação de um modelo de CSC e os fatores que 

influenciam o sucesso deste processo. Não há pretensão de apresentar, com os 

resultados obtidos, uma única verdade acerca do fenômeno estudado, mas apenas 

encontrar contribuições para a interpretação das revelações obtidas com os relatos 

e, assim, auxiliar a compreender um dos fatores condicionantes para o sucesso de 

uma mudança organizacional. 

É importante realçar que as hipóteses identificadas pelo autor e que balizaram 

este estudo não se fizeram presentes em todas as entrevistas. Ainda surgiram 

hipóteses não previamente identificadas pelo autor. Aquelas que se podem 

correlacionar com as hipóteses levantadas não tiveram a mesma incidência, ou 

foram percebidas, de modo semelhante, por todos os entrevistados. O que tivemos 

de resultado foi decorrente da interpretação do pesquisador, com auxílio da 

codificação e categorização de revelações pessoais, dos sentidos, das percepções 

dos investigados. Depois de serem levantados por meio da amostragem, os dados 

brutos iniciais foram divididos, conceituados e relacionados entre si. O processo 

analítico foi iniciado com a codificação aberta, na qual os dados foram examinados 

cuidadosamente, linha por linha, frase por frase, parágrafo por parágrafo, divididos 

em partes distintas e comparados para descobrir as semelhanças e diferenças entre 

si (STRAUSS; CORBIN, 1990). Tais procedimentos foram executados até sua 

saturação, ponto em que os dados começaram a se repetir, pois informações novas 

ou relevantes não foram mais encontradas. O processo de codificação aberta, 

utilizado na análise de conteúdo gerou dezesseis códigos, que em seguida foram 

agrupados em cinco categorias. A tabela abaixo representa esta primeira análise. 
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Tabela 9: Categorias das análises do campo 

 
Fonte: o autor. 

 

Na tabela abaixo, apresenta-se uma representação gráfica com a incidência por 

categoria emergente. 

 
Tabela 10: Incidência das categorias 

 
Fonte: o autor 
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As categorias “aplicação da estratégia”, “diferenças culturais” e “sistema de 

incentivos” são correlacionáveis com as hipóteses preliminares elencadas pelo 

autor. As outras são hipóteses identificadas no levantamento de campo. 

Considerando as diferentes incidências das categorias conforme gráfico acima, o 

autor optou por testar apenas a hipótese relacionada à “aplicação da estratégia”. 

Neste estudo não é possível afirmar que as hipóteses levantadas em seu 

início são falsas. Marconi e Lakatos (2010) concluem que, dentre as diversas 

hipóteses preliminares, o pesquisador opta por aquela mais verossímil para 

submeter a testes de experiência. 

Não se pode buscar uma verdade única e inquestionável para responder a 

pergunta da pesquisa. Busca-se, sim, a verdade revelada pela ótica dos 

profissionais aqui entrevistados e pelo que foi observado pelo pesquisador. O autor 

objetiva, ainda, chegar a uma conclusão prática e, desta forma, aprofundar a visão 

enquanto gestor de empresas, razão pela qual as revelações do campo serão 

centralizadas na hipótese considerada mais relevante. 

Nas próximas seções, serão explorados os resultados do campo pelo viés da 

categoria emergente “aplicação da estratégia”. Busca-se entender as causas de sua 

manifestação nas entrevistas e nos documentos, e posteriormente discuti-las à luz 

das tipologias destacadas na seção 2.7. 
 

5.1 Problemas na aplicação da estratégia 
 

A estratégia estabelecida pela matriz tem elementos muito bem definidos. 

Regularmente as prioridades dentro desta estratégia são revistas, traduzidas e 

comunicadas pelo comitê executivo de forma homogênea para toda a organização. 

Nas entrevistas, a percepção dos empregados que constituem a unidade do 

CSC revela, de forma massiva, que os líderes e os funcionários das áreas de 

negócio não aderem a diretrizes estratégicas da matriz no que tange a controle e 

consciência de custo. “A estratégia é da empresa como um todo, não só da área de 

suporte” (GF01). Como estes são alicerces do recém-implementado modelo de 

CSC, e uma vez que, sem a adesão das áreas centrais da subsidiária, não haveria 

um resultado final satisfatório, surge um sentimento de que os esforços da unidade 

de suporte em prol da aplicação desta parte da estratégia no Brasil seriam inócuos. 
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Esta principal observação fica evidente em fragmentos como, por exemplo, “[...] o 

business falando uma coisa e o GBS tentando caminhar para indicadores de 

competitividade, redução de custo e tal” (GF02). Questiona-se, também, se as metas 

estariam claras para todos. 

 
Eu acho que o que aconteceu agora é que a gente teve um entendimento 
muito mais sólido sobre o que é uma cultura dentro de um shared service 
(CSC). E agora estão tentando implementar. Só que o problema é, de novo, 
se as metas não estão claras para todos. Fica parecendo que tem uma 
unidade organizacional indo para um caminho totalmente diferente das 
outras, o que não é o caso. (GF02) 

 
 Outro sentido que se pode depreender dos textos é que a subsidiária recebe 

as informações da estratégia, contudo ela é aplicada em uma “velocidade” mais 

lenta do que nas unidades corporativas como GBS. 

 
A gente fala de Change Management no GBS e eu tenho dúvidas se esse 
tipo de mudança acontece da mesma maneira, é visto com a mesma 
proporção, com o mesmo peso que acontece dentro do GBS. Acho que a 
gente tem tudo isso muito claro no GBS, é muito transparente, a gente já 
sabe o que, como; começa a falar, a gente já sabe aonde que a gente pode 
contribuir, ou em quê. E do lado de lá, dos nossos clientes, eu não sei se 
isso é passado da mesma maneira, é visto com esse mesmo impacto. Eu 
acho que não. Acho que ainda pode melhorar nesse sentido. (GF05) 
 
A gente buscando os melhores deles (contratos), buscando comprar melhor, 
apertar os fornecedores. Eles até aceitam a ideia de você querer mais 
performance do seu contractor (fornecedor), mas quando isso esbarra de 
que eles têm que ter um esforço maior na gestão, eles se retraem. Acho 
que eles se sentem mais distantes dessa competitividade, pelo menos por 
enquanto. Eu acho que isso vai chegar neles, mas ainda não chegou com 
toda a força. (GF04) 

 

 De forma análoga, o desalinhamento é citado como um diferente nível de 

maturidade entre as organizações. 

 
Eu acho que no GBS as pessoas têm essa preocupação, as pessoas 
procuram levar isso a sério, procuram tentar buscar alternativa, buscar 
soluções que realmente viabilizem. Eu acho que aqui, sim. Lá é que eu não 
sei como funciona para os nossos clientes, a fundo. Aqui eu acho que existe 
essa preocupação muito forte, sim; eles levam essa mudança de uma 
maneira mais madura, nesse sentido. (GF05) 

 

 A diferença na velocidade foi também justificada como falta de engajamento 

das lideranças, “[...] na verdade eu acho que a comunicação foi feita, mas parece 

que não tem o engajamento dos gerentes para com os seus times [...]” (GF06). 
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 Um grupo de empregados, por sua vez, entendeu que as prioridades 

estratégicas enviadas pela matriz foram direcionadas em um primeiro momento 

apenas para as áreas de suporte. “Talvez a gente seja um piloto, ou seja o mais fácil 

pra começar. E aí não necessariamente não esteja sendo comunicado nas outras 

áreas, mas não está sendo executado ainda por fazer parte da estratégia. É o que 

eu imagino.” (GF07). 

 
Um exemplo que eu achei falho nesse processo de Change Management 
da Ômega é focar só na área de staff. É claro que o core business fica 
preservado, mas eu acho que esse processo tinha que ser na organização 
como um todo, não só na área de staff, essa é a minha opinião. Então, isso 
é um problema, a gente abordar um assunto de redução de custo, quando 
você tem um cliente gastando muito mais. Então é problemático. Eu acho 
que tem que ser uma coisa que abranja a empresa como um todo. E se 
você não tiver a empresa inteira engajada nisso, fica muito difícil. (GF03) 

 

Outra percepção mencionada no grupo focal 4 é de que a área de negócio da 

subsidiária teria outras prioridades além de controle de custos.  

 
É, no meu cliente interno eu não vejo essa... [preocupação]. Eu vejo 
pessoas refratárias, bem refratárias, eu diria. Porque aí é uma área em que 
o cost mindset (mentalidade de custos), que é essa coisa que está 
entrando, a competitividade, ela não chega com tanto clamor. É a área core 
da empresa: eu faço dinheiro, eu sou importante, eu tenho que ser servido. 
Então eu acho que lá o discurso é que eles estão aceitando, mas a 
velocidade que isso está permeando neles é mais lenta do que no resto da 
organização. (GF04). 

	  

  Podemos também inferir o desalinhamento estratégico, percebido pelo 

pessoal do CSC, em virtude dos “efeitos colaterais” mencionados, tais como: 

constante enfrentamento, divergência de opiniões entre as áreas (negócio e 

suporte), conflitos, impacto no ambiente de trabalho e desmotivação. 

 
Mas, talvez, o problema é que a gestão de mudança está sendo muito 
eficaz dentro do GBS, e muito pouco eficaz fora do GBS. Então foi até uma 
das coisas que eu tinha conversado já com o pessoal, que não adianta a 
gente estar muito alinhado com a estratégia de que a empresa está 
mudando, se as outras áreas também não estão. Porque aí é o ambiente, a 
gente tem o ambiente interno GBS e o ambiente externo. O ambiente 
externo fatalmente vai causar impacto no ambiente interno. E aí o ideal é 
que essa comunicação tivesse ocorrido de uma maneira boa pra toda a 
companhia, o que acabou não acontecendo. (GF03). 
 
[...] a gente acaba achando que talvez somos chatos mesmo, talvez 
estamos querendo fazer alguma coisa que não é bom para o lado de lá. 
Então isso desmotiva. Porque quando você oferece alguma coisa e as 
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pessoas recebem bem, automaticamente você fala: que legal, estou 
fazendo uma coisa boa pra empresa. Agora quando o outro lado está 
sempre com resistência e querendo bater de frente com aquilo que a gente 
quer mostrar que é o melhor, automaticamente você vai diminuindo a sua 
energia pra lutar contra isso [...] (GF04). 

 
E aqui na Ômega, devido à falha na comunicação, a gente está sempre 
batendo de frente com o business. Porque GBS, teoricamente, está muito 
mais avançado na comunicação que o business, quando deveria ser ao 
contrário. Se o business tivesse recebido toda a comunicação antes do 
GBS, a gente estaria simplesmente indo atrás e prestando serviço 
exatamente para o que eles precisam, e não causaria o impacto tão 
negativo que a gente tem às vezes. (GF03). 

 

 As opiniões coletadas sobre a hipótese “aplicação da estratégia” repetem-se 

em suas ideias centrais, o que leva a inferir que foi alcançada a saturação 

informacional dos grupos de foco. 

 Importante ressaltar que as percepções e opiniões expressadas nas 

entrevistas não necessariamente representam a opinião coletiva da empresa 

Ômega, uma vez que se busca entender o problema por meio da unidade do CSC, 

que é um dos elementos da organização. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS À LUZ DA TEORIA 

Nesta seção, busca-se entender o papel da subsidiária brasileira para, então, 

verificar se o que foi revelado no campo se apresenta como uma possibilidade 

factível. Para tanto, foram utilizados os conteúdos mencionados no referencial 

teórico. 

No campo revelou-se que a percepção dos funcionários do CSC é de que há 

um desalinhamento ou não conformidade por parte da subsidiária brasileira em 

relação a um dos pilares estratégicos da empresa; neste caso, a consciência de 

custo. A consciência aqui mencionada relaciona-se com a busca por eficiência em 

custos, que são importantes para fins de controle e otimização, simplificação e 

padronização de processos de trabalho. 

 Um possível desalinhamento estratégico, conforme revelado na pesquisa de 

campo, seria viável em um cenário onde a subsidiária gozasse de certo nível de 

independência em relação à matriz, como, por exemplo, controle do fluxo de caixa, 

orçamento independente, recursos tecnológicos internos, mercado local capaz de 

absorver a produção etc. 

 

6.1 Controle estratégico 

 

A tipologia de Prahalad e Doz (1981) propõe a categorização das subsidiárias de 

acordo com o nível de controle estratégico exercido pela matriz. No que tange ao 

controle de recursos estratégicos (controle substantivo), os elementos descritos a 

seguir são substanciais para a subsidiária brasileira. 

 

• Fluxo de caixa – todo o excesso de caixa acima de 10 milhões não fica 

disponível nas contas bancárias da subsidiária, é gerenciado de forma 

centralizada pela matriz. A receita anual de exportação no ano de 2012 

excedeu 1 bilhão de reais. 

• Conhecimento tecnológico – as diretrizes técnicas são aplicadas com base na 

experiência e inovação adquirida pela matriz. Planos de perfuração, estudos 

de reservatórios, desenho de equipamentos são exemplos dessas 

tecnologias. 
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• Gerenciamento – a maioria absoluta dos cargos técnicos e administrativos da 

alta gerência é ocupada por noruegueses. 

 

O controle exercido por meio de conjecturas organizacionais (contexto 

organizacional), que seria um controle alternativo ao que foi citado no parágrafo 

acima, seria exercido por meio da manipulação de três mecanismos: gerenciamento 

de dados, de pessoas e resolução de conflitos sobre a organização. A organização 

seria o agregado de quatro orientações. Abaixo, uma análise com base nestas 

orientações. 

 

• Orientação cognitiva – a administração da Ômega Brasil tem um 

entendimento homogêneo sobre o ambiente de negócio da indústria de 

exploração de óleo e gás. O número de empresas concorrentes em nível 

global é reduzido, o que contribui, desta forma, para um conhecimento mútuo 

sobre estratégias, ameaças, mercado e relações governamentais. 

• Orientação estratégica – por ter uma orientação cognitiva alinhada, pode-se 

inferir que a orientação estratégica dos administradores da Ômega Brasil 

coaduna-se com a maneira como a matriz explora as oportunidades de 

mercado e lida com os riscos. 

• Orientações de poder e administrativas – são relacionadas a como a 

administração entende o processo decisório, a alocação de poder e também 

como são comprometidos os recursos financeiros, tecnológicos e 

administrativos para a aplicação da estratégia.  

 

Este último ponto se relaciona com a principal revelação das entrevistas. Por 

ser uma organização matricial, há uma falta de entendimento, por parte dos 

empregados, de onde esta  alocado o poder decisório.  

Ainda, como mencionado na seção 4.2, a empresa é baseada fortemente em 

valores e possui ferramentas de controle financeiro e estratégico flexíveis, que 

fornecem um grau de independência às unidades locais. O beyond budgeting e os 

balance scorecards são notoriamente conhecidos por fornecer ao administrador uma 

alternativa ao controle rígido de orçamentos, contudo, para sua efetividade, 

pressupõem um desenvolvimento de maturidade por parte da organização. 
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Desta forma, a percepção de que há uma falta de clareza sobre o locus do 

poder e uma “flexibilidade” no que tange aos controles financeiros podem justificar a 

opinião de que a aplicação da estratégia está desalinhada com a matriz. 

 
[...] Em uma organização puramente hierárquica, as quatro orientações 
tendem a estar alinhadas com a hierarquia, contudo em uma organização 
complexa, que pode ter uma estrutura híbrida ou matricial, todas as 
orientações podem estar desalinhadas. Administradores da matriz que 
operam em uma estrutura híbrida ou matricial devem reconhecer que, para 
ganhar e reter controle estratégico, deve-se influenciar as quatro 
orientações. Através da modificação das quatro orientações, a direção 
estratégica pode ser alterada. Em nossa pesquisa, nós concluímos que a 
mudança estratégica pode ser alterada através da alteração de qualquer 
uma das quatro orientações [...] (PRAHALAD; DOZ, 1981, p.10). 
 

Com base nas análises acima, a subsidiária brasileira é classificada como 

dependente, pois ainda há dependência dos recursos estratégicos. Além disso as 

ferramentas de controle alternativo não são exercidas de forma plena. 
 

Figura 12: Avaliação do controle estratégico 

 
Fonte: Prahalad e Doz (1981). 
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6.2 Competência e relevância da subsidiária 

 

Segundo Bartlett e Ghoshal (1986), a importância estratégica de uma unidade 

nacional é fortemente influenciada pela relevância do contexto nacional para a 

estratégia global da empresa. Como mencionado na seção 4.4, a relevância dos 

negócios no Brasil para a empresa Ômega tem potencial para ser alta em razão de 

seu papel precursor no processo de internacionalização. Dependendo da 

performance e das possibilidades no cenário político-econômico, o Brasil pode se 

tornar uma área de negócio específica. 

Como mencionado na seção 2.7.3, a maioria das subsidiárias nacionais neste 

ramo será considerada como “implementadora” da estratégia global, uma vez que 

sua relevância estará resumida aos seus recursos energéticos, tais como as 

reservas de petróleo e gás, já que tanto o mercado consumidor quanto os principais 

fornecedores situam-se fora do país. Contudo no caso da unidade nacional 

analisada, é correto considerá-la “contribuidora” da estratégia global, com um 

potencial para ser “líder estratégica”.  

 
Figura 13: Avaliação do papel da subsidiária 

 
Fonte: Bartlett e Ghoshal (1986). 

 

Neste papel, a Ômega Brasil goza de uma relativa liberdade e flexibilidade no 

que tange à utilização das competências locais para, de uma forma criativa, 

contribuir para a estratégia da companhia. 
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Relegando às unidades nacionais o papel de implementadoras e 
adaptadoras de diretrizes globais locais, a matriz corre o risco de subutilizar 
as competências e capacidades organizacionais dos ativos mundiais da 
empresa e a constante expansão de controle pela matriz priva os gerentes 
locais de “janelas para as suas capacidades e energia criativa”. 
Naturalmente, eles passam a sentir desmotivados e até mesmo 
marginalizados. (BARTLETT; GHOSHAL, 1986, p.88). 
 

6.3 Fluxo de conhecimento entre a matriz e subsidiária 

 

A indústria do petróleo faz uso extensivo de tecnologia avançada. A Ômega 

tem como um de seus pilares o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia. Dentro 

deste contexto é adequado analisar o papel da subsidiária nacional sob a ótica do 

fluxo de conhecimento. 

A Ômega Brasil é classificada como “jogador integrado” de acordo com a 

teoria de Gupta e Govindarajan (1991). 
 

Figura 14: Avaliação do fluxo de conhecimento 

 
Fonte: Gupta e Govindarajan (1991). 

 

A unidade no Brasil ainda é muito dependente de conhecimento e pessoas 

oriundos da Noruega. As gerências dos departamentos de exploração, perfuração, 

operações, subsuperfície estão ao cargo de expatriados e se apoiam 

estruturalmente na troca de informações com a matriz, assim como as melhores 

práticas operacionais desenvolvidas, compiladas e difundidas. 
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O fluxo de saída de conhecimento técnico deve-se principalmente a dois 

fatores. O primeiro deles, já mencionado neste estudo, refere-se a todo 

conhecimento que possa ser adquirido com a primeira atividade de produção 

internacional, na qual a Ômega é a operadora no arranjo da joint venture. As 

possibilidades de informações que essa experiência pode trazer à matriz são muitas: 

relações governamentais, fornecedores, gerenciamento de expatriados, entre outras. 

O segundo fator diz respeito ao interesse em aprofundar os conhecimentos sobre a 

exploração de petróleo na camada do pré-sal no Brasil. 

Na configuração de “jogador integrado”, em que há um alto fluxo de 

recebimento e de saída de conhecimento, segundo Gupta e Govindarajan (1991), 

maior é o escopo global da administração da subsidiária nacional. Desta forma, de 

uma perspectiva corporativa, pode-se argumentar que mecanismos apropriados 

seriam aqueles que motivassem a administração da subsidiária a pensar sobre suas 

responsabilidades em termos globais ou locais para, assim, mitigar a emergência de 

frustrações em um contexto onde a responsabilidade do gerente local exceda sua 

autoridade.  

Os autores sugerem, ainda, que o controle das atividades da subsidiária neste 

contexto pode incluir ferramentas mais flexíveis. São de particular interesse as 

seguintes variáveis: base para a determinação de bônus, o estilo de avaliação do 

orçamento, a confiança no resultado versus controle rígido e tolerância para com a 

ambiguidade. A primeira e a última variável não se aplicam à empresa estudada. 

Contudo a segunda e a terceira variáveis guardam estreita relação com as 

ferramentas gerenciais já mencionas neste estudo, o beyond budgeting e o balance 

scorecard. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Este estudo teve como objetivo entender os fatores que impactam no 

desenvolvimento de uma mentalidade comercial em uma organização de serviços 

compartilhados de uma subsidiária brasileira do ramo de exploração e produção de 

óleo e gás. Partiu-se de quatro hipóteses e, por meio da pesquisa de campo, três 

destas foram identificadas. Uma das hipóteses, referente à aplicação da estratégia, 

foi escolhida como foco deste estudo em razão de sua relevância na pesquisa de 

campo. O autor esclarece que este estudo tem um objetivo prático de aumentar seu 

conhecimento enquanto gestor, para entender todo o mecanismo de construção da 

produção acadêmica e futuramente utilizar eficientemente esta valiosa ferramenta 

em sua vida profissional. 

Buscou-se evidenciar a referida hipótese por meio de teorias seminais que 

discorrem sobre a relação matriz-subsidiária.  

A implementação de CSC no Brasil fez parte da estratégia corporativa. Os 

objetivos estão relacionados com o processo de internacionalização da Ômega 

aliado com o que a matriz chama “competitividade de custos”. A percepção por parte 

dos funcionários do CSC é de que a linha de negócio não prioriza os elementos da 

mencionada parte da estratégia, pois o foco principal seria a parte da estratégia 

relacionada ao incremento da produção. 

O pessoal do CSC, que há até pouco tempo era parte integrante da 

organização da área de negócio, ao perceber que não há uma aderência por parte 

do seu cliente, entende que seus esforços para atender a estratégia global são 

inócuos – o que gera um clima organizacional conturbado. Este cenário explica o 

porquê da mentalidade comercial não se desenvolver adequadamente para 

contribuição do sucesso do modelo de serviços compartilhados. 

Normalmente em uma atividade de exploração de óleo e gás por uma 

subsidiária, a matriz dispõe de diversos mecanismos para exercer controle, tais 

como: recursos financeiros e de pessoas e conhecimentos tecnológicos. Contudo a 

Ômega, uma multinacional escandinava, possui como alicerce as operações 

baseadas em valores – uma abordagem baseada em confiança acima de tudo. 

Acredita que apenas com um engajamento real e duradouro, por parte de seus 

funcionários, conseguirá alcançar as metas estratégicas. A estrutura organizacional 

é matricial. Isto implica que as decisões são feitas mediante o envolvimento de 
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diversos atores, reduzindo, assim, a hierarquia. A falta de clareza quanto à alocação 

de poder, conforme trabalho de Prahalad e Doz (1981), é um fator que possibilita o 

desalinhamento estratégico em uma organização matricial – caso da Ômega. 

O papel da subsidiária brasileira pressupõe sua maior relevância no grupo; 

consequentemente, um maior nível de flexibilidade é concedido, conforme os 

ensinamentos de Bartlett e Ghoshal (1986) e Gupta e Govindarajan (1991). Tal 

flexibilidade pode ter um nível mais ou menos elevado no campo das finanças e do 

acompanhamento da execução da estratégia, no qual as ferramentas beyond 

budgeting e balance scorecards são utilizadas.  

Há, ainda, o grau de localização que se requer de uma subsidiária do setor de 

exploração e produção de óleo e gás. Ações relacionadas com o atendimento de 

conteúdo local e atividades de responsabilidade social fazem parte da estratégia 

local da subsidiária, conferindo-lhe um tipo diferente de autonomia. 

Os pesquisadores Prahalad e Doz (1981) concluíram que os governos dos 

países nos quais as subsidiárias estão instaladas apresentam uma tendência a 

penalizar a centralização. Os negócios em que as EMNc estão envolvidos atraem 

atenção e intervenção dos órgãos reguladores locais por diversas razões: 

econômicas, de segurança nacional e desenvolvimento social. Não importando qual 

a motivação para intervenção por parte do governo na estratégia da subsidiária 

local, o impacto de suas políticas motiva a busca por uma maior autonomia. 

Em suma, a relação matriz-subsidiária nas empresas de óleo e gás apresenta 

todos os elementos para que o controle estratégico seja executado e assim se crie 

um cenário de dependência. Contudo as características da empresa estudada 

permite a subsidiária brasileira a gozar de autonomia para interpretar e priorizar 

partes da estratégia.  

O processo de internacionalização foi executado mediante gerenciamento e 

proteção das diretrizes e valores da matriz. Contudo no processo de adaptação e 

aprendizado de como operar em outras localidades, abre-se espaço para maior 

flexibilidade sobre aplicação destas diretrizes, para desta forma, gerenciar em 

diferentes culturas, geografias e instituições políticas. 

Para futuras pesquisas, cabem algumas recomendações. A primeira se refere 

à utilização das hipóteses não investigadas identificadas na pesquisa de campo, 

conforme indicado no capítulo 5. Outra recomendação diz respeito à investigação do 

problema por um prisma de cultura nacional e organizacional, pois há elementos 
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relevantes, nesse sentido, em relação aos países Brasil e Noruega. Com base na 

vivencia e experiência profissional do pesquisador no campo de administração de 

empresas e especificamente serviços compartilhados o desenvolvimento da 

mentalidade comercial em unidades de CSC devem primeiramente estar alinhadas 

com as prioridades estratégicas das áreas de negócio. As necessidades, em termos 

de suporte administrativo-financeiro, devem ser mapeadas e serem utilizadas como 

alicerces para o planejamento de desenvolvimento profissional dos funcionários da 

nova unidade.  
Os estudos sobre centro de serviços compartilhados possuem certa 

“carência” de trabalhos desenvolvidos no Brasil, principalmente com base em 

estudos de casos focados nas subsidiárias. Existem muitos assuntos desta área que 

ainda podem ser explorados: que este trabalho consiga estimular outros 

pesquisadores. 
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