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RESUMO 

 
 

Este estudo trata do fenômeno da configuração das capacidades políticas utilizadas 
pelas subsidiárias de multinacionais operando no Brasil. As subsidiárias de MNE´s 
operando em países em desenvolvimento têm o desafio de utilizar ações políticas 
enquanto sofrem pressões de conformidade, tanto das matrizes das MNE´s como 
dos atores políticos locais. O Brasil serviu de laboratório natural para atingir os 
objetivos desta pesquisa. A forte atuação política das MNE´s no país, o “tipo de 
capitalismo” brasileiro e suas ramificações sobre o sistema político brasileiro e sobre 
o modo de se engajar em ações políticas corporativas, qualificam o Brasil como um 
setting adequado para esta pesquisa. Através de estudo de caso das configurações 
das capacidades políticas das subsidiárias operando no Brasil, esta pesquisa 
colabora o conhecimento atual em três tópicos. A primeira contribuição é a 
proposição de um modelo teórico multi-nível para as capacidades políticas, 
teoricamente fundamentado. A segunda contribuição passa pela descrição e análise 
da configuração das capacidades politicas usadas pelas subsidiárias operando no 
Brasil, bem como nas discussões teóricas advindas deste estudo de caso. O caso 
descreve o uso único de recursos de relacionamento e de reputação. O caso 
também descreve o desenvolvimento primordialmente local das capacidades 
políticas, o que tem implicações sobre a literatura de transferência das capacidades 
políticas, bem como na literatura da influência institucional sobre as capacidades 
políticas. Finalmente, o trabalho analisa e propõe a existência de um tipo específico 
de configuração de capacidade política para os casos de empresas cujos interesses 
em vendas ao governo são significativos.  
 

Palavras-chave: corporate political activity; visão baseada em recursos, capacidades 
políticas, empresas multinacionais 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This study focuses on the phenomenon of the design of political capabilities by 
subsidiaries of multinationals operating in Brazil. The subsidiaries of MNE's operating 
in developing countries have the challenge of using political actions while suffering 
conformity pressures, both from the MNE´s headquarters and from local actors. The 
Brazil served as a natural laboratory to achieve the objectives of this research. The 
county qualifies as a good setting for the research because there are evidence of 
strong political activity by the MNE's in the country, as well as ne should expect the 
"type of capitalism" in Brazil to be reflected in the subsidiaries political capabilities. 
This research presents the case study of the configurations of political capacities of 
the subsidiaries operating in Brazil and contributes to the current knowledge in three 
ways. The first contribution is the proposition of a theoretically-grounded model for 
political capacities. The second contribution is the description and analysis of the 
configuration of political capabilities used by subsidiaries operating in Brazil, as well 
as the theoretical discussions resulting from this case. The case describes the 
particular use of relational and reputation based resources. The case also describes 
that political capabilities are primarily locally developed. This has implications for the 
literature of political capability transfer and institutional duality on political capabilities 
development. The final contribution is the description and proposal of a specific type 
of political capability design, in the case of companies’ with significant share of 
government sales as a percentage of total sales. 

 

 

Keywords: corporate political activity; resource-based view, political capabilities, 

multinational enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução 

 

As teorias mainstream em estratégia (Porter, 1980; Wernerfelt, 1984; Porter, 1985; Barney, 

1991) dão reduzida importância ao relacionamento entre empresas e governos e também aos 

seus resultados. Entretanto, essa relação não é trivial, já que a influência governamental pode 

ter papel determinante na lucratividade (Shaffer, 1995) e sobrevivência das empresas (Pei 

Sun, Mellahi, & Wright, 2012). Recentemente, a influência estatal na vida das empresas tem 

aumentado. Nuttfall e Sandoval calculam que, em função da crise de 2008, houve aumento da 

regulação em termos globais, o que resultou em crescimento de 30% da porção dos resultados 

setoriais sob “regulação” (Nuttall & Sandoval, 2010). O Estado desempenha um papel 

crescente na economia em diversos países, fenômeno que se convencionou chamar de 

crescimento do capitalismo de Estado (Inoue, Lazzarini, & Musacchio, 2013). Neste sentido, 

os papéis do Estado se ampliaram. Aos “tradicionais” papéis de regulador, formulador de 

políticas públicas, taxador e grande comprador, se somaram os papéis de parceiro investidor 

(Lazzarini, 2011), principal financiador (Lazzarini, Musacchio, Bandeira-de-Mello, & 

Marcon, 2015), negociador internacional (Bandeira-de-Mello, Arreola, & Marcon, 2012) e 

concorrente. A maior atuação do Estado se realiza tanto através de empresas com participação 

direta do Estado (Bremmer, 2009) como através do apoio e regulamentações favoráveis à 

determinados competidores de um setor (Bandeira-de-Mello, Arreola, et al., 2012).  

 

As ações das firmas voltadas para direcionar as decisões governamentais em seu favor são 

conhecidas como corporate political activities/actions (CPA)1 (Getz, 1997; Hillman, Schuler, 

& Keim, 2004). CPA é um fenômeno comum e geograficamente disperso, e sua importância 

para o desempenho das empresas, bem como sua crescente utilização, foram drivers que 

incentivaram o desenvolvimento de corpo de artigos sobre o assunto (Lawton, McGuire, & 

Rajwani, 2013; Rajwani & Liedong, 2015). 

 

Entre as correntes teóricas utilizadas nos estudos de CPA, desenvolvidos no escopo da 

estratégia empresarial, está a corrente da resource-based view (RBV) (Hillman et al., 2004; 

Lawton, McGuire, et al., 2013). A resource-based view surge como lente teórica para o 

                                                 
1 Outros termos usados com o mesmo fim são (corporate) political strategies (Bonardi & Keim, 2005; Hillman 

& Hitt, 1999) e corporate political behaviour (Boddewyn & Brewer, 1994; Salorio, Boddewyn, & Dahan, 2005). 
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estudo de CPA principalmente a partir dos anos 2000 (Hillman et al., 2004; Lawton, 

McGuire, et al., 2013; Lux, Crook, & Woehr, 2011). A primeira metade dos anos 2000 é 

devotada a artigos que desenvolvem argumentos sobre a adequação e uso da RBV como lente 

teórica para estudo de CPA. (Boddewyn & Brewer, 1994; Dahan, 2005a, 2005b; Keim, 2001; 

McWilliams, Van Fleet, & Cory, 2002). A partir da segunda metade da década de 2000, os 

artigos se voltam também para contribuições empíricas. Entre os assuntos abordados nestes 

artigos, estão a descrição da utilização dos recursos políticos para obtenção de first mover 

advantages (Frynas, Mellahi, & Pigman, 2006), a demonstração de que a distribuição 

heterogênea de recursos políticos pode explicar o sucesso em fazer CPA (Woll, 2007), o 

“teste” de que firmas originárias de ambientes institucionais “fracos” desenvolvem 

capacidades políticas (CP) que as incentivam a procurar países de maior risco político 

(Holburn & Zelner, 2010), a utilização da estrutura de capital como um recurso (Camilo, 

Xavier, Bandeira-de-Mello, & Marcon, 2010), o lado negativo de apoiar-se demasiadamente 

em recursos políticos nos países em desenvolvimento (Sun, Mellahi, & Liu, 2011), a 

utilização de recursos políticos na internacionalização de empresa portuguesa no Brasil 

(Fernandes, Bandeira-de-Mello, & Zanni, 2012), o papel dos antecedentes na configuração 

das capacidades políticas (Lawton, Rajwani, & Doh, 2013) e a configuração de capacidades 

políticas em ambientes turbulentos (Lawton & Rajwani, 2011). Existe ainda limitado 

conhecimento sobre a utilização de recursos por parte das multinacionais em países 

emergentes2. Através da pesquisa bibliográfica que serve de base para esta pesquisa, foram 

localizados quatro artigos que focam na atuação política das subsidiárias em países 

emergentes (Blumentritt, 2003; Fernandes et al., 2012; Frynas et al., 2006; Sun, Mellahi, & 

Thun, 2010). Estes artigos não endereçam a configuração de recursos e capacidades políticas, 

por parte das subsidiárias, em países emergentes, o escopo deste estudo. A questão da 

configuração de recursos políticos aparecem nos trabalhos de Lawton e Rajwani (Lawton & 

Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013), porém com foco em subsidiárias operando na 

União Europeia. 

 

Esta tese, portanto, está inserida no bojo da configuração (design) das capacidades políticas 

(Lawton & Rajwani, 2011). Especificamente, pretende-se analisar como se configuram as 

capacidades políticas (Dahan, 2005a, 2005b; Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et 

al., 2013) no caso das subsidiárias de empresas multinacionais (MNE´s) operando no Brasil. 

                                                 
2 Ver Apêndice 1 – Artigos de CPA e International Business 
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MNE´s operam sob regras de seus países de origem e competem politicamente, tanto com 

empresas locais do país hospedeiro, bem como MNE´s originárias outros países. A literatura 

de CPA demonstra que as MNE´s sofrem com pressões (para conformidade) conflitantes a 

respeito de seu comportamento político, tanto das respectivas matrizes quanto de atores locais 

(Hillman & Wan, 2005). Entretanto, a literatura não explorou as configurações de recursos e 

capacidades políticas no contexto de países emergentes tais como o Brasil. O desafio 

encarado pelas subsidiárias é multiplicado, quando entendemos que CPA é contexto-

específica [especialmente sistema político-específica (Hillman & Keim, 1995)], e que uma 

fração dos recursos e capacidades “naturalmente” repousa ao nível da subsidiária (Birkinshaw 

& Pedersen, 2001). Assim, soma-se ao desafio de configurar capacidades e gerir recursos sob 

pressões de conformidade conflitantes, a necessidade de desenvolvimento local de recursos e 

capacidades. 

 

 

1.2 Problema e pergunta de pesquisa 

 

O problema de pesquisa aqui abordado está relacionado à configuração de capacidades 

políticas por partes das multinacionais operando no Brasil. Como recursos e capacidades 

políticas tendem a ser contexto e sistema-político específicos, a “premissa” de trabalho 

considera que, existirão configurações de capacidades políticas específicas, arquitetados pelos 

gestores responsáveis por relações governamentais3 e pelas subsidiárias de MNE´s operando 

no Brasil. Desta maneira, pergunta de pesquisa é: Qual é a configuração das capacidades 

políticas por parte das subsidiárias de MNE’s operando no Brasil? 

 

O objetivo geral da pesquisa pode então ser descrito como: 

Analisar como se configuram as capacidades políticas das subsidiárias de MNE’s 

operando no Brasil, incluindo recursos, rotinas e capacidades de menor ordem. 

 

Os objetivos específicos, que podem ser entendidos como os objetivos que, passo a passo, 

precisam ser seguidos até que se possa realizar o objetivo principal de pesquisa (Godoy, 

1995), estão a seguir descritos:  

 Analisar a bibliografia sobre este assunto 

                                                 
3 Tipicamente, os gestores responsáveis por CPA nas empresas multinacionais no Brasil se intitulam Diretores 

(ou gestores) de relações governamentais (em geral abreviado Relgov) (Galan, 2012). 
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 Desenvolver modelo teórico de capacidades políticas baseado na literatura 

 Analisar as configurações das capacidades políticas utilizadas pelas subsidiárias de 

MNE´s operando no Brasil, incluindo seus componentes. Comparar estas 

configurações com o modelo teórico 

 Analisar a implementação (deployment) das capacidades políticas configuradas 

 Indicar as implicações teóricas que emanam deste estudo de caso 

 

 

1.3 Justificativa do trabalho 

 

Este trabalho se justifica por uma série de razões: 

a) Pelo número reduzido de trabalhos encontrados que abordam as questões inerentes as 

subsidiárias em países emergentes, RBV e o contexto das atividades políticas 

(Fernandes et al., 2012; Frynas et al., 2006; Sun, Mellahi, et al., 2010). 

b) Os trabalhos que ilustram a utilização de recursos e capacidades políticas por parte das 

empresas, apresentam em sua maioria um foco de utilização de capacidades criadas 

em países desenvolvidos (Bonardi, Holburn, & Vanden Bergh, 2006; Lawton & 

Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013; Oliver & Holzinger, 2008). Poucos 

trabalhos focam no uso (Fernandes et al., 2012) ou desenvolvimento de capacidades 

em mercados emergentes, o que torna a pesquisa em CPA ainda muito “anglo-

saxônica” (Hillman & Wan, 2005).  

c) O uso da RBV como lente para o entendimento das atividades políticas tem crescido, 

mas ainda carece de maior desenvolvimento (Bonardi, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 

2013).  

d) O desenvolvimento de construtos, tais como recursos e capacidade políticas pode ser 

avançado (Bonardi, 2011). Trabalhos anteriores focam na configuração e gestão das 

capacidades e recursos, mas as rotinas organizacionais foram deixadas de lado 

(Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013). Rotinas são os blocos de 

construção das capacidades (Nelson & Winter, 1982), e portanto podem/devem ser 

importantes para entender a gestão de capacidades políticas (Salvato, 2009). 

e) Sob o ponto de vista prático, a escolha do Brasil se justifica pela importância 

econômica do Brasil frente aos países em desenvolvimento e pela acumulação de 

conhecimento em CPA na China (Jia, 2014; Li & Zhang, 2007; Pei Sun et al., 2012; 
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Sun et al., 2011; Sun, Mellahi, et al., 2010; Sun, Wright, & Mellahi, 2010). Embora a 

China seja exemplo importante, os diferentes sistemas políticos dos países emergentes 

fazem com que a generalização de resultados de um país emergente para outro seja 

questionável. 

 

Parte das justificativas acima mencionadas são reforçadas pelas palavras de Lawton, McGuire 

e Rajwani, ao sugerir a maior utilização da RBV no estudo das atividades políticas 

corporativas: 

 

The resource based theory and organizational capability theory have 

important implications for understanding how political resources are 

integrated, reconfigured and deployed in the context of non-markets 

that are fragmented between countries (Dahan 2005b). This paper 

complements earlier research, which has used the resource and 

capability views to explain CPA […]. Implicitly, building on these 

important studies, future studies may look at political resource 

configurations within different countries […]  (Lawton, McGuire, et 

al., 2013, p. 99 grifo nosso) 

 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

Esta pesquisa escolhe o Brasil com seu setting. Além das justificativas dadas acima, 

argumenta-se que o Brasil é um laboratório natural adequado para se estudar a configuração 

das capacidades políticas. Em primeiro lugar, porque o Brasil é um país em que as empresas 

são ativas politicamente (Bandeira-de-Mello, Marcon, Goldszmidt, & Zambaldi, 2012; Silva, 

Caldeira, & Bandeira-de-Mello, 2014). Em segundo lugar, porque o Brasil é um país com 

histórico de operação das MNE´s (Neto, 1976). Em terceiro lugar, porque as MNE´s também 

são politicamente ativas no Brasil (Fernandes et al., 2012; Silva et al., 2014). E finalmente, 

porque o contexto político, econômico e institucional do Brasil é suficiente diferente do 

contexto dos países de origem das MNE´s americanas e europeias (Schneider, 2013). Assim 

sendo, como as capacidades políticas são contexto-específicas (Hillman & Keim, 1995) e 

capacidades específicas podem ser desenvolvidas localmente (Birkinshaw & Pedersen, 2001), 

espera-se que aja diferentes configurações das capacidades políticas (Lawton & Rajwani, 

2011; Sirmon, Hitt, Ireland, & Gilbert, 2011) por parte das subsidiárias operando no país. 
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Entende-se configuração de capacidades dentro do bojo da literatura de desenvolvimento de 

capacidades (Dutta, Zbaracki, & Bergen, 2003; Ethiraj, Kale, Krishnan, & Singh, 2005; 

McKelvie & Davidsson, 2009). Estes artigos estudam a criação ou a adaptação de 

capacidades. Dentro de CPA, o trabalho aqui apresentado tenta dialogar e contribuir com 

trabalhos anteriores que trataram das decisões gerenciais no intuito de gerir os componentes e 

moldar as capacidades políticas (Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013). 

Lawton e Rajwani chamam resultado da deliberação de design. Para este trabalho optou-se 

por usar o termo configuração ao invés de design. Segundo os autores as configurações se 

relacionam com as capacidades políticas: 

 

Lobbying (political) capabilities are thus the organizational 

procedures by which senior representatives or acting 

representatives achieve resource configurations that enable the 

company to adapt to or even anticipate shifts in the corporate 

political environment.(Lawton & Rajwani, 2011) 

 

1.5 Estrutura da Pesquisa 

 

Esta tese está estruturada em 6 capítulos: Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, 

Descrição e Análise de Resultados, Discussão, Conclusões. O primeiro, que se encerra nesse 

momento, apresenta a introdução, problema de pesquisa, objetivos, justificativa e delimitação 

do estudo. 

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico a ser utilizado na tese. Inicia-se com uma 

introdução ao tema da CPA, explicam-se os conceitos e faz um resgate dos trabalhos 

importantes para esta tese. Em seguida apresenta-se as fundações da Resource-based view e 

salienta-se os conceitos mais importantes que serão utilizados. Apresenta-se também a 

literatura de confluência entre RBV e CPA. Em seguida o capítulo explora a relação entre 

contexto, desenvolvimento local e configurações de CPA. Finalmente, o capítulo se encerra 

com a proposição de um modelo teoricamente-fundamentado para as capacidades políticas. 

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada. Apresenta a organização da pesquisa 

qualitativa, as fontes de dados primárias e secundárias, o instrumento de pesquisa e os 

procedimentos de análise. 
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O quarto capítulo foca na descrição e análise de resultados e é dividido em três partes. Na 

primeira parte, são apresentados elementos do contexto da utilização de CPA no Brasil. Na 

segunda parte, é apresentado o caso da configuração das capacidades politicas das subsidiárias 

de MNE´s operando no Brasil. Finalmente, na terceira parte é apresentada uma categoria que 

emergiu durante a análise dos dados, o caso da configuração das capacidades políticas no 

contexto da “dependência” (ou importância) de vendas para o governo4. 

 

O quinto capítulo traz a discussão e as implicações dos casos anteriormente descritos, se 

destacando quatro campos de implicações: as discussões referentes aos componentes e 

configuração das capacidades políticas e ao desenvolvimento local; as discussões relativas ao 

desenvolvimento local das capacidades e a dualidade institucional; a implicação da existência 

de diferentes capacidades políticas para empresas com vendas governamentais 

“significativas”, e finalmente, as implicações para o uso de CPA como lente teórica para o 

estudo de CPA. 

 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta o fechamento do trabalho, apresentando suas 

conclusões, as contribuições desta tese, suas limitações e sugestões para estudos futuros. 

 

                                                 
4 No sentido da significância das vendas para o governo em relação ao total de vendas (Hillman, Schuler, & 

Keim, 2004). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Fenômeno das Corporate political activities (CPA) 

 

A criação e sustentabilidade das vantagens competitivas é o desafio para os gestores e 

pesquisadores em estratégia empresarial. Em geral, a possibilidade da utilização, por parte das 

empresas, de atividades políticas é subestimada no campo da estratégia (Lawton, McGuire, et 

al., 2013). Um crescente conjunto de artigos tem levado em conta a importância das questões 

políticas para a competitividade das firmas, reconhecendo o importante papel dos fatores 

“não-mercado” [no original: nonmarket (Baron, 1995)] em conjunto com as estratégias 

competitivas, no desempenho das firmas (Hadani & Schuler, 2013). 

 

As atividades políticas das firmas (corporate political activities, CPA), são definidas como 

tentativas ou atividades para influenciar as políticas públicas (e outras decisões 

governamentais) em direções favoráveis às firmas (Hillman et al., 2004; Lux et al., 2011). 

Como exemplos destas atividades, podem ser citadas as contribuições de campanha, o 

lobbying, o “testemunho” em comissões legislativas e audiências com reguladores (Getz, 

1997).  

 

O fenômeno de CPA é considerado ubíquo, sendo amplamente utilizado ao redor do mundo, 

independentemente de sistemas de governo, geografias e outras diferenças entre os países 

(Ansolabehere, De Figueiredo, & Snyder, 2003). Existem evidências destas atividades em 

países tão diversos como EUA (Shaffer & Hillman, 2000), União Europeia (Coen, 1999; 

Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013), Nigéria (Frynas et al., 2006) e 

China (Frynas et al., 2006; Sun et al., 2010). Os artigos sobre a prática de CPA no Brasil tem 

crescido ((Bandeira-de-Mello, Arreola, et al., 2012; Bandeira-de-Mello & Marcon, 2005; 

Bandeira-de-Mello, Marcon, & Alberton, 2008; Bandeira-de-Mello, Marcon, et al., 2012; 

Bazuchi, Zacharias, Broering, Arreola, & Bandeira-de-Mello, 2013; Brey, Camilo, Marcon, & 

Bandeira-de-Mello, 2013; Camilo, Marcon, & Bandeira-de-Mello, 2012a, 2012b, Camilo et 

al., 2010, 2010; Costa, Bandeira-de-Mello, & Marcon, 2013; Ecco, Marcon, Camilo, & 

Bandeira-de-Mello, 2016; Fernandes et al., 2012; Silva et al., 2014), sendo que a maioria dos 

destes trabalhos envolve o grupo de estudos em CPA da EAESP/FGV, encabeçado pelo prof. 

Rodrigo Bandeira-de-Mello, além de suas instituições parceiras. 
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As atividades políticas por parte das firmas estão documentadas há pelo menos 200 anos. Por 

exemplo, existem algumas diferentes versões para a origem da palavra lobbying, aqui definida 

como o processo pelo qual os grupos de pressão buscam participar do processo estatal de 

tomada de decisões, contribuindo para a elaboração das políticas públicas de cada país 

(Oliveira Gozetto, 2004). Uma das versões descreve as práticas dos agricultores da Virginia 

na antessala do Parlamento, nos idos do século XIX (Borin, 1988). Outra versão coloca o 

surgimento da palavra ao final das eleições americanas de 1896 (Graziano, 1994). Artigos 

peer-review do fenômeno de CPA analisam atividades políticas por parte das firmas, de 

maneira retrospectiva, pelo menos até a década de 60 (Frynas et al., 2006). Epstein argumenta 

que a relação firma-governos pode ser traçada até o movimento de colonização das 

Américas5. As atividades políticas das empresas ficam mais parecidas com o seu formato 

atual a partir da guerra de secessão, coincidindo com a chamada the age of enterprise, época 

em que houve a modernização dos EUA via a introdução de inovações tecnológicas 

(ferrovias, telégrafo, etc.) e consolidação da produção nacional americana (Epstein, 1969). 

 

As atividades políticas das empresas vêm crescendo ao longo dos anos (Lawton, McGuire, et 

al., 2013). A Tabela 1 compara a evolução do total de contribuições de campanha em anos de 

corrida presidencial6. No Brasil, as contribuições totais dobram a cada pleito. Nos EUA, o 

crescimento é menor, mas mantêm um ritmo de crescimento médio de cerca de 30% entre 

pleitos. Contribuições de campanha e outras despesas relacionadas com CPA tem crescido 

constantemente nos EUA (Lux et al., 2011). Empresas são o grupo de interesse de 

crescimento mais rápido no cenário americano (Baumgartner & Leech, 2001). A recente 

decisão de derrubar as proibições de contribuições corporativas para campanhas políticas 

(Citizens United v. Federal Election Commission), tem o potencial de multiplicar a atuação 

política por parte das empresas nos EUA (Lux et al., 2011). Em contrapartida, as decisão do 

STF e, proibir as doações empresariais tende a ter o efeito contrário (Brigido, 2015). 

 

 

 

                                                 
5 Tal como o exemplo da cultura da cana-de-açúcar no Brasil (Silva, Caldeira, & Bandeira-de-Mello, 2014) 
6 No Brasil, a maioria das eleições acontece a cada quatro anos, com exceção das eleições para prefeitos. Nos 

EUA, a cada quatro anos acontecem as eleições presidenciais, cerca de metade das eleições de governadores de 

Estado e cerca de dois terços das eleições para os cargos no Senado. Dois anos depois destas eleições, ocorrem 

as eleições para governador do restante dos estados, para todas as vagas na House of Representatives e para o 

terço restante das vagas ao senado (midterm elections). Esta combinação faz com que as contribuições de 

campanha sejam menores nas eleições tipo midterm.  Assim escolheu-se analisar apenas os anos eleitorais nos 

EUA que apresentam pleitos para presidente. 
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Tabela 1 - Evolução das contribuições de campanha eleitoral – Períodos que incluem 

eleições presidenciais 

  Brasil (R$) Delta %PIB   E.U.A (US$) Delta %PIB 

2000            3,082,340,937  - 0.03% 

2002         678,372,927  - 0.05%         

2004            4,147,304,003  35% 0.03% 

2006      1,514,190,740  123% 0.06%         

2008            5,285,680,883  27% 0.04% 

2010      3,223,126,295  113% 0.08%         

2012            6,285,557,223  19% 0.04% 

2014      4,341,740,868  35% 0.08%         

 Fonte: Análise do autor sobre dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o Brasil e 

dados do opensecrets.com para os EUA. 

 

 

2.1.1. Porque as firmas se engajam em CPA? 

 

Oliver e Holzinger (2008) propõe que existem duas razões básicas para a utilização de CPA: 

criação e manutenção de valor. Valor neste contexto, refere-se as rendas (economic rents) que 

surgem da utilização de recursos internos, de aproveitamento de oportunidades ou 

neutralização de ameaças às firmas. Assim, tanto a criação de valor como a manutenção de 

valor podem ser os objetivos para a utilização de CPA. Oliver e Holzinger (2008) colocam 

especial ênfase no segundo, pois, muitas vezes as empresas já tem uma base de valor 

estabelecida, e são motivadas a protegê-la (dos resultados das decisões governamentais).  

 

Um dos motivos para o engajamento em CPA advém do poder que governos, agências 

reguladoras e legisladores têm em mudar condições fundamentais do jogo econômico de 

setores e mercados. Este poder passa pela possibilidade de mudanças fundamentais na 

estrutura de setores (Porter, 1980), bem como na ameaça aos recursos que são fonte de 

vantagens competitivas para as empresas (Barney, 1991). Em termos de estrutura dos setores, 

as empresas estão especialmente interessadas em aumentar ou diminuir a ameaça de produtos 

substitutos e novos entrantes (Keim, 2001). Também estão interessadas que seus fornecedores 

e clientes tenha pouco poder e concentração. Um exemplo recente que remete à definição dos 

substitutos em um setor é a decisão do governo de manter do preço da gasolina artificialmente 

baixo, que acabou por tornar seu substituto, o etanol, economicamente inviável (Silva et al., 

2014).  
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2.1.2.O que é CPA? O que não é CPA? 

 

A definição usada anteriormente para CPA [tentativas ou atividades para influenciar as 

políticas públicas (e outras decisões governamentais) em direções favoráveis às firmas] 

(Hillman et al., 2004; Lux et al., 2011) é razoavelmente inclusiva e ampla. Portanto, é mister 

que os limites destas atividades sejam explorados. 

 

Grosso modo, as atividades políticas operacionais ligadas a literatura de CPA são chamadas 

de “táticas” (Getz, 1997; Hillman & Hitt, 1999). Estas podem ser tipificadas, e diversos 

autores utilizam classificações diferentes para as mesmas atividades (Getz, 1997; Hillman & 

Hitt, 1999). Usando a classificação de Hillman e Hitt como base, a Tabela 2 apresenta uma 

lista (que não pretende ser absolutamente completa) destas atividades, classificadas em três 

grandes blocos (Hillman & Hitt, 1999). O primeiro, o das táticas voltadas ao fornecimento 

informações ao tomador de decisão “governamental”. Neste bloco, a tática mais comum é o 

lobbying. A literatura documenta que os tomadores de decisão “governamentais” usam estes 

fornecedores de informação para se atualizar sobre assuntos complexos. Atribui-se ao 

presidente Kennedy a frase que tipifica a atividade dos “lobistas” em traduzir problemas 

complexos para uma linguagem simples: “Lobbyists make me understand a problem in 10 

minutes, while my colleagues take three days”. Dentre outros tipos de táticas de informação 

estão o comissionamento de pesquisas, depoimentos em audiências públicas e comissões de 

investigação, além da publicação de white e position papers (Galan, 2012; Hillman & Hitt, 

1999). 
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Tabela 2 – Táticas usadas em CPA. 
 

Bloco Tática Exemplos / comentários 

Informação 1) Lobbying (stricto sensu) 1) Lobbying bem-sucedido da Associação dos Fabricantes de Etanol do Estado de 

São Paulo, pelo fim das barreiras de proteção ao etanol brasileiro nos EUA  
 

 2) Financiamento de projetos de pesquisa 2) Financiamento de pesquisas sobre os malefícios dos asbestos, financiada pelos 

fabricantes de asbestos 
 

 3) Depoimentos como especialistas em determinado 

assunto (public hearings) 
 

3) Participação das empresas de tecnologia nas audiências públicas sobre o marco 

civil da internet 

 4) Fornecimento de relatórios técnicos ou de 

opinião sobre questões políticas (white papers) 
 

4) White paper da Cargill sobre aspectos de sustentabilidade da soja transgênica 

Incentivo 

financeiro 

5) Contribuições de campanha para políticos ou 

partidos 
 

5) As eleições de 2014 no Brasil tiveram R$ 4 bilhões em doações, cerca de 70% 

advindas de pessoas jurídicas  

 6) Honorários por palestras proferidas por agentes 

governamentais ou ex-agentes 
 

6) Palestra de Antonio Pallocci, contratada pela Associação dos Produtores de 

etanol do estado de São Paulo, em 2011 

 7) Pagamento de viagens e convenções para 

decisores governamentais (políticos, juízes, etc.) 
 

7) Conselho Nacional de Justiça tentava em 2009, colocar limites neste tipo de 

prática 

 8) Contratação de pessoas com experiência política 

e/ou ter membros da firma concorrendo a cargos 

públicos (revolving door) 

8) O site opensecrets.org (ligado a transparência do processo político nos EUA) 

acompanha a trajetórias de profissionais que fazem parte de suas carreiras no setor 

privado e público, bem como as empresas que mais se utilizam da tática 
 

Base de 

suporte 

9) Mobilização da base de empregados, 

fornecedores, stakeholders (grassroots) 
 

9) Utilização de pressão de torcedores para conseguir subsídios municipais que 

garantissem a estada do Detroit Red Wings em Detroit 

 10) “Propaganda política” (advocacy advertising) 10) Flyer dos distribuidores de combustível do Paraná, justificando o preço do 

combustível em função dos impostos governamentais (ver Apêndice 2) 
 

 11) Ações de relações públicas 11) Relações públicas e lobbying são vistas como atividades de comunicação, 

intimamente ligadas (Berg, 2009) 
 

 12) Conferências com a imprensa, utilização da 

imprensa para legitimação de pleitos  
 

12) Posicionamento da Embraer como empresa tipicamente Brasileira para 

utilização da imprensa brasileira na disputa com a Bombardier (Galan, 2012) 

 13) Programas de “educação política” e econômica 13) Programas não partidários de educação política para empregados e 

interessados (Epstein, 1969) 
Análise do autor com informações de Berg (2009), Caldeira (2012), Epstein (1969), Galan (2012), Getz (1997), Hillman e Hitt (1999), Hillman e Keim (1995), Jaboby (1973) 
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Um segundo grupo de táticas é o grupo dos incentivos financeiros. Estes podem estar ligados 

ao financiamento de despesas de campanha, podem estar ligados à situações de escassez de 

recursos por parte do governo (por exemplo, via patrocínios de eventos), e também podem 

estar ligados à “sinalização” de possibilidade de emprego ou atividades remuneradas nas 

empresas, assim que o agente público deixar o serviço público (fenômeno conhecido como 

revolving door7 (Che, 1995)). As campanhas de reeleição para os cargos legislativos e 

executivos são caras [especialmente no Brasil] (Oliveira Gozetto & Thomas, 2014). Como em 

muitos países as doações de campanha e gastos com CPA devem ser registrados, estes dados 

são públicos, e estes dados sobre contribuições costumam ser uma fonte comum para as 

análises e artigos em CPA (Hillman et al., 2004; Shaffer, 1995). 

 

Finalmente, o último grupo de táticas é utilizado para a construção grupos de suporte à 

determinado pleito, para isso mobilizando outros stakeholders (Hillman et al., 2004). Em 

essência são, táticas de pressão sobre os agentes políticos, quer via ameaças à reeleição, quer 

via cobranças da sociedade para com seus representantes (neste caso, o atores políticos) 

(Oberman, 2008)8. 

 

Enquanto o menu de possibilidades de escolhas em CPA para as empresas é variado, é 

importante estabelecer alguns limites sobre o que a literatura não considera CPA. Em 

primeiro lugar, a palavra lobby recebeu, ao longo do tempo, uma conotação pejorativa, quase 

de crime (Borin, 1988; Galan, 2012). Mesmo nos EUA, a atividade é vista com receio. Como 

coloca eufemisticamente Mack, relações governamentais, nos EUA, nunca foi uma das mais 

“populares” atividades9 (Mack, 1997). Assim não é incomum que agentes envolvidos em 

corrupção e malfeitos sejam caracterizados como lobistas na imprensa (Galan, 2012). 

Entretanto, a literatura usada trabalho faz uma distinção entre CPA e corrupção. Esta última, 

embora possa ser confundida com a primeira, tem motivações e literatura própria (Bardhan, 

1997; Heidenheimer, Johnston, & LeVine, 1970; Mauro, 1995; Treisman, 2000). 

Adicionalmente, existe um movimento proeminente nos EUA, de sancionar pesadas punições 

à prática de corrupção por parte de empresas norte-americanas, especialmente multinacionais 

                                                 
7 Revolving door tira o seu nome do movimento de transição do profissional, que começa no serviço público, 

passa para o serviço privado (em função de conhecimento da máquina governamental, relacionamentos, etc.). 

Em outras palavras o movimento do agente público em direção a iniciativa privada, quer em empresas de 

lobbying ou corporações que praticam o lobbying e CPA diretamente (J. E. Cohen, 1986; Vidal, Draca, & Fons-

Rosen, 2012) . 
8 Para exemplo brasileiro, ver o Apêndice 2. 
9 Recentemente (2013), a maior associação norte americana de lobbying, The American League of Lobbysts, 

alterou seu nome para Association of Government Relations Professionals (Yeager, 2013).  
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operando em outros países (através do FCPA, The Foreign Corrupt Practices Act, publicado 

em 1977 e depois alterado sucessiva vezes) (Huskins, 2008; Timmeny, 1982). O FCPA teve 

efeitos sobre as atividades de CPA. Dependendo da interpretação do FCPA, fica muito difícil 

separar atividades legais envolvendo dinheiro, como doações de campanha, de atividades de 

corrupção (Koehler, 2010; Stevenson & Wagoner, 2011). Em efeito, grandes empresas 

americanas evitam, em sua maioria, as doações de campanha. A Tabela 3 mostra os maiores 

doadores corporativos nas eleições Brasileiras de 2012. Embora as contribuições sejam 

dominadas pelos grupos econômicos nacionais, o montante de doações dos grupos 

estrangeiros também é significativo. Empresas europeias aparecem em cinco posições da lista 

dos maiores doadores corporativos, enquanto apenas duas posições são ocupadas por 

empresas norte-americanas. Se considerar-se que a Bunge Fertilizantes foi vendida para uma 

empresa europeia10, apenas a Philip Morris seria representante americana, dentre os dez 

maiores doadores de capital estrangeiro nas eleições de 2012. 

 

Tabela 3 – Maiores doadores corporativos- contribuições de campanha – Eleição 2012 
 Empresas de Capital Estrangeiro  Empresas de Capital Nacional 

# Empresa  R$ 

(000) 

Setor Ori-

gem 

# Empresa  R$ 

(000) 

Setor (Principal) 

1 Contax S.A. 11,495 Telecomu-

nicações  

ESP 1 Andrade 

Gutierrez 

 81,165  Grupo Diversificado 

(Construção e engenharia)  
 

2 Banco 

Santander 

 6,500 Financeiro  ESP 2 Queiroz 

Galvão 

 56,238  Grupo Diversificado 

(Construção e engenharia)  
 

3 Tractebel  3,880 Energia  FRA 3 OAS    51,740  Grupo Diversificado 

(Construção e engenharia) 
  

4 Vaan Ord  2,500 Transporte 

marítimo  

NED 4 Camargo 

Correa 

 36,310  Grupo Diversificado 

(Construção e engenharia) 
  

5 Rio de janeiro 

Refrescos 

 2,349 Alimentos e 

bebidas  
 

CHI 5 Petrópolis  35,460  Alimentos e bebidas 
 

6 Bunge 

Fertilizantes 

 2,000  Agronegócio  EUA/ 

NOR 

6 Bradesco  33,970  Grupo Diversificado 

(Financeiro)  
 

7 Guarani S/A  1,486 Agronegócio  FRA 7 JBS    33,440  Grupo Diversificado 

(Alimentos e bebidas)  
 

8 AcellorMittal  1,450 Siderurgia  IND 

 
 

8 Vale    30,470  Mineração 
 

9 Spal  1,360 Alimentos e 

bebidas  

MEX 9 Odebrecht  27,850  Grupo Diversificado 

(Construção e engenharia) 
 

10 Philip Morris  1,000 Tabaco  EUA 10 BMG  24,008  Grupo Diversificado 

(Financeiro)  
 

 Total 34,020    Total 410,651  

Fonte: Análise do autor a partir de dados do TSE 

                                                 
10A Bunge Fertilizantes foi vendida para a norueguesa Yara International em dezembro de 2012 

(http://www.bunge.com.br/Imprensa/bunge-vende-negocio-de-fertilizantes-no-brasil-para-a-yara-por-us-750-

milhoes). 
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2.1.3 Que empresas praticam CPA? Antecedentes para engajamento em CPA. 

 

Hillman e colegas (2004) argumentam que, o estudo e explicações dos antecedentes ao 

engajamento das firmas em CPA, é a área mais evoluída da literatura em CPA. As principais 

categorias de antecedentes estão a seguir listadas: 

 

Tamanho:  Em geral, o tamanho é um fator decisivo para o engajamento em ações 

políticas. Várias hipóteses ajudam a entender a variável tamanho como antecedente para CPA. 

Em primeiro lugar, tamanho pode ser uma proxy para folga organizacional (slack resources). 

Assim, empresas maiores tem maior folga e podem direcionar parte destes recursos para 

atividades como CPA (Hillman et al., 2004). Outro argumento é de que a empresas grandes 

tem maior exposição a decisões governamentais. Assim, empresas maiores têm maior risco, e 

CPA poderia ser um reflexo de defesa (Baysinger, 1984). Finalmente, empresas maiores 

podem ter mais reputação e imagem pública, dois recursos importantes para o sucesso da 

CPA (Hillman et al., 2004). A meta-análise sobre CPA de Lux, Crock e Woehr (2011) aponta 

o tamanho como o mais significativo dos fatores antecedentes de CPA. 

 

Empresas em setores regulados:  Intuitivamente, empresas em setores regulados 

apresentam maior tendência ao engajamento em CPA. Esta corrente de pesquisa se baseia na 

questão da captura dos agentes reguladores, principalmente através de  Stigler (Stigler, 1971). 

Empresas cujo “futuro” depende de decisões governamentais, tem maior propensão a engajar-

se em CPA, especialmente focando em relações duradouras e abordagens de longo-prazo 

(Hillman et al., 2004).  

 

Empresas com grande dependência do governo:  Firmas que têm com o governo uma 

grande parcela de suas vendas, também têm maior propensão a engajar-se em CPA. Setores 

como o farmacêutico, o de defesa e armamentos e de construção são típicos setores que 

podem enfrentar alta dependência em vendas para o governo. Para Lux, Crock e Woehr 

(2011), dependência do governo é o segundo fator mais significativo para CPA, juntamente 

com regulação. 

  

Características setoriais:  Muitos dos trabalhos em CPA envolvem a estrutura dos setores 

e seus efeitos em CPA (Bhuyan, 2000; Grier, Munger, & Roberts, 1994). Firmas com alta 
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participação no setor (Schuler, 1996) e firmas em setores concentrados tendem a utilizar-se 

mais de CPA (Schuler, Rehbein, & Cramer, 2002). A relação entre estrutura setorial e CPA, 

aliada à ligação de CPA e estratégia, contribuiu para que uma série de artigos fossem 

publicados utilizando o modelo de cinco forças (Porter, 1979) como ferramenta analítica 

(Mahon & McGowan, 1998; McWilliams et al., 2002). Lux, Crock e Woehr (2011) também 

demonstram que concentração é importante fator de CPA. 

 

Competição na questão (issue) política e em CPA:  Tratando do ambiente político per se, 

uma série de artigos demonstram que a competição “política” (competidores engajados numa 

mesma issue, com interesses conflitantes), quer queira pelo grande número de competidores, 

importância da questão (Bonardi & Keim, 2005) ou atratividade do ambiente político 

(Bonardi, Hillman, & Keim, 2005), podem influenciar o engajamento das firmas em CPA. A 

disponibilidade de políticas públicas é geralmente limitada (Bonardi et al., 2005), o que 

contribui para competição em CPA. Lux, Crock e Woehr (2011) apresentam evidências de 

que a competição política é um dos quatro mais importantes fatores de CPA. 

 

2.1.4 O que as empresas esperam de CPA (outcomes)? 

 

A maioria dos pesquisadores trabalha com a premissa que empresas utilizam CPA para inferir 

resultados financeiros superiores (Hadani & Schuler, 2013; Rajwani & Liedong, 2015). 

Entretanto, algumas condições peculiares aos outcomes em CPA merecem ser discutidas.  

 

O resultado financeiro é em geral precedido por um resultado político, i.e. uma peça de 

legislação ou uma desoneração (Lux et al., 2011). Existem resultados absolutamente 

individuais, tais como desoneração de ICMS voltados a empresas específicas, muitas vezes 

como contrapartida para instalação de uma unidade industrial (Silva et al., 2014). Entretanto, 

muitos dos resultados políticos são coletivos, i.e., uma peça de regulação e legislação que 

afetará mais do que uma empresa. Assim, em CPA, a atuação conjunta, quer através de todas 

as empresas de um setor, ou por um grupo delas, é comum. Em CPA, além de coletivas, 

muitas atividades são terceirizadas (por exemplo, para associação de classe). Os problemas 

enfrentados pelos grupos nas chamadas ações coletivas (entre eles o freeriding) foram 

discutidos no clássico de Olson (1971). Apesar da atuação coletiva, porém, na maioria das 

vezes, os resultados de uma medida governamental são assimétricos, ou seja, algumas 

empresas serão mais beneficiadas do que outras. Isto torna ainda mais complexas as ações 
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coletivas, pois os benefícios que serão auferidos e as agendas ocultas são difíceis de 

reconhecer. Por exemplo, um membro da UNICA, Associação dos Produtores de Etanol do 

Estado de São Paulo, afirmou em uma entrevista: 

 

(O controle do governo sobre) Terras para estrangeiros não deveria 

estar na UNICA, mas está por pressão dos (produtores com capital de 

estrangeiros), isso não pode, [...] a BUNGE está usando a UNICA 

para defender seus interesses na soja11. 

 

A assimetria de resultados de CPA também permite leituras únicas de situações estratégicas. 

Por exemplo, o aumento dos custos de rivais (raising rivals costs = RRC) é um campo 

estudado em economia industrial (Salop & Scheffman, 1983). Curiosamente, existem 

evidências que empresas por vezes escolheram pleitear legislação ou regulação que 

aumentava seus custos. Isso se explica por duas razões. Uma delas é em função de um 

aumento proporcional muito maior para os competidores (Haas-Wilson, 1989). Outra delas é 

pelo do aumento das barreiras de entrada para empresas com menos recursos financeiros, 

como documentado no caso da Waste Management Inc. Esta empresa pleiteou medidas 

mínimas mais custosas para os aterros sanitários, sabendo que os competidores não poderiam 

realizá-las (McWilliams et al., 2002). 

 

A Tabela 4 apresenta alguns exemplos de resultados políticos, classificando-os em três 

categorias: aqueles relacionados às (aumento ou diminuição de) barreiras de entrada, aqueles 

relacionados aos aumentos de receitas das firmas pleiteantes, e aqueles ligados à diminuição 

de custos destas mesmas firmas. A última coluna da tabela classifica estes benefícios em 

individuais (beneficiam somente o pleiteante) ou coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 No novo modelo de produção de etanol, introduzido nos anos 2000 com a entrada de produtores estrangeiros, 

a propriedade da terra raramente está nas mãos dos produtores de etanol. Desta maneira, a proposta de limites do 

controle de terras por estrangeiros não afeta a maioria dos produtores de etanol locais (Neves & Conejero, 2010). 
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Tabela 4– Resultados políticos de CPA 
Tipo de 

Benefício  

Tipo de Resultado Político Exemplos Setor Resultado 

Individual 

/ Coletivo  

Barreiras 

de entrada 

Legislação favorável 

 

-Dean e Brown (1995) 

-Haley & Schuler (2011) 

 

-Vários (Poluição) 

-Energia alternativa 

Coletivo 

Licenças de operação 

 

-Sun et al. (2010) -Automotivo Individual 

Aumento de tarifas de 

importação 

 

-Schuler (1996) -Siderúrgico Coletivo 

 

 Aumento dos custos dos rivais 

(Raising Rivals Costs=RCC) 

 

-McWillians et al. (2002) -Petróleo Coletivo 

Aumento 

de receitas 

Aumento de preços e tarifas 

 

 

-Bonardi et al.(2006) -Elétrico Individual 

Aumento de volume de vendas 

para os órgãos do governo 

 

-Oliver e Holzinger (2008) -Defesa Individual 

Diminuição 

de custos 

 

Utilização dos recursos do 

governo para disputas de trade 

 

-Galan (2012) -Aeroespacial Individual 

Fundos específicos de ajuda 

 

-Lawton et al.(2013) 

-Igan et al. (2011) 

 

-Transporte aéreo 

-Financeiro 

Coletivo 

Coletivo 

Isenção de impostos 

 

-Caldeira (2012) 

 

-Etanol Individual 

Acesso à financiamentos 

subsidiados 

 

-Claessen et al. (2008) 

-Galan (2012) 

-Vários 

-Aeroespacial 

Individual 

Individual 

Múltiplos Tratamento preferencial do 

governo 

-Frynas et. al.(2006) -Petróleo, 

automotivo 

Individual 

Fonte: Análise do autor 

 

A natureza coletiva das ações políticas, bem como a distribuição assimétrica de seus 

benefícios, fazem com que a medição de retorno financeiro de CPA seja um desafio (Hadani 

& Schuler, 2013). Ao mesmo tempo que existem uma série de artigos que demonstram existir 

uma relação entre investimentos em CPA e desempenho superior, existem outros tantos que 

mostram resultados não significativos. A questão do retorno de investimentos em CPA foi 

levantada por Tullock (1972). Ele observou que, nos Estados Unidos, as firmas contribuem 

abaixo de seus limites para campanhas políticas. Se é um bom investimento, porque o fazem 

abaixo das possibilidades?12 Mesmo artigos mais recentes, encontram ao mesmo tempo 

significância entre desempenho de empresas em setores regulados (Hadani & Schuler, 2013) e 

entre desempenho de empresas dependentes do governo e CPA (Arvate, Barbosa, & Fuzitani, 

2013; Boas, Hidalgo, & Richardson, 2014), e resultados contraditórios, que demonstram que 

                                                 
12 O fenômeno ainda acontece nos EUA e mesmo no Brasil. Os cinco maiores doadores no Brasil contribuíram 

com 75% do limite permitido por lei em 2010.  
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CPA parece diminuir o valor de mercado destas firmas (Hadani & Schuler, 2013). 

Recentemente, Rajwani e Liedong (2015), ao analisar a literatura em CPA, encontraram 

evidências de desempenho superior para as firmas que utilizam CPA. Em contrapartida, 

Hadani, Bonardi & Dahan (2016) em sua meta análise encontram apenas um ligação fraca 

entre a utilização de CPA e desempenho das empresas. 

 

 

2.1.5 Desenvolvimento teórico em CPA 

 

Autores (Getz, 1997; Hillman et al., 2004) afirmam que a firma, como ator político 

individual, entrou em cena no campo da estratégia empresarial através do trabalho de Shaffer 

(1995). Shaffer argumenta que a importância potencial de CPA para o desempenho da firma 

faz com que as atividades políticas devessem ser consideradas pelo campo de estratégia 

(Shaffer, 1995). Anteriormente, o fenômeno da CPA era majoritariamente estudado por 

correntes em ciências políticas e, em função disso, as pesquisas carregavam as peculiaridades 

destas linhas de pesquisa. Como mostra a Tabela 5, as perspectivas das ciências políticas, ao 

estudar CPA, estão focadas em responder questões relacionadas ao sistema político e seu 

funcionamento, além de utilizam-se primordialmente de unidades de análise coletivas (ou 

unidades macro, como coloca Shaffer). Em contraste, em estratégia empresarial, as perguntas 

a serem respondidas estão focadas na unidade de análise firma e em seu desempenho.  

 

Tabela 5 - Comparação das perspectivas na pesquisa de Corporate Political Activity 
 Interest Group 

Pluralism 

Class Theory Public Choice Estratégia  

Tema / 

Questão 

política 

Processo de política 

pública como um 

compromisso de 

interesses diversos 
 

Classe social 

como fonte de 

poder político 

Eficiência do 

sistema político; 

rent-seeking 

Política como uma 

dimensão da 

estratégia 

competitiva 

Nível de 

Análise 

Comunidades, 

Sociedade 

(MACRO) 

Classes, 

Sociedade 

(MACRO) 

Legislatura, Setores, 

Cartéis (MACRO e 

MICRO) 
 

Firmas, Setores, 

Associações 

(MICRO) 

Variável 

Depen-

dente 

Difusão do poder 

político 

Concentração do 

poder político 

Votos; novas leis e 

regulamentações 

 

Posicionamento e 

atividades políticas 

da organização 
 

Variável 

Indepen-

dente 

Difusão de 

interesses; acordo 

via concessão 

Estrutura de 

classes coesa, 

riqueza/capital 

Aspectos 

financeiros e outros 

incentivos 

Impacto da política 

pública no 

posicionamento 

competitivo ou 

desempenho 

Fonte: Adaptado de Shaffer (1995) 
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Esta segmentação do campo de estudo entre diversas áreas das ciências tem algum impacto 

nos estudos de CPA em estratégia. Em primeiro lugar, a segmentação acabou por afetar o 

desenvolvimento teórico da CPA em estratégia. Até final dos anos 2000, autores ainda 

argumentavam que faltava consistência teórica para os estudos de estratégia. Os estudos 

colhiam variáveis sem muita consideração teórica, e os avanços teóricos eram pequenos e não 

relacionados com os desenvolvimentos teóricos em estratégia (Hillman et al., 2004; Lux et al., 

2011). Paralelamente, enquanto as teorias de estratégia eram “subutilizadas” para explicar o 

fenômeno, houve a “importação” de novo referencial teórico para a explicação do fenômeno: 

o framework dos mercados políticos (Hillman & Hitt, 1999). 

 

O conceito de mercado político tem suas bases na economia política. Este conceito postula a 

existência de um mercado de políticas públicas, onde se encontram fornecedores de políticas 

públicas (executivo, legislativo, judiciário, agências reguladoras) e demandadores de políticas 

públicas (firmas em estudo, outras firmas competindo por políticas públicas, outros 

stakeholders). Estes grupos competem por políticas públicas que são limitadas. A troca neste 

mercado é caracterizada pela oferta de políticas públicas em contrapartida a recursos 

financeiros (contribuições e outros), informação (lobbying e outros) e promessas de votos 

(indiretamente ligados aos votos da região beneficiada pela política, os votos dos funcionários 

desta empresa ou os votos de outros stakeholders sob influência da organização) (Bonardi et 

al., 2006). Este mercado político funciona à semelhança com outros tipos de mercados 

econômicos, e questões de oferta, demanda e competição afetariam a quantidade de “bens” 

trocados entre os dois lados (Bonardi et al., 2005). 

 

Figura 1 - Componentes de demanda e oferta em um mercado político 

 

Fonte: Adaptado de Bonardi et al. (2006), Hillman e Hitt (1999) e Lux et al. (2011)   
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A questão da dispersão teórica e da utilização de conceitos da economia política foi observada 

e questionada por autores de estratégia (Bonardi, 2011; Bonardi et al., 2005; Dahan, 2005b). 

Já em 2004, Hillman et al. 2004 reportava o problema e sugeria que uma das possibilidades de 

fazer a “ponte” teórica entre CPA e estratégia era (é) a utilização da Visão baseada em 

recursos (RBV). A RBV poderia ser útil, tanto para salientar os aspectos firma-específicos da 

CPA, quanto explicar as escolhas gerenciais em CPA: 

 

The recent ascendance of the resource-based view (RBV) of the firm into 

studies of CPA […] has heightened the focus on firm-strategic factors. 

Second, researchers from economics and political science who adopt the 

“profit maximizing” approach […], typically assume that a firm is a ‘black-

box’ value maximizer and will automatically engage in CPA given certain 

firm characteristics (Hillman et al., 2004, p. 839) 

 

Research into firm resources and capabilities that aid political activities can 

be greatly aided by parallel development in the RBV. While some of this has 

begun (e.g., Dahan, in press13; McWilliams et al., 2002), we expect this to be 

one of the most fruitful areas for CPA research (Hillman et al., 2004, p. 851) 

 

Dois artigos recentes reforçam o argumento em favor da utilização da RBV como lente 

teórica para o estudo de CPA. Bonardi (2011) argumenta que RBV pode ser usada para 

entender a RBV, mas coloca questões sobre as peculiaridades dos recursos políticos. Por sua 

vez, Lawton, McGuire e Rajwani (2013) levantam a questão de que o uso de RBV em CPA 

pode tanto contribuir para o entendimento de diferenças em desempenho entre as firmas, mas 

especialmente, pode contribuir para o entendimento de como os recursos políticos são 

integrados, reconfigurados e utilizados pelas firmas. 

 

 

2.1.6 Críticas ao framework de mercados políticos e em favor da utilização da RBV 

 

Lux et al. (2011) argumentam que a adequação de um framework baseado em economia 

política como lente para estudo de CPA pode ser discutida. Ao contrário dos mercados de 

bens, onde a transação de um bem e seu preço são na maioria das vezes claramente definidos, 

em política existe uma aura de incerteza em ambos os lados da “troca”. O que exatamente está 

sendo transacionado? Existirá a entrega? Um segundo argumento é de que, quando Baron 

(1995) colocou os conceitos de estratégia de não mercado, estava justamente pensando em 

                                                 
13 Dahan (2005). 
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atividades que não tinham um mercado de troca (market vs. non market strategies) existente e 

definido. 

 

O framework de mercados políticos também ignora certos recursos intangíveis que parecem 

ser muito importantes para a atividade de CPA (Oberman, 2008). Relacionamento é tido com 

um ativo muito importante para o sucesso de CPA (Lawton & Rajwani, 2011). O tempo dos 

atores políticos é limitado e concorrido, e sugere-se que existe uma relação forte entre 

relacionamento e acesso (Oberman, 2008). O framework de mercados políticos não leva as 

questões do relacionamento ao nível operacional. Como firmas devem fazer o 

relacionamento? Desta forma, o framework de mercados políticos não pode “integrar” a 

literatura de conexões políticas (Bandeira-de-Mello, Marcon, et al., 2012; Faccio, 2006; 

Faccio, Masulis, & McConnell, 2006) à CPA.  

 

Uma alternativa teórica à utilização do framework de mercados políticos é a utilização da 

RBV. Entre as vantagens da utilização da RBV podem ser citadas: i) a utilização de uma 

teoria dominante em estratégia para análise do fenômeno CPA (Hillman et al., 2004; Lawton, 

McGuire, et al., 2013); ii) a possibilidade de consideração de recursos intangíveis como 

relacionamento e reputação, que sugere-se importantes para CPA (Oberman, 2008; Rajwani 

& Liedong, 2015); iii) a existência de evidência de implementação de CPA através de 

conjuntos (bundles) de recursos e capacidades (Frynas et al., 2006).  

 

Por uma questão de fluxo de comunicação, as próximas subseções apresentam algumas 

considerações sobre RBV, para depois detalhar o estado de RBV dentro do estudo de CPA. 

 

 

2.2 Resource-based view (RBV) 

 

A resource-based view (RBV) estabeleceu-se como uma importante linha de entendimento 

sobre os fatores de vantagens competitiva sustentável (VCS) (Barney, Ketchen, & Wright, 

2011), colocando recursos (resources) e capacidades (capabilities) no centro deste 

entendimento (Maritan & Peteraf, 2010). 

 

A RBV surgiu na década de oitenta, como uma explicação para a vantagem competitiva que 

estivesse voltada para o interior das organizações (Hoskisson, Hitt, Wan, & Yiu, 1999), em 
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complementação (Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010) às teorias dominantes com foco na 

estrutura dos setores (Porter, 1979, 1980). Trabalhos anteriores haviam identificado os 

recursos organizacionais como fatores importantes para o crescimento da firma e tinham 

discutido a ambiguidade causal como fonte de sustentabilidade (então chamada de 

“imitabilidade incerta”) (Lippman & Rumelt, 1982). Wernelfelt (1984) cunha o termo visão 

baseada em recursos, ao argumentar em favor da análise de recursos internos à firma, em 

contraposição à análise pelo lado dos produtos (externo). Finalmente, em 1986, Barney 

(1986) propõe uma explicação para a aquisição destes recursos, através de mercados de 

fatores estratégicos (Strategic Factor Markets – SFM). 

 

Em 1991, o Jornal of Management (JOM) promove uma edição especial sobre a RBV, sob a 

editoria de Barney (Barney et al., 2011). Consta nesta edição o artigo seminal de Barney 

(1991), onde são definidas diversas características dos recursos, de suas rendas e a 

sustentabilidade destas fontes de rendas e da vantagem competitiva. Em seguida à edição 

especial do JOM, existe ampla discussão sobre os conceitos da RBV (Amit & Schoemaker, 

1993; Kogut & Zander, 1992; Peteraf, 1993). Barney, Ketchen e Wright (2011) consideram 

que um ponto de inflexão no crescimento da RBV foi representado pela escolha do artigo 

sobre os recursos dos estúdios de Hollywood (Miller & Shamsie, 1996), como best paper do 

ano no Academy of Management Journal (AMJ). 

 

O ano de 2001 marca a edição comemorativa dos 10 anos da primeira edição especial do 

JOM, e inclui artigos que testemunham a “universalidade” de aplicação da RBV, incluindo 

gestão de recursos humanos (Wright, Dunford, & Snell, 2001), empreendedorismo (Alvarez 

& Busenitz, 2001) e international business (Peng, 2002), entre outros. Além da 

“consolidação” da RBV (Barney et al., 2011), esta edição também marca grandes discussões 

sobre as virtudes e problemas da visão baseada em recursos (Barney, 2001; Priem & Butler, 

2001a, 2001b). 

 

A década seguinte testemunha contínua publicação de artigos em RBV e de certa maneira, sua 

maturação (Kraaijenbrink et al., 2010). O grande corpo de artigos permitiu que (meta)análises 

fossem realizadas, sugerindo que que capacidades em contextos organizacionais específicos 

(Newbert, 2007) e / ou recursos de forma geral (Crook, Ketchen, Combs, & Todd, 2008), 

explicam as diferenças de desempenho das firmas. Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) 

desenvolvem artigo sobre as críticas existentes sobre a RBV e que ainda precisam de 
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desenvolvimento14. Finalmente, em 2011, o JOM promove mais uma edição especial, onde 

são discutidos a evolução da RBV (Barney et al., 2011) e possíveis novos caminhos para seu 

desenvolvimento, entre eles a utilização de uma visão processual para gestão de recursos 

estratégicos (Maritan & Peteraf, 2010; Sirmon et al., 2011).  

 

 

2.2.1 Resource-based View: recursos 

 

A RBV argumenta que a base da vantagem competitiva das firmas está na aplicação de 

conjuntos de recursos tangíveis e intangíveis, que estão em poder ou são controlados pela 

firma (Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984). De modo a transformar vantagens competitivas 

pontuais em vantagem competitiva sustentável, a firma deve controlar recursos que são 

heterogêneos e que tenham mobilidade imperfeita (Peteraf, 1993). Sob estas condições, o 

conjunto de recursos da firma pode sustentar retornos acima da média.  

 

Barney (1991) definiu recursos como todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos, informação e conhecimento controlado por uma firma e que podem ser usados para 

implementar uma estratégia que criam valor. De maneira genérica, Barney exemplificou que 

recursos poderiam ser físicos, humanos e organizacionais. Segundo a lógica de Barney 

(1986), os recursos podem ser obtidos em Mercados de Fatores Estratégicos (SFM)15. 

Segundo Barney, o preço pago pelo recurso está relacionado ao potencial de uma estratégia 

auferir retornos acima da média. Barney sugeriu que para auferir retornos anormais, o custo 

de obtenção do recurso deveria ser menor do que valor econômico da implementação daquele 

recurso em uma estratégia. Ainda segundo Barney, existem duas maneiras de que isso 

ocorresse: ou através de informação privilegiada sobre a relação entre o custo de um recurso e 

seu retorno, ou através de “golpes de sorte”. Dierickx e Cool (1989) criticam esta posição, 

argumentando que muitos dos recursos requeridos para implementação de estratégias não tem 

mercado (non-tradable), e portanto precisam ser desenvolvido internamente pelas 

organizações. Dierickx e Cool (1989) utilizam os exemplos como o da reputação para ilustrar 

ativos deste tipo. 

 

                                                 
14 Para mais detalhes, ver Apêndice 3. 
15 No original, Strategic Factor Markets (Barney, 1986) . 
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Barney (1991) propôs as características necessárias para que os recursos possam sustentar a 

vantagem competitiva. Os recursos devem ser: 

a) Valiosos, devem poder ser utilizados numa estratégia de criação de valor, os custos em 

investimento e gestão do recurso não podem suplantar a criação de valor trazida por 

este recurso 

b) Raro, para ser valioso o recurso deve ser raro 

c) De difícil Imitação, quer seja por seu desenvolvimento ser história-dependente, quer 

pela ambiguidade causal, quer pela complexidade social em obter / desenvolver estes 

recursos 

d) Não-Substituíveis, ou seja, que não existam substitutos para este recurso, para que o 

mesmo possa ser raro e valioso 

e) Em desenvolvimento posterior, Barney argumenta que a Organização deve estar 

preparada para a utilização destes recursos. 

 

A Figura 2 abaixo apresenta, de forma esquemática, as fontes de recursos e premissas para a 

vantagem competitiva sustentável. 

 

Figura 2 - Fontes de Recursos e Premissas para a vantagem competitiva sustentável 

 

Análise do autor, com base em Barney (1986, 1991), Peteraf (1993), Dierickx e Cool (1989). 

 

 

2.2.2 Resource-based view: rotinas e capacidades 

 

A literatura sobre recursos e capacidades usa estes conceitos de duas maneiras distintas  

(Ethiraj et al., 2005). Uma primeira considera uma definição inclusiva de recursos (Barney, 

1991; Peteraf, 1993). Por exemplo, Barney caracteriza que recursos “...include all assets, 
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capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge, etc.” (Barney, 

1991, p. 101). Uma segunda corrente prefere a separação da conceptualização entre recursos e 

capacidades (Amit & Schoemaker, 1993; Grant, 1991). Segundo Amit e Shoemaker, 

“...resources consists ...of know-how that can be traded, financial and physical assets, human 

capital, etc.…[while] capabilities…refer to a firm´s capacity to deploy resources” (Amit & 

Schoemaker, 1993, p. 35). Este trabalho usará a segunda definição, em parte porque um dos 

problemas geralmente apontados para a RBV é sua excessiva “abrangência” dos construtos 

(Kraaijenbrink et al., 2010). Este trabalho opta por estabelecer diferentes categorias de 

“componentes” da RBV, que repousam em diferentes níveis da organização, para 

parcialmente mitigar o problema (Salvato & Rerup, 2010).  

 

Os conceitos de capacidades e rotinas foram inicialmente apresentados por Nelson e Winter 

(1982), trabalho que propôs uma visão evolucionária para explicar a mudança nas firmas. 

Estes autores viam as firmas como conjuntos (bundles) de conhecimento acumulado. Este 

conhecimento é path-dependent, ou seja, a história de sua construção o faz único e 

heterogêneo entre as firmas. A acumulação histórica deste conhecimento é feita por tentativa 

e erro (learn by doing) e por sua vez, o conhecimento está organizado em conjuntos de 

rotinas. Estas rotinas, segundo Nelson e Winter, podem ser vistas metaforicamente como os 

genes de uma firma. 

 

Rotinas envolvem padrões repetitivos de atividade e são descritos como os blocos de 

construção das capacidades das firmas (Ethiraj et al., 2005). As rotinas são centrais para a 

teoria evolucionária. As rotinas respondem à questão de onde reside o conhecimento das 

firmas. O conhecimento reside nas rotinas, que servem como “memória”, para execução de 

atividades produtivas de maneira fluida (Nelson & Winter, 1982). Rotinas se caracterizam 

pela acumulação tácita de conhecimento, e como este conhecimento é de difícil acesso, na 

visão de Nelson e Winter, as rotinas provêm estabilidade, mas são de difícil mudança. Além 

disso, se considerarmos que além de tácito, o conhecimento presente nas rotinas também tem 

fundo histórico, as rotinas se tornam idiossincráticas e difíceis de serem copiadas (Nelson & 

Winter, 1982). As rotinas se tornam um importante componente da RBV, em parte por serem 

as “detentoras” do conhecimento organizacional, em parte por serem os componentes que 

formam as capacidades, em parte por explicarem a heterogeneidade entre firmas (Becker, 

2008). 
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As rotinas tem ampla literatura de pesquisa, tanto em termos conceituais como em termos 

empíricos (Becker, 2004; M. D. Cohen & Bacdayan, 1994; Feldman, 2000; Feldman & 

Pentland, 2003; Hodgson, 2008; Lazaric, 2008; Narduzzo, Rocco, & Warglien, 2000; 

Pentland & Feldman, 2005). Entre as características enfatizadas nesta literatura estão os 

seguintes pontos: 

 

a) Definição: As rotinas são padrões de comportamento ou ações que podem ser 

observados (Feldman, 2000).  

b) As rotinas são um fenômeno coletivo, enquanto hábitos descrevem os padrões 

similares que ocorrem ao nível individual. Rotinas podem envolver múltiplos atores e 

múltiplos locais (Pentland, 1992). 

c) As rotinas são de natureza processual (Becker, 2004)  

d) Rotinas têm aspectos performativos e ostensivos. Aspectos ostensivos são aspectos 

“taken-for-granted” de como a rotina deveria ser executada. Aspectos performativos 

referem-se a como a rotina é executada, por vezes de forma distinta do que deveria ser 

executado (Feldman & Pentland, 2003). 

e) Rotinas são veículos importantes para a coordenação das atividades dos diversos 

indivíduos de uma organização. Rotinas fornecem regularidade e estabilidade, 

“dicas” de comportamentos esperados, e instruções (Becker, 2004). Rotinas são parte 

importante da estabilidade das operações das firmas (Nelson & Winter, 1982) 

f) Rotinas, por sua natureza, são estáveis, mas podem mudar. A mudança pode ocorrer 

de três maneiras: 

a. Variação, seleção e retenção. A execução das rotinas sofre com variações. 

Estas variações podem, eventualmente ser escolhidas pelo grupo, se este 

entender que esta variação torna a rotina mais eficaz e eficiente (Feldman & 

Pentland, 2003). 

b. Improvisação. A improvisação pode ser desencadeada por falhas na 

coordenação (falta de material, falta de pessoas, etc.), novas demandas ou 

simplesmente por ação individual (Salvato, 2009). 

c. Deliberação. Rotinas são contexto-dependentes, criadas para resolver 

problemas específicos. Em caso de novas necessidades ou problemas, as 

rotinas podem ser alteradas por decisão gerencial para alterar as capacidades de 

uma firma (Winter, 2013). 
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A visão original de rotinas era de que, ao mesmo tempo que eram provedoras de estabilidade 

e eficiência, eram fonte de inércia (Nelson & Winter, 1982). Feldman e Pentland propuseram 

os primeiros mecanismos que explicavam a mudança em rotinas (Feldman & Pentland, 2003; 

Feldman, 2000; Pentland & Feldman, 2005). Estes mecanismos tiveram a contribuição de 

Salvato (2009), que introduziu a questão da improvisação como fonte de mudança em rotinas. 

Winter (2013) argumenta que existe o papel da deliberação gerencial, que altera rotinas na 

tentativa de gerenciar e mudar as capacidades da firma.  

 

Rotinas são importantes pois as capacidades são formadas primordialmente pelas rotinas 

(Ethiraj et al., 2005). As capacidades são rotinas de alto-nível (Nelson & Winter, 1982). Este 

relacionamento elástico entre rotinas e capacidades foi apontado como um dos problemas da 

RBV (Kraaijenbrink et al., 2010). Mesmo quando tenta esclarecer estas definições, Winter 

não reduz as incertezas do conceito (Helfat & Winter, 2011). Segundo o autor, as rotinas são 

capacidades e capacidades são rotinas. Capacidades podem ser rotinas, dependendo da 

natureza da empresa. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento pode ser uma capacidade para 

uma empresa ordinária, mas pode ser uma rotina para uma firma que ofereça terceirização de 

serviços de P&D para outras empresas (Helfat & Winter, 2011). Reconhecendo a necessidade 

de melhor caraterização da diferença entre rotinas e capacidades, Salvato e Rerup (2010) 

propuseram dois fatores adicionais que ajudam neste entendimento. Os autores propõem que, 

entender os níveis organizacionais em que estas “entidades” (componentes) da RBV se 

apresentam, ajuda na diferenciação entre capacidades e rotinas, em particular, e na relação de 

todos os componentes em geral. Salvato e Rerup propõe os seguintes componentes e níveis: 

hábitos ao nível individual, rotinas em nível de grupo (coletivo), capacidades estão ao nível 

interfuncional ou entre áreas, a gestão de recursos e a estratégia estão ao nível da empresa 

(Tabela 7 p.42).  

 

 

2.2.3 Resource-based View e gestão de recursos (e capacidades) 

 

A visão baseada em recursos (RBV) propõe que os recursos das firmas são os principais 

drivers de geração de valor e criação de vantagem competitiva (Sirmon, Hitt, & Ireland, 

2007). A RBV advoga que a posse de recursos valiosos e raros resulta em vantagem 

competitiva. Essa vantagem pode ser sustentável se estes recursos forem inimitáveis e de 

difícil cópia e não existem substitutos (Barney, 1991). Apenas possuir os recursos com as 
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características certas não garante o desenvolvimento de vantagens competitivas (Priem & 

Butler, 2001a). Para de fato atingir vantagem competitiva, as firmas precisam criar, acumular, 

combinar e explorar estes recursos (Grant, 1991). Lippman & Rummelt enfatizam estes dois 

últimos argumentos: “…indeed, the heart of business management and strategy concerns the 

creation, evaluation, manipulation, administration, and deployment of unpriced specialized 

resources” (Lippman & Rumelt, 2003, p. 1085). 

 

Reconhecendo a importância da ação gerencial na gestão dos recursos, a partir da metade da 

década passada, desenvolve-se uma corrente voltada a estudar como os gestores e firmas 

transformam os recursos para criação de vantagem competitiva (Sirmon & Hitt, 2003). A esta 

linha de estudos se dá o nome de gestão de recursos (Sirmon, Gove, & Hitt, 2008), ou mais 

recentemente, orquestração de recursos (Sirmon et al., 2011). A linha tem como grandes 

representantes Sirmon e Hitt, então colegas na universidade Texas A&M16. 

 

Sirmon e Hitt definem a gestão de recursos como os processos de estruturação do portfólio de 

recursos da firma, combinando (bundling) os recursos para a criação de capacidades e 

alavancando estas capacidades com o propósito de aplicá-las na criação de vantagens 

competitivas (Sirmon et al., 2007). A visão de Sirmon e Hitt é processual (Sirmon et al., 

2011). Assim a gestão de recursos tem três grandes componentes (processos): a estruturação 

de recursos, a agregação de recursos e a alavancagem de recursos (Tabela 6) 

 

A estruturação de recursos está ligada ao gerenciamento do portfólio de recursos da 

organização. O portfólio de recursos refere-se a todos os recursos controlados pela firma, 

tanto tangíveis como intangíveis. A estruturação é o processo pelo qual as organizações 

adquirem (Barney, 1986; Makadok, 2001), acumulam (i.e. desenvolvem internamente) 

(Dierickx & Cool, 1989) e descartam estes recursos (Sirmon et al., 2007). A aquisição refere-

se ao processo de obtenção de recursos com características de commodities nos Mercados de 

Fatores Estratégicos, ou ainda a aquisição de conjuntos de ativos intangíveis e complexos via 

aquisição de organizações (Sirmon et al., 2007). Barney (1986) propõe que os SMF´s são 

eficientes, e a probabilidade de geração de vantagem competitiva através destas aquisições é 

pequena. Entretanto, existe a possibilidade de incerteza sobre os retornos dos recursos em 

casos de novos recursos ou de recursos usados (ou recombinados) de maneira diferente 

                                                 
16 Na data da criação deste documento (2016), David Sirmon está na Foster School of Business na University of 

Washington (http://www.foster.washington.edu/centers/facultyresearch/facultyprofiles/Lists/Faculty%20Contact%20Info/DispProfile.aspx?ID=41854777893519). 
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(Denrell, Fang, & Winter, 2003). A acumulação se refere ao desenvolvimento interno de 

recursos, como no caso de ativos intangíveis e que não possuem mercado de fatores (Dierickx 

& Cool, 1989). A acumulação geralmente envolve aprendizado e provavelmente 

conhecimento tácito (Sirmon et al., 2007). Finalmente o desinvestimento de recursos refere-

se ao descarte de recursos, principalmente pela capacidade finita da firma em possuir e 

gerenciar recursos (Shimizu & Hitt, 2005). Assim, o descarte de recursos só deve ser feito em 

condições que reduzam o portfólio de recursos sem comprometer a vantagem competitiva 

atual ou colocar em perigo a gestão das vantagens futuras . 

 

Tabela 6 – Processo de gestão de recursos 

 

Componentes / subprocessos Descrição 

Estruturação Refere-se a gestão do portfólio de recursos da empresa 

 

   Aquisição O processo de aquisição de recursos nos SMF´s 

 

   Acumulação O processo de desenvolvimento interno de recursos 

 

   Desinvestimento O processo de descarte de recursos 

 

Combinação (Bundling) Refere-se ao ato de combinar de recursos para construir e 

alterar capacidades 

   Estabilização O processo de fazer pequenas melhorias nas capacidades  

 

   Enriquecimento O processo de extensão das capacitações correntes (é mais 

do que simplesmente manter as habilidades up-to-date) 

   Criação (Pionnering) O processo de criação de novas capacidades 

 

Alavancagem Refere-se a aplicação das capacidades 

  

   Mobilização O processo de identificação das capacidades necessárias 

em suporte a diferentes configurações demandadas 

   Coordenação O processo de integrar as capacidades identificadas em 

configurações de capacidades  

   Implementação (Deployment) O processo de “fisicamente” usar as configurações de 

capacidades em suporte a estratégia a ser alavancada 

Fonte: Adaptado de Sirmon, Hitt & Ireland (2007) 

 

 

 

 



49 

 

A combinação e integração de recursos em conjuntos (bundling17) é o processo pelo qual as 

capacidades são configuradas. Para Sirmon et al. (2007), “cada capacidade é uma combinação 

única de recursos que permite a organização tomar determinadas ações” (i.e., marketing,  

P&D) (traduzido de Sirmon et al., 2007, p. 281). Essa combinação e integração de recursos 

pode ocorrer com o intuito de produzir capacidades que são dirigidas a tarefas menos 

complexas. Também podem ser dirigidas para desempenhar tarefas bem mais complexas 

(Collis, 1994).O processo de estabilização está ligado a fazer pequenas modificações nas 

capacidades, como por exemplo treinamentos dos participantes. O enriquecimento está 

ligado a extensão e elaboração de capacidades existentes. Isso pode ser feito através do 

aprendizado e incremento das habilidades internas. Ou ainda através da agregação de outros 

recursos a uma capacidade. A criação envolve a integração de recursos completamente 

novos, recentemente adquiridos, via SFM´s ou aquisição de portfólio de recursos (Sirmon et 

al., 2011). 

 

A alavancagem de capacidades refere-se aos processos de mobilização, coordenação e 

implementação. A alavancagem está intimamente ligada às habilidades e ao conhecimento 

tácito de gestores e organizações (Sirmon & Hitt, 2003). Não basta controlar recursos e 

integrá-los se a aplicação é ineficiente. A mobilização é a identificação das capacidades 

necessárias para explorar oportunidades. Por exemplo, a mobilização de capacidades em 

pesquisa e desenvolvimento, engenharia e marketing são necessárias para desenvolver um 

novo produto. A coordenação é o ato de integrar as capacidades mobilizadas de maneira 

eficiente e efetiva para criar configurações de capacidades. A coordenação se baseia em redes 

internas de compartilhamento de conhecimento, infraestrutura e processos de coordenação. 

Finalmente, a implementação refere-se a “fisicamente utilizar as capacidades mobilizadas 

para uma estratégia escolhida”. Geralmente, o conhecimento necessário para implementação 

de recursos é complexo, e pode ser um fator para a manutenção da vantagem competitiva 

(Sirmon et al., 2008). 

 

Baseado nesta revisão de literatura, apresenta-se a seguir um quadro conceitual teórico que 

organiza os conceitos tratados até aqui, no bojo da RBV. Esta organização dos conceitos da 

RBV será usada como base desta pesquisa, no intuito de entender as configurações de 

recursos e capacidades políticas. 

                                                 
17 A tradução de bundling é sempre desafiadora. Definição de bundling em inglês : tying, fastening or wrapping 

a group of things together (Merriam-Webster Inc, 2004). 
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2.2.4 Componentes da Resource-based View e suas relações 

 

Este trabalho utilizará uma adaptação da proposição de Salvato e Rerup (2010), que reforça as 

diferenças entre os componentes da RBV. Estes autores recomendam que o nível 

organizacional seja levado em conta ao explicar as diferenças entre os diversos componentes 

da RBV. Salvato e Rerup argumentam que trabalhar a relação entre os componentes, sem 

levar em conta a consideração dos níveis, é confusa. Tal confusão acaba por atrapalhar o 

entendimento da relação entre estes componentes e o poder de explicação das rotinas como 

formadoras das capacidades, que por sua vez influenciam as estratégias (Salvato & Rerup, 

2010). 

 

A Tabela 7 representa uma adaptação da tabela original de Salvato e Rerup (2010). As rotinas 

são definidas como ações repetitivas que acorrem ao nível das áreas ou grupos. Rotinas tem 

características semi-automatizadas e repetitivas. A alteração das rotinas ocorre 

primordialmente por variação, seleção e retenção, improvisação ou deliberação gerencial. 

Abaixo do nível das rotinas estão os hábitos, que são há muito considerados os equivalentes 

das rotinas ao nível individual (Becker, 2004). Em nível acima ao nível das rotinas estão as 

capacidades, rotinas de alto nível, que utilizam combinações de rotinas e recursos, para 

aumentar a produtividades destes últimos (Dosi, Nelson, & Winter, 2000). Acima das 

capacidades estão os processos de gestão e configuração de capacidades18 (Sirmon et al., 

2007), que repousam ao nível da organização. Finalmente, estratégias únicas se valem de 

capacidades únicas (Barney, 1991). As estratégias também repousam ao nível da organização 

(Salvato & Rerup, 2010). 

 

 

                                                 
18 Originalmente, Salvato e Rerup utilizaram o conceito de Dynamic Capabilities (Teece, Pisano, & Shuen, 

1997) para as atividades de alteração de recursos e capacidades. Divide-se a opinião com nosso orientador de 

que o conceito de dynamic capabilities fica limitado, por definição, aos ambientes dinâmicos. A DC tem 

duplicidade com aos conceitos já existentes na RBV para a gestão de capacidades (Arend & Bromiley, 2009) 

Assim, optou-se por utilizar o conceito de gestão de recursos (Sirmon, Hitt, & Ireland, 2007) . 
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Tabela 7 -  Relação entre os elementos da RBV e exemplos  

Entidades Definições Nível Exemplos 

Estratégia 

da Firma 

Estratégias alavancam recursos, rotinas e capacidades, que determinam as 

idiossincrasias das estratégias. A imobilidade de recursos, rotinas e 

capacidades está ligada a estratégias sustentáveis (Barney, 1991). 
 

Organi-

zação 

- Companhia aérea com estratégia Low Cost Low 

Fare 

Gestão  

Gestão e configuração de capacidades / rotinas / recursos são os 

processos de estruturação do portfólio de recursos da firma, combinando os 

recursos para a criação de capacidades e alavancando estas capacidades com 

o propósito de aplicar estas capacidades na criação de vantagens 

competitivas (Sirmon et al., 2007). 
 

Organi-

zação 

-Processo de aquisição de gates 

-Processo de construção de novas capacidades, 

utilizando a reputação de LCLF, juntamente com 

gates recém adquiridos e novas rotinas de check-in 

 

Capacida-

des 

 

 

 

+ 

 

 

Rotinas 

 

Capacidades são conjuntos de rotinas de “alto-nível” (Nelson & Winter, 

1982). Estratégias devem se alavancar em capacidades únicas (Helfat, 2003). 

Capacidades são alteradas por deliberação gerencial (Winter, 2013). 

 

Rotinas são padrão recorrentes de interação, semiautomáticas, entre 

indivíduos. Rotinas tem aspectos performativos e ostensivos (Pentland & 

Feldman, 2003). Rotinas utilizam conhecimento tácito e explícito em sua 

execução (Nelson & Winter, 1982). Rotinas são de difícil alteração, que 

ocorre ou por variação, seleção e retenção (Pentland & Feldman, 2003), 

improvisação (Salvato, 2009) ou em função da alteração de capacidades, por 

deliberação gerencial (Winter, 2013). 
 

Interfun-

cional 

(áreas) 

 

 

 

 

Grupos 

 

-Capacidade de transportar passageiros de forma 

pontual 

-Capacidade de baixo tempo em solo  

 

 

 

-Rotinas de check-in 

-Rotinas de reabastecimento em solo 

-Rotinas de manutenção 

 

Recursos 

Recursos são inventários de fatores que são propriedade ou controlados pela 

firma (Dierickx & Cool, 1989). Assume-se aqui a visão de separação entre 

recursos e capacidades, em linha com Amit & Shoemaker (1993), que 

separam recursos, tais como ativos financeiros, ativos físicos e capital 

humano, de capacidades, que se referem a capacidade de utilizar (to deploy) 

recursos.  
 

Múltiplos 

Níveis 

 

-Reputação de companhia pontual (nível da 

organização) 

-Permissão para utilização do gate (nível 

interfuncional) 

-Equipamentos de segurança (nível grupo) 

-Indivíduos competentes (nível individual) 
 

Competên-

cias 

Competências são clusters de CHA´s (competências, habilidades e atitudes), 

ligadas ao desempenho individual (Aguinis, 2009; Fleury & Fleury, 2001). 

Estas competências são utilizadas como hábitos (forma automática), por 

impulso (forma emocional) ou por deliberação individual (Winter, 2013). 

Indivíduo 

-Competências individuais dos agentes de 

reabastecimento 

-Competências individuais dos agentes de limpeza 

-Competências individuais dos comissários 
Análise do autor baseado em Salvato & Rerup (2010), com elementos de: Aguinis (2009), Barney (1991), Dosi et al. (2000), Nelson & Winter (1982), Feldman & Pentland 

(2003), Fleury & Fleury (2001), Helfat & Peteraf (2003), Kaplan & Norton (2004a), Porter (1996), Salvato (2009), Sirmon et al.(2007), Winter (2013) 

Nota: área hachurada representa o escopo desta pesquisa)
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Outra dimensão que tem sido usada para o auxílio da separação entre rotinas e capacidades é 

o nível de intencionalidade e deliberação (Dosi et al., 2000; Winter, 2013). Enquanto rotinas 

são preponderantemente automáticas, capacidades são mais deliberadas e com intenção 

estratégica. Dosi, Nelson e Winter já faziam esta distinção, tanto sobre o nível organizacional 

como sobre deliberação, já em 2000: 

 

…there is a distinction between the execution of high frequency, 

repetitive daily business by low-level employees and the decisions of 

executives about the development and deployment of capabilities 

(serving the French fries versus opening another hamburger stand). 

There is a corresponding distinction at the individual level between 

the relatively tacit, subconscious, automatic, and high-frequency 

character of exercise and the more intentional, deliberate, and 

intermittent processes involved in skill development and deployment 

(Dosi et al., 2000, p. 3) 

 

 

Para ilustrar estes conceitos da RBV, será utilizado o exemplo de uma companhia área do tipo 

Low Cost Low Fare (LCLF), exemplo já bastante discutido na literatura de estratégia (Kaplan 

& Norton, 2004a; Porter, 1996). Uma empresa LCLF bem-sucedida se baseia no conceito de 

maximização da utilização de ativos, para auferir baixos custos e poder oferecer preços 

baixos. Para que isso ocorra, são necessárias capacidades de operação com pontualidade e 

capacidades de rápida preparação da aeronave em solo (Kaplan & Norton, 2004a). As 

capacidades repousam ao nível interfuncional. Em caso de necessidade de novas capacidades, 

rotinas ou recursos, como por exemplo, no caso de expansão para cidades menores antes não 

atendidas, será necessário adquirir novos recursos (gates) e construir ou adequar as 

capacidades para as condições destas cidades menores (ex: check-in menos automatizado). 

Esta gestão de recursos e capacidades repousa ao nível da organização. As capacidades, por 

definição, utilizam uma combinação de rotinas e recursos. Dentre as rotinas essenciais para 

que as capacidades funcionem, estão uma série de rotinas de check-in, de reabastecimento e 

limpeza em solo e manutenção (Winter, 2013). Estas rotinas são executadas por grupos, 

muitas vezes dispersos entre a áreas funcionais. Portanto, estas rotinas repousam ao nível dos 

times (grupos). Os recursos, definidos como ativos tangíveis e intangíveis controlados pela 

firma, repousam em todos os níveis da organização (no exemplo em questão, os recursos são 

reputação, aeronaves novas, gates em aeroportos de baixo movimento e recursos humanos 

nestas localidades). Dentro do diversos “tipos” (cargos) de recursos humanos, os agentes de 

solo e outros envolvidos na maximização de ativos e baixo tempo em solo são particularmente 
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importantes (Kaplan & Norton, 2004a). As competências individuais destes colaboradores, 

por sua vez, repousam naturalmente ao nível individual e podem ser acessados de forma 

semiautomática, através das rotinas (Winter, 2013). Para o entendimento de como as 

subsidiárias de MNE´s realizam a configuração e gestão das capacidades e recursos políticos, 

escolheu-se focar nos componentes hachurados da tabela. 

 

 

2.3 Resource-based View e CPA 

 

Diversos autores apontam para a RBV como uma alternativa de lente teórica para entender 

CPA (Hillman et al., 2004; Lawton, McGuire, et al., 2013). A utilização do conceito de 

recursos políticos antecede a adoção da RBV como lente teórica em estratégia, principalmente 

em estudos ligados às ciências políticas (Oberman, 2008) e regulação (Fainsod, 1940). 

Precedendo os artigos seminais de Wernerfelt (1984) e Barney (1986, 1991), estudos de CPA 

ligados à literatura de negócios e estratégia já tratavam de recursos políticos (Leone, 1977; 

Yoffie & Bergenstein, 1985)  

 

A RBV apresenta-se como uma corrente adequada para estudar a CPA por diversos motivos. 

Em primeiro lugar, porque trata a firma, não como uma black-box ou como um agregado, e 

reconhece o funcionamento e ações delas (Hillman et al., 2004). Em segundo lugar, porque 

reconhece que a dotação de recursos pode ser heterogênea entre as firmas e isso pode explicar 

as diferenças em termos de desempenho político (Woll, 2007). Em terceiro lugar, porque 

promove a utilização de uma das teorias mais usadas em estratégia nos estudos de CPA 

(Lawton, McGuire, et al., 2013). Um dos primeiros artigos que surgiu no levantamento sobre 

a literatura CPA e RBV feito para esta pesquisa, e que explicitamente cita os autores de RBV, 

é o artigo de Boddewyn e Brewer (1994). Os autores pontuam que a RBV é uma boa lente 

para entender os conceitos de recursos anteriormente usados em ciências políticas e 

reconhecem o potencial de RBV para estabelecer uma ponte entre ciências políticas e 

estratégia. 

 

A partir do artigo de Boddewyn e Brewer, pode-se notar que uma divisão entre os artigos 

publicados que envolvem RBV e CPA. Por um lado, na década de 2000, os artigos estão 

voltados ao desenvolvimento teórico da utilização da RBV em CPA. A partir dos anos 2010, 

os artigos se voltam para trabalhos empíricos, utilizando-se a RBV como lente de estudo da 
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CPA. Existe uma distinção no uso da RBV como lente, para o qual chama atenção Dahan 

(2005b). Um dos resultados mais patentes de CPA é a alteração de estruturas de um setor, 

quer seja pela colocação de barreiras aos novos entrantes, quer seja pela colocação de 

barreiras aos bens substitutos, quer seja por mudar a estrutura da cadeia de produção e como 

cada um dos elos da cadeia captura valor. Uma parte dos estudos que utilizam a RBV como 

lente a utilizam para entender, após mudanças estruturais dos setores, como a dotação de 

recursos foi alterada entre as empresas. Neste caso o ambiente político é um dado, não o foco 

da análise, como por exemplo o trabalho de McWillians et al. (2002). A maioria dos artigos, 

entretanto, trata dos recursos políticos e de como estes podem dar vantagens nos ambientes 

políticos (Dahan, 2005b). 

 

Entretanto, quer queira porque utilizavam uma mistura de lentes teóricas (Frynas et al., 2006; 

Sun et al., 2011), quer queira porquê de certa forma pretendem colocar uma nova tipologia de 

recursos políticos (Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013), os trabalhos 

publicados até hoje tem pouca conceptualização e demonstração empírica de capacidades, 

recursos políticos e suas relações. Isso é surpreendente, frente aos trabalhos de Dahan (2005b) 

e Attarça (1999), que discutiram amplamente a gama de recursos políticos.  

 

 

2.4 Influência contextual e institucional sobre capacidades políticas 

 

Como a operação em países do exterior pode afetar a gestão de recursos políticos por parte 

das subsidiárias? As formas de CPA são tipicamente consideradas contexto-dependentes. 

Muito das decisões em CPA estão ligadas ao processo e ao sistema político vigente (Hillman 

& Keim, 1995). Entender das particularidades dos trâmites políticos é considerado um dos 

conhecimentos necessários para o bom desempenho em CPA (Bonardi et al., 2006; Galan, 

2012; Lawton & Rajwani, 2011).  

 

A ligação entre contexto e CPA pode ser vista na comparação entre os estilos de lobby dos 

dois grandes mercados de lobby no planeta (EUA e UE) (Woll, 2007). De maneira simplista, 

as diferenças encontradas entre estes estilos de CPA está no título um dos artigos de Woll 

(2012): “The brash and the soft-spoken19”. Outras diferenças aparte, CPA nos EUA exibe 

                                                 
19 Significando algo como: O “sem tato” e o de “fala mansa”. 
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concentração particular em contribuições de campanha e táticas legais, enquanto os pleitos 

são feitos de maneira mais agressiva e direta. Em oposição, na UE, existe uma orientação ao 

consenso e uma argumentação mais sutil (Coen, 1997, 1999; Woll, 2012). 

 

Para inferir o formato de CPA no Brasil, usaremos o auxílio de Schneider & Soskice (2009). 

Estes autores analisam comparativamente os tipos de capitalismo e suas instituições para 

entender as diferenças de desenvolvimento econômico da América Latina, frente a outras 

regiões. Para os autores, os componentes institucionais dos diferentes tipos de economias são 

auto reforçadores e explicam várias características destes “tipos” de capitalismo. No centro da 

tipologia proposta por Schneider & Soskice (Tabela 8), figuram os mecanismos utilizados por 

estas sociedades para alocação de recursos e as formas que tomam seus sistemas políticos. 

Assim, onde o capitalismo é dito liberal (na maioria dos países anglo-saxões), os sistemas 

políticos são competitivos e decididos por votos majoritários. Nos países de capitalismo 

coordenado (norte da Europa), os sistemas políticos são baseados em consenso, e a alocação 

dos recursos na sociedade, coordenada entre os atores. Finalmente, nas economias 

hierárquicas, as alocações de recursos seguem as hierarquias, i.e., as grandes alocações são 

definidas por um ou mais atores centrais e “impostos” ao resto da sociedade.  

 

Nesta pesquisa, esta tipologia será usada como apoio para demonstrar como estes sistemas 

políticos acabam influenciando as maneiras de conduzir CPA (Woll 2007). Seguindo a lógica 

de Schneider & Soskice (2009), as economias liberais tem sistemas políticos baseados na 

competição, e seus princípios de alocação de recursos são baseados em mercados. 

Tipicamente, estas economias têm sistemas de governo competitivos e baseados em votação 

majoritária. Os atores corporativos são grandes empresas listadas em mercados de ações. 

Estes mecanismos levam ao esvaziamento do papel dos sindicatos e associações. A CPA tem 

características de competição (Woll, 2012). 

 

Por sua vez, as economias coordenadas europeias têm um grande foco na negociação e 

consenso. Os sistemas de governo são de representação proporcional. Existe grande 

coordenação entre atores políticos, empresas e sindicatos. Isso se traduz em associativismo 

forte e atuante. E não surpreendentemente, em estilos de CPA muito mais voltados ao 

consenso e longo prazo, com utilização do associativismo e pouco uso de táticas de 

contestação ou enfrentamento (Woll, 2012).  
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Tabela 8 – Características das economias liberais, coordenadas e hierárquicas em 

relação à atividade política 

 Economias Liberais Economias Coordenadas Economias Hierárquicas 
Sistema de alocação 

de recursos 
 

Mercados Negociação Hierarquias 

Sistema de governo 
 

Competitivos com votação 

majoritária
20

 

Representação 

Proporcional
21

 

Presidencialismo 

majoritário
22

 

Atores políticos 

dominantes 
 

Grandes corporações 

negociadas em bolsa 

Grandes corporações e 

associações 

Grandes grupos familiares 

e MNE´s 

Como os atores se 

organizam?  

 
 

Representação direta, 

coalizões pleito-

específicas, que depois 

podem se transformar em 

associações de caráter mais 

permanente. 

 

Organizações de amplo 

espectro nacionais e 

setoriais, que formam 

plataformas europeias, 

recentemente algum 

crescimento em ações 

diretas 
 

Representação direta, 

associações fragmentadas 

Poder / Esfera Foco 
 

Legislativo Nacional Parlamento Europeu Executivo / Federal 

Que táticas estão 

disponíveis e são 

mais usadas? 

Contribuições de 

campanha, Representação 

legal e uso de escritórios 

de lobby, uso da mídia, 

consulta formal e informal 

e táticas grasshoots  
 

Primordialmente consulta 

formal e informal, limitação 

de uso de terceiros  

 

Contribuições de 

campanha, uso de terceiros 

com relacionamentos no 

governo, foco em táticas 

relacionais 

Etapa de processo 

político: onde age a 

CPA? 

Contribuição na 

formulação, ação nas 

revisões, bloqueio das 

votações 
 

Atuação na formulação e na 

revisão no nível  

Na formulação e na revisão 

Quais as 

caraterísticas do 

relacionamento 

entre atores públicos 

e privados? 
 

Competitivas, 

fragmentadas, de curto e 

longo prazo 

De longo prazo e baseados 

na confiança, estratégias 

multi-nível (UE e países) 

De longo prazo entre as 

elites empresariais e as 

elites políticas 

Como relações 

governamentais 

expressam sua 

demanda?  
 

Defensivamente, foco em 

resultados imediatos  

Construtivamente, 

cautelosamente, orientada 

ao consenso 

Construtivamente, 

cautelosamente, orientada 

ao consenso 

Regulação sobre 

CPA 

Existente e definida, 

obrigações de registro de 

atividades e de gastos em 

CPA (ações de lobby e 

contribuições), FCPA 

(restritivo) 

Existente e definida, 

obrigações de registro de 

atividades e de gastos em 

CPA (ações de lobby e 

contribuições), lei 

anticorrupção UE 

Inexistente, obrigações de 

registro de gastos em 

contribuições de campanha, 

algumas leis de combate a 

corrupção  

Análise do autor, com elementos de Schneider (2009, 2009, 2010, 2013), Schneider e Soskice 

(2009), Oliveira Gozetto e Thomas (2014), Woll (2006, 2012) 

 

 

 

                                                 
20 Apenas um membro do parlamento é eleito por distrito, de maneira competitiva, por maioria. 
21 Sistema no qual as divisões do eleitorado são proporcionalmente refletidas no corpo de representantes eleitos 
22 Sistema majoritário, mas com concentração de poderes no executivo, ao invés de no legislativo. 
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Finalmente, as economias hierárquicas (América Latina) são baseadas nas decisões através 

da hierarquia. Existe a centralização do poder e das decisões nas elites políticas e econômicas 

destes países. Os grandes atores são os grupos econômicos controlados por famílias, além das 

MNE´s. Paradoxalmente, estas economias hierárquicas assumem algumas características das 

economias liberais, especialmente no que se refere à (falta de) força das associações de classe 

e associações de amplo espectro. Inexiste, na maioria dos países hierárquicos, a 

regulamentação das atividades políticas. 

 

Como demonstra a Tabela 8, existem peculiaridades das atividades políticas que estão ligadas 

aos sistemas de capitalismo, formas de governo e sistemas políticos. Uma delas, o papel das 

associações, que são enfraquecidas tanto nas economias liberais como nas hierárquicas. Outro 

ponto importante é o foco de CPA. Na UE o foco é legislativo, enquanto que nas economias 

hierárquicas o foco e o poder estão bastante concentrados no executivo. Estas características 

afetam as decisões em CPA (Oliveira Gozetto & Thomas, 2014; Woll, 2012). Outra 

característica importante das economias hierárquicas é a dominância dos grupos econômicos e 

suas estreitas relações com o governo23. Segundo Schneider (2013): 

 

For instance, despite operating under the same rules in any 

given country, the core corporate organizations of MNCs and 

business groups differ greatly from each other in terms of 

their corporate structure, skill strategies, and political 

behavior (Schneider, 2013, p.6, grifo nosso). 

 

Os reflexos das características das economias hierárquicas para as escolhas e configurações 

das capacidades políticas das MNE´s operando neste tipo de economia são múltiplas. Em 

primeiro lugar, as MNE´s têm diferentes competidores “políticos” (os grupos econômicos) na 

arena política. Em segundo lugar, espera-se encontrar uma preponderância uso de ações 

relacionais em economias hierárquicas e em países emergentes. Conforme argumentam 

Rajwani e Liedong (2015), parece haver uma prevalência de ações do tipo relacional em 

países emergentes, em função da facilidade de obter rendimentos (rents) acima da média 

através dos contatos com políticos (quer queira através de políticos no conselho de 

administração, quer queira pelo relacionamento com políticos). Ambientes institucionais mais 

“fracos” facilitam operacionalização deste tipo de ação e também facilitam a captura destas 

rendas, em parte por falta de checks and balances (Rajwani & Liedong, 2015). Segundo Wan 

                                                 
23 Uma das explicações para a existência dos grupos econômicos é que eles são usados por governos em 

economias hierárquicas para desenvolvimento de novos setores, e em contrapartida, recebem vantagens 

oligopolistas (Schneider, 2009). 
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(2005), em economias em desenvolvimento espera-se maior investimento em capacidades 

políticas, frente a capacidades de mercado e operacionais.  

 

As regulações sobre as atividades de CPA e lobbying também trazem diferenças para a 

atuação das subsidiárias. Por um lado, a regulamentação anticorrupção americana (FCPA), em 

vigor há mais de 30 anos, é considerada severa. Além disso, recomenda-se as MNE´s norte 

americanas que não façam doações, pois isto poderia ser confundido com vantagens 

financeiras ilícitas (Koehler, 2010). Como resultado, empresas americanas raramente doam 

em outros países. Em contrapartida, a regulamentação anticorrupção na UE é considerada 

menos severa, especialmente em relação as contribuições. As MNE´s europeias tendem a doar 

relativamente mais, como no exemplo do Brasil, embora em patamares muito menores que os 

grandes grupos nacionais (Tabela 1 p22). Portanto as regulamentações nos países ou região de 

origem acabam afetando as escolhas das subsidiárias em termos de CPA (Woll, 2006).  

 

A literatura em RBV demonstra que existe dificuldade na utilização de recursos e capacidades 

em contextos diferentes do original (Jensen & Szulanski, 2004; Szulanski, 1996; Zollo, Reuer, 

& Singh, 2002). Além disso, certos recursos são mantidos ao nível da subsidiária, enquanto 

outros são mantidos ao nível da MNE (Birkinshaw & Pedersen, 2001). Entre as exceções, 

estão os recursos humanos, que são móveis e reputação, que é recurso específico da 

subsidiária (Birkinshaw & Pedersen, 2001). Por paralelismo, é possível argumentar que, entre 

os recursos políticos, não apenas reputação, mas também recursos relacionais, suporte de 

stakeholders e imagem são recursos políticos em grande parte criados ao nível da subsidiaria, 

e, portanto, de transferência limitada da matriz ou outras subsidiárias da MNE’s. 

 

O mesmo pode ser argumentado em termos de capacidades políticas. O nível em que 

repousam as capacidades, argumentam Birkinshaw e Pedersen, também pode ser apontado, 

mas talvez, com mais dificuldade. Eles exemplificam que ao nível da subsidiária, estariam 

capacidades particulares, tais como relações trabalhistas (ligadas as leis locais) e atuação com 

contratos governamentais (grifo nosso). Birkinshaw e Pedersen conjecturam, em seu 

clássico exemplo da capacidade de qualidade em manufatura da subsidiária da Ford na 

Bélgica24, que parte desta capacidade está sob o domínio da MNE (no exemplo, ao fazer os 

gestores de outras plantas visitarem a Bélgica) e parte do domínio está sob a planta local. Os 

                                                 
24 Curiosamente, a planta da Ford em Genk (Bélgica) fechou em 2014 (http://www.reuters.com/article/us-ford-

motor-belgium-idUSKBN0JW1I020141218). 
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autores argumentam que o uso destas capacidades pode ser limitado pelas circunstâncias, pois 

parte desta capacidade podem não ser efetivas em contextos diferentes. Portanto parte destas 

capacidades repousam efetivamente ao nível da subsidiária. Segundo os autores: 

 

In sum, then, the argument is that many firm resources and capabilities are 

actually developed at the subsidiary level. And a key feature of these 

capabilities is that they are system‐dependent or ‘embedded’ to such an 

extent that they cannot be easily disentangled from their local context. 

Furthermore, the ability to nurture and develop such capabilities is clearly the 

responsibility of subsidiary managers, as they have the local contacts and the 

intimate knowledge of local activities, not the people at HQ (Birkinshaw & 

Pedersen, 2001, p.393, grifo nosso). 

 

Outro argumento para a pouca mobilidade das capacidades está na dificuldade para 

transferência de conhecimento na forma de rotinas ou capacidades (Szulanski, 1996). Parte 

desta dificuldade pode ser dada pela especificidade de um recurso ou capacidade dentro da 

organização, i.e., do recursos estar embutido nas interações entre pessoas, tarefas e 

ferramentas (Teece, 2014). 

 

Desta maneira, tanto pela especificidade de contexto de CPA em particular, bem como pela 

dificuldade de transferência completa de recursos e capacidades entre MNE e subsidiária, é 

possível argumentar que parte dos recursos e capacidades políticas devem ser geridos em 

nível local. 

 

 

2.5 Modelo teórico dos componentes das capacidades políticas, baseado na literatura de CPA 

e RBV 

 

A partir da literatura de CPA, propõe-se nesta sessão um modelo dos componentes das 

capacidades políticas. A proposição deste modelo teórico tem o intuito de oferecer um 

esquema para guiar a análise do caso da configuração das capacidades políticas por parte das 

MNE´s operando no Brasil. A proposição do modelo também serve de uma modelo base, 

frente ao qual as comparações das decisões de configuração específicas do caso brasileiro 

podem ser comparadas e contrastadas. 

 

A literatura de desenvolvimento de capacidades é pródiga pela diversidade de modelos usados 

para a descrição das capacidades e seu desenvolvimento em contextos específicos (Coff, 
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2010; Dutta et al., 2003; Keil, Autio, & George, 2008; Lawton & Rajwani, 2011; 

Montealegre, 2002; Narayanan, Colwell, & Douglas, 2009). Estes diferentes “modelos” 

apresentam lacunas, diferenças na definição dos componentes formadores das capacidades 

bem como na relação entre estes componentes. 

 

O modelo de capacidades políticas foi construído com base no modelo apresentado em na 

tabela 7 e baseado em Salvato e Rerup (Salvato & Rerup, 2010). Relembrando, Salvato & 

Rerup (2010) propõe uma solução para a organização dos elementos das capacidades 

apresentados dentro da literatura da visão baseada em recursos. Neste sentido, o modelo 

propõe uma organização por “camadas”, ou níveis hierárquicos. No topo está a configuração e 

gestão das capacidades, rotinas e recursos, que são os processos de estruturação do portfólio 

de capacidades e recursos. Estes processos ocorrem ao nível da organização (gestão das 

capacidades mais estratégicas organizacionais) ou ao nível interfuncional (para capacidades 

mais operacionais). Ao nível interfuncional são desenvolvidas as capacidades, rotinas de alto 

nível alteradas por deliberação gerencial. As rotinas, padrões recorrentes de interação, 

semiautomáticos, responsáveis pelas “daily-basis activities” (Dosi et al., 2000) ocorrem no 

nível interdepartamental ou no nível intergrupos. Finalmente, existe o estoque de recursos, 

inventários de fatores de propriedade de ou controlados pela firma, que por definição estão 

dispersos por múltiplos níveis. 

 

Para a construção deste modelo teórico, partiremos das definições de Lawton Rajwani e Doh 

capacidades políticas: 

 

The organizational and strategic activities by which senior 

representatives or acting representatives reconfigure, leverage, and 

release political resources to achieve new resource configurations 

that enable the company to adapt to anticipate or even shape changes 

in the corporate political environment (Lawton, Rajwani, et al., 2013, 

p. 228). 

 

Chamamos aqui a atenção para algumas peculiaridades da definição acima. Em primeiro 

lugar, a definição incorpora a noção de utilização de recursos externos à empresa, tão comum 

a prática de CPA (Silva et al., 2014). Em segundo lugar, existe a explícita menção aos 

recursos políticos, e uma implícita menção às capacidades, relatadas como configurações de 

recursos. O modelo teórico construído nesta sessão será representado na Figura 3. 
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Figura 3 - Modelo teórico de capacidades políticas 

 

Análise do autor baseado em Dahan (2005 a,b), Heath (2000), Oberman (2008) e Sirmon et al. (2007) 
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2.5.1 Capacidades de baixa ordem: acesso, legitimação e influência 

 

Detalhando os componentes das capacidades políticas, definiremos primeiramente as 

capacidades de alta ordem. Usaremos para este fim as propostas de Oberman (1993, 2008), 

que em seus trabalhos explorando recursos políticos, enfatizou que, para o objetivo final das 

capacidades políticas, i.e., influenciar as decisões políticas, existem três tipos de alavancas: 

acesso, legitimação e influência. Em trabalhos posteriores de exploração da natureza dos 

recursos políticos, Dahan (2005) constrói sua proposição sobre a base de Oberman25. Para 

conseguir moldar as decisões políticas, segundo Dahan, o profissional de relações 

governamentais pode tentar três vias: 

 

- Capacidade de acesso: O tempo dos tomadores de decisão governamentais é limitado 

e existe concorrência entre competidores de uma mesma questão política (Bonardi et al., 

2005; Dahan, 2005b). Assim, as firmas devem desenvolver capacidades de acesso que 

permitam a elas oferecerem seus posicionamentos e tentar influenciar as decisões. 

 

 - Capacidade de legitimação: Legitimidade é um ativo importante nos processos 

políticos (Dahan, 2005a). A legitimidade permite acesso aos políticos (Galan, 2012). A 

legitimidade (ou falta dela) também influencia na capacidade de uma parte interessada 

assumir uma posição (por exemplo, a posição sobre câncer por parte da indústria do tabaco 

(Galan, 2012)). 

 

- Capacidade de influência: A capacidade de influenciar o processo político é essencial 

para o sucesso das capacidades políticas. A capacidade de influência está relacionada, por 

exemplo, ao peso político e econômico de uma organização (Oberman, 2008) e as interações 

anteriores positivas entre os atores políticos, bem como em sua capacidade de persuasão 

(Galan, 2012). 

 

Oberman (2008) também enfatiza que estas capacidades de acesso, legitimação e 

influência tem relacionamento dinâmico, i.e., influenciam umas às outras. Por exemplo, a 

capacidade de acesso, ao longo do tempo, pode atuar positivamente para a capacidade de 

                                                 
25 Oberman (2008) chama estas alavancas de recursos, mas o tratamento de Dahan (2005) faz com que a 

definição de capacidades seja mais adequada. 
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influência. Paralelamente, a capacidade de legitimação pode alavancar a capacidade de 

acesso. E assim sucessivamente. 

 

 

2.5.2 Rotinas – Issues Management 

 

A literatura em CPA trata com pouco detalhes das rotinas que, por definição (Nelson & 

Winter, 1982), deveriam compor as capacidades políticas. Alguns artigos tratam do 

estabelecimento de rotinas como um “componente” do aprendizado e path-dependence, mas 

não detalham ou operacionalizam estas rotinas (Holburn & Zelner, 2010; Xia, Boal, & Delios, 

2009). Hillman, Keim e Schuler (2004), assim como Boddewyn (1988), discutem brevemente 

que, em termos teóricos, uma maior frequência de engajamento em CPA fará com que as 

firmas desenvolvam rotinas pertinentes. Lawton e Rajwani (2011, p. 179) descrevem 

brevemente rotinas no contexto de capacidades políticas, mas apenas em termos de alguns 

mecanismos de coordenação, tais como “...various routines like meetings, communicating 

using our phones and face to face”. Schuler (2001) e Windsor (2002) mencionam brevemente 

o relacionamento entre CPA e o processo de issues management, mas pouco avançam na 

definição e papel do segundo. Os livros de practitioners, por outro lado, colocam o processo 

de issues management como central à atividade de relações governamentais e CPA (Galan, 

2012; Mack, 1997). Segundo Heath (2002) as definições de issue e issue management são: 

 
Issues management is an anticipatory strategic management process that 

helps organizations detect and respond appropriately to emerging trends or 

changes in the socio-political environment. These trends or changes may then 

crystallize into an “issue,” which is a situation that evokes the attention and 

concern of influential organizational publics and stakeholders. At its best, 

issues management is stewardship for building, maintaining and repairing 

relationships with stakeholders and stakeseekers (Heath, 2002). 

 

Heath (2002) relata que o processo de issues management nasceu das proposições de 

conceituado profissional da área de Public Affairs, Howard Chase, que cunhou o modelo em 

1976. Inicialmente o modelo de Chase consiste em 5 passos: 1) Identificação da issue, 2) 

Análise da issue, 3) Consideração das opções para mudança da issue, 4) Plano de ação para a 

issue e 5) Avaliação de resultados. Contanto com contribuições posteriores de outros autores, 

o modelo passa a ser conhecido Chase, Jones & Crane (Palese & Crane, 2002). Palese & 

Crane (2002), além de manter os principais componentes do modelo original de Chase, 

evidenciam uma característica marcante do modelo de issue management, que é a constante e 
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sistemática revisão das issues, com periodicidade programada (Palese & Crane, 2002) (ver 

figura). Essa característica, constante, sistemática e ritmada, permite propor que 

identifiquemos o processo de issue management como a rotina central das capacidades 

políticas. 

 

Figura 4 - Issues Management 

 

Adaptado de Palese & Crane (2002) 

 

É mister notar que, na década de 80, um processo correlato ao processo de Issues 

Management, no formato de Strategic Issues Management, foi também proposto como 

processo central para a gestão estratégica, em trabalhos como os de Ansoff (1980) e Dutton e 

colegas (Dutton & Duncan, 1987; Dutton & Ottensmeyer, 1987). Mais recentemente o 

próprio Heath (2008) retoma a importância do processo de Strategic Issues Management para 

a administração estratégica. 

 

 

2.5.3 Recursos Políticos 

  

A questão da classificação dos recursos políticos foi primeiro tratada por Attarça (Attarça, 

1999) em sua tese de doutorado. Aparentemente usando esta base, Dahan fez detalhado 

tratamento das categorias de recursos e da relação entre os recursos e as capacidades políticas. 

Segundo Dahan, existem oito categorias de recursos políticos apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9- Tipologia de Recursos Políticos 

Recurso Político Comentários 

Expertise As firmas podem acumular expertise em diversas 

áreas: técnica/tecnológica, econômica/gerencial, 

social, ambiental, legal, política 
 

Recursos Financeiros Refere-se tanto a diretos (contribuições de 

campanha) como indiretos (financiamento de 

outros recursos e CPA) 
 

Recursos Relacionais Incluindo relações formais (membro de um 

conselho popular) ou informais (contatos 

pessoais) 
 

Recursos Organizacionais Podem ser internos (área de relações 

governamentais) e externos (associação de classe) 
 

Reputação Refere-se a como a organização é vista por outros 

atores e pelos tomadores de decisão (longo prazo) 
 

Imagem (public image) Refere-se a como a organização é vista pela 

opinião pública e imprensa (curto prazo)  
 

Suporte de stakeholders O suporte dá legitimidade e peso político para a 

posição defendida pela empresa. O suporte pode 

ser temporário (uma causa) ou permanente 

(associação de classe). Pode ser informal 

(petição) ou formal (associação setorial) 
 

Habilidades em eventos (recreational 

skills) 

Habilidade de explorar combinação de recursos 

políticos para prover “serviços” aos tomadores de 

decisão e imprensa. 

Adaptado de Dahan (2005a) 

 

A tipologia de Dahan tem alguns predicados. Ela é detalhada e parece ser bem estruturada 

quando comparada as atividades de CPA como descritas na prática (Galan, 2012). Ela foca 

não apenas nos recursos tangíveis, mas também em toda uma classe de recursos intangíveis, 

tais como relacionamento, reputação e imagem. Recursos intangíveis são importantes para 

CPA (Galan, 2012). Finalmente, a tipologia de Dahan melhor explora os recursos e os separa 

de suas atividades antecedentes. Em comparação, Bonardi (2011) tenta construir uma lista de 

recursos, definindo como recursos dinheiro, informação e promessa de votos, muito focado na 

classificação de atividades de Hillman e Hitt (1999). A tipologia de Dahan melhor separa os 

recursos possuídos pelas firmas (por exemplo, imagem) dos resultados que podem ser 

conseguidos com estes recursos (promessa de votos, por exemplo). 
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Dahan lembra que os recursos podem ter propósitos distintos: acesso, influência e 

legitimidade (Tabela 10). Estes “propósitos” ajudam a dar mais sentido ao uso dos recursos 

políticos. Uma imagem pública positiva contribui para dar legitimidade aos pleitos, o inverso 

acontece com uma imagem pública negativa. Suporte de stakeholders garante não apenas 

legitimação, mas também influência. Dahan (2005) também destaca o papel da imprensa 

como suporte à legitimidade de pleitos26. 

 

Tabela 10 - Propósito dos tipos de recursos políticos 

Tipos de recursos políticos Propósito em relação aos tomadores de decisão 

Expertise Legitimidade e influência 

Recursos Financeiros Acesso e influência 

Recursos Relacionais Acesso 

Recursos Organizacionais Este recurso é de suporte aos outros recursos 

Reputação Influência 

Imagem (public image) Legitimidade 

Suporte de stakeholders Legitimidade e influência 

Fonte: Adaptado de Dahan (2005)27 

 

Dahan (2005) também elabora que a configuração e gestão dos recursos (de maneira similar 

ao argumento de Sirmon et al. 2007) é importante para a CPA. Por um lado, recursos 

financeiros servem de suporte a todos os outros recursos. Por outro lado, com diferentes tipos 

de recursos pode se chegar a diferentes tipos de propósito. Por exemplo, influência pode ser 

conseguida via aplicação de expertise, recursos financeiros e suporte de stakeholder. Dahan 

(2005) argumenta que legitimidade pode levar a acesso. E por sua vez, acesso facilita a 

influência. 

 

Outra característica importante da definição de Dahan é observar que os recursos políticos (e 

rotinas e capacidades) podem ser tanto internos como externos à firma. Como exemplo, parte 

das rotinas ligadas as capacidades políticas podem ser sejam executadas pelas associações de 

classe (Dahan, 2005a).  

 

                                                 
26 Galan (2012) exemplifica como o apoio da imprensa brasileira na disputa entre Embraer e Bombardier foi 

decisivo para o sucesso da Embraer. 
27 Optou-se por desconsiderar habilidades com eventos como um recurso político. Parece, em análise, um 

recurso de menor importância em relação aos outros recursos apresentados. 
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Finalmente, existe a questão da configuração e gestão de recursos. Para de fato atingir 

vantagem competitiva, as firmas precisam criar, acumular, combinar e explorar estes recursos 

(Grant, 1991). Neste sentido usaremos a definição de Sirmon e Hitt (Sirmon et al., 2007, 

2011), que falam da orquestração de recursos, i.e., a gestão de recursos no intuito de criá-los, 

combiná-los e utilizá-los. 

 

Foi possível construir, a partir da literatura de RBV e de CPA, um modelo “genérico de 

capacidades políticas, que se encontra exposto na Figura 3. Relembrando, para construção do 

modelo, foi usada a base de Rerup e Salvato (2010), escolhida por endereçar uma série de 

questões de definição e conflitos de definição dos componentes da RBV e das capacidades, 

como anteriormente exposto. Da literatura de CPA, resgatou-se a noção de capacidades de 

alta ordem proposta por Oberman (2008). Incorporou-se a noção da existência de rotinas, os 

blocos de construção das capacidades. Propõe-se que o Issues Management (Heath, 2002) 

como a grande rotina organizadora da atividade de Relações Governamentais e CPA (Mack, 

1997). Finalmente, optou-se pela utilização da tipologia de recursos políticos de Dahan 

(2005). Este modelo “genérico” de capacidades políticas será usado como base de 

comparação para as configurações específicas de capacidades políticas utilizadas pelas 

multinacionais com atuação no Brasil, a serem analisadas na sessão empírica que se segue. 

 

 

2.6 Referenciais teóricos de apoio 

 

O primeiro dos referenciais é o referencial de transferência de conhecimento através da 

transferência de recursos, rotinas e capacidades. A maior parte deste trabalho gravita ao redor 

dos trabalhos desenvolvidos em Wharton, especialmente nos trabalhos de Szulanski e colegas 

(Jensen & Szulanski, 2004; Szulanski, 1996, 2000; Winter & Szulanski, 2001) e Zollo (Zollo 

et al., 2002). Estes trabalhos tentam entender a (dificuldade da) transferência de rotinas e 

capacidades e as consequências da replicação de rotinas para estratégia. Segundo estes 

autores, rotinas enfrentam problemas transmissão, tanto em empresas no geral (Szulanski, 

1996) como no caso específico de MNE´s (Jensen & Szulanski, 2004). No caso de franquias 

operando em outros mercados, há evidência que a adaptação das práticas piora a 

implementação e crescimento das redes de franquias (Szulanski & Jensen, 2006). Firmas cujo 

modelo de negócios é baseado em replicação (por exemplo, franquias, hotéis) acabam 

desenvolvendo uma capacidade de replicação, que é central ao modelo de negócio (Winter & 
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Szulanski, 2001). Zollo foca mais na adaptação e transferência de rotinas que acorre em 

processos de fusão e aquisição, que potencialmente, poderiam causar ruptura nas rotinas 

operacionais com detrimento do desempenho. Empresas com capacidades de coordenação 

entre firmas desempenham melhor nestas condições (Zollo et al., 2002). Zollo também 

descreve que a deliberação e codificação do conhecimento parecem ser importantes para o 

desenvolvimento e transferência das capacidades (Zollo & Singh, 2004; Zollo & Winter, 

2002) 

 

Também existe amplo material de transferência de conhecimento e competências dentro do 

referencial de international business. Decisões sobre a estratégia da MNE e sobre o nível de 

adaptação local (Bartlett & Ghoshal, 1989), bem como decisões sobre o papel da subsidiária 

(Birkinshaw, Hood, & Jonsson, 1998; Birkinshaw & Hood, 1998; Birkinshaw & Morrison, 

1995; Birkinshaw & Pedersen, 2001) podem ser decisivos na configuração das capacidades 

das subsidiárias, incluindo capacidades políticas. A transferência das competências entre as 

MNE´s “tradicionais” e suas subsidiárias se dá, principalmente, através do mecanismo de 

melhores práticas (Rocha & Borini, 2011). Existe evidência de diferentes níveis de 

transferência de competências, baseado no tipo da competência (Borini, 2008). Também 

influenciam a transferência de competências os fatores externos, tais como contexto 

competitivo e a enraizamento da subsidiária nas redes locais (Borini, Fleury, & Fleury, 2009).  

 

Buscando responder à questão das influências sobre transferência, adaptação e 

desenvolvimento local das capacidades está o referencial da dualidade institucional. A 

dualidade institucional assume que as subsidiárias estão sob pressões de conformidade 

simultâneas, tanto das instituições do país de origem como das intuições locais (países 

hospedeiros). Esta literatura tenta entender como as subsidiárias respondem a estas pressões e 

quais são os resultados em termos da configuração de práticas e capacidades em geral (Graetz 

& Smith, 2008; Kostova, 1999; Kostova & Roth, 2002, 2002; Poutsma, Ligthart, & 

Schouteten, 2010) e, em particular, de CPA (Hillman & Wan, 2005; Nell, Puck, & 

Heidenreich, 2015; Zhang, Zhao, & Ge, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa utilizou a estratégia de estudos de casos. Segundo Yin (2005), alguns aspectos 

caracterizam a estratégia de pesquisa de estudo de casos. A estratégia de estudos de caso é 

uma investigação empírica que inquire um sobre um fenômeno contemporâneo e dentro de 

seu contexto da vida real. Muitas vezes os limites entre os fenômenos e o contexto não estão 

claramente definidos. As variáveis também têm, nos estudos de caso, características 

peculiares:  

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente 

única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, 

com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, e, 

como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (Yin, 

2005, p.32) 

 

A justificativa da adoção da estratégia de pesquisa de estudo de caso deve estar ligada à 

questão de pesquisa do estudo. A estratégia de estudo de casos também pode ser uma escolha 

quando o objetivo não é simplesmente a descrição, mas a geração (Eisenhardt, 1989) ou 

complementação de teorias (Siggelkow, 2007).  Neste sentido, tanto o tipo de pergunta de 

pesquisa, como o objetivo de estender o conhecimento sobre gestão de capacidades políticas 

ao contexto das MNE´s, justificam a escolha. 

 

Esta pesquisa foi pautada principalmente pela literatura sobre estudos de casos “originária de 

Stanford”, que tem como nomes importantes Eisenhardt (Eisenhardt, 1989) e Graebner 

(Eisenhardt & Graebner, 2007). Graebner foi aluna de Eisenhardt em seu PhD em Stanford. 

Estas autoras publicaram estudos de caso em periódicos importantes de estratégia e 

administração28 (Bingham & Eisenhardt, 2011; Galunic & Eisenhardt, 2001; Graebner, 2004, 

2009; Graebner & Eisenhardt, 2004; Hallen & Eisenhardt, 2012; Martin & Eisenhardt, 2010; 

F. M. Santos & Eisenhardt, 2009). O trabalho também se apoiará nos estudos de caso 

Siggelkow (Siggelkow, 2001, 2002)29 Ambos estes autores publicaram artigos com 

                                                 
28

 Graebner (2009), um estudo de caso, recebeu o título de melhor artigo do ano no Academy of Management 

Journal. 

29 Siggelkow (2002), um estudo de caso, recebeu o título de melhor artigo do Administrative Science Quarterly. 
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recomendações para melhor execução de estudos de caso e trabalhos qualitativos (Eisenhardt 

& Graebner, 2007; Eisenhardt, 1989; Graebner, Martin, & Roundy, 2012; Siggelkow, 2007). 

 

 

3.2 Organização da Pesquisa 

 

Usando Eisenhardt (1989) como base e elementos de outros artigos (Eisenhardt & Graebner, 

2007; Graebner et al., 2012; Siggelkow, 2007), estruturou-se uma tabela com os passos 

recomendados no planejamento de uma pesquisa tipo estudo de caso, sua justificativa e como 

se planeja aplicar estes elementos nesta pesquisa ( Tabela 11). 

 

O primeiro passo (passo 1) recomendado para um bom estudo de caso estão na elaboração da 

pergunta de pesquisa e definição de construtos. Retomando as questões definidas para este 

estudo: 

 

a) O objetivo geral da pesquisa pode então ser descrito como: 

 

Analisar como se configuram as capacidades políticas das subsidiárias de MNE’s 

operando no Brasil, incluindo recursos, rotinas e capacidades de menor ordem. 

 

b) Os objetivos específicos:  

 Analisar a bibliografia sobre este assunto 

 Desenvolver modelo teórico de capacidades políticas baseado na literatura 

 Analisar as configurações das capacidades políticas utilizadas pelas subsidiárias de 

MNE´s operando no Brasil, incluindo seus componentes. Comparar estas 

configurações com o modelo teórico 

 Analisar a implementação (deployment) das capacidades políticas configuradas 

 Indicar as implicações teóricas que emanam deste estudo de caso 
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Tabela 11 - Passos para execução desta pesquisa 

Passo Atividade Racional Como foi /será feito nesta pesquisa 

1) Passos iniciais - Definição da questão de pesquisa 

- Construtos e categorias a priori 
 

- Foca esforços 

- Melhor base para desenvolvimento teórico 

 

- Questões definidas a priori 

- Construtos na Tabela 12 

2) Seleção de casos - População específica 

- Amostragem teórica 
 

- Melhora validade externa 

- Foco em casos teoricamente úteis 

 

- MNE´s no Brasil 

- Foco em MNE´s operando no Brasil, 

casos polares 

 
 

3) Criação de 

instrumentos e 

protocolos 

- Múltiplos métodos de coleta 

- Investigações mistas 

 
 

- Fortalece desenvolvimento teórico (triangulação) 

 

- Instrumento baseados nas categorias 

(Tabela 13) 

- Entrevistas, depoimentos e observações 

 

4) Entrando em 

campo 

- Coleta e análise em paralelo 

- Coleta flexível de dados  

 
 

- Adianta a análise e releva ajustes necessários  

- Permite aproveitar de temas emergentes 

 

- Início imediato da análise  

- Entrevistas, observação, dados 

secundários 

- Estar atento para ajustes aos temas 

 

5) Análise dos 

dados 

- Análise dentro de caso 

- Análise entre casos 

 
 

- Provê familiaridade com o caso 

- Foca a procura de evidência além da primeira 

impressão 

 

- Descrições detalhadas de cada “amostra” 

- Utilizar análise de conteúdo por 

categorização 

6) Dando forma a 

teoria 

- Tabulação interativa 

- Lógica de replicação 

- Evidências do porquê 
 

- Melhora as definições e validade 

- Confirma e entende a teoria 

- Aumenta validade interna 

- Montagem e checagem das proposições 

- Uso de casos “positivos” e “negativos” 

- Explicações das dinâmicas das relações 

7) Comparação com 

literatura 

- Literatura conflitante 

- Literatura similar 

 
 

- Aumenta validade interna 

- Melhora a generalidade e melhora nível teórico 

- Revisitar literatura para tecer proposições 

- Revisitar literatura para tecer proposições 

8) Fechamento - Saturação teórica 

 

- Encerra quando ganhos marginais são pequenos - Aceleração das entrevistas e análise 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Eisenhardt (1989), com elementos de Eisenhardt & Graebner (2007) e Graebner, Martin & Roundy (2012)
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Seguindo as recomendações de Eisenhardt (1989), as questões de pesquisa estão ancoradas na 

revisão de literatura de CPA e RBV. Eisenhardt sugere que, desta forma, a eficiência da 

pesquisa será maior, evitando que o pesquisador se perca num amontoado de dados.  

 

Eisenhardt sugere que os construtos e categorias, bem como suas definições, sejam 

deliberados a priori. Isto foi feito usando o referencial do Capítulo 2 e está apresentado na 

Tabela 12. A Tabela 12 apresenta os grupos de categorias, as definições usadas e a 

operacionalização destas. Como definição de CPA, será utilizada a definição clássica de 

Hillman et al. (2004). Segundo esta definição, CPA resume as tentativas das firmas em 

conseguir decisões governamentais que as favoreçam, que em termos políticos, quer em 

termos de acessos a recursos, e consequentemente, em termos de desempenho. 

Operacionalmente, essas tentativas poderão ser observadas em diversas situações: ligadas às 

decisões do executivo (medidas provisórias, decisões operacionais), decisões do legislativo 

(na maioria criação, alteração ou revogação de legislações), decisões dos reguladores (que 

podem influenciar a atuação das empresas, aumento de receitas, formato do setor, decisões 

sobre fusões e aquisições). É importante salientar que as decisões do judiciário, haja visto as 

recentes decisões do STJ brasileiro (células tronco, doações de campanha por parte das 

empresas), são também relevantes (Hillman et al., 2004). 

 

Para o grupo dos recursos políticos, julgou-se que a definição de Dahan (2005) era por demais 

aberta [“any means of development controlled by a firm”(Dahan, 2005b, p. 10)]. Trabalhou-se 

com a definição de Amit & Shoemaker (1993), [“The firm’s resources will be defined as 

stocks of available factors that are owned or controlled by the firm” (Amit & Schoemaker, 

1993, p. 35)] e adequou-se para a realidade de CPA. Esta definição reforça uma característica 

peculiar de CPA, que é a utilização de recursos e capacidades que são externas à firma 

(Lawton, Rajwani, et al., 2013). Rotinas são citadas (Bonardi et al., 2006) mas não definidas 

propriamente na literatura de CPA. Optou-se por utilizar as definições de Winter (Nelson & 

Winter, 1982), que definem rotinas como padrões de atividades repetitivas. Rotinas permitem 

a diminuição do custo, tanto financeiro como cognitivo, de executar estas tarefas. Através de 

práticas codificadas ou implícitas, as rotinas refletem decisões passadas em como resolver 

problemas (Bonardi et al., 2006). Como exemplos de atividades rotineiras em CPA, podem 

ser citadas as diversas atividades operacionais requeridas pelas agências reguladoras (Bonardi 

et al., 2006). 
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Capacidades são enraizadas nas rotinas organizacionais peculiares das firmas (Ethiraj et al., 

2005). Baron, implicitamente, já estruturava esta relação, com seus comentários ao criar o 

termo non-market assets: ‘Nonmarket assets, and the competencies that flow from them, can 

give a firm a nonmarket advantage” (Baron, 1995) . A definição de Lawton e Rajwani 

evidencia a característica processual das capacidades: “We argue that lobbying30 capabilities 

are a set of specific and identifiable strategic and operational processes that are used by 

firms to leverage political resources in the non-market environment” (Lawton & Rajwani, 

2011, p. 168). Em linha com a escolha de uma definição de rotinas mais aderente as 

definições clássicas de Amit e Shoemaker (1993), capacidades políticas foram definidas como 

a capacidade da firma em utilizar seus recursos políticos, geralmente em combinação, usando 

processos organizacionais, para moldar as políticas públicas e decisões governamentais em 

seu (da firma) favor. Operacionalmente, espera-se que, em semelhança com trabalhos 

passados que puderam identificar este uso combinado de recursos e capacidades (Frynas et 

al., 2006; Lawton & Rajwani, 2011; Lawton, Rajwani, et al., 2013), seja possível identificar a 

utilização em conjunto de recursos políticos com intuito de moldar as decisões 

governamentais.  

 

A definição de gestão de recursos (e capacidades) políticas será baseada na definição de 

Sirmon et al. (2007), i.e., o processo de estruturação, combinação e alavancagem dos recursos 

(políticos) da firma. Note-se que apesar do nome, a gestão de recursos engloba tanto a gestão 

dos recursos per se, como também das capacidades, bem como sua implementação e 

configuração. Exemplos como a criação de novas associações de classe e a contratação de 

pessoas com relacionamentos no governo são exemplos desta gestão de recursos31. 

 

                                                 
30 Entendemos que os autores utilizaram lobbying no lato sensu, no sentido de CPA. 
31 Como o objetivo é entender a gestão das capacidades políticas, para este projeto optou-se por focar em 

recursos, rotinas, capacidades e gestão destes. 
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Tabela 12 - Definição de Construtos e Categorias 
Grupo Categoria de Análise Definição conceitual Operacionalização 

CPA CPA Utilizando como base a definição de Hillman et al. 2004 [..corporate 

attempts to shape government policy in ways favorable to the firm... 

(Hillman et al., 2004, p. 839)], CPA será definida como tentativa, 

por parte das firmas, em moldar as políticas públicas e decisões 

governamentais em seu (da firma) favor.  
 

- Examinar tentativas, por parte das firmas, em 

moldar decisões governamentais a seu favor.  

Recursos, 

Rotinas e 

Capa-

cidades 

Políticas 

Recursos políticos Combinando a definição de Amit & Shoemaker  (1993) e os detalhes 

da tipologia de recursos políticos de Dahan (2005), os recursos 

políticos serão definidos como inventário (stock) de fatores que são 

de propriedade ou controlados pela firma. 
 

- Observar recursos de acordo com a tipologia de 

Dahan (2005): recursos financeiros, relacionais, 

etc. 

Rotinas políticas Não existe uma definição de rotinas ligadas à CPA na literatura. 

Usando a visão de Nelson e Winter (1982), a proposição é que 

rotinas políticas evolvem padrões de atividade repetitiva e coletiva 

(Ethiraj et al., 2005) 
 

- Procurar por atividades semelhantes às rotinas 

Capacidades políticas Partindo da definição de capacidades de Amit & Shoemaker (1993), 

capacidades politicas serão definidas como a capacidade da firma 

em utilizar seus recursos, geralmente em combinação, usando 

processos organizacionais, para moldar as políticas públicas e 

decisões governamentais em seu (da firma) favor.  
 

- Observar e analisar a utilização de recursos e 

rotinas políticas (especialmente em combinação) 

que sejam usadas para moldar as decisões 

governamentais. 

Configu-

ração e 

Gestão 
 

Gestão capacidades 

políticas 

Utilizando a definição de Sirmon et al. (2007), a gestão e 

configuração de capacidades políticas será definida como o processo 

de estruturação, combinação e alavancagem dos recursos (políticos) 

- Examinar as atividades e dos gestores no intuito 

de acumular recursos, desenvolver capacidades e 

explorá-los (Sirmon et al., 2007). 
 

Fonte: Análise do autor 
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As próximas decisões a serem tomadas no planejamento de um estudo de caso referem-se à 

seleção de casos (passo2). A seleção dos casos deve seguir três premissas: nem teoria nem 

hipótese, a escolha de uma população específica e uma amostragem teórica. Em estudos de 

caso, a seleção aleatória não é necessária, e nem desejada. A escolha dos casos deve fortalecer 

os objetivos e design de pesquisa. Como a pesquisa de caso é longa (time-consuming), as 

escolhas também devem antever questões de foco e eficácia (Eisenhardt, 1989). As opções 

nesta pesquisa foram por utilizar um recorte, o das subsidiárias de MNE´s operando no Brasil. 

Como explicado em sessão anterior, subsidiárias provavelmente tem de fazer certo nível de 

gestão de capacidades políticas. Como esta gestão e a configuração resultante é o interesse 

desta pesquisa, esta delimitação é coerente. A unidade de análise do caso é (são) situações de 

gestão de recursos e capacidades e suas configurações, por parte das subsidiárias. 

 

O terceiro conjunto de escolhas de um estudo de caso está ligado à criação de instrumentos 

e de protocolos de pesquisa (passo 3). As questões do instrumento foram baseadas nos 

objetivos de pesquisa, bem como em outros questionários utilizados em pesquisas 

assemelhadas (Lawton, Rajwani, et al., 2013). Foram realizadas duas entrevistas para testar o 

questionário e suas perguntas. Foram entrevistados gestores de áreas de relações 

governamentais com passagens por diversas organizações. O entendimento das questões foi 

insatisfatório. As questões tinham um linguajar demasiado técnico para os respondentes. Foi 

realizada uma revisão das questões de pesquisa, que se apresentam na Tabela 13, e em novo 

teste, as questões foram consideradas satisfatórias. 

 

Tabela 13 – Questões de pesquisa e instrumento de pesquisa 

Objetivos de Pesquisa Perguntas Utilizadas na Coleta de Dados 

Identificar, descrever e analisar as 

configurações das capacidades 

políticas - componente rotinas 

-Como funciona uma área de Relgov de uma 

multinacional no Brasil? 

-Como é o dia a dia de um Relgov? 

-Quais são as atividades mais importantes ao longo da 

semana? E ao longo do ano?  

-Quais são as etapas deste processo? 

- O processo de trabalho foi definido localmente no 

Brasil?  
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Cont.  

Objetivos de Pesquisa Perguntas Utilizadas na Coleta de Dados 

Identificar, descrever e analisar as 

configurações das capacidades 

políticas - componente recursos 

(Humanos, Organizacionais, 

Expertise, Financeiros, Base de 

Suporte, Relacionais e de 

Reputação)  

- Qual a estrutura (física, pessoas,) da área de RG de 

sua empresa no Brasil? 

- Qual a estrutura organizacional? 

- Como funcionam os reports para seus superiores? E 

para a matriz? O quanto do processo vem da matriz? 

- Que competências um Relgov deve dominar para ser 

bem-sucedido? 

- A empresa faz doações? Você considera o budget da 

área suficiente? 

- Como você vê o uso da opinião pública como forma 

auxílio a um pleito? 

- Fale sobre o uso do relacionamento na atividade de 

Relgov. Dê exemplos. 

- Reputação da empresa ou dos profissionais são 

essenciais para Relgov? Como? 
 

Identificar, descrever e analisar as 

configurações das capacidades 

políticas - componente 

Capacidades de “alto” nível 

- Como funciona o acesso aos políticos no Brasil. 

Como você lida com isso? 

- Como se consegue influência para vencer os pleitos? 

- Legitimidade é importante nos pleitos? Como 

funciona? 
 

Identificar, descrever e analisar a 

implementação (deployment) das 

capacidades políticas 

 

- Por favor dê exemplos de issues que foram 

marcantes na sua atuação recente? 

- Existe alguma issue em particular que toca nos 

assuntos anteriores que falamos? Quer por favor 

descrevê-la 

Fonte: análise do autor 

 

Eisenhardt (1989) também recomenda a coleta de dados de diversas fontes, como forma de 

enriquecer a triangulação dos dados e sua validade. Além das entrevistas, foram utilizados 

depoimentos realizados em eventos do setor e dados de observação não participante como 

fontes primárias de dados. Como fontes secundárias, foram utilizadas diversas fontes, tais 

como apresentações realizadas por profissionais do setor, pesquisas realizadas por empresas e 

institutos ligados ao Relgov. Também se consultou amplo material da imprensa e de outas 

fontes ligadas a negócios e Relgov, além de fonte de informação ligadas a negócios e Relgov 

na internet (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Fontes de dados utilizados na pesquisa 

Fontes Descrição 

Primárias Entrevistas Entrevistas presenciais e telefônicas com respondentes 

selecionados teoricamente  
 

Depoimentos Depoimentos de praticantes em diversos eventos do 

setor, tais como apresentações, fóruns de discussão e 

treinamentos 
 

Observação não 

participante 

Observação em workshop cujo objetivo era de 

apresentar as melhores práticas de Relgov para 

empresa (nacional) que montava suas capacidades 

políticas 
 

Secundárias Apresentações 

diversas 

Apresentações relacionadas ao setor, tais como 

apresentações em eventos, material de apoio a cursos e 

treinamentos  
 

Pesquisas Pesquisas realizadas por empresas ou entidades e que 

se relacionam com o universo de Relgov, como por 

exemplo, pesquisa sobre as práticas das empresas 
 

Imprensa Materiais de jornais e revistas discutindo a profissão 

ou que sirvam de triangulação para as issues relatadas. 
 

Livros da prática Livros de praticantes de Relgov 
  

Fontes diversas 

ligadas à negócios e 

Relgov 

Fontes de informação sobre as empresas citadas, tais 

como websites corporativos, sites das entidades de 

classe e associações, redes de relacionamento com 

foco em negócios 

Fonte: Autor da Pesquisa 

 

A etapa de entrada em campo e coleta de informações (passo 4) se realizou a partir do final de 

2014 e se encerrou em abril de 2016. Em termos de dados primários, foram entrevistados 31 

profissionais com experiência em Relações Governamentais. Como alguns dos respondentes 

tinham experiência em mais de uma de uma empresa (e portanto em mais de uma situação de 

configuração de capacidade política), utilizamos o conceito de incidentes (Glaser & Strauss, 

1967). Incidentes para esta pesquisa são definidos como situações (anteriores) em que houve a 

configuração das capacidades políticas por parte dos respondentes. Devido ao recorte da 

pesquisa, procurou-se situações de configuração que ocorreram quando estes respondentes 

eram responsáveis por Relgov em alguma subsidiária de multinacional. As sessões 4.2.3.1, 

4.2.3.2 e 4.3.2 apresentam incidentes de configuração e podem servir à guisa de exemplo para 

entendimento do que são este incidentes 

. 
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Tabela 15 - Caracterização dos entrevistados 
Código Meio Caracterização e experiência Experiência Inci-

dente 

Ramo Multi-nacional? 

Ent1 Tel Profissional com mais de 15 anos em Relgov, com passagens 

por empresas e consultoria 

Gerente de Relgov Inc1 Energia Sim 

Gerente de Relgov Inc2 Comércio Eletrônico Sim 

Sócio  Inc3 Consultoria Relgov Não 

Gerente de Relgov Inc4 Finanças e Bancos Não 

Ent2 Pres Profissional com mais de 30 anos em relações governamentais. 

Atualmente, consultor em Relgov. 

Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Não 

Diretor de Relgov  Inc2 Finanças e Bancos Sim 

Diretor de Relgov Inc3 Tecnologia Sim 

Diretor de Relgov Inc4 Equipamentos Não 

Diretor de Relgov Inc5 Bens de consumo Sim 

VP de Relgov Inc6 Bens de consumo Sim 

Ent3 Tel Profissional com mais de 25 anos em relações governamentais, 

com passagens por empresas e consultoria 

Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Não 

Diretor de Relgov Inc2 Tecnologia Não 

Diretor de Relgov Inc3 Tecnologia Sim 

Diretor de Relgov Inc4 Alimentos e Bebidas Sim 

Gerente de Relgov Inc5 Energia Sim 

Ent4 Pres Profissional com 30 anos de experiência, há 7 em Relgov Diretor de Relgov Inc1 Tecnologia Sim 

Ent5 Pres Profissional com 5 anos de experiência em Relgov Gerente de Relgov Inc2 Farmacêutico Sim 

Ent6 Pres Profissional com 35 anos de experiência em Relgov. Diretor de Relgov Inc1 Finanças e Bancos Sim 

Diretor de Relgov Inc2 Finanças e Bancos Não 

Ent7 Pres Profissional com 23 anos de experiência, sendo 16 em Relgov. Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Não 

Diretor de Relgov Inc2 Energia Não 

Diretor de Relgov Inc3 Tecnologia Sim 

Gerente de Relgov Inc4 Bens de consumo Sim 

Ent8 Tel Profissional com 30 anos de experiência, sendo 15 em Relgov. Diretor de Relgov Inc1 Construção Não 

Sócio  Inc2 Consultoria Relgov Não 

Diretor de Relgov Inc3 Construção Sim 

Ent9 Pres Profissional com 5 anos de experiência em Relgov Gerente Relgov Inc1 Farmacêutico Sim 

Gerente Relgov Inc2 Bens de consumo Sim 

Ent10 Pres Profissional com mais de 10 anos de experiência em Relgov, 
passagem por empresas, associações e governo 

Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Sim 
Presidente Inc2 Associação Setorial Não 

Gerente de Relgov Inc3 Editorial Sim 

       



79 

 

Cont.       

Código Meio Caracterização e experiência Experiência Inci-

dente 

Ramo Multi-nacional? 

Ent11 Pres Profissional com 20 anos de experiência executiva e 7 anos de 

experiência em Relgov. 

Diretor de Relgov Inc1 Alimentos e Bebidas Sim 

Presidente Inc2 Associação Setorial Não 

Ent12 Pres Pesquisador acadêmico com foco em defesa de interesses e 

Relgov 

Pesquisador Inc1 Pesquisa Não 

Ent13 Pres Profissional de Relgov com 20 anos de atuação Diretor de Relgov Inc1 Alimentos e Bebidas Não 

Ent14 Pres Profissional com 10 anos de atuação em Relgov Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Sim 

Ent15 Pres Profissional de Relgov com 15 anos de atuação Ger. Relações Institucionais Inc1 Bens de consumo Sim 

Ent16 Pres Profissional de Relgov com 10 anos de atuação Diretor Relgov Inc1 Bens Consumo Sim 

Ger. Relgov Inc2 Finanças e Bancos Sim 

Ent17 Pres Profissional de Relgov com 15 anos de atuação Sócio  Inc1 Consultoria Relgov Não 

Diretor de Relgov Inc2 Bens de consumo Não 

Ent18 Pres Executivo com 30 experiência, 10 anos de experiência em 

Relgov 

Diretor de Relgov Inc1 Metais Sim 

Ent19 Tel Executivo com 20 anos de experiência em Relgov, com 

passagens por empresas e associações 

Diretor de Relgov Inc1 Farmacêutico Sim 

Presidente Inc2 Associação Setorial Não 

Ent20 Tel Executivo com passagem por empresas e pelo governo Diretor de Relgov Inc1 Alimentos e Bebidas Sim 

Gestor Inc2 Ministério da Justiça Não 

Ent21 Pres Gestor com 6 anos de experiência em Relgov Gerente Relgov Inc1 Energia Sim 

Ent22 Pres Gestor com 20 anos de experiência, sendo 5 em Relgov Gerente Relgov Inc1 Farmacêutico Sim 

Ent23 Tel Gestor com 20 anos de experiência e 5 em Relgov Diretor Vendas Governo Inc1 Software Não 

Ent24 Pres Profissional com 5 anos de experiência em associações de classe Coordenador de Relgov Inc1 Associação de Classe Não 

Ent25 Tel Gestor com 5 anos de experiência em Relgov Gerente Relgov Inc1 Insumos industriais Sim 

Ent26 Tel Executivo com 30 anos de experiência, sendo 20 em Relgov Diretor de Relgov Inc1 Farmacêutico Sim 

Diretor de Relgov Inc2 Farmacêutico Sim 

Presidente Inc3 Associação Setorial Sim 

Ent27 Pres Executivo com 15 anos de experiência no Ramo farmacêutico Gerente Acesso ao mercado Inc1 Farmacêutico Sim 

Ent28 Tel Executivo com experiência em empresas e associações de classe Diretor de Relgov Inc1 Farmacêutico Sim 

Presidente Inc2 Associação Setorial Não 

Ent29 Tel Executivo com 20 anos de experiência, 5 em Relgov Diretor de Relgov Inc1 Editorial Sim 

Ent30 Tel Executivo com 20 anos de experiência em, 5 anos em Relgov Diretor de Relgov Inc1 Bens de consumo Sim 

Ent31 Pres Executiva com 15 anos de experiência em Relgov Diretora de Relgov e Acesso Inc1 Farmacêutico Sim 

Diretor de Relgov Inc2 Farmacêutico Sim 

Nota: Ent=Entrevistado; Tel=Contato Telefônico; Pres=Contato Presencial; Relgov=Relações Governamentais; Inc=Incidente –  

31 entrevistados- 65 incidentes -  39 Incidentes de gestores de Relgov em multinacionais operando no Brasil. 
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Tabela 16 - Caracterização das observações de depoimentos públicos em eventos 

Evento Caracterização Depoente Assunto Código 

Ent1 Conferência sobre relações 

governamentais promovida 

por associação de interesses 

dos profissionais de Relgov 

Diretor de Relgov de empresa automotiva Monitoramento de issues Evt1Dep1 

Evt2 Depoimento em aula de 

graduação da EAESP  

Ex-diretor de Relgov com experiência em 

empresas nacionais e multinacionais 

Experiência e práticas de relações 

Governamentais 

Evt2Dep1 

Evt3 Encontro de associação de 

interesses dos profissionais de 

Relgov sobre a prática de 

Relgov 

Consultor de Relgov com experiência em 

empresas governo e consultorias 
 

Entendendo Relações Governamentais Evt3Dep1 

Ex-diretor de Relgov com experiência em 

empresas nacionais e multinacionais 

Entendendo Relações Governamentais Evt3Dep2 

Evt4 Lançamento de MBA voltado 

a relações governamentais 

Ex-diretor de Relgov com experiência em 

empresas nacionais e multinacionais 
 

A importância do profissional de Relgov Evt4Dep1 

Diretor de Relgov de empresa de 

tecnologia com experiência de 20 anos  
 

A importância do profissional de Relgov Evt4Dep2 

Gestor da Secretaria de assuntos 

estratégicos da Presidência e Pesquisador 

Aspectos sobre a regulamentação da 

atividade de Relgov 

Evt4Dep3 

Evt5 Evento com depoimentos de 

empresas sobre as práticas e 

estrutura de Relgov 

Consultor de Relgov com experiência em 

empresas governo e consultorias 
 

As práticas e estrutura de Relgov Evt5Dep1 

Diretora de Relgov de empresa de produtos 

de consumo 
 

As práticas e estrutura de Relgov Evt5Dep2 

Diretora de Relgov de empresa de 

alimentos e bebidas 
 

As práticas e estrutura de Relgov Evt5Dep3 

Diretor de Relgov de empresa de produtos 

de consumo 
 

As práticas e estrutura de Relgov Evt5Dep4 

Diretor de Relgov e Comunicação de 

empresa de alimentos e bebidas 

As práticas e estrutura de Relgov Evt5Dep5 
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Cont.     

Evento Caracterização Depoente Assunto Código 

Evt6 Conferência sobre relações 

governamentais promovida 

por associação de interesses 

dos profissionais de Relgov 

Consultor de Relgov com experiência em 

empresas governo e consultorias 
 

Sobre o panorama político e as práticas de 

Relgov após a operação lava a jato 

Evt6Dep1 

Pesquisador em ciências políticas 

especializado em defesa de interesses 
 

As práticas das doações de campanha no 

Brasil 

Evt6Dep2 

Diretor de associação de defesa de 

interesses 
 

A atuação dos grupos de interesse no 

congresso nacional 

Evt6Dep3 

Pesquisador em ciências políticas 

especializado em defesa de interesses 
 

Aspectos sobre a regulamentação do Lobby Evt6Dep4 

Pesquisador especializado em ética Discussão de ética e compliance em Relgov Evt6Dep5 

Evt7 Evento para lançamento de 

pesquisa sobre a reputação do 

profissional de Relgov 

Presidente de empresa multinacional com 

atuação diversificada 
 

Respostas a perguntas diversas sobre a 

prática e reputação de Relgov no Brasil 

Evt7Dep1 

Presidente de empresa multinacional do 

setor farmacêutico 

Evt7Dep2 

Evt8 Treinamento de instrutores 

para replicação de curso 

sobre defesa de interesses. 

Instrutor do curso Defesa de interesses, voltado para pequenas 

associações e sindicatos patronais 

Evt8Dep1 

Aluno Evt8Dep2 

Nota: Evt=Evento, Dep=Depoente 
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No total, a amostra de entrevistados totalizou 65 incidentes e experiências diversas 

envolvendo Relgov, sendo 39 incidentes de configuração de capacidades políticas em 

multinacionais operando no Brasil. As entrevistas foram gravadas, sempre que dada a 

permissão. Como contrapartida ofereceremos um acordo de confidencialidade, aprovado pelo 

departamento jurídico da FGV/EAESP (ver Apêndice 5). As gravações totalizaram cerca de 

42 horas de depoimentos (cerca de 1:20 min por entrevista). Houve também coleta primária 

em eventos e apresentações que somaram mais 16 horas de material, além de uma observação 

não participante, de cerca 4 horas.  

 

Todos as fontes primárias que puderam ser gravadas foram transcritas. Quando não foi 

possível a gravação, se utilizou a técnica de notas de campo detalhadas e analisadas em curto 

espaço após a coleta (Eisenhardt, 1989). Em três casos foi possível fazer perguntas de follow-

up para confirmação das análises. Eisenhardt e Graebner também direcionam uma série de 

recomendações para coleta de dados e a análise: esta foi paralela e mesclou coleta e análise, 

para que se possam aproveitar os temas emergentes, bem como, permitir que alterações 

necessárias sejam feitas nos procedimentos e no instrumento de pesquisa (Eisenhardt & 

Graebner, 2007). 

 

Para a análise de dados (passo 5), utilizou-se a análise por categorização (Bauer, 2002). 

Seguindo recomendações de Bauer (2002), o referencial de codificação foi desenvolvido para 

que se ajuste tanto as considerações teóricas (Tabela 12), bem como aos temas emergentes. O 

software Atlas/ti foi utilizado para apoio à análise do material empírico coletado, 

especialmente o material coletado através das entrevistas. Segundo Bandeira-de-Mello (2006), 

as vantagens da utilização desta categoria de software são os ganhos em consistência, 

velocidade e flexibilidade da análise e eficácia na representação dos resultados. As 

desvantagens do Atlas/ti são: a possibilidade de perder noção da realidade dos dados, a 

complexidade que a “facilidade” de criar categorias e códigos pode acarretar, a curva de 

aprendizagem na utilização do software e finalmente, o fato de que a análise recai no 

pesquisador: “[...] o software não transforma o pesquisador incompetente em competente.” 

(Bandeira-De-Mello, 2006,pg. 438). Assim para a análise no Atlas TI foram utilizados 83 

documentos, entre transcrições, apresentações, clipes de jornais e revistas, vídeos e outras 

fontes de dados. Embora se tenha criado inicialmente cerca de 90 categorias de análise, os 

procedimentos de análise foram feitos lembrando estes pontos negativos supracitados. 
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O sexto e sétimo passo trabalham com as contribuições a serem levantadas pelo caso. 

Seguindo a lógica de paralelismo, a tabulação e as contribuições foram interativas, i.e., já se 

compara as contribuições levantadas desde o início do trabalho com as novas coletas de dados 

(Eisenhardt, 1989). Esta lógica a ser utilizada é conhecida como “lógica de replicação”. 

 

As comparações cruzadas entre o caso relatado da sessão 4.2 (Caso da configuração de 

capacidades políticas das MNE´s) e algumas das entrevistas posteriores permitiu visualizar 

uma categoria que não estava inicialmente proposta: as das capacidades políticas no caso de 

significância de vendas para o governo. Seguindo os procedimentos de Eisenhardt (1989), a 

pesquisa fez nova amostragem para confirmar ou não a existência deste novo caso que 

emanou de dentro do caso. A partir da entrevista 19, o foco da amostra foi em empresa 

multinacionais operando no Brasil, com importância em vendas para o governo. Assim foram 

analisadas um total de 13 entrevistas e 16 incidentes de configuração de capacidades políticas 

neste contexto (A partir desta nova categoria, foi feita a comparação entre casos e desta 

análise surgiu o caso relatado na sessão 4.3). 

 

Finalmente, ao se atingir a saturação teórica (passo 8), se procedeu para o fechamento das 

análises e descrição dos casos. A análise e descrição de um caso deve ser detalhada e 

profunda, para, de fato, entender as relações que estão em jogos nas situações descritas. 

Segundo Graebner et al. (2012), esta é justamente a fortaleza do estudo de caso. Segundo os 

autores: “…qualitative data are often rich and nuanced. This allows qualitative data to 

capture details and mechanisms that are easily overlooked in quantitative data” (Graebner et 

al., 2012, p. p.37 grifo nosso). Assim, ao descrever, analisar e discutir os casos apresentados 

nos Capítulos 4 e 5, se buscou uma descrição vívida, densa, que tenta dar vida aos detalhes 

colhidos ao longo destes dois anos em campo (Geertz, 1977; Siggelkow, 2007). 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta sessão apresentará a descrição e a análise dos dados coletados em campo. Ela será 

subdividida em três partes. A primeira sessão apresentará o contexto em que está inserido a 

configuração das capacidades de lobby por parte das multinacionais operando no Brasil. A 

segunda sessão descreverá e analisará o caso da configuração das capacidades políticas por 

parte das multinacionais operando no Brasil. A terceira parte descreverá e analisará o caso da 

configuração das capacidades políticas por parte das multinacionais operando no Brasil, no 

caso específico de empresas com vendas significativas ao governo. 

 

4.1 Histórico e contexto da prática de relações governamentais no Brasil. 

 

O histórico da relação entre governos e iniciativa privada é quase tão antigo quanto o próprio 

Brasil. Pode-se argumentar que a primeira grande “parceria público-privada” no país foi a 

constituição das capitanias hereditárias para exploração da colônia (Leão, 2002). O 

estabelecimento das capitanias é o exemplo da utilização dos laços familiares e particulares 

em CPA. Esta íntima relação entre as famílias dominantes e a classe governante, nos moldes 

da definição de economias hierárquicas (Schneider & Soskice, 2009), pode ser exemplificada 

pela história do desenvolvimento do setor sucro-alcooleiro. Uma série de registros mostra 

como a representação dos interesses do setor e os laços pessoais foram permeando as políticas 

públicas para o setor (Barros & Moraes, 2002; Campos, 2002; Leão, 2002; Shikida & Bacha, 

1998, 1999; Silva et al., 2014). 

 

O período dos governos militares (1964-1986) serviu de reforço para as estruturas 

hierárquicas do país, e de forma paralela, a atuação em relações governamentais foi focada 

novamente em laços relacionais e pessoais, com muita centralização das decisões na esfera 

executiva, especialmente na figura do Presidente da República (Farhat, 2007). Já atuavam 

nesta época os grandes interesses nacionais, bem como as próprias multinacionais (Oliveira 

Gozetto, 2004). 

 

A partir da abertura política e da constituição de 1988, abre-se a possibilidade para uma 

representatividade mais “universal” de interesses (Barros & Moraes, 2002). Essa 

universalidade também impôs um gradativo aumento da competição nas disputas das issues 
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políticas (Oliveira Gozetto & Thomas, 2014). Por exemplo, Barros e Moraes (2002) 

descrevem a dificuldade dos “usineiros” em adaptar sua forma de atuação com a pluralidade 

de interesses que surgiram a partir desta época. Essa “ruptura” traz possibilidade de atuação 

política que não fosse exclusivamente baseada em relacionamento, embora esta forma 

relacional de agir ainda persista como uma das formas de atuação dos grandes grupos 

nacionais (Galan, 2012; Oliveira Gozetto & Thomas, 2014). Embora a redemocratização 

tenha 25 anos, a mudança na atuação da representação de interesses tem sido lenta, porém 

gradual (Oliveira Gozetto & Thomas, 2014). A entrada do Partido dos Trabalhadores no 

Governo Federal, reforçou a tendência de multiplicidade da representação de interesses 

(Oliveira Gozetto & Thomas, 2014). Pelo menos dois pré-entrevistados confirmaram que o 

agendamento de audiências com autoridades para defesa de interesses individuais na esfera 

federal, está cada vez mais difícil em função desta tendência. Esta atuação de forma mais 

“profissional” e “ética” (ou seja, menos relacional), parece ser uma mudança em curso 

(Farhat, 2007; Galan, 2012). Além destas raízes históricas, uma série de fatores contextuais 

compõe a envoltória da prática e das decisões gerenciais com relação as capacidades políticas 

por parte das multinacionais operando no Brasil.  

 

 

4.1.1 A mudança do perfil e o fim do “homem da pasta” 

 

Como explorado na sessão anterior, as representações de interesses de forma geral, bem como 

a prática das relações governamentais, sofreram uma série de contextuais. Conforme colocam 

Oliveira Gozetto e Thomas (2014), um modelo mais inclusivo de defesa de interesses parece 

ter acompanhado a instauração dos governos do PT (2002-atual). Segundo um dos 

entrevistados: 

 

E o que era esse lobby feito no Brasil durante a ditadura militar 

principalmente, é aquele lobby que a gente chamava de lobby do amigo do rei, 

então você tinha um lobista que era o lobista e ele era o especialista em 

garantir acesso aos tomadores de decisão e como o processo decisório era 

muito centralizado, muito centralizado sobretudo no executivo, bastava você 

conhecer uma figura-chave, efetivamente tomar-se a decisão sobre aquele 

assunto que você precisava influenciar e a questão estaria relativamente 

resolvida (Ent12). 

 

Diversos respondentes com experiência em Relgov corroboram esta mudança. Por exemplo, 

um executivo com passagens por empresas de construção coloca que os períodos são bem 
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marcados. No período da ditadura militar, Relgov se dava principalmente através do tráfego 

de influência, devido ao longo período de “cargo” dos militares. A partir dos anos Fernando 

Henrique Cardoso, a forma de Relgov passa a ser através de relações pessoais, agora com 

características de utilização de relações pessoais. A partir da entrada de Lula, as relações 

governamentais passam a ter uma faceta mais coletivista, talvez, segundo o depoente, advinda 

do histórico “sindicalista” do PT (Ent8). 

 

Essa diferença em termos da atuação do profissional de Relgov, trouxe de bagagem uma 

mudança correspondente no perfil do gestor encarregado por Relações governamentais para as 

empresas. Estas mudanças trouxeram a substituição do “homem da pastinha”, ou como um 

dos entrevistados coloca (Ent20), o “Portaborse”32. Nesta narrativa, o “homem da pasta” 

representa o “jeito velho” de atuação em relações governamentais, i.e., ligado principalmente 

ao relacionamento pessoal. Era um perfil que “abria portas” com seus relacionamentos 

pessoas. Os seguintes relatos dão sustentação a esta afirmação: 

 

Tem gente que acaba que resolve tudo no network, somente o pessoal da velha 

guarda, comentamos isto aqui, e ainda tem funcionários desta área que 

trabalham, colegas nossos que pô, "Você fala com o cara e resolve", e as vezes 

vai e resolve mesmo, sabe-se lá a que preço, sabe-se lá com que constância, 

mas isto não é garantia do negócio, mas é a escola do cara, eu acho que tá 

mudando um pouco isso sabe, mas aí na hora que você vai entrevistar você 

está buscando uma pessoa que tem esse perfil mais completo, olha pro cara 

fala: "Resolvo tudo porque eu conheço todo mundo (Ent7). 

 

Fugindo do modelo do “pastinha” e daquilo que você tinha antes da 

Constituição, que é um modelo já... quer dizer, os mais antigos ainda existem 

nisso, que é o chegado, chega lá no jeitinho, não porque a gente tem uma 

história junto... mas que história é essa? Então, assim, você já tem aquela 

imagem de amigo do peito, entendeu (Ent22). 

 

É um pouco carregador de pasta, mas é um pouco mais do que isso. É um 

carregador de pasta, é uma maçaneta, é um cara que abre porta, entendeu? 

Então o cara não precisa conhecer o que está acontecendo, o cara abre portas. 

A empresa estava atrás disso aí. Eu disse, assim não topo (Ent20). 

 

Mais à frente, na descrição das configurações de recursos geridos pelos profissionais de 

Relgov, voltaremos a esta questão para elucidar o novo “perfil”, ou que novas competências 

este novo jeito de fazer lobby demanda dos profissionais. 

 

                                                 
32 Literalmente, carregador de bolsas ou pastas. Também um apelido para Assessor Parlamentar. 

(http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/portaborse.shtml). 
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4.1.2 Os problemas de legitimidade33 da atividade e da profissão 

 

Um problema comum da profissão de Relações governamentais é a luta pela legitimidade da 

profissão perante a sociedade. Em pelo menos quatro apresentações (Evt2,3,4,6) relacionadas 

aos assuntos de relações governamentais, apareceu um slide em comum: manchetes de jornais 

em que os corruptos apanhados em flagrante são chamados de lobistas, e que a palavra lobby 

é associada a malfeitos. 

 

De maneira sintomática, uma das piadas internas mais ouvidas nas discussões sobre a 

legitimidade da atividade é a pergunta: Você conta para a sua avó o que você faz? Em uma 

das entrevistas, a menção ao tema mereceu a seguinte reposta, que demonstra o peso da 

ilegitimidade perante a sociedade: 

 
Eu dei uma palestra uma vez, há uns 3 anos, a abertura de um seminário sobre 

relações governamentais e um colega falou, "a minha família tem vergonha da 

minha profissão", aí eu falei, "graças a Deus a minha família tem muito 

orgulho da minha profissão (Evt5Dep2). 

 

Obviamente, os recentes episódios do “mensalão” e do “escândalo da Petrobrás” serviram de 

combustível para os problemas de legitimidade da profissão. E tentativas de distanciamento 

das práticas de corrupção. Um dos entrevistados coloca que “O problema é quando as 

contribuições e os malfeitos entram no modelo de negócios destas empresas” (Ent2), se 

referindo as empresas relacionadas e condenadas nos supracitados escândalos. 

 

É interessante notar, entretanto, que a atividade de Relgov também sobre com questões de 

legitimidade dentro de suas próprias organizações. Os relatos dos profissionais ouvidos 

descrevem o desconhecimento da natureza da atividade, além de certa desconfiança e 

desconhecimento com relação aos processos envolvidos na atividade de Relgov. Os seguintes 

depoimentos ajudam a ilustrar estes pontos: 

 

 

 

 

                                                 
33 Legitimidade aqui está usada no sentido de aceitação social da prática. Não deve ser confundido com 

legitimidade do modelo das capacidades políticas, onde legitimidade significa ser um dos atores adequados para 

discutir determinada issue (Oberman, 2008). 
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E eu sinto que talvez isso seja muito particular do Brasil. Porque é isso, 

Relgov, lobby, advocacy, o que quer que seja, está relacionado a corrupção. 

Invariavelmente as pessoas pensam em corrupção. De estagiário ter virado 

para mim e falado, você carrega a mala do dinheiro por aí? Você tem que 

voltar do começo, e você tenta convencer, e muitas vezes as pessoas não 

acreditam (Ent9). 

 

(É um) problema muito grande. Para mim agora falando isso para você é uma 

coisa fácil, praticamente fácil, você também está entendendo agora, para você 

mostrar para um dirigente de uma empresa de que realmente o impacto pode 

ser grande ali vão-se alguns anos. Por isso que a gente costuma dizer, pelo 

menos até hoje que a vida do (gestor de) relações governamentais é melhor ou 

pior não em termos de volume de trabalho, mas em termos dessa conversa 

nossa aceitação interna” (Ent3). 

 

Existem em curso alguns movimentos dos profissionais de Relgov com relação a estes 

problemas de legitimidade perante a sociedade e perante seus pares dentro das empresas. Um 

dos movimentos é a discussão sobre a regulamentação da atividade de lobbying. É um assunto 

de que perpassou quase todas as entrevistas e atividades de coleta de dados. O mais antigo 

projeto em discussão que discute a regulamentação do lobby é de 1989, de autoria de Marco 

Maciel. O projeto foi enviado para a câmera dos deputados em 1990, onde permanece parado. 

Atualmente tramita outro projeto do Deputado Carlos Zarattini (PT/SP) de 2007, ainda em 

discussão (Senado Federal, 2010). Em junho, o governo transitório instituiu um grupo de 

trabalho para estudar a regulamentação do Lobby.  

 

Concomitante as discussões da regulamentação, parece haver um florescimento da utilização 

de Associações de defesa dos interesses dos profissionais de Relações governamentais. Em 

destaque, duas associações. Uma delas é chamada Associação Brasileira de Relações 

Institucionais e Governamentais (ABRIG), que tem se esforçado ativamente nos esforços de 

discussão da regulamentação da atividade de relações governamentais. Como testemunhou 

um profissional a par dos esforços da ABRIG: 

 

Dois mil e quinze aqui é um ano muito bom porque o projeto que até o 

momento teve mais, um trâmite maior foi o projeto do Carlos Zarattini, que é 

o 2012, foi iniciado em 2007, em 2012 ele recebeu um substitutivo [...] e 

agora em abril de 2015 ele recebeu uma nova relatora, que é a Cristiane Brasil, 

e ainda em 2015 em abril um senador, Walter Pinheiro, ele iniciou um projeto 

muito bom PLS 336, inclusive a ABRIG, que é a Associação brasileira de 

relações institucionais e governamentais ofereceu uma emenda a esse projeto 

do Walter Pinheiro, está no site da ABRIG, hoje a ABRIG é a organização 

profissional que tem lutado abertamente, que transformou isso em uma 

bandeira, eles entendem que regulamentar a atividade é importante inclusive 

para a diminuição do estigma (Evt6Dep4). 
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No site na ABRIG, confirmando a informação, lê-se que34: 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados aprovou hoje o requerimento que solicita que seja realizado um 

seminário internacional [...] a fim de debater a regulamentação da atividade 

(de lobby). O debate em torno dessa questão é muito importante e a ABRIG 

apoia a realização do seminário... e deseja contribuir para o aprimoramento 

dos quatro projetos de lei que atualmente tramitam no Poder Legislativo 

 

Em 2015 a representatividade da atividade “aumentou”, pois, em adição a ABRIG, foi 

fundado o Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), que foi criado “com o objetivo de 

elevar o grau de profissionalismo, competência e padrões éticos dos Profissionais de Relações 

Governamentais. Seus princípios são a Legitimidade, a Legalidade, a Transparência e as Boas 

Práticas”. O site do Instituto informa que os temas a serem trabalhados serão Reputação e 

Educação35. 

 

Uma pesquisa da Associação Brasileira da Industria Química (ABIQUIM) feita no final de 

2014 reforça esta questão. A pesquisa foi mostrada em um evento de lançamento de um 

programa de MBA com ênfase em Relações Governamentais (Evt4) e teve 65 respondentes. 

O objetivo da pesquisa era traçar um retrato da área de Relgov nas associadas da ABIQUIM. 

Oitenta e seis por cento dos respondentes informaram ser “importante regulamentar o lobby”. 

Uma pesquisa semelhante realizada em 2013 por profissionais da Oxiteno, teve resultados 

semelhantes (85% favoráveis a regulamentação do lobby) (Evt4Dep3). 

 

 

4.1.3 Outras características do arcabouço institucional do país hospedeiro (Brasil) 

 

Muitas das características das ações políticas estão ligadas ao sistema e contexto político em 

que as atividades ocorrem (Hillman & Keim, 1995; Rival, 2012; Woll, 2007). Algumas 

características peculiares do sistema brasileiro podem ser apontadas como influenciadores das 

atividades políticas. Em primeiro lugar, a sistema brasileiro tem uma concentração única de 

poder na esfera executiva, especialmente federal. O sistema brasileiro é um dos únicos onde o 

executivo coloca medidas com poder de lei, que entram em validade rapidamente. Além 

                                                 
34 http://www.relgovbrasil.com.br/noticias_artigos/detalhe/p-cdnot/v-74/comissao-da-camara-aprova-seminario-

para-debater-a 
35 http://irelgov.com.br/sobre-o-irelgov/ 

 

http://irelgov.com.br/sobre-o-irelgov/
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disso, o grande quinhão da arrecadação de impostos vai para a esfera federativa, sendo depois 

repassada (Oliveira Gozetto, 2004). Assim, a atuação do gestor de regulamentações 

governamentais no Brasil deve ter um foco maior no executivo federal, em comparação com a 

atuação em países com outros tipos de sistemas políticos. 

 

Um segundo ponto que afeta a atuação dos gestores de RG é a miríade de leis e legislações 

que afligem a operação de qualquer empresa no Brasil. No índice Doing Business 201536 do 

Banco Mundial, o Brasil ocupa a 167a colocação de 189 possíveis. O índice aponta, em 

especial, a dificuldade de entender e se adequar ao sistema fiscal brasileiro. Também existe 

superposição de competências legislativas entre federação, estados e municípios. Para grandes 

empresas, isto significa que o monitoramento é complexo e caro. 

 

A atuação em Relações Governamentais também é afetada pelas legislações que regulam a 

própria atuação dos interesses das empresas. O Brasil não possui regulamentação específica 

sobre lobbying, tal qual uma série de países, especialmente membros da OECD. A falta de 

legislação específica, causa dúvidas sobre o tipo de atuação que pode ser feito. Nos EUA, por 

exemplo, as empresas devem declarar os gastos com atividades de lobbying e contribuições de 

campanha, e os indivíduos que fazem CPA devem registrar seus pleitos. Assim também 

acontece na UE. No Brasil, apenas o registro para entrar no Congresso é necessário (L. A. 

Santos, 2007). 

 

Algumas peças de legislação são importantes para entender os limites da atuação no Brasil. 

Como comentado, existem projetos de lei, como o Projeto de Lei (PL) 6132/1990, de autoria 

de Marco Maciel (que teve sua gestão iniciada em 1984) e o projeto de Lei 1202/2007 do 

Deputado Carlos Zarattini (L. A. Santos, 2007). Sem limites precisos, alguns dos pré-

entrevistados afirmam que acabam sendo mais conservadores em suas atuações. Alguns 

também são céticos quanto a aprovação dos projetos (Rodrigues, 2013). Um dos entrevistados 

disse que “não há o mínimo interesse na aprovação, acompanho este caso desde 1984”37. Em 

2014, foi aprovada a Lei Anticorrupção (12846/2013), que tipifica os crimes de corrupção, e 

de maneira genérica, coloca mais responsabilidade sobre as empresas, e não apenas 

indivíduos, que praticam atos ilícitos. A Lei Anticorrupção foi uma resposta as mobilizações 

populares de 2013 e regulamentada em 2015. Outra legislação que pode trazer mudanças no 

                                                 
36 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/ 
37 Pré entrevistado com experiência em relações governamentais em diversas empresas multinacionais. 
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comportamento na relação entre governo e grupos interesse é a Lei de Acesso a Informação 

(LAI) (12527/2011, em efeito desde 10/2012). Esta lei permite acesso, para efeitos de 

transparência, à uma série de dados antes não divulgados, tais como salários de funcionários 

públicos, gastos com publicidade e agendas de representantes públicos. Esta lei pode afetar o 

acesso dos grupos de interesse aos agentes públicos. Finalmente, existe a lei que regulamenta 

a contribuição de campanhas (9504/97), que limita a contribuição à 2% do faturamento bruto 

anterior e veda contribuições de entidades de classe, organizações da sociedade civil de 

interesse público, entidade ou governo estrangeiro; órgão da administração pública direta e 

indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público, entre outros. Em 

2016, entretanto, o STF julgou que as contribuições corporativas eram inconstitucionais 

(Richter, 2014). 

 

 

4.1.4 Características do arcabouço institucional dos países de origem 

 

A discussão das diferentes pressões institucionais que as subsidiárias de empresas 

multinacionais sofrem ao decidir sobre suas atividades e processos tem se desenvolvido de 

maneira geral (Graetz & Smith, 2008; Kostova & Roth, 2002), e também nas discussões das 

práticas de CPA adotadas pelas multinacionais em diferentes contextos (Hillman & Wan, 

2005; Nell et al., 2015; Zhang et al., 2016). 

 

Uma destas influências são as legislações anticorrupção de outros países, especialmente dos 

EUA (Foreign Corruption Protection Act of 1977) [FCPA], e OECD Anti-Bribery Convention 

e o Concil of Europe Criminal Law Convention, de 1999. Todas estas convenções foram 

formuladas no sentido de evitar a prática de pagamento de vantagens, especialmente no caso 

das multinacionais operando fora de seus países de origem (Koehler, 2010). A intepretação do 

que são “propinas” ou quais os atos que as caracterizam, faz com que muitas multinacionais 

decidam não fazer contribuições de campanha, como demonstrado na Tabela 3 (J. M. Cohen, 

Holland, & Wolf, 2008). 

 

Outro ponto de influência das pressões institucionais são as decisões de controle e autonomia 

das subsidiárias e as atividades de controle e “policy compliance”, característicos de MNE´s 

operando pelo mundo (Andersson & Forsgren, 1996; Ferner et al., 2004; Michailova & 

Mustaffa, 2012). Como uma medida da importância do assunto para os envolvidos na 
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pesquisa, a palavra compliance, no sentido de controles e respeito as políticas corporativas e 

internacionais, foi citada mais de 100 vezes entre as palavras de interesse (i.e., descontadas as 

palavras de uso comum) nas entrevistas de depoimentos38.  

 

Tabela 17 - Contagem de palavras de interesse citadas em depoimentos e entrevistas 

Contagem Palavra Contagem Palavra 

1486 Empresa, empresas 328 Poder 

1246 Governo, governamentais 318 Lei 

1003 Relações, relação, 

relacionamento  

312 Presidente 

799 Brasil 295 Estratégia 

788 Área 289 Política 

505 Trabalho 280 Sociedade  

424 Negócio 225 Associação 

403 Processo 215 Congresso 

378 Pública, público, públicas 177 Ministério 

348 Lobby ...  

348 Comunicação 106 Compliance 

Análise do Autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 

4.2 Configuração de capacidades políticas: o caso das multinacionais estrangeiras operando 

no Brasil 

 

Nesta sessão, apresentaremos, de maneira geral, as configurações das capacidades políticas 

utilizadas pelas subsidiárias das MNE´s operando no Brasil. Este retrato se baseia nos dados 

das entrevistas e discussões ocorridas nos eventos acompanhados, bem como nos dados 

utilizados para triangulação dos resultados. 

 

 

4.2.1 Rotinas – Issues Management 

 

A visita ao campo permitiu acompanhar a utilização dos processos de issues management por 

parte das MNE´s operando no Brasil. De maneira geral, pode-se observar o issues 

                                                 
38 Incluídas entrevistas e discussões públicas em eventos. 
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management como a rotina organizadora e fornecedora de “consistência” para os profissionais 

de Relgov entrevistados. A atividade de issues management foi entendida como uma rotina 

em função da observação de padrões de atividade repetitiva e coletiva (Ethiraj et al., 2005), 

centrais as capacidades de lobby. Um entrevistado foi enfático na questão da centralidade da 

rotina para a organização das capacidades políticas: 

 

Então, olhando para a empresa anterior isso, o que é igual, que eu acho que 

essa já é há uns bons anos desde que eu conheci o tal do Chase-Jones-Crane, o 

modelo de trabalho, é o que eu tenho utilizado e, cara, empresa anterior, 

empresa atual, se você me botar numa empresa de carvão, numa empresa de 

energia nuclear, numa empresa de foguete para Marte ... O trio aqui foi muito 

feliz com essa metodologia que eles criaram em 77. Então, o processo de 

trabalho, cara, aonde for é esse aí, porque eu gosto de tomar como marco zero 

para execução do trabalho. E na empresa anterior não foi diferente. Chase-

Jones-Crane na veia (Ent1Inc1 e Inc2). 

 

Este mesmo relato foi instrumental para estabelecer a rotina de Issues Management como 

provedora da regularidade, tão características das rotinas: 

 

Agenda muito mais enxuta, mas dentro do mesmo processinho. Agenda 

semanal, os informes no decorrer da semana, a síntese ao final da semana. A 

revisão trimestral, o plano do ano, do mesmo jeitinho. Então, isso foi igual 

(Ent1Inc1). 

 

Outa fonte de confirmação do Issues Management como central às capacidades políticas pôde 

ser observada no material utilizado para treinamento de profissionais de Relgov, conforme 

descrito no Evento 7. O slide intitulado “Organizando a defesa de interesses”, mostra um 

esquema semelhante ao esquema de issues management de Jones, contendo as seguintes 

etapas: Monitoramento, Investigação e Análise, Formulação da Estratégia, Execução e 

Mensuração. 

 

Uma característica que se mostrou presente na questão da regularidade da rotina de issues 

management é a questão espacial e geográfica. A maioria dos respondentes desta pesquisa 

tem sua “base” em São Paulo, e visita semanalmente Brasília para suas atividades de 

execução dos planos de ação (e para a acumulação de recursos políticos). A agenda semanal 

da maioria dos profissionais de Relgov fica em função das viagens para Brasília, que 

tipicamente acontecem entre terça-feira e quinta feira (Ent7, Ent31). A maioria39 absoluta dos 

                                                 
39 Houve apenas dois casos declarado que não envolvia entes Governamentais Federais. 
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depoimentos focou em ações em Brasília, especialmente no executivo e legislativo federal, o 

que de certa forma era esperado, devido ao acúmulo de poder nas esferas federais 

característico no modelo político brasileiro (ver Tabela 8 p.56).  

 

 

4.2.1.1 Rotinas – Issues Management – Identificação das issues (Monitoramento) 

 

A fase do monitoramento recebeu bastante destaque nos depoimentos e dados levantados para 

a pesquisa. Como cola um dos respondentes, é o “pesadelo” do Relgov ter uma issue que 

apareça sem que ele estivesse consciente de sua existência (Ent7). Foi possível testemunhar 

um destes casos. No treinamento do evento 7, em que se discutia a etapa de monitoramento, 

um dos alunos expressou que as associações de classe “tinham comido a bola” na questão da 

NR12, que alterava as disposições de segurança de equipamentos, e que agora as associações 

e a CNI teriam de “correr atrás do prejuízo”40.  

 

Mesmo com os esforços de monitoramento, as surpresas “legislativas”, embora indesejáveis, 

são sempre possíveis. Um dos entrevistados, ironicamente comentou sobre a tendência de 

medidas surpresa nos finais dos anos legislativos ou dos termos de ocupantes dos cargos 

executivos: 

 

Ou seja, é muita coisa gente, é Diário Oficial da União saindo todo dia e ainda 

tem o Diário (Oficial), aquele que é o “Kinder Ovo com surpresa” que eu 

chamo, que é aquele do dia 28 de dezembro dia 30 que aí é um Deus nos 

acuda né, a gente sabe que naquele dia, é a semana que ninguém consegue 

dormir. Quem é de Relgov sabe que pode aparecer surpresas bem 

desagradáveis (Ent15). 

 

Algumas questões são fundamentais para entender a complexidade desta etapa de 

monitoramento no contexto do Brasil. A primeira questão é a grande quantidade de 

legislações, portarias, e, portanto, issues que o Estado brasileiro, através de seus três poderes 

mais o Ministério Público, apresentam para a população em geral e as empresas em particular. 

Chama a atenção a complexidade e o número de issue monitoradas. Um dos depoentes, 

afirmou que a empresa, uma multinacional do setor automotivo, tem mapeadas cerca de 3 mil 

issues (Evt1Dep1). Outra multinacional do setor de bens de consumo tem uma chamada 

                                                 
40 A NR 12 alterou regras relativas a procedimentos de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, 

porém de forma “retroativa” para equipamentos existentes. (http://revistacipa.com.br/cni-critica-novas-regras-

sobre-seguranca-no-trabalho-em-maquinas-e-equipamentos/) 
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“agenda crítica”, de mil e duzentas issues mapeadas, com a agenda prioritária contanto com 

“cerca de 200 issues” (Ent15). Some-se a isso o fato de que as legislações podem se sobrepor, 

com legislações em diferentes esferas sobre um mesmo assunto, em conflito. Segundo o 

Diretor de Relgov de um banco multinacional, casos como o funcionamento de agências, tem 

legislações conflitantes na esfera federal, estadual e municipal. Existe conflito, por vezes, 

entre municípios de um mesmo estado (Evt1Dep2). 

 

Enquanto muitos respondentes enfatizaram o aspecto repetitivo e rotineiro do monitoramento 

de legislação, outros focaram no monitoramento de grandes tendências, antes que estas 

tendências se tornassem issues propriamente ditas. Um dos respondentes enfatizou que a 

diferença entre bons e ótimos profissionais de Relgov é a capacidade de entender que grandes 

tendências vão desembocar futuramente em legislações, e é possível atuar antes de que a issue 

ganhe adeptos. “Quanto mais cedo atuar, melhor” (Ent2). Este tipo de atuação enfatiza o 

caráter “estratégico” do monitoramento e o papel do profissional de Relgov em trazer essas 

grandes tendências para dentro da empresa. “Quanto vale a informação que o governo tende a 

ir por esse ou por aquele caminho para o presidente de uma empresa”, indaga um dos 

respondentes (Ent8). 

 

Apesar deste valor estratégico, a atividade de monitoramento, é, muitas das vezes, terceirizada 

para agentes externos. A terceirização pode ocorrer via serviços de “assinatura” com 

consultorias, via contratos individuais com consultorias, e é também desempenhado 

tradicionalmente pelas associações de classe: 

 

Para isso, temos as consultorias. As consultorias, na medida em que elas me 

passam o que vai rolar na semana, elas devem se fazer presentes na Comissão 

de Desenvolvimento Econômico sobre o projeto X,Y ou Z. Eles vão ter os 

técnicos fazendo o monitoramento na comissão, vão acompanhar a votação do 

projeto, vão saber... Vão observar como é que se dá a manifestação dos 

parlamentares, como é que se dá a movimentação das assessorias dos partidos, 

de outras entidades de classe e, ao final da reunião, eles fazem uma ata e 

passam para mim. Eu recebo essa ata (Ent1). 
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4.2.1.2 Rotinas – Issues Management – Análise das issues 

 

A tendência de que a área de Relgov se torne cada vez mais analítica, cada vez menos 

“homem da pasta”, se traduz principalmente neste passo de análise da rotina de issues 

management. 

 

Basicamente isso, o profissional de relações governamentais deixa de ser 

aquela pessoa que só monitora, passa a ser aquela pessoa que analisa e agora 

está deixando de ser, como se fosse o primeiro degrau do monitoramento, 

segundo degrau a análise de tudo que você monitora e o terceiro degrau que 

nós estamos agora é você levar a inteligência do que você analisou para dentro 

da empresa (Ent3). 

 

Depoentes descreveram como funciona a rotina de priorização e análise deste grande número 

de issues afetando as empresas. Em geral, a priorização é feita partindo de uma agenda geral 

(todas as issues existentes), passando por uma agenda crítica, uma coletânea das issues que 

devem ser focadas no curto prazo, em geral com revisões periódicas (Ent1, Ent31). Dez 

respondentes descreveram pelo menos algum detalhe das atividades de priorização. Em geral, 

o processo envolve a caracterização das issues em fatores. Alguns dos fatores citados foram: 

viabilidade (de ser sucedido), maturidade do argumento, impacto (para a empresa ou setor) e 

qual o vetor (se favorável ou contrário) (Ent1, Ent3, Evt7Dep1). Eventualmente, as 

subsidiárias recebem o que se chama de guidelines, i.e., orientações sobre os temas que 

devem ser prioridades para o ano. 

 

O que são guidelines? Por exemplo, na empresa P iriámos lançar duas novas 

linhas de produto X e Y e não existia a regulamentação para este produto. 

Assim veio um guideline de tratar desta regulamentação como objetivo 

naquele ano (Ent9). 

 

Como ferramenta de análise das issues, foi primordialmente citada a ferramenta “mapeamento 

de stakeholders”, que se assemelha mais a uma análise comtemplando os agentes a favor e 

contra determinada issue, e sua influência no andamento da issue. Também são mapeados os 

principais influenciadores de cada figura chave da issue. Estas citações ajudam a entender a 

natureza desta ferramenta de análise: 

 

Por estratégia. Porque eu comecei a mapear lá dentro da... o domínio que o 

Executivo tinha em cima da Assembleia. E o domínio do Executivo dentro da 

Assembleia era tal, que por mais que houvesse o encaminhamento da proposta 

pelo Executivo, o Legislativo deixava aquilo lá e não dava atenção (Ent13). 



97 

 

 

Eu tenho o cara, como que é o perfil do cara na Assembleia, quem são os 

principais parceiros dele externos, quais foram as principais áreas de gestão, 

quais são os problemas que ele tem, máfia das ambulâncias, quem foram os 

principais doadores de campanha dele. Então, assim, eu tenho de todos. O que 

eu estou tirando? Eu tiro meu pessoal de fazer acompanhamento e ponho para 

eles pensarem... fazer a inteligência, entendeu (Ent28)? 

 

 

4.2.1.3 Rotinas – Issues Management – Opções de táticas e Plano de ação 

 

Escolhida a agenda crítica, o próximo passo na rotina de issues management é a escolha das 

táticas que serão utilizadas (Tabela 2) e da organização dos passos necessários para sua 

execução em um plano de ação. A seguinte descrição do Entrevistado 3 dá uma boa noção dos 

passos: tendo uma agenda priorizada, A) escolha da argumentação, B) escolha das táticas e 

ramo / poder a ser influenciado e C) finalmente estabelecimento de um plano de ação 

 

Você constrói a agenda crítica que você já tem o começo dessa história, você 

descobrir os três, quatro itens prioritários que você pode trabalhar junto 

relações governamentais, empresa. Segundo você desenvolver uma narrativa, 

narrativa é primordial, nós estamos dentro da casa ainda, narrativa é o segundo 

passo. Para você entender as prioridades do negócio que tem a ver com o 

Governo, no segundo passo você desenvolve uma narrativa para que todas as 

pessoas envolvidas ali [...] tenha a mesma posição. Terceiro passo são várias 

coisas, mas voltando aqui você pensa o seguinte, vamos para o número um, 

dos três itens que nós escolhemos vamos para o número um, onde é o 

problema? É 100% no Executivo? É 100% no Congresso? É meio a meio? Ou 

então no Supremo, quer dizer, quando falo de Governo que local físico está 

acontecendo ou isso passa? (Ent3) 

 

Outro depoimento dá mais uma dimensão das opções disponíveis para os profissionais de 

Relgov em termos das táticas e de quem deve ser influenciado, neste caso discutindo se a ação 

deve começar nos níveis hierárquicos mais altos, pela cúpula do órgão ou deve começar pelos 

níveis mais operacionais, pelo corpo técnico: 

 

Qual o teu planejamento pra aquela agenda pra aquele tema que você está 

trabalhando, qual estratégia (tática) que você vai desenhar, que próximos 

passos você vai ter, você vai fazer uma atuação com a entidade classe, você 

vai fazer uma equalizam com outras empresas tendo em vista que na entidade 

de classe talvez você não tenha aquela unanimidade muitas vezes [...] e ai 

você vai fazer uma atuação top down dentro de algum órgão, você vai 

trabalhar primeiro com a estrutura técnica e [...] não desmereçam os técnicos, 

como a gente diz né o técnico é o cara que tem o poder do não, o cara lá de 

cima ele tem o poder do sim, mas o técnico é um cara que pode... quando o 

cara de cima perguntar o cara vai dizer não (Ent15). 
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O que surge de maneira clara através dos dados coletados é que as combinações de 

possibilidades para cada uma das issues é imensa: dependendo da issue, o profissional pode 

escolher executivo, legislativo ou até mesmo judiciário, ministério público ou agências 

reguladoras. Dependendo da issue, esta agenda pode ser feita pela esfera federal, estadual e 

municipal. Escolhido o caminho, existem várias narrativas possíveis para o mesmo 

argumento. E finalmente, é possível executar o plano partindo do topo do órgão, ou 

começando o convencimento pelo corpo técnico do órgão. Tudo isso multiplicado pela grande 

quantidade de issues afetando cada uma das empresas. 

 

 

4.2.1.4 Rotinas – Issues Management – Metas e Monitoramento 

 

As práticas utilizadas pelas subsidiárias em relação a metas e mensuração se voltam a 

realidade particular da atividade de Relgov. Em primeiro lugar, porque os prazos de 

efetivamente conseguir alguma modificação, nos casos de legislação, são bastante longos. Por 

exemplo, um dos entrevistados cita que a aprovação da uma das leis que regulava exploração 

da fauna, a qual a empresa era a favor, levou treze anos para ser aprovada. Mesmo em um 

ambiente regulatório favorável (Ent17). Neste sentido, a narrativa da maioria dos 

entrevistados foi da necessidade de focar na natureza de longo prazo da maioria das ações por 

eles gerenciadas. Cita o entrevistado 15 que ”Só que é um problema que vai ser tratado no 

médio e longo prazo, né? Quando você está falando de Ministério da Saúde, sempre longo 

prazo, e Secretarias, aí você pode falar em médio prazo...” (Ent5Inc1). 

 

O efeito desta questão do longo prazo para obtenção de resultado, observado em campo, pode 

ser dividido em dois. O primeiro efeito parece ser a de utilização de indicadores de tendência 

(leading indicators) e não apenas indicadores de resultado (lagging indicators) (Kallas & 

Coutinho, 2005; Kaplan & Norton, 2004b). Mancuso (2004) já tinha apontado esta 

possibilidade, ao propor medidas de tendência, tais como o não avanço de um projeto, em sua 

análise da eficácia do setor privado em influenciar o governo no Brasil. Diversos 

entrevistados exploraram esta necessidade (Ent1, Ent21). Por exemplo, um entrevistado com 

experiência em uma empresa com forte cultura em metas e resultados, reforça a importância 

de trabalhar-se com metas de tendência, e não apenas com metas do resultado final (i.e., 

aprovação de uma lei): 
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Resultados a serem encontrados, por exemplo, a mudança de uma lei, era um 

resultado a ser encontrado. Bom, eu não tenho voto no Congresso e não 

consigo garantir que eu consigo mudar uma lei. [...]. Te vira, dá teu jeito e se 

conseguir, ótimo, chegou no resultado, se não conseguir, não chegou no 

resultado. Se você tem poder de convencimento no período, fala assim: "não 

consigo mudar essa lei em um ano, mas eu posso garantir durante o primeiro 

ano aprová-la na Câmara e passar pela primeira comissão do Senado (Ent20). 

 

Outro exemplo de reforço, é o da utilização um indicador de tendência tal simplesmente o 

posicionamento de um parlamentar sobre uma issue, conforme relato a seguir: 

 

Então, assim, basicamente eu tenho meus prioritários, tenho lá 10 

parlamentares chaves de cada casa, neutros, contrários e favoráveis. Eu 

tenho... a minha meta é de migrar esses... por que aquele cara é contrário? Ou 

favorável, ou neutro, para mim? Pelo histórico (Ent21). 

 

Não obstante, também existem indicadores com foco mais no curto prazo, de mais “fácil 

mensuração” e de mais foco no curto prazo. Foram levantadas questões mais pontuais, como 

licenças de operação, realização de infraestrutura por parte do poder público, ou ainda 

renúncias fiscais específicas (Ent7, Ent11). Na maioria dos relatos, estas questões bem 

específicas estavam relacionadas diretamente ao negócio (unidades de negócio ou operação). 

Por exemplo, necessidades de negociação com o poder público em função de um projeto 

específico, especialmente de investimentos em novas unidades “fabris” (Ent11, Ent18).  

 

O segundo efeito do longo prazo para conseguir resultados concretos é evidenciado pela 

constante narrativa de que o profissional de Relações Governamentais tem uma dificuldade de 

demostrar resultados, em função da natureza de longo prazo e do foco nos indicadores de 

tendência. “Então esse negócio de medir, é uma questão, ainda complicada” (Ent19). 

Entrevistados apontam esta dificuldade de “vender resultados” como significativa parte da 

luta por legitimidade que os profissionais de Relgov travam internamente nas empresas 

(Ent9). 

 

A prática do monitoramento é quase que uma prática de “livro-texto”. São realizados 

monitoramentos constantes e sistemáticos. Alguns relatos dão conta de monitoramentos 

semanais, quer por conta da metodologia aplicada (Ent1), quer por conta do ritmo imposto 
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pelas constantes viagens à Brasília41 (Ent31). Outros relatos apontam para monitoramentos 

trimestrais e ou semestrais (Ent1, Ent30) com objetivos de “ajustamento de planos”, e por fim 

monitoramentos anuais, que finalizam um ciclo de planejamento anual e iniciam o 

planejamento seguinte (Ent1, Ent3, Ent9, Ent11, Ent19, Ent20, Ent30). 

 

Através destas evidências, demonstra-se que o issues management parece funcionar como 

uma rotina central as capacidades políticas, ao apresentar de padrões de atividade repetitiva e 

coletiva (Ethiraj et al., 2005). Estes padrões de repetição São especialmente marcados por três 

etapas: o monitoramento periódico e com prazos bem marcados, a execução dos planos de 

ação, marcada pela “rotina” de viagens a Brasília, e por fim pela etapa de avaliação, que 

também tem prazos bem marcados. Seria possível argumentar que a fase de análise da issue 

pudesse ser menos características de uma rotina, em função da diversidade de decisões a 

serem tomadas. Entretanto é possível estabelecer paralelos entre esta rotina e as rotinas 

formadoras das capacidades de gestão de projetos (Ethiraj et al., 2005), que também tem 

partes em que as decisões são mais “variadas” em sua natureza.  

 

 

4.2.2 Recursos Políticos 

 

A discussão a seguir será focada nos recursos políticos usados, desenvolvidos e adquiridos 

pelos gestores de Relgov na configuração e montagem de suas capacidades políticas. A parte 

da descrição será baseada na tipologia de recursos políticos proposta por Dahan (2005b). 

Optou-se por também tratar da questão da estruturação dos recursos, ou seja na aquisição e 

acumulação destes (Sirmon et al., 2007) para facilitar a compreensão desta sessão.  

 

 

4.2.2.1 Recursos Políticos – Recursos Financeiros e Contribuições de Campanha 

 

A disponibilidade de recursos financeiros é marcada nos relatos, principalmente, pela 

influência que as legislações dos países de origem das MNE´s têm sobre o uso destes recursos 

financeiros. Como já demostrado na Tabela 3, as doações de campanha de empresas 

multinacionais são consideravelmente menores que a de empresas brasileiras (no caso da 

Tabela 3, “dez vezes menor”). 

                                                 
41 Note-se que pela segunda vez parece haver influência da questão espacial na configuração da rotina. 
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Respondentes, entretanto, mostram mais alívio do que pesar pelo fato de ter uma ferramenta a 

menos no “arsenal”. O fato de poder usar a legislação estrangeira, ou a as políticas internas da 

empresa para poder se distanciar do “problema” da doação foi citado (Ent2). O relato a seguir 

evidencia esta prática: 

 

E é muito claro para o político. Sempre deixo isso bem claro. Então: 

"deputado, eu trabalho numa empresa americana, com regras de compliance 

rigorosíssimas"......"onde meu emprego e minha reputação estão em risco. 

Então as regras são claras, eu vou te ajudar no que eu posso, o senhor me 

ajuda no que você pode", então, assim, desde o início é sempre muito claro 

(Ent22). 

 

Como “alternativa” à falta da ferramenta doações, podem existir, entretanto, substitutivos para 

a doação de campanha em termos de “benefícios”. Um dos relatos dá conta que podem ser 

doados Estudos de Viabilidade Técnico Econômicas (EVTE) para órgãos governamentais. 

Estes estudos são necessários para a progressão de processos que envolvem decisões que são 

issues para as firmas. A contrapartida seria evitar a necessidade de abertura de uma licitação 

para a execução do EVTE, acelerando o processo. Como relata o entrevistado:  

 

Pelo contrário, você está certo. No sentido do seguinte. O governo aceita que 

por exemplo, você faça doação do estudo de viabilidade técnico. Por que? 

Porque se ele for comprar, ele tem que passar pela lei 8666 e vai ser daqui há 

dez anos. Então ele já tem, isso é uma prática comum (Ent11). 

 

Outro relato descreve tipos de prestação de serviços que poderiam ser cobrados do governo, 

mas eventualmente são executados sem custo. Um exemplo é o serviço de monitoramento do 

vencimento de medicamentos nos diversos armazéns federais (Ent22). Estes “serviços”, não 

só podem representar uma alternativa para (a falta de) outros recursos financeiros, como 

também representam uma forma de aumento de recursos relacionais, que serão discutidos 

pouco mais a frente. 

 

Além das pressões de conformidade com a legislação dos países de origem, em pelo menos 

dois depoimentos, empresas que tinham políticas de doação de campanhas resolveram 
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interromper esta prática. Neste caso, os depoimentos parecem indicar que as questões de 

legitimidade local e recentes problemas com as doações foram levadas em conta na mudança 

destas políticas (Ent15, Ent17). 

 

4.2.2.2 Recursos Políticos – Recursos Humanos 

 

Intimamente ligada à questão da (falta de disponibilidade) de recursos financeiros está a 

questão da disponibilidade de outros recursos para o gestor de Relgov, especialmente no caso 

de recursos humanos. O número de profissionais trabalhando diretamente na área de Relgov 

nos dados capturados para esta pesquisa, variou entre 1 e 15 profissionais, com média de 4 

profissionais. Para este levantamento, foram usadas diversas fontes de dados. A primeira 

fonte, foi na forma de pergunta direta feita durante as entrevistas. A informação foi também 

triangulada com informações obtidas na através dos sites das empresas e outas fontes de 

informação sobre os profissionais de Relgov. 

 

Tabela 18 - Número de profissionais nas áreas responsáveis por Relgov 
Entrevistado  # Profissionais na área de 

Relgov 

Descrição das posições 

Ent1 3 profissionais Gerente sênior e dois gerentes Juniores 

Ent4 2 profissionais 2 Diretores 

Ent5 4 profissionais 1 Diretor, três gerentes 

Ent7 1 profissional 1 Gerente 

Ent8 1 profissional Responsável por Relações Governamentais 

Ent9 5 profissionais 1 Diretor, 2 Gerentes, 2 Analistas 

Ent10 3 profissionais 1 Gerente, 2 Analistas 

Ent11 2 profissionais 1 Diretor, 1 Analista 

Ent15 15 profissionais Nd 

Ent16 1 profissional 1 Diretor 

Ent18 10 profissionais  Diretor, gerente, 2 profissionais em Brasília, 6 

pessoas alocados em fábricas 

Ent19 3 profissionais Diretor e Gerente 

Ent20 3 profissionais Diretor, gerente e analista 

Ent21 4 profissionais Gerente, 2 analistas e 1 estagiário 

Ent22 2 profissionais 1 Diretor, 1 Gerente 

Ent25 2 profissionais 1 Gerente, 1 analista 

Ent26 3 profissionais 1 VP América Latina, 1 Diretor Brasil, 1 Gerente 

Ent28 2 profissionais 1 Diretor e 1 Gerente 

Ent29 2 profissionais 1 Diretor e 1 Gerente 

Ent30 2 profissionais 1 Diretor e 1 Gerente 

Evt4Dep2 4 profissionais 1 Gerente e 3 analistas 

Média 4 profissionais  

Fonte: Análise do autor com base nos dados da pesquisa e triangulação com informações de 

sites empresariais ligados à Relgov e negócios. Nd=Não disponível 
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Nesta amostra, a média de profissionais dedicados a Relgov foi de quatro colaboradores “full-

time”. Como comparação e triangulação, a pesquisa já citada anteriormente (realizada em 

2013 por profissionais da Oxiteno [Evt4Dep3]), encontrou uma média de 5 colaboradores por 

empresa42. Outra medida de relação entre os tamanhos das áreas de Relgov das multinacionais 

do Brasil em comparação com as matrizes no exterior foi dada no depoimento de um CEO de 

multinacional operando no Brasil. Ao descrever as diferenças entre Relgov feito no Brasil e 

nos EUA citou: 

 

No Brasil, eu tenho três pessoas, inclusive está aqui na sala o nosso Relgov 

[Nome], três pessoas para fazer lobby. Em um prédio em Washington, a 

empresa tem mais de trezentas. Trezentas em um prédio só, só fazendo 

lobbying (Evt6Dep1) 43. 

 

Considerando o número de issues que estas áreas de Relgov têm de mapear e acompanhar, 

somado à complexidade das escolhas em termos de táticas e adicionado as necessidades de 

deslocamento para contato com agentes governamentais, alguns entrevistados classificaram o 

tamanho das áreas de Relgov como “enxuto” (Ent12). Na checagem das possíveis causas 

desta dimensão das áreas nas subsidiárias de MNE´s operando no Brasil, três foram 

oferecidas: i) falta de entendimento e awareness da importância de Relgov para a estratégia 

das empresas, ii) a dificuldade em mostrar resultados de curto prazo e conseguir contrapartida 

em disponibilidade de recursos (que se coaduna com a questão dos prazos para mostrar 

resultado, citados na sessão de issues management), iii) que áreas de suporte em MNE´s são 

naturalmente enxutas (Ent9, Ent11, Ent12, Ent22). 

 

Em termos de configuração de capacidades políticas, um reflexo de áreas enxutas nas 

subsidiárias parece ser a “terceirização de atividades”. Uma das maneiras é contratação de 

consultorias de Relgov para auxiliar em algumas etapas do processo de issues management. 

Os dados coletados apresentam evidência de utilização de consultorias principalmente para 

auxílio nas etapas de monitoramento e análise da gestão de issues (Ent1, Ent14, Ent15, Ent21, 

Ent22, Ent29). Algumas destas relações são de longa data, mais de 15 anos de relação entre a 

subsidiária e a consultoria contratada (Ent22). A segunda forma de “compensar” as áreas com 

poucos colaboradores é a utilização das associações de classe, especialmente nas fases de 

                                                 
42 Não obstante, a pesquisa Oxiteno foi realizada tanto com empresas locais como com empresas multinacionais. 
43 Não fica claro se as trezentas pessoas são funcionários internos ou se o número inclui consultores de Relgov 

contratados. Não foi possível checar este número em outras fontes. Entretanto, esta empresa figura entre as 10 

empresas mais ativas em CPA, segundo dados do ONG de monitoramento de atividades políticas, 

Opensecrets.org (https://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=s&showYear=a) 
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monitoramento da legislação, mas também nas fases de implementação do plano de ação 

(diversos respondentes). Novamente, a pesquisa da Oxiteno de 2013 pode ajudar a triangular 

o uso das associações: na pesquisa com sessenta e cinco respondentes, o número médio de 

associações das quais cada empresa faz parte foi de quatorze (Evt4Dep3).  

 

A mudança do perfil do profissional de Relgov, do “modelo” Portaborse para o perfil mais 

técnico (ver também sessão expertise a seguir) também coloca um desafio para o gestor das 

capacidades políticas em termos da contratação e formação de quadros. Cerca de 80% dos 

profissionais não começaram na função de Relgov (Pesquisa Oxiteno). Concomitantemente, 

parecia existir uma demanda “aquecida” por profissionais para a área, evidenciada por três 

fontes. A primeira, pelo número de vagas disponíveis para cargos na área. Fontes de vagas 

como o LinkedIn durante o ano de 2016, mostraram vagas disponíveis em diversas empresas 

multinacionais: Amazon.com, Airbnb, Bridgestone, Cargill, Danone, Facebook, Ford, 

Honeywell, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Mondelez, Novo Nordisk, Procter & 

Gamble, Uber, Visa4445. Adicionalmente, a revista  Exame cita estudo da Michael Page que 

aponta Relgov como uma das “Profissões do futuro” (Connors, 2012). A segunda fonte, como 

uma resposta a necessidade de prover esta demanda de um novo perfil, é a criação de diversos 

cursos de preparação e formação de profissionais de relações governamentais a partir de 2014. 

Entre eles, um curso de curta duração oferecido pelo Insper, São Paulo, um MBA de 360 

horas oferecido pela FGV Management nas cidades de São Paulo e Brasília, uma 

especialização na graduação em Relações Internacionais na ESPM, além de cursos diversos46. 

A terceira fonte de evidência para os reflexos da formação de quadros é a contratação de 

pessoal com experiência anterior. De certa maneira contrastando com o “novo perfil” de 

profissional, experiência do profissional de Relgov ainda é valorizada. Um dos entrevistados 

afirma que é uma das poucas profissões com sobrevida depois dos sessenta anos (Ent8). Outro 

entrevistado expressou a valorização da experiência da seguinte maneira: 

 
Cabelo branco. Para que você possa transitar com uma certa carga de 

respeitabilidade dentro do poder público, né? Você pode ser um jovem 

brilhante, mas um Secretário Executivo, geralmente, de qualquer Ministério, 

ele tem uma carreira já dentro do poder público que possivelmente ele vai ser 

uma pessoa também de cabelo branco (Ent11). 

                                                 
44 Coleta em sites de emprego, sites das empresas e comunidades de relações governamentais em sites de rede 

sociais  
45 Para efeitos de comparação, Hirata (2015) cita que as duas maiores associações de profissionais de Relgov tem 

juntas, 400 membros. 
46 Ver Anexo 6 para links dos cursos de formação em relações governamentais. 
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As evidências coletadas mostram uma tendência, pelo menos nesta amostra, de aquisição de 

experiência anterior. Esta “aquisição” parece focada em experiências em governo, 

consultorias de Relgov e Associações de classe. Em nossa amostra de entrevistados e 

depoentes, 28% tinham alguma passagem por Associações de Classe, 22% por Consultorias e 

16% pelo Governo e suas entidades. No total, cerca de 50% dos entrevistados têm experiência 

em relações governamentais e defesas de interesse em organizações que não são empresas. 

Embora existam artigos evidenciando a questão da troca de posições dos profissionais de 

Relgov e posições de governo (Che, 1995; Hillman, Zardkoohi, & Bierman, 1999), existe, 

pelo menos na amostra desta pesquisa, significativa evidência de “contratação” de 

competências vindas também de Associações e Consultorias. Parece, portanto, haver um 

misto de atividade de aquisição (contratações externas) e acumulação (via treinamentos) deste 

recurso.  

 

 

4.2.2.3 Recursos Políticos – Recursos Organizacionais 

 

Em termos de recursos organizacionais [i.e., estrutura, processos de coordenação (Felin, Foss, 

Heimeriks, & Madsen, 2012)], pode-se destacar tendência de convergência para uma estrutura 

organizacional “ótima”. Esta estrutura incorpora em uma mesma diretoria (cujo nome gira em 

torno do termo Diretoria de Relações Institucionais ou de Assuntos Corporativos ou de Public 

Affairs), as seguintes funções: Relações Governamentais, Comunicação Institucional e 

Responsabilidade Social Corporativa. Aproximadamente quarenta e cinco por cento da 

amostra utiliza a aglutinação de pelo menos uma destas áreas. A lógica desta estrutura parece 

ter duas origens. A primeira, é a lógica de que os assuntos que envolvem “outros 

stakeholders” (sociedade, governo, etc.) sejam unidas em busca de sinergias operacionais. Em 

grandes projetos de implementação, tais como projetos de mineração ou hidrelétricas, os 

assuntos relativos à Governo (área de Relgov) e relativos aos relacionamentos com a 

sociedade (área de Responsabilidade Social Corporativa) terão sinergias operacionais em 

termos de investimento, deslocamento, mecanismos de coordenação e outros (Ent18Inc1, 

Evt4Dep3). Como coloca um dos respondentes ao justificar estas sinergias: 
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Entrevistado – É, seria hoje o mais efetivo, na mesma área public affairs, 

government affairs, comunicação interna e externa, comunicação corporativa. 

Entrevistador – Isso por causa da sinergia entre as áreas, é isso? 

Entrevistado – Exatamente, porque aí você tem uma lógica implementada por 

essas áreas todas (Ent26Inc1). 

 

Tabela 19 - Evidência de aglutinação de “funções de não-mercado” correlatas nas 

estruturas organizacionais  

Incidente MNE? Funções sob a Diretoria Corporativa de “Public Affairs” 

Relgov Comunicação 

Institucional 

CSR 

Ent1Inc1 SIM Relgov organizada dentro da UN com mais issues políticas 

Ent4Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent5Inc1 SIM SIM SIM NÃO 

Ent7Inc1 SIM SIM SIM NÃO 

Ent8Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent9Inc1 SIM Relgov organizada dentro de área Jurídica. 

Ent9Inc2 SIM Área de Relgov reporta linha cheia para estrutura global de Relgov 

Ent10Inc3 SIM SIM SIM SIM 

Ent11Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent15Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent16Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent18Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent19Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent20Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent21Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent22Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent25Inc1 SIM Relgov organizada dentro da área com mais issues políticas. 

Ent26Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Ent28Inc1 SIM SIM SIM NÃO 

Ent29Inc1 SIM SIM SIM SIM 

Ent30Inc1 SIM Área de Relgov reporta linha cheia para a área mundial de Relgov 

Ent31Inc1 SIM SIM NÃO NÃO 

Evt4Dep2 SIM Área de Relgov reporta linha cheia para estrutura global de Relgov 

Evt4Dep4 NÃO SIM SIM SIM 

Fonte: Entrevistas e triangulação com notícias, sites com informações profissionais e de 

Relgov. 

Nota: Hacurados os casos de integração de Relgov com Comunicação Institucional e 

Responsabilidade Corporativa.  
 

 

Uma segunda justificativa para a lógica é também de sinergia, mas sinergia da narrativa. 

Além das sinergias operacionais, é importante, segundo os entrevistados, a unificação da 

narrativa utilizada frente a sociedade. Com a comunicação sendo dirigida para vários 
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stakeholders diferentes, é necessário equacionar os riscos de ter posicionamentos que não 

sejam alinhados. Isso explica a lógica da incorporação da Comunicação Institucional (no 

sentido de comunicação não mercadológica) neste tipo de diretoria (Ent17Inc2, Ent19Inc1, 

Evt4Dep3, Evt4Dep4). É interessante notar que Baron (1995), um dos primeiros autores a 

incorporar elementos de Relgov na disciplina de Estratégia Empresarial (Shaffer, 1995), 

argumentava justamente para a integração das estratégias de mercado (voltadas ao mercado 

competitivo) e não-mercado. Aparentemente a estrutura organizacional destas MNE´s, pelo 

menos organiza alguns aspectos “não-mercado” sob uma mesma área organizacional. Vale 

notar também que, pelo menos em um caso, uma grande empresa nacional (Evt4Dep4) adotou 

este desenho funções (Tabela 19). 

 

Surgem também, nas exceções a esta aglutinação de funções, dois padrões interessantes. Um 

dos padrões é a organização em que a área de Relgov reporta diretamente (“linha cheia”) para 

a área mundial de Relgov (Ent9Inc2, Ent30Inc1, Evt4Dep2). Como veremos na análise dos 

mecanismos de coordenação que virá a seguir, tamanha coordenação entre subsidiária e 

matriz, entretanto, é rara. Um segundo padrão é de organizar a área de Relgov dentro de área 

funcionais muito demandantes de “serviços” de Relgov (Ent1Inc1, Ent25Inc1).  

 

O segundo aspecto dos recursos organizacionais diz respeito aos mecanismos de coordenação 

entre a área de Relgov, as diversas áreas da companhia, parceiros externos e as matrizes das 

MNE´s. Grande parte da coordenação entre a área de Relgov e os stakeholders internos e 

externos é feita à luz do processo de issues management. Como anteriormente descrito, os 

profissionais de Relgov usam principalmente o mecanismo de reuniões, onde são feitas 

revisões periódicas envolvendo os participantes da área, a área de Relgov e as áreas de 

negócio demandantes das ações (Ent1, Ent19, Ent30), bem como reuniões periódicas entre as 

áreas de Relgov e as Associações de Classe (Ent24Inc1) para os mesmos fins. 

 

A evidência de mecanismos de coordenação entre subsidiárias e matriz, mostrou variação no 

estilo e intensidade. Grosso modo, as evidências coletadas sugerem que na média, a 

coordenação é “solta” entre matrizes e subsidiárias. Como já descrito, entrevistados reportam 

que recebem grandes guidelines das matrizes, com alguma orientação sobre priorização das 

issues a serem focadas. A decisão de como priorizar este guidelines alinhando com as 

demandas locais, bem como na escolha das táticas a serem utilizadas, pelo menos na amostra 

aqui apresentada, recai principalmente sobre o gerente local de Relgov. Esta relação pode ser 
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caracteriza por um controle fraco das ações da subsidiária. Apenas dois casos reportaram um 

controle rígido sobre as ações do dia a dia da área de Relgov da Subsidiária (Ent9Inc1, 

Ent30Inc1). Alguns casos se caracterizaram mais por um controle adhoc (em momentos de 

crise, por exemplo) do que por mecanismos formais de controle (Ent2, Ent16, Ent21, Ent29). 

Em alguns casos os entrevistados informam que a não existe uma área de Relações 

Governamentais “mundial” (Ent6Inc1, Ent11Inc1, Ent29Inc1), ficando o reporte unicamente 

com o CEO local. Este controle também é “fraco” em termos de como a subsidiária vai 

construir as suas capacidades políticas. Dois relatos ajudam a exemplificar o tipo de controle 

sobre as ações da subsidiária. Em um dos relatos, o entrevistado descreve como, 

acompanhado pelo seu reporte direto da matriz, ele desempenhou sua rotina diária no 

Congresso Brasileiro. Ao final da visita, teria ouvido que “realmente era melhor deixar todas 

as decisões com vocês do Brasil”, devido as diferenças em termos de táticas, recepção e 

relacionamento entre os profissionais de Relgov e oficiais de governo brasileiros (Ent8Inc3). 

O outro relato reforça a ideia da decisão local em termos da construção das capacidades 

políticas: 

 

Esse VP global, ele confiava extremamente no trabalho [...], e quando ele 

vinha para cá, ele tinha algumas reuniões com a gente, ele falava assim, “olha, 

eu não vou ensinar vocês a fazer relações governamentais no Brasil. Porque 

isso quem conhece do Brasil, são vocês. (Ent5Inc1). 

 

Por outro lado, como anteriormente comentado, as questões de compliance e políticas 

corporativas, fornecem certas fronteiras a atuação do Relgov local e são, sem dúvida, um 

mecanismo, talvez menos de coordenação, e mais de controle. É importante informar que as 

questões de compliance, são em geral inibidoras e não de sugestão. Ou seja, as políticas e 

compliance informam o que não deve ser feito, em linhas gerais, em oposição a mostrar 

efetivamente os caminhos para o Relgov (Ent8, Ent31). Entrevistados e depoentes reforçaram 

que as políticas de compliance podem não ser, efetivamente, um bom mecanismo de 

coordenação, ao lembrar que empresas como Petrobras e Odebrecht, recentemente envolvidas 

em escândalos, tinham medidas de compliance consideradas padrão pelo mercado (Ent2, 

Evt5Dep6). 

 

Em termos comparativos, 95% dos entrevistados tinham políticas como mecanismos de 

coordenação. O recebimento de guidelines e o reporte das ações periódico para a matriz foi 

observado em apenas 60% dos casos. O compartilhamento de melhores práticas foi observado 
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em 35% da amostra, enquanto evidências apontam que as melhores práticas são o principal 

mecanismo de transferência de competências entre matriz e subsidiária (Rocha & Borini, 

2011)47. A influência direta da matriz nas decisões táticas foi observada em apenas 15% das 

empresas da amostra (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Evidências de mecanismos de coordenação matriz-subsidiária 

Entrevista 

Incidente 

Mecanismos de coordenação matriz-subsidiária 

Recebimento 

de guidelines 

Políticas / 

Compliance 

Reporte 

para matriz 

Compart. de 

melhores práticas 

Decisões 

táticas  

Ent1Inc1 Não Não Adhoc Não Local 

Ent4Inc1 Sim Sim Periódico Não Local 

Ent5Inc1 Nd Sim Periódico América Latina Local 

Ent6Inc1 Não Sim Não Não Local 

Ent7Inc1 Nd Sim Não Não Local 

Ent8Inc1 Não Sim Adhoc Não Local 

Ent9Inc1 Sim Sim Adhoc Não Local 

Ent9Inc2 Sim Sim Linha Cheia Global Local e Global 

Ent10Inc3 Não Sim Não Não Local 

Ent11Inc1 Não Sim Nd Não Local 

Ent15Inc1 Sim Sim Periódico Nd Local 

Ent16Inc1 Sim Sim Periódico Não Local 

Ent18Inc1 Sim Sim Periódico Não Local 

Ent19Inc1 Sim Sim Nd Nd Local 

Ent20Inc1 Não Sim Periódico Global Local 

Ent21Inc1 Não Sim Não Não Local 

Ent22Inc1 Sim Sim Periódico Global Local 

Ent25Inc1 Não Não Não Não Local 

Ent26Inc1 Sim Sim Periódico América Latina Local e Global 

Ent28Inc1 Sim Sim Periódico América Latina Local 

Ent29Inc1 Não Nd Adhoc Não Local 

Ent30Inc1 Sim Sim Linha Cheia Global Local e Global 

Ent31Inc1 Sim Sim Adhoc Não Local 

Evt4Dep2 Nd Sim Linha Cheia Nd Nd 

Frequência 12/20(60%) 21/22(95%) 12/21(60%) 7/21(35%) 3/22(15%) 

 

Fonte: Análise do autor com base em entrevistas, depoimentos, material secundários 

fornecido pelas empresas, além de pesquisa nos sites das empresas. 

Nota: Nd = não disponível 

 

                                                 
47 Outros mecanismos de transferencia de competencias citados em (Rocha & Borini, 2011) são expatriados, 

treinamentos e viagens de coordenação. Na evidências coletadas para esta pesquisa não foram encontrados 

incidentes dos dois primeiros, enquanto apenas em dois incidentes foram relatadas viagens de coordenação. 
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4.2.2.4 Recursos Políticos – Expertise 

 

Dahan (2005) cita vários tipos de expertise que devem ser considerados recursos políticos: 

técnicos, econômicos, social, ecológicos, legais e políticos, muito embora sem definir 

precisamente a diferença entre estes tipos de “conhecimento”. Descreveremos a seguir os 

tipos de expertise que apareceram como os mais relevantes nos relatos e dados coletados na 

pesquisa. 

 

Expertise técnica e de negócios: O conhecimento técnico e de negócios sobre a área de 

atuação e produtos da empresa foi citado como uma necessidade em termos do bom 

desempenho do profissional de Relgov. Como cita um profissional entrevistado pelo Jornal 

Folha de São Paulo “Não é incomum que eles (políticos) mudem de ideia diante de 

argumentos técnicos" (Hirata, 2015). Estes aspectos técnicos e de negócios são, em geral, 

parcialmente fornecidos pelas áreas de negócio: 

 

Nosso Relgov tem de saber de energia eólica, tem de saber de energia elétrica, 

tem de saber de energia nuclear e ainda tem de saber de aspectos de outros 

mercados, para poder ter conversas que convençam os interlocutores. O 

Relgov não precisa ter isso pronto, nós fornecemos para ele depois que nós o 

contratamos. (Evt6Dep1). 

 

Esta necessidade de aprimoramento de conhecimento técnico e de negócios, parece advinda 

de duas tendências. A primeira, a evolução do Relgov profissional em contrapartida ao 

anteriormente citado “homem da pasta”, que precisava de menos conhecimentos, era mais um 

“mensageiro, um abridor de portas”. Os dois depoimentos seguintes corroboram esta 

afirmação: 

 

Na parte técnica também, só que na parte técnica nós somos então... dentro do 

meu trabalho eu era mensageira, levava mensagem. Só que quem me passava 

todo embasamento era departamento de área médica, área clínica, estudos, 

economia da saúde, e tudo mais, tem todo embasado para você levar o 

conhecimento, né? (Ent5Inc1). 

 

Chegou em Brasília e me deparo [...] uma pessoa responsável e tal, bom 

sujeito, um cara que tinha bons relacionamentos em Brasília, era amigo das 

pessoas [...] Ele ia lá e marcava uma audiência e ia junto com o deputado X e 

tal, e depois convidava... ficava mantendo contato, fazia follow-up, essas 

coisas todas. Mas não sabia o que os caras (diretores da empresa e políticos) 

iam conversar lá dentro. (Ent20Inc2). 
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A segunda, pela melhoria técnica dos próprios quadros de segundo e terceiro escalões do 

governo federal. Um profissional com longa experiência coloca como os técnicos agora tem 

diversas pós-graduações e doutorados nas suas áreas específicas, conhecimentos de línguas 

estrangeiras, evidenciando que a “conversa” subiu de nível técnico nos últimos anos (Ent3). 

 

Expertise econômica: A necessidade e uso da expertise econômica é evidenciada por dois 

fatores. O primeiro, o uso constante de estudos e white papers para apresentação de dados 

econômicos e convencimento de políticos e técnicos sobre os méritos de uma proposta. A 

mesma reportagem da Folha em 2015 apresenta evidência de uso de estudos técnicos para o 

convencimento de políticos (Hirata, 2015). Outro exemplo é o depoimento a seguir:  

 

Você influencia através de um artigo algum estudo então a [Empresa] ela 

produz um estudo realmente, um estudo de número de viajantes, número de 

visitantes, tem um “stakeholder” muito próximo do Ministério do Turismo e 

quanto mais o governo souber desses benefícios (melhor). (Ent16Inc2).  

 

Outra evidência da construção de expertise econômica (e também de utilização de recursos 

organizacionais) é a existência, nas empresas farmacêuticas, de uma área de suporte (chamada 

de fármaco-economia) para cálculo e demonstração dos benefícios econômicos da adoção de 

medicamentos (Ent5Inc1, Ent9Inc1, Ent19, Ent22, Ent26, Ent27, Ent28, Ent31). A utilização 

deste tipo de estrutura será mais detalhada na sessão seguinte, focada nas capacidades de 

empresas com representativas vendas para o governo. 

 

Expertise política: o entendimento da tramitação das matérias, de como funcionam as 

decisões dos entes governamentais, dos rituais e costumes dos atores políticos foram aspectos 

citados como importantes componentes das capacidades políticas. Por exemplo, o 

entrevistado 1 foi bem específico na necessidade de entender a tramitação das matérias nas 

comissões do senado e na câmera: 

 

Os projetos que vão ser votados nas comissões permanentes temáticas da 

Câmara ou do Senado. A reunião do comitê interministerial do não sei o quê. 

Olhando sempre as estruturas de governo. Executivo, Legislativo e essas 

estruturadas abaixo dos poderes. Algo um pouco de sociedade civil, 

principalmente sobre aqueles eventos mais importantes, que as entidades de 

classe setoriais organizam. Isso também entra no radar. Então, começamos 

com a agenda semanal. E eu recebo essa agenda semanal de uma maneira 

muito crua, não é? E, naturalmente, alguns desses eventos, por estar atuando e 

ter propriedade nos assuntos, as consultorias não pegam. (Ent1). 
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Outro exemplo interessante é o da adequação de levar certos personagens em determinados 

encontros. Uma das entrevistadas citou uma crise com o Governo Federal a ser contornada, e 

o resultado da decisão de o (recém-chegado ao país) presidente da multinacional comandar a 

reunião com o governo. A decisão virou motivo de ironia: 

 

Estávamos com um presidente novo, argentino... não sei, não sei, da América 

Latina, que não falava português. Estava no Brasil há dois meses e manda o 

cara para Brasília numa reunião com o [Ministro] [...]. Não, o [Ministro] até 

hoje [...] o que a [Empresa] está fazendo? Tanto é que o [Ministro], ele cita 

isso [...] esse mico, foi um erro estratégico da companhia, gigantesco. Porque 

ele falou: "meu, eles têm um gringo para falar com o governo" [...] que odiava 

o americano, já estava (em crise) e manda um gringo falar com [o Governo] 

em espanhol. E zero... não conhecia nada do Brasil, não conhecia nem o 

Governo, [...] e o cara não era de “policy”. (Ent22Inc1)48. 

 

Expertise em comunicação: Um tipo de expertise que foi comumente citada durante as 

entrevistas, mas que não faz parte do rol proposto por Dahan (2005a) é a expertise em 

comunicação. A necessidade de ser persuasivo em seus pleitos e a necessidade de desenvolver 

uma narrativa consistente, que inclua também as outras formas de comunicação da empresa 

com o mundo exterior, foi sugerida por um número de entrevistados (Ent2, Ent3, Ent7, 

Ent11). Com exemplifica o entrevistado 3: 

 

Você desenvolver uma narrativa, narrativa é primordial, nós estamos dentro da 

casa ainda, narrativa é o segundo passo. Para você entender as prioridades do 

negócio que tem a ver com o Governo, no segundo passo você desenvolve 

uma narrativa para que todas as pessoas envolvidas ali como eu falei mais que 

o presidente tenha a mesma posição. (Ent3). 

 

A necessidade da capacidade de persuasão e narrativa é influenciada principalmente por dois 

fatores implícitos na atividade de relações governamentais. O primeiro, é que os encontros 

com os entes do governo são curtos, e concorrem com outra série de pleitos que serão feitos 

no mesmo dia (Ent22). Segundo, apesar de uma melhor preparação dos corpos técnicos no 

governo, ainda existe uma dispersão grande em termos de conhecimento técnico nos 

tomadores de decisão. Um respondente exemplifica a importância da comunicação, falando de 

um caso hipotético: 

 

 

                                                 
48 Foi possível confirmar a crise descrita através dos reportes da imprensa. A fonte na mídia usada para 

triangulação permanecerá sigilosa para efeitos de proteção do entrevistado. 
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Habilidade de comunicação [...] é muito importante. Imagina que o Relgov 

tem um encontro de meia hora com o [deputado49] para explicar detalhes 

técnicos de uma usina nuclear, e que o Deputado é o chefe da comissão que 

vai decidir. Perceberam o tamanho do desafio? Trinta minutos para explicar 

energia nuclear para o Tiririca. (Evt6Dep1). 

 

 

4.2.2.5 Recursos Políticos – Base de suporte 

 

A utilização de base de suporte como alavanca de influência e legitimidade (Dahan, 2005b) de 

pleitos foi modestamente descrita nas entrevistas. Galan (2012) sugere que este tipo de ação 

não é muito utilizado pelas empresas no Brasil. O pesquisador Pablo Cesário50 sugere que 

medo de exposição em um ambiente “anti-empresas” pode ser um dos fatores explanadores 

para a esta pouca utilização. 

 

Uma das formas de utilização da base de suporte que aparece nas evidências desta pesquisa é 

clássica na literatura: a pressão sobre representantes das regiões onde empresas tem grande 

base instalada e/ou oferecem grande quantidade de empregos (Evt6Dep1). Outra evidência de 

construção de suporte é a da montagem de novas associações51 de classe, como remédio para 

a suposta inoperância das associações. Em pelo menos quatro ocasiões foi descrito este 

mesmo processo: a associação presente não atende, mantamos a nossa própria associação 

(Ent2, Ent3Inc2, EntInc1 10, Ent30Inc1). Isso pode ser uma indicação (da falta de qualidade) 

do trabalho associativo do Brasil, em consonância com a proposição de Schneider (2010). 

Schneider (2010) argumenta que associações criadas com estímulo governamental são, em 

geral, fragmentadas e mais “fracas”. Este é o caso de uma grande parte da associação 

empresarial no Brasil, focada principalmente em sindicatos patronais, de representação 

focada, municipal ou regional. Existem cerca de 5 mil sindicatos patronais no Brasil 

(Almeida, 2013). Frente a opção de representação com “sub-desempenho”, os gestores de 

Relgov tem o incentivo a recombinar seus recursos e formar uma nova associação. Como 

ilustração deste ponto, segue o depoimento de um entrevistado que montou uma associação: 

 

                                                 
49 O respondente usou o exemplo de um Deputado que em geral é associado à “falta de preparo”. 
50 Conforme apresentado na Conferência Aberje de Relações Governamentais em 2015 (WIP) (Evt5Dep3) 
51 Tecnicamente, Hillman e Hitt (1999) não consideram o associativismo uma tática per se. Dahan (2005) 

trabalha com um conceito mais elástico de recurso de suporte de stakeholders e as associações parecem se 

encaixar nesta definição. Portanto, para este trabalho, consideraremos as associações como um recurso. O 

Associativismo pode trazer: recursos humanos, físicos e financeiros e pode contribuir para as capacidades de 

baixa ordem: legitimidade e acesso. 
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E eu comecei a me sentir tolhido ali porque existem algumas brigas e são 

grandes e muitas brigas na área de relações governamentais que a única 

estratégia possível é brigar de turma e brigar de turma significa associação de 

classe ou grupo seja o que for, mas não dá para ir sozinho. Principalmente em 

uma empresa estrangeira [...]. E aí eu não tinha os recursos suficientes porque 

primeiro tinha que convencer a associação [...], a pauta era majoritariamente a 

mesma relacionada com hardware, pauta essa que existe até hoje, foi preciso 

criar do zero uma nova associação. E aí primeiro eu identifiquei as pessoas 

que faziam Relgov em outras empresas [...] começou um embrião (Ent3). 

 

De maneira paradoxal em relação as pequenas áreas internas das empresas, a oferta destes 

serviços através das consultorias e associações parece insipiente. De um lado, temos poucas e 

pequenas consultorias especializadas (ver detalhes do Apêndice 7). Por outro lado, as 

associações são fragmentadas e tem desempenho aquém do desejado (Mancuso, 2004; 

Schneider, 2010) 

 

Um ponto interessante levanto em campo foi a possível tendência de que a utilização de base 

de suporte ganhe momento, agora que as ferramentas de petição, compartilhamento de vídeos 

e organização estão bem desenvolvidas através da internet. Vários entrevistados lembraram 

que as manifestações de protesto que começaram no país em 2013 e continuam até a data 

desta escrita, envolvem novas formas de organização e de pressão sobre os políticos 

brasileiros (Ent2, Ent26). Um dos entrevistados, por exemplo, posicionou sua consultoria de 

Relgov em termos de advocacy, i.e., utilização de base de suporte para pleitos que tem uma 

causa clara e que traz benefícios para a sociedade (Ent17). Outro entrevistado, mostrou 

preocupação com a falta de capacitações existentes hoje, por parte das empresas, para este 

tipo de ação (Ent26). 

 

 

4.2.2.6 Recursos Políticos – Recursos Relacionais 

 

Em conformidade com proposições anteriores (Rajwani & Liedong, 2015), as evidências 

coletadas apontam para ampla utilização de recursos relacionais para a construção e utilização 

das capacidades políticas. Um dos entrevistados, por exemplo, citou textualmente a existência 

de “ativos relacionais”, e de como o profissional de Relgov deve utilizá-los com “parcimônia” 

(Ent20Inc1). 
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Segundo a narrativa utilizada por vários dos respondentes, as especificidades do modelo 

político brasileiro, a mudança do perfil do profissional de Relgov, bem como a melhoria 

técnica dos quadros do governo, levou a utilização de mecanismos de relacionamento mais 

“sofisticados” por parte dos profissionais de Relgov. Um dos depoentes assim descreve as 

nuances locais: 

 

[A MNE escolheu uma tática]. Então eu falei, "olha, a gente acha que está 

equivocado", nós falamos, "pô, não é assim", não é aquele lock-in, estratégia 

lock-in, você faz o governo assinar aquele acordo internacional e você, 

"pronto, bloqueei", não funciona assim no Brasil. O Brasil, o seu jogo é por 

dentro, o jogo é outra coisa. (Evt2Dep1). 

 

Naturalmente, recursos relacionais tem a tendência de ser construídos e acumulados, ao invés 

de adquiridos. Segue uma breve descrição destes mecanismos de acumulação de recursos 

relacionais citados na coleta de dados: 

 

a) Sobre a acumulação de recursos relacionais (Sirmon et al., 2007): houve vários relatos 

sobre a importância do cultivo de recursos relacionais com vistas ao longo prazo 

(Ent14, Ent20, Ent22). A lógica para a acumulação dos recursos é dupla: em primeiro 

lugar, a natureza da ocupação pública faz com que as pessoas se encontrem várias 

vezes ao longo das trajetórias profissionais (Ent6). Em segundo lugar, existe a lógica 

de que na maioria das vezes, os agentes públicos preponderantemente recebem 

requisições nos seus encontros ao longo do dia. Assim, contatos com os agentes 

públicos com objetivo de construção do relacionamento e contribuição (de 

informações, análises, opiniões), e não apenas a utilização destes recursos relacionais 

(pedir), são muito bem-vindas por parte dos agentes públicos (Ent11, Ent22). Um bom 

exemplo é o depoimento a seguir: 

 

É, mas assim, da última vez que mudou eu lembro que eu estava em uma 

conversa aqui com o CEO global e ele falou: “Quem você acha que vai ser o 

ministro da educação e o que vai dar? ” Eu falei “Olha, eu não sei quem vai 

ser, eu posso só te garantir que a gente conhece quem vai ser nomeado. 

(Ent29). 

 

b) Mecanismos de acumulação de recursos relacionais: Houve inúmeros reportes dos 

mecanismos utilizados pelos profissionais de Relgov sobre a forma de fazer a 

acumulação deste tipo de recurso. Segue aqui um pequeno resumo de algumas das 

mais citadas 
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a. Repetição de interações sem “levar demandas” para os agentes públicos, 

conforme descrito acima (Ent11, Ent22) 

 
Você tem que ser relevante para o trabalho dele (agente político) os problemas 

dele. Se você só for pedir...[não vai durar muito o relacionamento entre as 

duas partes] (Ent11). 

 

b. Oferecimento de informações de difícil acesso (especialmente resultados de 

políticas públicas implementadas em outros países): Os gestores de Relgov 

relatam a importância deste tipo de informação para a tomada de decisão, e a 

vantagem que as multinacionais têm em conseguir esta informação, usando sua 

estrutura (Ent10, Ent22). Outra forma de operacionalização deste tipo de 

informação é o pagamento de passagens para congressos que discutem 

determinada política, ou ainda, acesso aos centros de pesquisa da MNE´s 

(próprios ou em parcerias com universidades), que tem informações relevantes 

para a política pública ou decisão (Ent10). 

 

Porque eles não têm recursos para ir, se tem um evento internacional, quem 

vai? É o ministro, secretário executivo, no máximo um diretor. Eles que 

seriam as pessoas que deveriam ir, não vão. Então começa essa alimentação aí. 

Então, quer dizer, o cara só fica pela internet, ou vê um vídeo no YOUTUBE, 

ou quando não é uma empresa, traz os dados traduzidos também, o que eles 

adoram. (Ent10). 

 

c. Sugestão de boas pautas políticas que possam ser encampadas pelos políticos: 

Os políticos também necessitam de projetos político, e o auxílio em encontrar 

causas e depois pautar estas causas (por exemplo, com informações como no 

exemplo acima) é valorizado pelos políticos (Ent8, Ent22). Por exemplo, um 

Relgov relata como dissuadiu um parlamentar de apresentar um projeto que, 

politicamente estaria enfraquecido naquele momento: 

 

Ela não tinha percebido isso. Ela estava já pronta para relatar, "não, vou pôr na 

pauta, o líder me cobrou", eu falei: "deputada, presta atenção, com tudo isso 

que está acontecendo, [...] e você vai lá defender [...]?", aí caiu a ficha. [...]. 

Assim, isso é legal. Porque fica um relacionamento, uma memória. E ela não 

tinha percebido isso. Então, assim, é legal porque quando ela me vê, é aquela 

confiança no relacionamento. (Ent22Inc1). 
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d. Facilitação de tarefas “administrativas” para os administradores 

governamentais: oferecimento de uma série de medidas que facilitam a jornada 

do administrador público. Entre os exemplos estão oferecimento de Estudos de 

Viabilidade para acelerar processos licitatórios (Ent11), a continuação de 

fornecimento de mercadorias e serviços mesmo com o fim do contrato de 

fornecimento com o governo (Ent31) e ajuda na administração de ativos ou 

serviços adquiridos pelo governo, mesmo que sem remuneração (i.e., aviso de 

vencimento de medicamentos comprados pelo governo) (Ent22). 

 

Direto eu me envolvo com isso, com a questão dos pagamentos do governo e 

contratos. O funcionário liga e fala que por um motivo ou outro a licitação não 

pode acontecer agora, mas por nossa história, não pode faltar o medicamento no 

posto (Ent31).  

 

A tabela a seguir organiza e sintetiza os mecanismos de acumulação de recursos relacionais 

por parte das MNE´s operando no Brasil, trazendo outros proof quotes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Tabela 21 - Mecanismos de criação e acumulação de recursos relacionais por parte das 

MNE´s 

Mecanismos Lógica apara a acumulação 

de recursos 

Proof quote / Evidência 

Repetição de 

encontros sem 

levar 

“demandas”. 

Acumulação de recursos 

relacionais. Demandas aos 

agentes públicos são 

consideradas usos destes 

recursos. Uso demasiado 

dos recursos acaba por 

esgotá-los. 

- Eu posso estabelecer, então, um conjunto de 

prioridades que me permitam escolher aonde 

gastar o meu networking, porque ele não é 

infinito e evidente que eu sempre serei 

desafiado a mantê-lo ativo para me ajudar e 

não gastando ele em coisas que não são tão 

fundamentais assim. (Ent20Inc1). 
 

- Em Relações Governamentais você tem que 

investir em relacionamento, inclusive, quando 

o cara está ruim. (Ent21). 
 

Oferecimento de 

informações, em 

especial, obtidas 

através da rede 

da MNE. 

Lobbying é considerada, 

primordialmente, uma tática 

de fornecimento de 

informações (Hillman & 

Hitt, 1999). Uma das 

“vantagens” da MNE é fácil 

acesso a informações sobre 

outros países. 

-Você é um alimentador de informações. 

Então eu recebo isso tudo. Vai ter uma 

apresentação, o que você tem, qual o volume 

que vai escoar por Santos? Me dá meia hora... 

não sou eu que tenho isso... isso daqui pode 

divulgar? [...]. Eu diria que pelo volume de 

solicitações que a gente recebe, a nossa visão é 

uma visão que tem sido bem aceita. Você fala, 

“pô, mas vocês trabalham de graça”. Sim, vale 

a pena (Ent11). 
 

- Então nas empresas, internacionais, têm um 

fluxo muito grande de executivos, ou de 

parceiros, que estão vindo e que estão 

passando por aqui, [...] você pode tirar 

proveito disso. Então, assim, os parlamentares 

gostam disso. Eu falo assim, "Ah, eu tenho 

uma pessoa internacional, que está vindo ao 

Brasil. (Ent10). 
 

Ajuda na 

geração de 

pautas e 

posicionamentos 

dos políticos. 

Agentes políticos têm 

necessidade de geração de 

pautas e projetos que 

possam ser apresentados a 

sociedade. Assuntos muito 

complexos são melhor 

dominados por especialistas, 

tais como profissionais de 

Relgov (Sandoval, 2008). 

- Quem escreve os projetos de lei são os 

Relações Governamentais, e não os políticos. 

(Ent13). 
 

- Eu tenho um grupo [...]de WhatsApp. Eu 

comecei a ser muito acionado lá de Brasília 

para dar suporte em redação de projeto de lei, 

aquelas pessoas que são muito. Então, assim, 

eu comecei a ajudar muito assessor de 

gabinete em Brasília. (Ent21Inc1). 

“Auxílios” 

administrativos 

para os agentes 

públicos 

Facilitar tarefas 

administrativas dos agentes 

políticos. Uma maneira de 

aumentar a qualidade do 

relacionamento e aumentar 

barreiras de mudança (Liu, 

Guo, & Lee, 2011). 

-A gente sabe mais que o próprio governo, né? 

[...]. Oh, você tem medicamento vencendo, 

tem um monte para vencer, você já viu? Para 

onde vai? Quando você vai colocar? Porque às 

vezes eles se perdem nisso. (Ent22). 

Fonte: Análise do autor com base em entrevistas, depoimentos e materiais secundários. 
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4.2.2.7 Recursos Políticos – Imagem e reputação  

 

Dahan (2005) descreve dois recursos inter-relacionados: imagem e reputação. Imagem é 

definido como a forma como a organização é vista pela opinião pública em geral, o que pode 

ser definido de maneira aberta como a reputação com outros stakeholders que não são agentes 

políticos. De maneira complementar, reputação é definida por Dahan como a reputação para 

com os agentes e outros atores políticos. 

 

Exemplos de uso de recursos de imagem e de reputação foram comuns ao longo desta 

pesquisa. Em primeiro lugar, existe a preocupação com a contribuição das atividades de 

Relgov com relação a acumulação (ou detrimento) da imagem corporativa. Como coloca um 

pesquisador da área: 

 

Esse profissional tem responsabilidades na área de relações governamentais 

extremamente relevantes e que envolvem, precisamente, esses 03 aspectos 

centrais que é a construção e manutenção de uma reputação positiva, ligada, 

portanto, ao conceito de confiança, fortalecimento da representatividade do 

setor que atua e da própria entidade que representa. (Evt3Dep3). 

 

O papel da capacidade política na questão da imagem corporativa parece ser triplo. O 

primeiro papel, da manutenção da reputação corporativa geral, já conquistada pela empresa. O 

segundo, da confirmação e defesa desta imagem corporativa da empresa perante os diversos 

públicos. Por exemplo a atuação do profissional Relgov em casos de depoimentos ou 

comissões de inquérito é essencial para a manutenção da imagem corporativa (Ent6Inc1). O 

terceiro papel é o da alavancagem da imagem corporativa, de maneira a usar este ativo em 

benefício da capacidade política de uma empresa. Um exemplo claro deste último, ainda que 

usando um exemplo de uma multinacional brasileira e não uma MNE operando no Brasil, é o 

posicionamento da Embraer como a “empresa queridinha do Brasil”, que permitiu ao 

profissional de Relgov a alavancagem de diversos recursos políticos em favor dos pleitos 

particulares da empresa (Galan, 2012). A utilização da imagem pode ainda melhorar a 

capacidade de acesso aos tomadores de decisão. Corporações conhecidas e com boa reputação 

tem mais chances de serem recebidas por agentes políticos. Como colocou um respondente, se 

sou uma grande empresa, sou recebido e posso avançar para o pleito; se sou de uma start-up, 

tenho que usar tempo considerável daquele tempo para explicar a natureza da empresa (Ent2). 

Imagem pode melhor a legitimidade de participação em determinado pleito. Se uma empresa 
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tem reputação de ir numa posição contrária a uma discussão política, sua participação pode 

parecer ilegítima.  

   

Falando agora de reputação, parece existir bastante esforço, por parte dos profissionais de 

Relgov, em montar reputações específicas de forma a se “posicionar52” frente aos vários 

tomadores de decisão. Duas categorias de posicionamento surgiram. A primeira, mais voltada 

ao domínio de um assunto. É o posicionamento como alguém imprescindível para 

discussões de certo assunto ligado a determinadas políticas públicas. Um posicionamento 

técnico. No levantamento de dados apareceram posicionamentos por exemplo, como 

especialista em Portos (Ent8), ou ainda especialista em Educação (Ent29). 

 

Depois de tanto tempo na estrada, sempre que vai se falar em porto, eles me 

chamam. Me chamam quando ainda a ideia é embrionária, nem sabem se vai 

ter recurso ou se vamos fazer. Sou chamado para trocar ideias (Ent8) 

 

A outra categoria de posicionamento será chamada de comportamental, ou seja, baseadas no 

comportamento consistente desempenhado pelo Relgov e percebido pelo agente 

governamental. Uma destas formas de posicionamento do profissional que traz não somente 

requisições, mas também traz sugestões de soluções de problemas, ou mesmo pautas pelas 

quais os agentes públicos possam lutar, a chamada “agenda positiva”.  

 

Você tem um quadrante aqui, que a gente chama reputacional. O que é essa 

questão reputacional? E aí você vê como essas coisas acabam se integrando. O 

reputacional é o seguinte, você é visto pelos tomadores de decisão, pelos 

influenciadores, pelos burocratas e pela sociedade civil como um ator com 

agenda positiva. Você não é um cara que está lá para entrar e sair, você não 

está lá só para arrancar a qualquer custo um valor, você se vê como um ator 

social entre outros, legítimo, atrás de lucro, porém que topa fazer o jogo da 

discussão social. (Evt2Dep1). 

 

Finalmente, outro tipo de posicionamento é o posicionamento de “retidão” (Ent8, Ent11, 

Ent13). Embora pareça não diferenciador à primeira vista, diversos relatos dão conta que este 

posicionamento é possível na Brasília atual. E tem a vantagem de agregar outros agentes com 

a mesma agenda. Também é um posicionamento “natural” para das MNE´s, que podem 

buscar reforço na narrativa de restrições das leis anticorrupção e das medidas de compliance 

das multinacionais (Ent22, Ent31): 

 

                                                 
52 O que de certa maneira, faz mais uma amarração de CPA com a área de estratégia (Porter, 1980) 
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A ética é a honestidade, é a transparência, tudo isso é ética. São os princípios 

de bem cuidar, quer dizer, tudo isso é ética. E quando você caminha no lado 

dessa natureza, o teu engrandecimento do processo, o processo passa a ser 

relevante e você passa a ser tratado com a dignidade necessária. (Ent13). 

 

Um dos mecanismos de ganhar este tipo de reputação, é claro, é o pertencimento as 

Associações de classe. Associações de classe dão reputação e legitimidade (Caldeira, 2012). 

Assim, não surpreende o grande número de Associações das quais as MNE´s são parte, como 

discutido anteriormente. Assunto também já mencionado, um dos mecanismos mais comuns 

de gestão dos recursos políticos descritos foi a formação de novas associações de classe, quer 

queira de fundo transitório (Ent2, Ent3), quer queira de maneira mais perene, porém com foco 

mais específico (Ent14, Ent30). O uso das associações também foi citado como uma forma de 

mitigação dos aspectos negativos de CPA. Em caso de agenda “negativa”, vai à Associação. 

Não necessariamente, mas possivelmente, em caso de agenda positiva, vai via empresa 

(Ent4Inc1): 

 

A gente trabalha com as associações justamente para evitar desgaste de 

imagem, etc. E a gente sempre tenta manter uma imagem corporativa positiva 

em contato muito próximo com as principais autoridades. (Ent4). 

 

Uma discussão interessante é se estes recursos de reputação são de fato acumulados pelas 

empresas ou são acumulados pelo profissional de Relgov. Por exemplo, a descrição destes 

recursos de reputação, os respondentes usam frequentemente expressões como “porque eles (o 

governo) me chamam”, ao invés de “nos chamam”. O depoimento abaixo, parece indicar que 

a reputação é do profissional: 

 

Um profissional que mudou de empresa, mudou de opinião. Isso é complicado 

dentro de um ambiente onde a gente às vezes vai falar com o mesmo 

interlocutor e eu não posso ter mudado o chapéu, de repente, eu sou a favor de 

uma regulamentação profissional e amanhã eu não sou mais, porque o meu 

pagador não concorda. (Evt4Dep2) 

 

Um dado que reforça esta suspeita é a discussão sobre a especialização dos Relgov nos EUA. 

Naquele país, os Relgov são especializados por exemplo, por assunto ou por partido (Vidal, 

Draca, & Fons-Rosen, 2012). “Relgov é especializado, democrata só fala com democrata, não 

mistura” (Ent12). Entre os motivos citados na literatura para tamanha especialização, está a 

facilitação do revolving door, no caso dos especialistas em um setor (LaPira & Thomas III, 

2014). Outra explicação, levantada pelas evidências aqui apresentadas, pode estar relacionada 

a preservação dos recursos de reputação acumulados pelo profissional: 



122 

 

 
Diferente... por exemplo, se você olhar a comunicação nos Estados Unidos, 

você tem canais que claramente são republicanos, canais que claramente são 

democratas, assumidamente. Aqui no Brasil isso é mais [misturado]. (Ent14). 

 

A tabela a seguir apresenta um resumo das questões relacionadas aos recursos de imagem e 

reputação, acrescidas de novas proof quotes. 

 

Tabela 22 - Recursos de imagem e reputação - tipos e seus usos 

Reputação e Imagem Tipos Proof quote / Evidência 

Imagem Corporativa 

(Refere-se a como a 

organização é vista 

pela opinião pública 

e imprensa.) 

Manter a imagem corporativa - A grande função de Relgov 

aprimorar a imagem corporativa 

perante os públicos. (Ent7Inc3). 
 

Defender a imagem corporativa - Eu digo lá sempre que a convocação 

de uma empresa numa CPI já é uma 

crise instalada, presidente da empresa 

o próprio conselho tem que ser 

acionado. Ela tem de fazer o melhor 

possível para passar pela CPI sem a 

sua imagem arranhada. (Ent6Inc1). 
 

Alavancar a imagem corporativa  - Se você é empresa grande é muito 

mais fácil. Se é uma empresa 

desconhecida, tem de usar meia hora 

só para explicar que você é e o que 

você está fazendo ali. (Ent2). 
 

Reputação  

(Refere-se a como a 

organização é vista 

por outros atores e 

políticos) 

Reputação 

baseada no 

domínio de 

um assunto 

Técnico - Eu acho que ele tem uma política de 

cercar de gente muito boa e aí você me 

perguntou qual era o segredo, o 

segredo é que eu trafego nesses grupos 

de educação, da esquerda para a 

direita, todo mundo aqui do meu meio 

conhece mais ou menos, eu com os 

sindicatos dos professores até o 

pessoal, o suprassumo da meritocracia 

na educação (Ent29Inc1). 

Reputação 

baseada em 

comportame

ntos 

“Agenda 

Positiva” 

- Mas é de ajudar como figura pública, 

como agenda positiva política, que ele 

também precisa, como informação, o 

que ele precisa de informação para 

aquela agenda que ele está cuidando, 

que a gente sabe que ele não sabe de 

tudo. Você faz parte de ajudá-lo. 

Então é esse relacionamento que eu 

crio. (Ent22). 

“Retidão” - Tem de se posicionar correto. Assim 

você não atrai os problemas, coisas 

ruins. Nunca recebi, graças a Deus, 

nenhuma proposta indecorosa. 

(Ent8Inc2) 

Fonte: Análise do autor com base nos dados levantados para esta pesquisa 
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4.2.2.8 Recursos Políticos – Fechamento  

 

Esta sessão acaba por descrever os recursos políticos mais utilizados pelas MNE´s operando 

no Brasil, bem como dá evidencias das atividades de aquisição (externo) e acumulação 

(interno) dos recursos políticos. Não houve descrição de situações de desinvestimento 

(Sirmon et al., 2007) de recursos políticos dentre as diversas situações descritas. A tabela a 

seguir resume as evidências relativas a cada um dos tipos de recursos encontrados nos 

depoimentos e entrevistas, bem como relaciona estes tipos de recursos aos processos de 

aquisição e acumulação, “subprocessos” pertencentes ao processo de estruturação (criação) de 

recursos, segundo Sirmon e colegas (2007). Nota-se a preponderância da utilização dos 

mecanismos de acumulação, ou seja, desenvolvimento interno dos recursos políticos. 

 

 

Tabela 23 - Tipos de recursos políticos, evidências e atividades de estruturação destes 

recursos 
Tipo de Recursos Descrição das evidências Tipo de Gestão de Recursos  

Financeiros - Políticas de não contribuir com campanhas 

- Substituição por outros tipos de recurso 

- Desinvestimento 

- Aquisição e Acumulação 

Humanos - Número reduzido de recursos internos 

- Uso de terceiros 

- Investimentos em formação 

- Uso de experiência 

- NA 

- Aquisição 

- Acumulação e aquisição 

- Aquisição 

Organizacionais - Estrutura “ótima” 

- “Fraca” coordenação com matriz  

- Acumulação 

- NA 

Expertise - Técnica e de negócios 

- Econômica 

- Política 

- Comunicação 

- Acumulação 

- Acumulação 

- Acumulação e aquisição 

- Acumulação 

Base de Suporte - Usar “empregos” 

- Usar bases de terceiros (futuro) 

- Acumulação 

- Aquisição 

Relacionamento - Repetição de interações 

- “Acumular primeiro”  

- Acumulação 

- Acumulação 

Imagem e reputação - “Posicionamentos” - Acumulação 

Fonte: Análise do autor com base em Sirmon et al. (2007) e dados levantados para esta 

pesquisa 

Nota: NA = não aplicável 
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4.2.3 Configuração, combinação e alavancagem de recursos e capacidades 

 

Segundo Sirmon e colegas (2007), além da estruturação dos recursos e capacidades, existem 

mais dois “subprocessos” na gestão de recursos e capacidades: a combinação e a 

alavancagem. A combinação contempla atividades como a criação de novas e melhorias nas 

capacidades existentes. Já a alavancagem, comtempla a identificação dos recursos e 

configuração necessários, além dos esforços de integração de recursos e rotinas e a 

implementação das capacidades. 

 

Durante a visita ao campo, foi possível identificar as atividades de combinação e alavancagem 

de recursos na configuração algumas capacidades políticas. Parece haver dois tipos distintos 

de combinação e alavancagem. A primeira, refere-se à configuração de capacidades políticas 

que serão seguidamente utilizadas nas atividades políticas da empresa. O gestor de Relgov 

identifica a necessidade da capacidade de baixa ordem, cria e estabiliza a capacidade e a 

implementa quando necessário. De acordo com o modelo teoricamente proposto (Sirmon et 

al., 2007). 

 

Uma característica marcante que surgiu durante a entrada em campo foi que muitas vezes, a 

descrição da configuração das capacidades políticas parecia muito mais baseada na 

necessidade de caso-a caso, ou seja, issue-by-issue. A maioria dos relatos descreve uma 

acumulação de recursos políticos para serem usados em issues específicas, mais do que 

acumulados para serem usados em capacidades políticas de grande ordem. A acumulação dos 

recursos políticos, neste sentido, é parcialmente desvinculada da capacidade a ser 

configurada, até porque, ainda não se conhece a issue em que será usada. Esta característica 

parece estar em conflito com um modelo de deliberação completa na configuração da 

capacidade, ou seja, planejado desde o início, como proposto por Sirmon et al (2007). Para 

ilustrar estas diferenças, descrevem-se dois casos de combinação e alavancagem de 

capacidades, um de cada tipo. 
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4.2.3.1 Configuração, combinação e alavancagem e implementação de recursos e 

capacidades: caso das capacidades “permanentes” 

 

Este primeiro caso descreve a utilização de recursos organizacionais e recurso de expertise, 

que combinados e alavancados, formam uma capacidade política que “substitui” a capacidade 

de contribuição de campanhas. 

 

O entrevistado 4 é Diretor de Assuntos Governamentais de uma multinacional de tecnologia 

que opera no Brasil. A área de Assuntos Governamentais é composta por apenas dois 

profissionais sêniores, cada um responsável pelos assuntos de cada uma das empresas 

[empresa 1 e empresa 2] que foram recentemente fundidas para a formação da empresa atual. 

 

Perguntado se a empresa utilizava da tática de contribuições de campanha, respondeu que não 

podia, uma vez que era “proibido por lei”53. A triangulação utilizando os dados de TSE para 

contribuições de campanha, de fato, não encontraram doações para nenhuma das empresas (1 

e 2). 

 

Este mesmo diretor descreve que a continua recebendo pedidos de doações por parte dos 

políticos, especialmente em época de eleições. E reporta que decidiu montar uma capacidade 

de “relacionamento”, que ao invés de contribuições de campanha, utiliza a doação de produtos 

e serviços da própria companhia.  Assim utilizando-se de recursos financeiros (na forma de 

produtos e serviços não vendidos), recursos tipo expertise (principalmente técnica) e recursos 

organizacionais, ele criou uma capacidade de relacionamento através da capacidade de 

montagem de centros de informática para populações carentes. Embora os critérios de escolha 

das populações sejam técnicos, existe uma abertura para utilização de critérios políticos, em 

consonância com os técnicos. A configuração desta capacidade exigiu a mobilização e a 

coordenação (Sirmon et al., 2007) de recursos internos da empresa, incluindo as licenças, 

equipamentos, bem como a coordenação dos processos necessários para implementação 

destes centros. Assim, a capacidade de montagem dos centros está configurada para eventos 

de necessidade de acumulação de recursos relacionais. Em segundo plano, a doação destes 

centros também acaba contribuindo para a acumulação de recursos de imagem de “bom 

                                                 
53 Este trabalho já discutiu que as contribuições de campanha não são proibidas por parte das multinacionais, 

mas que em função dos riscos associados, a maioria das multinacionais prefere estabelecer políticas “proibindo a 

prática” (Stevenson & Wagoner, 2011) [para um exemplo, veja Apêndice 6]. Quando se pediu esclarecimentos, o 

entrevistado seguiu defendendo seu ponto de vista. 
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cidadão corporativo”54. A tabela a seguir organiza o caso em termos dos processos de 

configuração da capacidade, as etapas utilizadas e os recursos envolvidos. 

 

Tabela 24 - Etapas do Processo de gestão e configuração da capacidade de montagem de 

centros de informática e respectivos recursos políticos envolvidos 

Processo de gestão 

e configuração 

Etapas da configuração da Capacidade Recursos envolvidos / 

acumulados 

Estruturação 

(desinvestimento) 

A partir da decisão de não utilizar as 

doações de campanha na subsidiária, 

existe o “desinvestimento” nesta 

capacidade55 

 

- Recursos Financeiros 

Combinação 

(criação ou 

enriquecimento) 

A criação de nova capacidade envolve a 

combinação de diversos recursos 

políticos, bem como a estruturação de 

processos e rotinas de apoio. É possível 

que o depoimento não represente a 

criação, mas sim o enriquecimento de 

uma capacidade 

 

- Recursos Financeiros 

- Recursos de Expertise 

- Recursos Organizacionais 

Alavancagem 

(mobilização, 

coordenação e 

implementação) 

A alavancagem da capacidade envolve a 

mobilização, i.e, a identificação do uso 

desta capacidade, a coordenação de uma 

série de atores organizacionais que são de 

outras funções dentro da empresa e a 

implementação da capacidade em si. 

- Recursos Relacionais 

- Recursos de Imagem 

- Recursos de reputação 

Fonte: Análise do autor com base em Dahan (2005), Sirmon et al. (2007) e dados da pesquisa 

 

 

4.2.3.2 Criação, combinação alavancagem e implementação de recursos em capacidades: caso 

da combinação e alavancagem para uma issue específica 

 

Este caso descreve a criação, combinação e alavancagem de recursos em capacidades para a 

aprovação, pelo governo, de um tratamento alternativo de uma doença que aflige mais 

pacientes do sexo feminino. O relato é do entrevistado 22, Gerente de Public Affairs de uma 

empresa multinacional farmacêutica. O entrevistado é o único recurso da área de Public 

Affairs no Brasil. 

 

                                                 
54 Em esforço de triangulação, foi possível identificar o programa de doação de produtos a que se referiu pelo 

entrevistado (não serão apresentadas as evidências para preservar a identidade do respondente). Entretanto, o 

programa parece ser mais extenso do que o descrito neste depoimento. É possível assim que o que tenha ocorrido 

seja um enriquecimento (Sirmon et al., 2007), ou seja, a ampliação e extensão de uma capacidade para outros 

usos. 
55 Segundo o site opernsecrets.org, esta empresa está entre os 100 maiores doadores corporativos nos EUA.  
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A issue em questão era a utilização de um novo tratamento para doença, com mortalidade, que 

afeta mulheres em todo o Brasil. Existiam uma série de grupos contrários ao pleito, desde 

associações especializadas neste tipo de doença, passando pela opinião de médicos influentes 

frente aos órgãos com poder de decisão. Além da multinacional em questão, outra 

multinacional também lutava pela adoção deste tratamento. 

 

Na tentativa de avançar o pleito, o profissional de Relgov montou uma combinação de 

recursos políticos. Em primeiro lugar, utilizou dos recursos organizacionais e de expertise. 

Usou a estrutura da multinacional para montar um caso detalhado que defendia a utilização do 

novo tratamento, em especial em função da baixa acessibilidade do velho tratamento, que 

exigia o deslocamento de pacientes até o local de tratamento, múltiplas vezes. Esta 

necessidade de deslocamento fazia com que a utilização do tratamento convencional fosse 

baixa. O estudo demostrava que os custos de combate à doença eram compensadores para o 

governo, em função do aumento da proteção, diminuição de tratamentos graves e menor 

necessidade de ativos físicos. 

 

Numa segunda frente, o profissional montou uma “rede” de apoio político para a provação do 

projeto. Resolveu arregimentar para o pleito parlamentares do sexo feminino, que pudessem 

se conectar melhor com a issue. A issue permitia também um posicionamento político das 

parlamentares, como defensoras da mulher. Conseguiu desta forma uma parlamentar 

defensora do projeto, que colocou um projeto, na Câmera. Fez o mesmo no Senado, tento 

assim o dobro de chances de discussão do assunto. Auxiliou a Senadora a organizar uma 

audiência pública sobre a doença, onde foram discutidos os pontos pró e contra da medida. 

Conseguiu eventualmente apoio da Presidente Dilma para o pleito, que obviamente tinha 

muita força, por ser um tratamento mais voltado a mulheres56. 

 

Até então. Porque só tinha um projeto de lei, que era da Senadora [...], que foi 

o primeiro projeto de lei pedindo a vacina que já tinha no Senado. Aí eu 

consegui que a [deputada] comprasse a briga e ela era deputada, ela escreveu 

outro e colocou na Câmara. E aí comecei a trabalhar esses dois projetos 

juntos. Um no Senado, o da Câmera... e as duas da situação, também isso é 

importante, né? (Ent22). 

 

                                                 
56 Foi possível triangular a existência da audiência e da participação da Senadora na audiência. Os nomes serão 

resguardados para efeito de privacidade do entrevistado. 
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Uma terceira frente de trabalho se focou ao garantir a estrutura de fabricação do medicamento 

no Brasil. Esta classe de tratamentos necessita de fabricação por parte de parceiros. O 

professional de Relgov conseguiu formar uma parceria com o “melhor” parceiro disponível 

em termos técnicos e operacionais, garantindo importantes recursos estratégicos que não 

puderam ser igualados pela multinacional concorrentes. Some-se a isso o fato que o 

tratamento desta multinacional tem vantagens técnicas ao tratamento proposto pelo 

concorrente. 

 

O resultado da configuração destes recursos é que o tratamento foi aprovado, resultando em 

vantagens para a empresa e para outros stakeholders: 

 

“O que eu gosto no caso [...] é que todo mundo ganhou. A empresa ganha, o 

governo ganha e, principalmente, a paciente ganha. Você tem hoje... eu acho 

que é um caso de acesso de tratamento, porque você tem a vacina no posto de 

saúde para todo mundo, isso é acesso. (Ent22)57. 

 

É interessante notar os detalhes da configuração da capacidade, conforme analisado na Tabela 

25. Este é um caso em que, apesar de existir a acumulação de novos recursos que podem ser 

utilizados no futuro (por exemplo, recursos relacionais), a montagem da capacidade é mais 

propósito-específica do que o exemplo anterior (caso dos centros de informática). Ao longo 

desta pesquisa, encontrou-se uma série de exemplos em que a este padrão se repetiu, i.e., os 

processos de estruturação, combinação e alavancagem pareciam, pela descrição dos 

entrevistados, mais issue-específica do que capacidade-específico. A evidência parece apontar 

que como a lógica da atividade de Relgov é bastante centrada nas issues, a acumulação dos 

recursos está mais ligada ao potencial uso destes recursos sem propósito específico. Está mais 

ligada a acumulação para futuro uso. Esta passagem exemplifica este pensamento: 

 

É a lei da rolha, [...] você tem que investir em relacionamento, inclusive, 

quando o cara está ruim. Porque é quando ele está na baixa que ele vai 

precisar de você. E aí são nessas horas que você tem que ir lá: "e aí, tudo bem? 

Precisa de alguma coisa? [...] A gente liga. Porque a rolha é aquela coisa, está 

lá no fundo, né? Põe a rolha embaixo da água. Uma hora ela vai subir. Só que 

quando ela sobe, você nunca sabe onde vai cair[...]. Então, assim, hoje você 

estar no MDIC, mas amanhã você pode estar na Aviação. (Ent22). 

 

                                                 
57 Foi possível triangular o contrato de fornecimento do tratamento, através do Portal de Transparência do 

Governo Federal (http://www.portaltransparencia.gov.br/). Nomes e dados resguardados para efeito de 

privacidade do entrevistado. As compras deste tratamento totalizaram cerca de r$300 milhões por ano, nos 

últimos 3 anos. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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Tabela 25 - Etapas do Processo de gestão e configuração de capacidade específica para 

uma issue 

Processo de gestão 

e configuração 

Etapas da configuração da Capacidade Recursos envolvidos / 

acumulados 

Estruturação 

(acumulação e 

aquisição) 

Aquisição de importantes stakeholders na 

defesa da causa. Acumulação de 

expertise técnica para montar um caso de 

defesa do tratamento persuasivo. Criação 

de uma parceria externa para fabricação 

 

- Recursos de Imagem 

- Recursos Relacionais 

- Recursos de Expertise 

- Recursos Organizacionais 

Combinação 

(criação ou 

enriquecimento) 

A criação de nova capacidade envolve a 

combinação de diversos recursos 

políticos. 

 

- Recursos Relacionais 

- Recursos de Expertise 

Alavancagem 

(mobilização, 

coordenação e 

implementação) 

A alavancagem da capacidade envolve a 

mobilização, i.e, a identificação do uso 

desta capacidade, a coordenação de uma 

série de atores, incluindo parceiros 

externos a empresa e a implementação 

da capacidade em si. 

- Recursos Relacionais 

- Recursos Organizacionais 

Fonte: Análise do autor com base em Dahan (2005), Sirmon et al. (2007) e dados da pesquisa 

 

 

4.2.4 A configuração das capacidades políticas das MNE´s operando no Brasil 

 

Após a descrição detalhada de cada um dos componentes, é possível ter um quadro geral da 

configuração das capacidades políticas das MNE´s operando no Brasil. Este “quadro geral” 

está apresentado na Tabela 26 (p.132). A descrição foca nas peculiaridades desta configuração 

em comparação com o modelo teórico de capacidades políticas apresentado na Figura 3 (p. 

61). Apesar do foco do trabalho ser nas configurações, per se, serão apresentados os racionais 

“sugeridos” para estas escolhas de configuração, principalmente para efeitos de narrativa. 

 

Recursos Políticos: Foram coletadas evidências de utilização de várias categorias de recurso. 

As exceções foram, financeiros e base de suporte. A utilização dos recursos financeiros 

parece sofrer restrições de origem das instituições dos países hospedeiros (legislações 

anticorrupção). Enquanto que no começo de 2015 já era possível ver um processo de perda de 

legitimidade das doações através da diminuição de seu uso em função da operação Lava Jato 

(Valente & Falção, 2016), no segundo semestre de 2015 o Supremo proíbe a prática de 

doações corporativas (Brigido, 2015), o que deve pouco afetar a configuração das capacidades 

políticas das MNE´s. A configuração dos recursos humanos é caracterizada pela tamanho 
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pequeno, particularmente em relação aos tamanho das áreas nas  matrizes, o que leva a grande 

utilização de agentes externos para a execução da capacidade: consultorias de Relgov e 

Associações de classe. Parece também haver um esforça na formação na aquisição e na 

formação destes recursos. Na gestão dos recursos organizacionais se observou duas 

tendências. A primeira, a organização da área de Government Affairs que engloba as funções 

que tem contato com os “stakeholders não-mercado”: Relgov, Comunicação Institucional e 

Responsabilidade Social Corporativa. Esta organização das funções parece seguir uma lógica 

de sinergia de comunicação e posicionamento da empresa perante estes públicos. A segunda 

tendência dentro da configuração dos recursos organizacionais foi o de pouca presença de 

mecanismos de coordenação e integração entre matriz e subsidiária e entre as subsidiárias. A 

coordenação se dá principalmente por via das políticas de compliance, guidelines e algum 

monitoramento por reuniões periódicas. Não obstante a existência destes mecanismos, existe 

evidência de pouca transferência das capacidades entre as matrizes e subsidiárias, o que 

aponta primordialmente para o desenvolvimento local das competências políticas. Houve 

evidência de utilização de alguns recursos de expertise sugeridos por Dahan (2005a) por 

parte das subsidiárias: técnicos, econômicos e políticos. Como contribuição, os depoimentos 

desta pesquisa trazem as evidencias da importância da persuasão e comunicação como 

expertise necessária para o bom desempenho das capacidades políticas, referendando a ideia 

de que os profissionais de Relgov conseguem traduzir assuntos políticos complexos em 

linguagem simples (Sandoval, 2008) . Houve limitada evidência da utilização de recursos de 

base de suporte no sentido clássico de utilização. Porém, usando base de suporte em um 

sentido amplo de arregimentação de stakeholders, mostrou-se evidências da formação de 

novas associações como tentativa de reconfiguração dos recursos políticos disponíveis para as 

subsidiárias. Finalmente, houve forte evidência da utilização dos recursos relacionais. Essa 

utilização era teoricamente esperada (Rajwani & Liedong, 2015). As evidências aqui 

apresentadas permitiram descrever alguns dos mecanismos utilizados para a acumulação e uso 

destes recursos. Ao contrário das proposições da teoria (Faccio, 2006), a utilização destes 

recursos relacionais parece menos focada em contatos pessoais e mais focadas em construção 

de relacionamentos que procuram estabelecer uma qualidade de relacionamento, conceito 

mais utilizado nos estudos de marketing e lealdade (Liu et al., 2011). Os relatos dão conta de 

um racional de diferenciação frente aos “competidores“ (outros Relgov), bem como parece 

influenciar a crescente ilegitimidade do uso de relacionamentos puramente pessoas, tal como 

narrado pelo conto do Portaborse. Foi possível observar a utilização, muitas vezes em 
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conjunto com os recursos relacionais, dos recursos de imagem e reputação, na procura de um 

posicionamento e diferenciação dos Relgov e sua empresa.  

 

Rotinas: O issues management mostrou-se como a rotina organizadora da atividade, 

conferindo um ritmo particular a capacidade política. Em termo gerais, o issues management 

pareceu bastante semelhante ao modelo teórico. É interessante notar que a influência local 

acaba moldando algumas diferenças. A dispersão do poder econômico entre São Paulo e 

Brasília, bem como a concentração do poder, e, portanto, das issues no executivo e legislativo 

em Brasília acabam influenciando a condução do issues management. A complexidade do 

arcabouço legal e legislativo do país faz que com muita ênfase seja dada, por parte dos 

profissionais de Relgov, ao processo de monitoramento. Em função da headcount pequeno, 

existe grande utilização de provedores externos58.  

 

Capacidades de “baixa” ordem: Esta pesquisa narra diversos casos de utilização das 

capacidades de “baixa ordem”: acesso, influência e legitimidade. Depoimentos dão conta que, 

em termos relativos, acesso é facilitado no Brasil (Ent12, Ent15). Por um lado, isto deveria 

levar à um foco na utilização das capacidades de influência e de legitimidade. As evidências 

parecem não suportar esta afirmação. 

  

                                                 
58 O fato de uma parte das rotinas ser terceirizada, não é um problema per se para a definição de rotinas. Segundo 

a definição de Feldman e Pentland (2003), rotinas são eventos coletivos e muitas vezes dispersos 

geograficamente, o que não exclui rotinas desempenhadas parcialmente por terceiros. 
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Tabela 26 - A configuração das capacidades políticas das MNE´s operando no Brasil 

Componente “Tipos” Comentários / descrição Racional, segundo as evidências coletadas 

Gestão de 

Capacidades 

e Recursos 

-Estruturação 

-Combinação 

-Alavancagem 

- Larga evidência de acumulação de recursos 

- Montagem de capacidades seguiu tanto uma 

lógica de montar capacidades de baixa ordem, 

como uma lógica issue-específica. 

 

- Desenvolvimento local da capacidade 

- Desenvolvimento local da capacidade, influência da 

rotina de issues management. 

Capacidades 

de “baixa” 

ordem  

-Acesso 

-Influência 

-Legitimidade 

- A alegada menor importância de acesso não se 

confirmou com as evidências 

 

 

- Sem evidências particulares 

Rotinas -Issues Management - Issues Management como rotina organizadora 

- Moldada a realidade geográfica do país 

- Uso de provedores externos no monitoramento 

 

- Conforme modelo teórico 

- Concentração de decisão nas esferas federais 

- Complexidade do arcabouço legal no Brasil 

Recursos -Financeiros 

-Humanos 

-Organizacionais 

-Expertise 

-Base de suporte 

-Relacionais 

-Imagem e reputação 

- Uso limitado, alguma evidência de substitutos 

- Uso de provedores externos 

- “Design ótimo”, pouca integração 

- Técnica, econômica, política, comunicação 

- Uso limitado, recombinação de associações 

- Uso frequente, mecanismos de relacionamento 

- Uso frequente, mecanismos de “posicionamento” 

- Legislações anticorrupção país origem  

- Headcount pequeno 

- Sinergias de comunicação, desenvolvimento local de CP 

- Comunicação reforça habilidades atribuídas a Relgov 

- Racional incerto, associações fragmentadas 

- “Diferenciação”, ilegitimidade de relacionamento pessoal 

- “Diferenciação”, ilegitimidade de relacionamento pessoal 

Fonte: Análise do autor a partir dos dados da pesquisa 

Nota: CP = Capacidade política 
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Configuração e gestão da capacidade: Finalmente, em termos de configuração da 

capacidade, vimos uma série de evidências de gestão de recursos, a maioria voltada para a 

acumulação de recursos. Surgem alguns pontos particulares a este caso. O primeiro é a 

evidência preponderantemente voltada a acumulação de recursos. Os relatos de acumulação 

foram muito superiores, em número, aos relatos de enriquecimento (adaptação), o que em 

nossa visão, fortalece a descrição de um desenvolvimento local das capacidades políticas. Um 

segundo ponto parece ser a característica issue-específica da montagem das capacidades de 

menor ordem. Isto parece ser um contraponto ao modelo teórico. No modelo teórico, espera-

se que as capacidades de menor ordem seriam estáveis. Parece que, no caso aqui apresentado, 

as capacidades de menor ordem são praticamente inexistentes e a diferenciação se dá pelo 

resourse picking específico de cada issue. A montagem issue específica das capacidades 

parece afetar até mesmo a acumulação de recursos. Os profissionais relatam, que nas viagens 

semanais, um tempo é de execução de planos de ação, outra parte é voltada a acumulação de 

recursos, especialmente relacionais e de reputação (Ent31). Em termos de racional, a 

montagem issues específica, mais uma vez, parece suportar a visão de uma configuração local 

das capacidades políticas. Por outro lado, também informa sobre a importância do issues 

management como rotina principal. O próprio mindset de issues management afeta a forma de 

configuração da capacidade política. 
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4.3 O caso particular da configuração de capacidades políticas: a influência da “dependência” 

de vendas para o governo no caso das multinacionais estrangeiras operando no Brasil  

 

Durante o processo de análise dos dados, foram usadas técnicas de comparação entre casos. 

Estas constantes comparações visam gerar novos insigths teóricos a partir dos dados 

(Eisenhardt, 1989). Entre as possíveis combinações de categorias e configurações de 

capacidade, a única que de fato rendeu frutos foi a categoria de “dependência” de vendas para 

o governo59.  

 

A dependência de vendas para o governo (em relação a venda total das firmas) é um fator 

relevante no engajamento das firmas em CPA (Hillman et al., 2004). Os retorno de CPA em 

forma de desempenho superior também está principalmente presente em firmas que tem 

significativas vendas para o governo (Hadani & Schuler, 2013; Lux et al., 2011). Boas e 

colegas também demonstram o aumento de contratos com o governo relacionado a doações de 

campanha no Brasil (Boas et al., 2014). 

 

Surpreendentemente, a existência ou não de diferenças nas capacidades políticas entre 

empresas em geral e empresas com interesses em contratos de governo foi pouco explorada na 

literatura. Após a revisão da literatura, somente foram encontradas duas menções ao tema. A 

primeira é no livro de Mack (1997), que, ao explicar as diferenças entre fazer o lobby, dedica 

um parágrafo a possibilidade de fazer o “procurement lobbying”, i.e., “um campo 

especializado do lobby para influenciar legislativo, executivo e por vezes reguladores, de 

maneira a obter contratos com o governo (p.116, tradução nossa). A segunda menção ao 

procurement lobbying vem de Nownes (2006), que dedica um capítulo de seu livro a 

explicação das características do procurement lobbying. Nownes, entretanto foca na atividade 

de procurement lobbying desempenhada por consultorias e lobistas externos, e não no 

desenvolvimento destas capacidades por partes das firmas. 

 

 

 

 

                                                 
59 Outras possibilidades exploradas: tamanho da subsidiária, gênero do profissional de Relgov, origem de capital 

da empresa, “tipo de subsidiária”. 
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4.3.1 Procurement lobbying nas MNE´s operando no Brasil 

 

Como descrito anteriormente, ao realizar as comparações entre casos e intra-casos 

(Eisenhardt, 1989), as análises sugeriram a importância de atividades de procurement 

lobbying para explicar as configurações de capacidade políticas das empresas multinacionais, 

com vendas significativas para o governo e operando no Brasil. No espírito de fazer o 

theoretical sampling (Eisenhardt, 1989) para investigar esta nuance, este pesquisa focou em 

multinacionais, cuja participação de vendas para o governo fosse relevante. Baseado na tabela 

de gastos do governo a seguir, a pesquisa focou em empresas destes respectivos setores. 

 

Tabela 27 - Despesas Selecionadas do Governo Federal em 2015 - setores de maior 

despesa 

Setor 

Despesas Governo Federal 

em R$ 2015 % relativo 

Construção, engenharia e outros 20.587.123.070,07 44% 

Medicamentos, equipamentos médicos 7.600.335.952,48 16% 

Veículos automotivos e serviços 6.272.914.915,53 14% 

Serviços vigilância, limpeza e prediais 3.791.502.062,71 8% 

Equipamentos e serviços de TI 3.344.436.116,22 7% 

Aeronaves e serviços 1.480.759.829,39 3% 

Serviços Editoriais 1.272.107.628,37 3% 

Agências publicidade 942.000.080,02 2% 

Combustível 555.905.286,65 1% 

Móveis 529.399.068,43 1% 

 

46.376.360.859,78 100% 

Fonte: Análise do autor com base nos dados do Portal da Transparência do Governo Federal 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/) 

 

Após o novo esforço de coleta de dados referente a atividades de Relgov em empresas 

multinacionais com importante participação de vendas para o governo, a amostra para análise, 

neste caso específico, ficou assim caracterizada: 13 entrevistas e depoimentos e 16 incidentes 

de configuração de capacidade de Relgov em multinacionais operando no Brasil em setores de 

vendas intensivas para o governo. Mais de 50% destes incidentes apresentam Relgov com 

funções de procurement lobbying, análise que trabalharemos em seguida.  
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Tabela 28 – Atuação da área de Relgov em Procurement Lobbying: casos positivos e 

negativos e evidências  

Entrevistado 

/ Depoente 

Incidente Setor Relgov faz 

Procurement 

Lobbying? 

Evidências selecionadas 

Ent3 Inc2 Tecnologia Não Nd 
 

Ent3 Inc3 Tecnologia Não Nd 
 

Ent4 Inc1 Tecnologia Sim Influenciar política pública que 

direcionam política de compra do 

governo 
 

Ent5 Inc1 Farmacêutico Sim Influenciar lista de participantes 

em licitação, desenvolver 

relacionamento focado na licitação 
 

Ent8 Inc2 Construção Sim Influenciar formato de licitação em 

favor da empresa, responder às 

licitações  
 

Ent9 Inc1 Farmacêutico Não Nd 
 

Ent10 Inc3 Editorial Sim Influenciar lista de participantes 

em licitação, ser responsável por 

responder às licitações 
 

Ent19 Inc1 Farmacêutico Sim 95% do tempo da área dedicado a 

procurement lobbying, sinergia de 

recursos entre Relgov e Acesso à 

mercado 
 

Ent22 Inc1 Farmacêutico Não Nd 
 

Ent26 Inc1 Farmacêutico Não Nd 
 

Ent26 Inc2 Não Nd 
 

Ent27 Inc1 Farmacêutico Sim Sinergia de recursos entre Relgov e 

Acesso à mercado 
 

Ent28 Inc1 Editorial Não Nd 
 

Ent31 

 

Inc1 Farmacêutico 

 
Sim Sinergia de recursos entre Relgov e 

Acesso à mercado 
 

Ent31 Inc2 Farmacêutico Sim Responsável por resolução de 

problemas administrativos de 

vendas junto ao governo. 
 

Evt6Dep2 Enc1 Farmacêutico Sim Sinergia de recursos entre Relgov e 

Acesso à mercado 

Frequência   9/16(55%)  

Fonte: Análise do autor com base nas entrevistas, depoimentos e fontes secundárias 

Nota: Hachurados os incidentes que evidenciam Relgov com funções de Procurement 

lobbying 

 

 

 



137 

 

4.3.2 Peculiaridades das capacidades de procurement lobbying nas MNE´s operando no Brasil 

 

Como representado na tabela anterior, na amostra, pouco mais de 50% das empresas 

multinacionais que operam em setores com vendas significativas para o governo possuem 

capacidades políticas com características de procurement lobbying, i.e., atividade de auxílio a 

obtenção de contratos ou vendas para entes governamentais  (Mack, 1997). 

 

A primeira evidência que chamou a atenção na análise das capacidades políticas por parte 

deste grupo de empresas é que que a área de Relgov, com variações de caso a caso, assume 

rotinas e processos que geralmente são específicos da área de vendas em outros tipos de 

organização. Nownes (2006) cita algumas atividades de procurement lobbying, sendo que as 

ultimas têm semelhanças com atividades das áreas de vendas: influência de gastos com 

determinada política pública, influência no “veículo” de compra, seleção dos fornecedores, 

monitoramento e respostas as licitações, administração de contratos. Surgiram evidências, 

através das entrevistas e depoimentos da existência de atividades assumidas pela função de 

Relgov nos seguintes conjuntos de atividade: na influência dos gastos com determinada 

política pública (Ent3, Ent9, Ent22); na influência da seleção de fornecedores (Ent5Inc1, 

Ent27); no monitoramento e resposta às licitações (Ent10) e na resolução de administração de 

contratos com o governo (Ent31).  

 

A análise dos dados demonstra que, longe de ser um modelo comum, a configuração da 

capacidade de procurement lobbying e o quanto das atribuições “clássicas” de vendas que 

serão incorporadas pelas diretorias de Relgov, tem grande variação. Em dois casos 

(Ent10Inc3, Ent26Inc2, Ent29inc1, Ent31Inc1) foi possível acompanhar a evolução de partes 

destas configurações em dois pares de empresas. Em ambos os casos, em períodos de menos 

de 4 anos, as rotinas de procurement lobbying variaram tremendamente. No caso um, uma 

multinacional farmacêutica americana, na passagem pelo entrevistado as atribuições de 

procurement lobbying não estavam com a Diretoria de Relgov (Ent26). Agora estão (Ent31). 

O mesmo ocorreu em uma empresa do setor editorial. De um modelo de grande envolvimento 

da Diretoria de Relgov, que era “responsável por tudo de vendas ao governo, menos o preço” 

(Ent9) se passou a uma configuração em que a Diretoria de Relgov, “só faz de policy” 

(Ent29). Assim, a evidência de que nem todas as empresas escolhem esta configuração, 

somada a evidência de que em curtos períodos esta configuração foi alterada, parece indicar 
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que esta é uma decisão gerencial e local, mais do que uma decisão de influência da MNE ou 

mesmo institucional. 

 

Tabela 29 - Atividades desempenhadas por Relgov, particulares de procurement lobbying 

Atividade Racional Proof Quotes 

Política pública Influenciar os tomadores 

de decisão a alocar mais 

recursos para 

determinada política 

pública, em linha com o 

portfólio da empresa 

- Nós fizemos isso com um produto na época 

na empresa anterior [...] que é o produto para 

via respiratório [...] então você tinha, São 

Paulo tinha incorporado nos trabalhamos muito 

para incorporar no Paraná e conseguimos 

incorporar em Minas Gerais são casos assim 

Bahia, Fortaleza e pedimos para o Ministério 

da Saúde também. (Ent27). 
 

Seleção de 

fornecedores de 

contratos 

governamentais 

 

Influenciar os convites 

para a participação e 

formato das licitações 

públicas 

- [Ter boa reputação permite] Ser chamado 

para discutir antes das licitações, ainda na fase 

de discussão do conceito do que vai ser feito. 

(Ent8) 

Operacional nas 

licitações 

Atividades de 

monitoramento e 

resposta a licitações 

- Você tem que entender assim que muito 

desse grande trabalho que a gente faz no 

executivo era acompanhamento de todos esses 

processos, você entrega toda a documentação 

aí eles ligavam "olha está faltando não sei o 

que, olha o autor tal não assinou a declaração, 

olha não veio o reconhecimento da firma" era 

um trabalho... um trabalho de cão. (Ent10). 
 

Administração de 

contratos 

Auxílio na resolução 

pendências de contratos 

com o governo 

- Nesta época que o governo não paga 

ninguém, somos acionados para tentar receber 

os atrasos nos contratos em aberto. 

(Ent31Inc1). 

Fonte: Análise do autor com base nas entrevistas, depoimentos e fontes secundárias 

 

O trade-off entre fazer policy60 ou procurement61 parece ser uma decisão importante ao 

planejar a configuração das capacidades políticas no caso de empresas em setores com 

importantes vendas para o governo. Usando dois casos extremos como ilustração (Siggelkow, 

2007), temos o já mencionado caso relatado pelo entrevistado 29, que decidiu separar 

totalmente as atividades de venda para o governo das de Relgov. Como relata: 

 

                                                 
60 No sentido de influência sobre políticas públicas. 
61 No sentido de influência sobre as decisões de compras governamentais. 
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Não, não acontece mais (área de Relgov respondendo as licitações), desde 

daquela época que ela estava saindo daqui a gente estava já trabalhando no 

redesenho da área para que não tivesse mais esse contato direto com o do 

comercial [...] a gente achava que eram mundos um pouquinho incompatíveis, 

a gente estava construindo posições da empresa, de posturas, tanto perante o 

governo quanto perante a sociedade como um todo. (Ent29). 

 

No outro extremo, temos o exemplo de uma multinacional do setor farmacêutico, em que as 

capacidades de Relgov estão totalmente focadas para os problemas das áreas de negócio. Por 

sua vez, as questões de políticas públicas parecem ter sido quase que totalmente terceirizadas 

com as Associações, segundo o relato: 

E isso é uma característica muito da [empresa] porque eu vejo outras empresas 

com colegas que tem uma postura um tanto diferente, [...], a gente não a gente 

está dentro do negócio, a gente está o tempo todo participando [...] a área está 

perfeitamente integrada nos planos que as unidades de negócio. Coisa muito 

típica de relações governamentais, alguns lugares inclusive relações 

governamentais praticamente cuida só disso (policy) e aqui é a coisa que a 

gente menos faz, e porque isso, porque nós cuidamos das relações com as 

associações de classe [...] eu como [empresa] eu não tenho necessidade de 

ficar participando de nenhum grande debate do setor. (Ent19Inc1). 

 

Uma segunda característica das configurações de capacidades políticas mais voltadas ao 

procurement lobbying é a configuração particular dos recursos organizacionais. Em primeiro 

lugar, as funções de coordenação entre a diretoria de Relgov e as áreas de vendas ou 

comercial são intensificadas (Ent19), com reuniões constantes de coordenação das atividades 

entre as duas áreas (Ent9, Ent27).  

 

Por vezes esta relação de coordenação é também estabelecida porque a aprovação e o 

“funding” das ações executadas pela área de Relgov vêm da área comercial. O depoimento a 

seguir corrobora este ponto: 

 

Porque, como a gente trabalhava lá? Tinha um Budget de relações 

governamentais, só que era um Budget pra viagens, esse tipo de coisa, que 

também é bastante considerável, porque a gente viaja muito, né. Eu viajava 

bastante. Então tem esse Budget. Só que se você fosse fazer... “ah, quero fazer 

uma reunião com Secretários de Saúde da região X, no estado tal, quero reunir 

esse pessoal para discutir um determinado tema. Daí você não tem Budget. Aí 

você tem que pedir para área de negócio, você tem que vender... explicar, 

vender a sua ideia. (Ent9). 

 

No caso particular do setor farmacêutico, como no exemplo acima, quando existe a intenção 

de ter maior capacidade de procurement lobbying, existem evidências de reconfiguração da 
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estrutura organizacional. Enquanto no caso “genérico” das capacidades políticas existia a 

possibilidade de junção das funções de Relgov, Comunicação Institucional e 

Responsabilidade Corporativa, especificamente no setor farmacêutico se vê o aparecimento de 

uma estrutura chamada de Acesso a mercado, ou como comumente chamada, “market 

access”. A função do profissional de Acesso a Mercado é gerenciar algumas partes do 

processo de procurement lobbying, tais como partes do processo de licitação, a utilização ou 

não de certos medicamentos para determinadas doenças e a gestão de pagamentos por partes 

do governo. Os seguintes trechos retirados de fontes secundárias têm descrições das 

atribuições do profissional de acesso ao mercado que corroboram esta afirmação: 

 

É o profissional responsável por fazer o meio de campo entre governo e 

indústria farmacêutica. “Ele atua antes do processo de licitação, oferecendo 

soluções específicas de como a empresa pode ajudar no contexto de cada 

região. (Valentim, 2013). 

 
No contexto de crescimento da [Empresa], o Gerente de Acesso Mercado 

Público será responsável por construir uma rede de relacionamento e diálogo 

com entes governamentais nas esferas estaduais e municipais, assim como 

com instituições públicas, oferecendo suporte à estratégia de incorporação da 

vacina [...] na rede pública.62 
 

 

Segundo o entrevistado 9, a empresa na qual trabalha vê assim a diferença entre as atribuições 

do profissional de Relgov e do profissional de Acesso ao Mercado. O profissional de Relgov 

tratará de grandes políticas públicas, e influenciará, no exemplo dado, os investimentos em 

determinado tipo de doença, i.e., pleiteará mais recursos para a diabetes. O trabalho do 

profissional de Acesso ao mercado tem alguns aspectos diferentes: ter certeza que a empresa 

está entre as provedoras de solução para determinada doença (neste caso, diabetes) e 

promover, através de relacionamento, fornecimento de estudos e desenho de soluções 

específicas para a adoção de determinada classe de produtos para o tratamento de diabetes 

(nesta exemplo insulina como primeiro protocolo de atendimento para diabetes). Por fim, 

compete à área comercial, fechar o preço na licitação e tentar conquistar a maior fatia, naquele 

pagador Público, para a diabetes da marca da empresa. A Figura 5 reproduz o esquema 

desenhado pelo entrevistado 9 para representar estas diferenças, que foi adaptado com 

contribuições do entrevistado 27: 

 

                                                 
62 http://www.vagas.com.br/vagas/v1126602/gerente-de-acesso-mercado-publico 
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Figura 5 - Esquema explicativo dos papéis de Relgov, acesso ao mercado e vendas na 

indústria farmacêutica 

 

Análise do autor com base no depoimento dos entrevistados 9 e 27. 

 

A função de Acesso a Mercado, portanto, tem algumas das atribuições de purchasing 

lobbying conforme a definição de Mack (1997). Existe a complementariedade entra a área de 

Relgov e a área de Acesso a Mercado. Por outro lado, também existe complementariedade 

entre as atividades de Acesso a Mercado e Vendas. Portanto, um desenho organizacional que 

aglutine as atividades de Acesso ao mercado com as de Relgov, alavanca as sinergias de 

relacionamento governamental (Ent9). Por outro lado, aglutinar as atividades de Acesso junto 

as de Vendas, seguiria uma lógica de sinergias comerciais. Saindo do exemplo específico do 

setor de fármacos, vale apontar que os dados da nossa amostra demonstram que esta decisão, 

entre ter ou não atividades de procurement lobbying nas capacidades políticas não é trivial. 

Metade dos incidentes são do primeiro tipo de escolha, ou seja, de que as atividades de 

Relgov estejam separadas das atividades de procurement lobbying, que são desempenhadas 

por outras áreas e processos. Por outro lado, metade dos incidentes, demostrou a decisão 

contrária (Tabela 28). A lógica desta decisão de alocação das atividades de procurement 

lobbying parece passar por dois critérios distintos: sinergia de relacionamentos com o governo 

e riscos associados. Um bom número de entrevistados e depoentes colocaram sua 

preocupação com os riscos da junção destas atividades sob uma mesma área (Ent9, Ent22, 

Ent26, Evt6Dep2). Em um dos casos anteriormente citados, em que se pode acompanhar as 

mudanças da configuração das atividades de procurement lobbying, este é a explicação dada 
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para a separação recente das atividades de procurement lobbying e Relgov: as áreas deveriam 

ser separadas por questões de riscos (Ent29).  

 

 

4.3.2 A configuração e gestão de capacidades e recursos: um caso de procurement lobbying 

no setor farmacêutico  

 

Para ilustrar a configuração, combinação e alavancagem de recursos em capacidades para a 

aprovação de um tratamento alternativo de uma doença no sistema público de saúde. O relato 

é do entrevistado 5, Gerente de Relgov de uma empresa multinacional de soluções e 

equipamentos médicos. A área de Relgov é composta por um diretor e três gerentes. Não 

existe uma separação muito clara entre as atividades de Vendas, Acesso a mercado e Relgov, 

sendo que Relgov desempenha a função de acesso a mercado e ao mesmo tempo as funções 

de fármaco-economia, como mostram estes relatos: 

 

Uma pessoa fica no Nordeste, e outra pessoa fica no interior de São Paulo. E 

eu não tinha uma região certa, porque era um pouco diferente a divisão de 

trabalho[...] o que elas faziam? Principalmente Secretaria Municipal e 

Secretaria Estadual. (Ent5Inc1)63. 

 

Não existia essa gerência de produto específica para essa área de AVC, e não 

existia uma área de economia da saúde, na [empresa], e não existia uma área 

de estudos clínicos. Então inclusive esses temas foram tratados por mim e pelo 

meu chefe. (Ent5Inc1). 

 

Outra evidência da pouca segregação das funções entre Relgov, Acesso a mercado e Vendas é 

dada pelas questões de relacionamento entre as funções e as questões de funding dos projetos 

de Relgov. O relato a seguir mostra elementos de “subordinação” entre a área de Relgov e a 

área de Vendas: 

 
Você precisa para sua área de vendas. Que é uma área extremamente 

importante, uma área que tem que ser bastante parceira, porque é o cara que 

está lá no dia a dia, que sabe como é o dia a dia do mercado, que sabe quais 

são os problemas, e tudo mais, né. E também a área, no caso da empresa onde 

eu trabalhava, é a área da onde vinha o budget. (Ent5Inc1). 

 

O “objetivo” deste projeto era “levar para o SUS” um novo tratamento para uma doença com 

alto índice de mortalidade no Brasil. Em um momento inicial, os profissionais de Relgov 

fizeram um mapeamento dos influenciadores importantes de agentes governamentais 

específicos no Ministério da Saúde. Com base neste mapeamento, identificou-se uma 

                                                 
63 Ações de contato com as prefeituras são tipicamente feitas pelas áreas de Acesso a Mercado, conforme 

depoimento do entrevistado 9. 
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organização não governamental ligada a esta classe de doenças, que exercia bastante 

influência nas decisões do Ministério. Paralelamente também foram identificados importantes 

formadores de opinião sobre a doença (médicos, especialistas e presidentes de associações 

médicas), que também receberam outras formas de apoio. 

 

O maior esforço foi o de aproximação com a supracitada ONG. Inicialmente a colaboração se 

concretizou por meio de apoio financeiro e técnico para a ONG. Surgiu uma demanda de 

treinamento para uma parte do procedimento de atendimento para esta doença. A necessidade 

era de treinar corretamente os profissionais não-médicos (enfermeiros, técnicos) na aplicação 

de procedimento de atendimento da doença em questão. Porém, este tratamento não envolvia 

uma solução da empresa, que precisa de um médico para sua aplicação. Envolvia o 

treinamento da aplicação de uma solução de um concorrente. A solução era complementar, 

mas não era da empresa do Entrevistado 5. Houve diversas discussões sobre a adequação ou 

não de se financiar tal iniciativa. Como evidencia a seguinte citação: 

 

Isso, na época, foi... quando eu peguei o projeto, estava justamente rolando 

essa discussão. Inclusive no mercado, com os médicos que atuam na área [...] 

poxa, mas estão patrocinando uma coisa que vai usar o outro remédio? Só que 

o remédio não é um concorrente do [...]. São tratamentos complementares. 

(Ent5Inc1). 

 

Finalmente foi aprovado o treinamento e o mesmo foi ministrado pela ONG em questão. 

Paralelamente a empresa continuou a informar os formadores de opinião sobre seu produto, 

através da provisão de estudos efetuados em outros países que já tinham aprovado o 

tratamento. Aos poucos, o relacionamento com o Ministério da Saúde foi se estreitando. E 

finalmente ouve o anúncio, por parte do Ministério, do teste da solução da empresa do 

Entrevistado 5. Interessante notar, que segundo o entrevistado, o convite partiu do Ministério, 

em função dos recursos relacionais acumulados ao longo do tempo: 

 
Foi um convite mesmo, eles chamaram a gente para uma reunião no 

Ministério, e aí falaram, “olha, a gente quer fazer esse estudo com o produto 

de vocês, e o estudo vai ser assim, assado”. Enfim... o estudo é do Ministério. 

Não existe nenhuma interferência da empresa no protocolo, e como o estudo 

vai ser conduzido, quem são os médicos. Isso não, não tem nenhum tipo de 

influência. Então foi uma iniciativa deles, que se acredita que... e acredita-se 

que nós fomos a empresa chamada, por esse relacionamento já previamente 

estabelecido. E é claro, porque também os médicos que estavam por trás da 

parte técnica de desenvolvimento. (Ent5Inc1). 
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Este caso tem similaridades e diferenças com os casos anteriores. Em termos de similaridades, 

existe o uso de diversos classes de recursos e de táticas que são configurados e combinados 

para o sucesso do projeto. A montagem da capacidade parece ser mais issue-específica do que 

voltada ao longo prazo. Os recursos relacionais e os recursos de reputação acumulados frente 

a outros atores ligados a esta enfermidade, certamente poderão ser utilizados no futuro em 

outras issues. A diferença fundamental neste caso está na utilização de recursos 

organizacionais e financeiros que, normalmente, são associados à função de Vendas. Pela 

descrição do caso, a utilização destes recursos compartilhados parece ter sido decisiva para o 

sucesso da empreitada. Isto corrobora a configuração das capacidades de procurement 

lobbying anteriormente discutidas neste capítulo. 

 

Tabela 30 – Detalhes do processo de configuração da capacidade de procurement lobbying 

Processo de gestão 

e configuração 

Etapas da configuração da capacidade Recursos envolvidos / 

acumulados 

Estruturação 

(aquisição e 

acumulação) 

Aquisição e acumulação de recursos tais 

como recursos de relacionamento e 

reputação. Acumulação de recursos de 

base de suporte dos médicos. Recursos 

financeiros advindos da área de Vendas 

(Aquisição). 
 

- Recursos Financeiros 

- Recursos Relacionais 

- Recursos de reputação  

- Recursos base suporte 

Combinação 

(criação) 

A criação de nova capacidade envolve a 

combinação de diversos recursos 

políticos, bem como a estruturação de 

processos. Uma série de rotinas e 

processos, desempenhados pela área de 

Relgov, são “inseparáveis” de processos 

da área de vendas 
 

- Recursos Financeiros 

- Recursos de Expertise 

- Recursos Relacionais 

- Recursos Organizacionais 

Alavancagem 

(mobilização, 

coordenação e 

implementação) 

A alavancagem da capacidade envolve a 

mobilização, i.e., a identificação do uso 

desta capacidade, a coordenação de uma 

série de atores organizacionais externos à 

empresa e a implementação da 

capacidade em si. 

- Recursos Organizacionais 

- Recursos Relacionais 

 

Fonte: Análise do autor com base em Dahan (2005), Sirmon et al. (2007) e dados da pesquisa 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nesta discussão remete-se ao marco teórico incialmente exposto na sessão 2, com o intuito 

debater os pontos que foram levantados durante esta pesquisa. Utilizando como guia o 

problema e objetivos de pesquisa, além de incorporar as questões que surgiram durante a 

pesquisa, discute-se: 

a) A configuração das capacidades políticas das subsidiárias de MNE´s operando no 

Brasil e o desenvolvimento local de capacidades políticas 

b) O uso de recursos relacionais e de reputação por parte das subsidiárias de MNE´s 

operando no Brasil e suas implicações 

c) A questão do procurement lobbying 

d) Contribuições para o uso da RBV no estudo da CPA  

 

5.1 A configuração das capacidades políticas das subsidiárias de MNE´s operando no Brasil e 

o desenvolvimento local de capacidades políticas 

 

Através da proposição de um modelo teórico e do desenvolvimento de estudo de caso das 

capacidades políticas das subsidiárias, foi possível inferir que o desenvolvimento das 

capacidades políticas é primordialmente local. Como já explorado na revisão teórica, existem 

tanto argumentos poderiam predizer o desenvolvimento centralizado e aprendizado 

relacionado destas capacidades (Frynas et al., 2006), como argumentos de que estas 

capacidades deveriam ser desenvolvidas localmente (Birkinshaw & Pedersen, 2001). A 

própria justificativa desta pesquisa repousava na segunda alternativa, que as capacidades 

penderiam mais para o lado local-específico. 

 

As evidências apresentadas neste caso dão suporte a segunda alternativa, de que, 

primordialmente, as capacidades políticas são desenvolvidas localmente. De maneira geral, 

existe limitado controle sobre as atividades políticas da subsidiária, com exceção das políticas 

de compliance, que focam nas restrições, ou seja, no que não pode ser feito. Houve relatos de 

limitadas influências nas agendas e nas formas de trabalho das subsidiárias. Limitada 

evidência se apresentou sobre troca de melhores práticas entre unidades da rede da MNE e 

sobre feedback de aprendizado com as experiências das subsidiárias por parte da matriz. 

Baseado nos dados aqui coletados e apresentados, parece ser preponderante a tendência de 



146 

 

desenvolvimento local, com a influências de algumas restrições institucionais, legais e de 

compliance na configuração das capacidades políticas.  

 

O desenvolvimento local das capacidades políticas suscita algumas implicações teóricas sobre 

o tema. A primeira implicação é sobre a ideia da existência de uma capacidade política global, 

que seja transferida para as subsidiárias (Frynas et al., 2006), e cuja utilização em diferentes 

subsidiárias forneça alguma forma de melhoria da capacidade, que via feedbacks das 

subsidiárias, quer via ganhos de experiência pela utilização em diferentes subsidiárias. A 

própria literatura sobre a transferência de capacidades alimenta argumentos que se colocam o 

sucesso da transferência entre matriz e subsidiárias (Nicolai J Foss & Pedersen, 2002; Nicolai 

Juul Foss & Pedersen, 2004), enquanto outra corrente mostra evidências na posição contrária 

(Szulanski, 1996, 1996, 2000). Frynas e colegas (2006) argumentam pelo desenvolvimento de 

capacidades políticas locais e argumentam, a partir de dados de desenvolvimento de 

capacidades por diferentes empresas em diferentes localidades, existir evidência da 

acumulação da experiência política. Ou seja, o acúmulo de capacidades través da utilização 

sequencial das mesmas (Bingham & Eisenhardt, 2011).  Os dados desta pesquisa sugerem o 

oposto, colocando em questão a existência de uma capacidade política global que seja 

transferida para as subsidiárias. 

 

Uma discussão interessante para entendermos esta peculiaridade está nos trabalhos de Borini 

(2008). Embora em um contexto diferente (Borini pesquisa a transferência de competências 

no contexto das subsidiárias de MNE’s brasileiras; Borini não estudou as capacidades 

políticas), o trabalho apresenta a seguinte tabela, resultado de pesquisa survey com as 

subsidiárias:  

Tabela 31 - Tranferência de competências da matriz para subsidiárias 
 Não foi 

transferida, 

mas criada na 

subsidiária 

Transferida da 

matriz, mas 

com forte 

adaptação da 

subsidiária 

Transferida da 

matriz e com 

razoáveis 

alterações da 

subsidiária 

Transferida da 

matriz e com 

poucas 

alterações da 

subsidiária 

Transferida da 

matriz e sem 

alterações da 

subsidiária 

Média64 

Vendas 41% 36% 12% 5% 6% 1,96 

Marketing 25% 21% 30% 12% 12% 2,61 

Produção 23% 23% 30% 9% 15% 2,63 

RH 12% 43% 23% 16% 6% 2,58 

P&D 6% 25% 15% 25% 29% 3,42 

Fonte: Adaptado de Borini (2008) 

                                                 
64 A média foi feita atribuindo-se 1 para não foi transferida e assim suscessicamente até 5 para tranferida 

totalmente da matriz. Menor média indica maior desenvolvimento local. 
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A pesquisa de Borini (2008) revela que a transferência de competências também tem relação 

com as características da própria competência. Assim competências que são por natureza mais 

suscetíveis aos efeitos economias de escala (P&D) (Audretsch & Feldman, 1996) têm maior 

frequência de desenvolvimento centralizado. Por outro lado, competências que permitem uma 

vantagem de adaptação local são desenvolvidas, com maior frequência, na subsidiária. O 

argumento é que a natureza da competência a ser transferida seja fundamentalmente 

importante, embora papéis contextuais e de papel da subsidiária também o sejam (Borini, 

Fleury, & Fleury, 2009). Isso fica em linha com as características contexto-específicas de 

CPA apontadas por autores que defendem que exista uma forte adaptação local das 

competências políticas (Hillman & Keim, 1995). 

 

A segunda implicação destas evidências de desenvolvimento local das capacidades políticas 

está relacionada à literatura da dualidade institucional, ou seja, a proposição de que as 

subsidiárias, ao configurar e utilizar as capacidades políticas, sofrem de dupla pressão 

institucional de conformidade, i.e., são duplamente afetadas pelas instituições dos países de 

origem, bem como pelas instituições dos países hospedeiros. De uma literatura mais ampla 

(Graetz & Smith, 2008; Kostova & Roth, 2002), os exemplos específicos em CPA (Hillman 

& Wan, 2005; Nell et al., 2015; Zhang et al., 2016) apontam para a existência desta dupla 

pressão. Enquanto o trabalho original no campo da CPA de Hillman & Wan se limitava a 

explorar que existe a dualidade, os trabalhos posteriores tentam ampliar o conceito e 

estabelecer as nuances implícitas na “dualidade”. Nell et al. (2015) apontam que a lógica de 

“ou um ou outro” é simplória. Neste artigo, as pressões dos stakeholders se mostraram maior 

que a pressão dos stakeholders internos (firma). Zhang et al. (2016) mostram evidências de 

que que as pressões institucionais na China são diferentes dependendo da esfera de governo 

de atuação da firma. Os dados aqui apresentados corroboram a noção de que, embora exista 

esta dualidade, as pressões locais parecem ser mais determinantes para a configuração de 

capacidades. Também cabe a apontar que o trabalho de Hillman e Wan (1995) trata de 

subsidiárias americanas na Europa, enquanto os dois últimos trabalhos focam em subsidiárias 

em países em desenvolvimento. As evidências apresentadas aqui corroboram a noção de a 

influência será gradual e de que, pelo menos do caso do Brasil, a influência local é mais 

atuante do que a influência do país de origem, dado reforçado pelo desenvolvimento local das 

capacidades políticas. 
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5.2 O uso de recursos relacionais e de reputação 

 

Umas das peculiaridades do caso das MNE’s operando no Brasil parece ser o uso mais 

intenso de recursos relacionais e de reputação. A maior utilização de recursos relacionais em 

países emergentes já era prevista na literatura. Os mecanismos seriam os das relações 

pessoais, e a lógica da utilização de recursos relacionais seria a falta de checks-and-balances e 

a possibilidade de apropriação de maiores rendas (Rajwani & Liedong, 2015). Entretanto, esta 

justificativa para a utilização dos recursos relacionais e de reputação não apareceu nos 

depoimentos do caso das subsidiárias de MNE´s operando no Brasil.  

 

As evidências apontaram para mecanismos de utilização dos ativos relacionais muito 

semelhantes ao proposto na literatura de marketing de relacionamento e lealdade do 

consumidor (Liu et al., 2011). Existem explicações possíveis para esta “discrepância”. A 

maioria dos estudos que focam nos recursos relacionais em CPA o faz através do conceito de 

conexões políticas (Rajwani & Liedong, 2015). Embora as definições de conexões políticas 

sejam bastante dispersas (Rajwani & Liedong, 2015), grosso modo, as conexões são 

operacionalizadas de três maneiras: a quantidade de executivos que já tiveram cargos efetivos 

(revolving door), a existência de ex-oficiais governamentais no conselho de administração das 

empresas e as doações de campanha (doações estabeleceriam uma conexão) (Costa et al., 

2013; Ecco et al., 2016; Faccio, 2006). Estas medidas, esta pesquisa argumenta, são medidas 

de rede, ou seja, de existência de conexões e não exatamente da qualidade das conexões. Em 

sua crítica a utilização de redes de Guanxi como medidas de relacionamento em estudos na 

China (não apenas de CPA mas de negócios em geral), Wong (2007) traz uma argumento 

semelhante. Wong (2007) também argumenta que as que existem diferenças culturais nos 

conceitos de marketing de relacionamento “ocidental” e no conceito de relacionamento 

Guanxi. No conceito de marketing de relacionamento, o networking tem um papel mais 

superficial e outros mecanismos de intensificação do relacionamento tomam conta do 

conceito. No Guanxi, a rede de relacionamento tem um papel central. Neste sentido, a simples 

“conexão” seria uma medida inadequada de relacionamento em países “ocidentais”. De 

maneira correlata aqui se argumenta este conceito poderia ser estendido à CPA. 

Adicionalmente, as medidas hoje usadas para relacionamento em CPA (revolving door), ex-

oficiais governamentais no conselho e doações de campanha) focam mais em mecanismos de 

aquisição de relacionamentos. Os mecanismos aqui propostos podem ampliar esta visão ao 

enfocar a questão da construção de recursos relacionais. 
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Os depoimentos e evidências coletados indicaram algumas possíveis influências para a 

utilização de ativos relacionais em um “estilo marketing”. A primeira influência seria dada 

pela facilidade de acesso aos agentes políticos. Dahan (2005), por exemplo, indica recursos 

financeiros e relacionais como aqueles que fornecem acesso, o que, claramente implica na 

mesma lógica de “conexão” e não de profundidade no relacionamento. Cabe lembrar que, 

apesar de dois depoimentos consistentes na questão da facilidade de acesso aos políticos no 

Brasil (Ent8, Ent15), a evidência coletada e a triangulação de dados não foram consistentes 

neste sentido65. A segunda possível influência seria a competição política (Bonardi et al., 

2005). Se os ativos relacionais são os mais importantes em determinada região, é natural que 

a competição pelas issues dê incentivo para que as ações de relacionamento sejam cada vez 

mais complexas. Outra possível influência está ligada a mudança local: a mudança do perfil 

de Relgov de abridor de portas para o Relgov mais técnico. “Abridores” de porta, em 

essência, precisam apenas conhecer os contatos, i.e., conexões. Profissionais mais técnicos 

precisam estabelecer outros tipos de recursos relacionais e mecanismos para alavancar estes 

relacionamentos. Entre os componentes que as literaturas de marketing apontam como 

importantes para o aumento da qualidade de relacionamento estão: satisfação, confiança e 

comprometimento (Liu et al., 2011; Wong, 2007). Os mecanismos de alavancagem de 

recursos relacionais apresentados nesta pesquisa e utilizados pelos Relgov parecem apontar 

justamente na ampliação de satisfação e confiança. Por outro lado, vimos a utilização dos 

recursos de reputação em conjunto com os recursos de relacionamento. A literatura aponta 

que confiança e reputação são construtos relacionados (Doney & Cannon, 1997; King-Casas 

et al., 2005). 

 

Uma segunda implicação relacionada a utilização dos ativos relacionais e de reputação por 

parte das subsidiárias no Brasil é um argumento da medida das táticas relacionais. 

Argumenta-se que, as mediadas hoje utilizadas (revolving door, conselhos e doações de 

campanha) podem sub-representar os recursos de relacionamento pois: i) são medidas de 

“rede” e não de intensidade ou qualidade de relacionamento; ii) sub-representam os recursos 

relacionais das MNE’s operando em outros países, pois, muitas as subsidiárias não podem 

fazer doações de campanha e, muitas vezes, não têm conselhos de administração local para 

que se possa fazer a alocação de políticos. Seria, desta maneira, importante desenvolver novas 

                                                 
65 Caso este fosse um fato, seria de se esperar que a implementação das capacidade politicas seria mais voltada a 

legitimidade e influência e menos para acesso. As evidências coletadas não apontaram neste sentido. 
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medidas de relacionamento político que capturassem a qualidade do relacionamento político, 

especialmente no caso de CPA em países em desenvolvimento. 

 

 

5.3 Capacidades políticas em casos de vendas para o governo – procurement lobbying 

capabilities 

 

A importância das vendas para o governo sempre foi citada como um dos antecedentes para o 

engajamento em ações políticas por parte das empresas (Hillman et al., 2004; Lux et al., 

2011). É assim, de certa forma surpreendente, o limitado interesse que os mecanismos e as 

peculiaridades das atividades políticas desempenhadas por esta classe de empresas despertou 

até hoje (Mack, 1997; Nownes, 2006). 

 

O caso aqui apresentado dá vida as evidências de que as configurações das capacidades 

políticas podem sofrer influência da necessidade de vendas para entes governamentais. Como 

descrito, existem, pelo menos na amostra desta pesquisa, diferença importantes no que tange 

as atividades desempenhadas, as rotinas e aos recursos organizacionais. Grosso modo, parece 

haver um incentivo para que certos papéis, tipicamente desempenhados pela função de 

vendas, sejam desempenhados pela função que engloba relações governamentais. Uma das 

implicações destas evidências é que, embora correlatas, as configurações de Relgov com foco 

em policy tem importantes diferenças das atividades de Relgov com foco em procurement 

lobbying. 

 

É possível supor que este tipo de arranjo não seja exclusivo da realidade brasileira. Enquanto, 

na descrição do caso, foi possível observar decisões de configuração de recursos 

organizacionais de deliberação local, existe evidência de que este tipo de arranjo de 

procurement lobbying, seja também utilizado pelas matrizes das MNE´s. Pesquisa feita no 

LinkedIn em junho de 2016, sobre posições em aberto, nos EUA, com a descrição market 

access para empresas farmacêuticas, retornou mais de 80 posições66, evidenciando que esta 

configuração organizacional (acesso a mercado) também é comum por lá. De qualquer forma, 

este estudo de caso demonstrou que existem diferenças na configuração e adoção, por parte 

das multinacionais, destas capacidades de procurement lobbying. Esta diferença de adoção, 

                                                 
66https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Market+Access+Manager&locationId=us%3A0&f_I=15&or

ig=FCTD&trk=jobs_jserp_facet_industry 
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como demostraram algumas proof quotes, estavam ligadas à percepção de risco e ao potencial 

de usar os atavios de relacionamento com o governo para dois fins (policy e purchasing). 

Neste sentido, parece que a existe deliberação gerencial para adoção de maiores ou menores 

capacidades de procurement lobbying por parte das subsidiárias operando no Brasil. 

 

Este achado certamente amplia as considerações relacionadas a CPA. De um lado, amplia o 

leque de atividades políticas utilizadas pelas empresas, bem como amplia as possibilidades de 

configurações de capacidades políticas. Por outro lado, a revelação destes mecanismos e 

destas atividades, se confirmados por pesquisas posteriores, pode enriquecer o entendimento 

da relação entre o investimento em CPA e desempenho das firmas. A lógica da utilização de 

atividades políticas por parte das empresas sempre esteve especialmente vinculada à 

possibilidade de maiores retornos e desempenho empresarial (Hadani & Schuler, 2013; 

Hillman et al., 2004). Esta vinculação entre CPA e desempenho, está longe de ser firmemente 

estabelecida. Uma das possibilidades que esta pesquisa levanta é que uma parte das 

capacidades utilizadas pelas empresas, no caso de empresas com vendas significativas para o 

governo, era sub-considerada. Seria interessante explorar se, usando uma melhor 

especificação para capacidades políticas (a utilização de rotinas e recursos característicos de 

procurement lobbying, por parte destas empresas) seria possível melhor explicar porque a 

relação entre CPA e desempenho acontece particularmente em empresas com vendas 

significativas para o governo (e empresas reguladas) (Lux et al., 2011). 

 

 

5.4 O uso de RBV como lente para o estudo de RBV 

 

Outra discussão que emerge dos dados é a da adequação do uso da RBV como lente teórica 

para o estudo das capacidades políticas. O uso da RBV como lente, embora tenha se 

desenvolvendo, ainda está em sua infância (Bonardi, 2011). Bonardi coloca uma série de 

questões sobre a adequação de RBV como lente teórica para o estudo de CPA. Em resumo, as 

questões por ele colocadas são: 

 

a) Quais são e a qual natureza dos recursos políticos? Quais são as habilidades 

necessárias para as capacidades políticas. Recursos de mercado podem ser 

utilizados em CPA? 
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b) Qual os custos de integração das estratégias nonmarket com as estratégias de 

mercado? 

c) Como diferentes sistemas institucionais afetam a valorização de determinados 

recursos? 

d) Como se pode reduzir os custos de transação associados a contratos “incertos”? 

e) Como se valorizam as diferenças de recursos políticos entre as firmas? 

 

A presente pesquisa, ao fazer uma descrição e análise das capacidades políticas, partindo de 

um modelo teoricamente fundamentado, acaba por contribuir com algumas destas questões. A 

questão da natureza dos recursos políticos, já tinha sido avançada por Dahan (2005a, 

2005b), muito embora esta contribuição pareça ser desconhecida por Bonardi. Os dados da 

pesquisa aqui apresentadas ajudam, através de uma série de evidências de uso dos diferentes 

tipos de recursos, a confirmar as previsões de Dahan. Esta série de evidências mostram a 

importância dos recursos de reputação, em conjunto com outros recursos, principalmente os 

recursos relacionais, para o funcionamento das capacidades políticas no caso apresentado. 

Analisando as proposições de Dahan da relação entre os recursos e as capacidades de baixa 

ordem (acesso, legitimidade e influência), é possível contribuir com uma visão aprimorada da 

relação de recursos e capacidades, como a demostrada na tabela a seguir: 

 

Tabela 32 – Relação entre os tipos de recurso políticos e as capacidades políticas e as 

contribuições da pesquisa 

Capacidades 

Recursos 
Acesso Influência Legitimidade 

Financeiros Original Original  

Expertise  Original Original 

Suporte  Original Original 

Relacionais Original CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO 

Reputacionais CONTRIBUIÇÃO Original CONTRIBUIÇÃO 

Imagem CONTRIBUIÇÃO  Original 

Fonte: Análise do autor a partir dos dados da pesquisa e de Dahan (2005) 

Nota: Áreas hachuradas são contribuições desta pesquisa. Original=Originalmente em Dahan 

(2005). Células em branco: o recurso não se aplica. 

 

Esta tabela equivale a Tabela 10, mas em outra organização. Como já reportado, os recursos 

reputacionais apareceram de maneira importante nos relatos dor profissionais de Relgov 

entrevistados. Acompanhando uma tendência de maior profissionalização da profissão, bem 
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como, disputando a atenção de agentes políticos, a evidência coletada mostra que estes 

profissionais se valeram de recursos de reputação, não apenas para exercer influência sobre os 

tomadores de decisão, mas também, como forma de ter mais acesso a estes tomadores e de ter 

mais legitimidade sobre os pleitos defendidos. Este uso dos recursos reputacionais, não tinha 

sido proposto por Dahan (2005). Adicionalmente, também se coletou evidência de que a 

imagem pública da empresa facilita o acesso aos políticos. Esta pesquisa traz estas duas 

contribuições para o quadro da relação entre os recursos políticos e a capacidade política. 

Uma contribuição desta pesquisa para as habilidades necessárias para sucesso em CPA é a 

noção da necessidade constante de recombinação dos recursos políticos, numa base issue-by-

issue. Esta lógica de que a montagem das capacidades de baixa ordem é constante, faz com 

que a habilidade de recombinação dos recursos seja primordial em CPA. Finalmente, a 

questão do procurement lobbying é um bom exemplo da utilização de recursos de mercado 

para a execução de CPA.67  

 

A descrição da organização de procurement lobbying parece responder parcialmente a 

segunda questão de Bonardi, que é do custo da integração de ativos mercado e não 

mercado. Quando decidiram por fazer, os casos descritos parecem indicar que as MNE´s 

puderam fazer esta integração com certa facilidade. Uma série de respondentes citou, 

entretanto, os riscos associados a tal prática (Ent31). 

 

Estes exemplos também ajudam a responder à pergunta de Bonardi: se diferentes contextos 

institucionais valorizam diferentes recursos políticos. As evidências apontam para uma 

valorização dos recursos de relacionamento e reputação, em resposta a influências 

institucionais locais, bem como a mudanças recentes na legitimidade de certas atividades 

políticas. Também carece se mencionar que esta pesquisa levanta a questão sobre as 

diferentes naturezas dos recursos relacionais e que é possível, que diferentes arcabouços 

institucionais valorizem diferentes facetas dos recursos relacionais (em linha com a discussão 

de Wong [2007] sobre as diferenças dos tipos de relacionamento). 

 

A reputação também pode ser apontado como um redutor dos custos de realizar 

“transações” não contratualmente asseguradas (Bonardi et al., 2005). Reputação 

“comportamental” e mesmo de “expertise” podem servir como um mitigador para estes custos 

                                                 
67 Um argumento na direção oposta, i.e., que são os recursos não mercado que estão a serviço dos ativos de 

mercado, não seria descabido. 
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de transação. Assim é possível supor que recursos de reputação são recursos importantes em 

ambientes onde a incerteza do “exchange” político seja exacerbada.  

 

Finalmente, a utilização dos ativos de reputação também parece responder à questão de como 

se valorizam as diferenças de recursos políticos entre as firmas? A utilização dos 

mecanismos de reputação parece voltado a exacerbar as diferenças (de confiança, de 

comportamento e técnicas) entre os proponentes de uma mesma issue. Desta maneira, os 

recursos de reputação servem como auxílio para a valorização das diferenças entre as firmas. 

 

Outra discussão relevante dentro do uso de RBV com uma lente para o estudo de CPA é a 

quantidade de evidências, narradas através dos exemplos e pequenos casos, da combinação de 

diversos recursos para a configuração das capacidades políticas. Essa amálgama remete as 

definições de Amit e Schoemaker para capacidades (Amit & Schoemaker, 1993). Tal 

combinação de diversas categorias de recursos políticos encontrada em campo se choca com 

um dos argumentos do artigo seminal em CPA (Hillman & Hitt, 1999). Hillman e Hitt propõe 

escolhas mais cartesianas em CPA. A descrição das escolhas entre as possíveis táticas 

descreve escolhas excludentes. Entretanto, as evidências apresentadas da utilização de 

diversas categorias de recursos políticos em combinação, aponta justamente para a 

inadequação desta definição. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo de caso teve como objetivo entender as configurações das capacidades políticas 

das subsidiárias de multinacionais operando no Brasil. Partindo da premissa que as 

capacidades políticas são contexto-específicas, este estudo assumiu, como premissa de 

trabalho, que as configurações das capacidades deveriam ter peculiaridades locais. 

 

Um primeiro passo da pesquisa foi a proposição de um modelo de capacidades políticas que 

fosse teoricamente fundamentado. Usando contribuições de autores da RBV (Salvato & 

Rerup, 2010) e de diversos autores de CPA e Public affairs  (Dahan, 2005b; Oberman, 2008; 

Palese & Crane, 2002), este trabalho propôs um modelo que trouxesse os componentes 

básicos de uma capacidades: recursos, rotinas, capacidades de baixo nível e as questões de 

gestão das capacidades. 

 

Com base neste modelo teórico, um estudo de caso foi conduzido. Foram entrevistados mais 

de 30 respondentes, colhidos dezenas de depoimentos e foram analisados mais de oitenta 

documentos para geração de categorias e triangulação dos achados. A maioria das entrevistas 

dos depoimentos foram gravados e transcritos. Através da análise destes dados, foi possível 

descrever as capacidades políticas das subsidiárias das MNE´s operando no Brasil. Várias 

características peculiares foram destacadas nesta descrição. Entre elas, os times enxutos, a 

grande utilização de prestadores externos de serviços (consultorias e associações), bem como 

a grande utilização de recursos relacionais, como esperava-se das proposições teóricas, mas 

também a grande utilização dos recursos de reputação.  

 

Uma categoria que se destacou na análise dos dados foi a das capacidades políticas em 

empresas com significativas vendas para o governo. O estudo de caso mostrou a ação 

deliberação gerencial na alteração destas configurações políticas. Uma das alterações é a da 

absorção de rotinas, originalmente da função de vendas, pela função de Relgov. A lógica 

subjacente a esta configuração parece ser a sinergia de relacionamentos com o governo, que 

nesta configuração, ficam mais fáceis de serem exploradas. Entretanto, o caso também 

explora a variação da utilização destas capacidades de procurement lobbying por parte das 

subsidiárias de MNE´s. É também importante frisar que, possivelmente, estas configurações 

de procurement lobbying não sejam exclusivas do Brasil ou de mercados emergentes. 
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6.1 Contribuições desta pesquisa 

 

Esta sessão apresenta as contribuições desta pesquisa. A primeira contribuição desta pesquisa 

se refere a apresentação de um modelo fundamentado teoricamente para as capacidades 

políticas. Trabalhos anteriores que lidaram com as capacidades políticas tinham lacunas em 

termos de fundamentação teórica, principalmente, lacunas relacionadas com a falta de 

componentes específicos das capacidades. O modelo aqui proposto resolve estas lacunas. 

 

A segunda contribuição é a descrição e análise da configuração das capacidades políticas 

utilizada pelas subsidiárias de MNE’s operando no Brasil. A discussão apresentada revela os 

diferentes recursos políticos usados pelas MNE’s no Brasil e relaciona estas escolhas com 

aspectos locais e institucionais. Esta análise também permitiu discutir questões relacionadas a 

transferências de capacidades políticas por parte das MNE’s, bem como a discussão do que 

significa a dualidade institucional das subsidiárias.  

 

A terceira contribuição está relacionada as particularidades das configurações das capacidades 

políticas especialmente o uso de recursos de relacionamento e reputação. Destaca-se a questão 

da utilização dos recursos relacionais em conjunção com os recursos de reputação, além da 

apresentação dos mecanismos para acumulação e uso destes recursos. 

 

Finalmente, vendas para o governo sempre foi apontado como um importante direcionador de 

engajamento em CPA e em certos estudos empíricos, empresas com vendas significativas ao 

governo mostram resultados positivos na relação CPA e desempenho. A elucidação de que as 

capacidades para este caso são específicas podem ajudar a aprofundar nosso entendimento 

destas relações. 

 

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

Esta sessão aponta para as limitações desta pesquisa. A primeira delas é relativa a própria 

metodologia de pesquisa. Existem cuidados necessários com as generalizações que se podem 

fazer a partir de estudos de caso. Embora o design, a amostragem e a análise do caso tenham 

seguidos as recomendações da literatura (Eisenhardt, 1989) para melhorar a 
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representatividade e validade, recomenda-se cuidado com as generalizações. Um ponto a se 

destacar, neste sentido, foi o relativo sucesso na obtenção de entrevistas de confirmação das 

análises, que poderiam melhorar a validade das análises executadas. 

 

A utilização de um design e dados somente do Brasil também pode ser considerada uma 

limitação. É possível que, como demonstrado, as instituições e contexto local desempenhem 

um papel primordial na configuração das capacidades políticas, especialmente, nos recursos 

mais “valorizados”. Embora estudos anteriores tenham enfatizado que algumas características 

de CPA sejam comuns aos países emergentes, é necessária cautela na generalização destes 

dados para outros países emergentes. Como exemplo, a própria discussão explora possíveis 

diferenças na utilização e valorização de ativos relacionais entre países emergentes 

“ocidentais” e “orientais”. 

 

Uma terceira limitação é representada pela concentração da amostra de empresas que fazem 

purchasing lobbying no setor farmacêutico. Embora existam evidências da utilização do 

purchasing lobbying em outros setores na amostra (setor editorial), a concentração em um 

único setor levanta questões da especificidade desta prática no setor farmacêutico. 

 

 

6.3  Sugestões de estudos futuros 

 

É possível sugerir uma série de estudos futuros que podem ampliar e aprofundar os achados e 

concussões desta pesquisa. Uma primeira sugestão é a realização de estudos de campo 

semelhantes, para entender a configuração de capacidades políticas em outros países em 

desenvolvimento e comparar com os dados do Brasil. Desta maneira, poderemos entender 

com mais profundidade as peculiaridades do Brasil e os pontos em comuns das capacidades 

políticas desenvolvidas pelas MNE´s em operação nestes outros países (Rajwani & Liedong, 

2015). 

 

Um segundo grupo de estudo que naturalmente é consequência desta pesquisa é aquele 

voltado ao entendimento da transferência de capacidades políticas dentro das redes das 

MNE´s. Esta pesquisa mostrou evidência de limitada transferência, mas pouco focou no 

processo de transferência em si, apenas nas configurações das capacidades políticas 

existentes. Estudos focados na transferência (ou falta de) colaborariam com o entendimento 
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das de transferência de capacidades políticas um particular (Birkinshaw & Pedersen, 2001) e 

das limitações de transferência de conhecimento e capacidades em geral (Szulanski, 1996, 

2000). 

 

Ligado ao item anterior, estudos futuros poderiam refinar a questão das pressões institucionais 

duplas na configuração de capacidades políticas enfrentadas pelas subsidiárias. Trabalhos 

anteriores que demonstram a existência de pressão “dupla” (dual) sobre a subsidiária dão 

pouca ênfase a graduação desta dualidade (Hillman & Wan, 2005). Neste caso brasileiro, 

existe a dualidade, mas grande parte da decisão e pressão parecem advindas das pressões 

locais. Trabalhos futuros poderiam detalhar e comparar a contribuição das instituições locais e 

do país de origem.  

 

Estudos futuros poderiam também refinar a questão da utilização dos recursos de 

relacionamento. Esta pesquisa traz à luz uma série de considerações sobre a utilização de 

recursos de relacionamento: a utilização de mecanismos que se assemelham a mecanismos de 

relacionamento usados em marketing; a utilização conjunta de recursos relacionais com 

recursos de reputação e as questões das medidas de recursos e táticas relacionais que podem 

sub-representar certas atividades. Estudos que pudessem avançar algum destas questões 

seriam bem-vindos. 

 

Finalmente, esta pesquisa traz à luz a existência de configurações de capacidades políticas 

bem particulares no caso de empresas com significativo nível de vendas para o governo. 

Evidências do caso apresentado sustentam que este pode ser uma configuração também 

comum nos países de origem das subsidiárias. Estudos futuros deveriam focar em detalhar os 

componentes destas capacidades políticas (procurement lobbying), e se confirmadas a 

existência de capacidades particulares, refinar os modelos de relação entre CPA e 

desempenho, no caso das empresas com significativa venda para entes governamentais. 

Poderiam explorar as diferenças, em termos de resultados, de investimentos em CPA tipo 

“policy” e do tipo “procurement lobbying”. 
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8 APÊNDICES 

Apêndice 1 – Artigos de CPA e International Business 

 

Tabela 33 - Artigos de CPA e International Business 
Orient. U.A. T/E  

(País) 

Artigo [Journal] Título Principais pontos do artigo 

NS MNE, 

Entry 

T Boddewyn 

(1988) [JIBS] 
 

Political Aspects of MNE Theory Expande o paradigma eclético para incluir as dimensões 

políticas  

NS MNE T Boddewyn & Brewer 

(1994)[AMR] 

International Business Political Behavior New 

Theoretical Directions 
 

Faz várias considerações teóricas sobre CPA e a 

internacionalização, finalizando com proposições 
 

NS MNE T Hillman & Keim  

(1995) [AMR] 

 

International Variation in the Business-Government 

Interface: Institutional and Organizational 

Considerations 
 

Apresenta proposições de pesquisa voltadas para a 

hipótese de que CPA é influenciada pelas instituições e 

contexto político 

NS Sub T Blumentritt & Nigh 

(2002)[JIBS] 

 The Integration of Subsidiary Political Activities in 

Multinational Corporations 
 

Apresenta proposições para os fatores que influenciam o 

comportamento político das subsidiárias 
 

NS Sub 

 

E 

(Vários) 

Blumentritt  

(2003) [BAS] 

Foreign Subsidiaries' Government Affairs Activities : 

The Influence of Managers and Resources 
 

Estudo empírico que demonstra que os gestores têm 

grande papel na escolha de CPA da subsidiária 

NN Sub 

 

E 

(UE) 

Hillman  

(2003) [BAS] 
 

Determinants of Political Strategies in U.S. 

Multinationals 

Estudo de subsidiárias norte americanas na Europa. 

Tanto variáveis institucionais, bem como ao nível da 

firma, influenciam CPA 
 

NN Sub 

 

E 

(UE) 

Hillman & Wan  

(2005) [JIBS] 
 

The Determinants of MNE Subsidiaries' Political 

Strategies: Evidence of Institutional Duality 
 

Testa para evidências de dualidade institucional nas 

escolhas de CPA das subsidiárias americanas na Europa  
 

NS Sub E (CHN, 

NIG, 

RUS) 

Frynas et al (2006) 

[SMJ] 

First mover advantages in international business and 

firm-specific political resources 
 

Exploram através de três estudos de caso como a 

aquisição, sustentação e exploração de recursos políticos 

podem levar à First Mover Advantages 
 

NS FIE E 

(CHN) 

Sun, Mellahi & Thun 

(2010)[JIBS] 

The dynamic value of MNE political embeddedness: 

The case of the Chinese automobile 

Usando a resource-based view (RBV), a literatura de 

apropriação de rendas e a teoria da agência, este artigo 

explora como podem acontecer impactos negativos no 

desempenho de firmas que tenham uma relação 

(embbedness) muito próxima ao governo. 
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Cont.      

Orient. U.A. T/E  

(País) 

Artigo [Journal] Título Principais pontos do artigo 

NS MNE/ 

DMNC 

E 

(Vários) 

Holburn & Zellner 

(2010)[SMJ] 

Political capabilities, policy risk, and international 

investment strategy: evidence from the global electric 

power generation industry 

Demonstra que firmas originárias de países com 

ambientes institucionais fracos desenvolvem capacidades 

políticas e lidam com o risco político dos países alvos; de 

fato estas firmas procuram países de maior risco político. 
 

NS MNE T Rizopoulos & 

Segarkis 

(2010)[JWB] 

MNEs and policy networks: Institutional 

embeddedness and strategic choice 
 

Exploram teoricamente o papel da rede política e da 

posição da MNE no país de origem nas decisões de CPA  
 

NS Sub E 

(BRA) 

Fernandes et al. 

(2012) [Cadernos 

EBAPE] 

O papel dos recursos políticos na internacionalização 

de empresas: o caso da Energias de Portugal (EDP) 

no Brasil 
 

Estudo empírico que demonstra o papel dos fatores de 

mercado e de não mercado (incluindo recursos políticos) 

na entrada da EDP no Brasil 

SN DMNC E 

(BRA) 

Bazuchi et al. 

(2013) [BAR] 

 The Role of Home Country Political Resources for 

Brazilian Multinational Companies 

Estuda o papel do dos recursos do país hospedeiro, 

incluindo o governo, na internacionalização. 
 

NS Sub E 

(Vários) 

Nell et al. 

(2015) [JWB] 

Strictly limited choice or agency? Institutional 

duality, legitimacy, and subsidiaries’ political 

strategies 

Analisa a propensão a utilização de CPA por conta das 

subsidiárias e encontra que a interação das pressões 

internas e externas é importante  
 

NS FIE E 

(CHN) 

Zhang et al. 

(2016) [JWB] 

Institutional duality and political strategies of 

foreign-invested firms in an emerging economy 

Analisa as pressões institucionais afetando as escolhas 

em CPA e provê evidência das diferentes pressões em 

diferentes níveis de análise  

Legendas: Orient.=Orientação, NS=Norte-Sul; SN=Sul-Norte; NN=Norte=Norte; U.A.=unidade de análise; MNE= MNE como um todo; 

Sub=subsidiária; DMNC=Developing Country Multinational; FIE=Foreign Invested Enterprise;T=Teórico, E=Empírico; CHN=China; 

NIG=Nigéria; RUS= Rússia; BRA=Brasil. 

(Hachurados estão os artigos que envolvem utilização de recursos políticos por parte das subsidiárias) 
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Apêndice 2 - Exemplo de tática de construção de base de suporte 

 
 

 
Coletado pelo autor no estado do Paraná, nas cercanias de Curitiba, em meados de 2013 
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Apêndice 3 - Críticas à RBV 

 

A RBV foi, principalmente após Barney (1991), motivo de escrutínio, crítica e, por 

conseguinte, melhoria. Diversos artigos foram críticos em relação a RBV (Nicolai J. Foss, 

Klein, Kor, & Mahoney, 2008; Priem & Butler, 2001a, 2001b) , o que permitiu outras tantas 

réplicas (Barney, 2001) e melhorias nos construtos (Kraaijenbrink et al., 2010). Kraaijenbrink 

et al. (2010) faz um levantamento destas críticas e as separa em oito blocos, analisando se 

estas críticas estão ou não endereçadas atualmente. A Tabela 34 mostra um resumo das 

conclusões trabalho, que aponta ainda questões ainda em aberto para os blocos 6,7 e 8. 

 

Tabela 34 – Avaliação das críticas comuns à RBV 

Critica Avaliação 

1) A RBV não tem 

implicações gerenciais 

Nem toda teoria deve ter implicações gerenciais. Através de 

sua ampla disseminação, a RBV tem evidente impacto 
 

2) A RBV implica em 

regressão infinita 

Aplicável apenas a teorias matemáticas abstratas. Em uma 

teoria aplicada com a RBV, os níveis são qualitativamente 

diferentes 
 

3) A aplicabilidade da RBV é 

limitada 

A generalização sobre fatores únicos não é impossível por 

definição. RBV também se aplica a firmas pequenas. 

Dependência histórica não é problemática se não levada ao 

extremo. RBV se aplica a firmas em ambientes previsíveis 
 

4) Não é possível atingir 

VCS 

RBV não é estática, embora seja problemática para explicar 

fontes ex ante de VCS  
 

5) A RBV não é uma teoria 

da firma 

RBV não é voltada para explicar a existência da Firma. RBV 

é uma teoria de VCS. 
 

6) VRIN/O não é nem 

necessário nem suficiente 

para VCS 

VRIO não é sempre necessário nem suficiente. A RBV deixa 

a desejar em considerar a sinergia da combinação de recursos. 

A RBV não reconhece a influência de modelos mentais na 

análise e criação de valor 
 

7) O valor de um recurso é 

demasiado indeterminado 

para que a RBV seja um a 

teoria útil 

A definição de valor é circular, estando no explanans e no 

explanadum. A RBV pode ser usada como uma heurística 

gerencial, entretanto, enquanto não se resolve este problema 

com as definições de valor. 
 

8) A definição de recurso não 

é “operacionalizável” 

As definições de recurso são abertas. Não se diferencia as 

diferentes contribuições de diferentes tipos de recurso. 

Adaptado de Kraaijenbrink et al. (2010) 
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Apêndice 4 – Artigos de CPA utilizando RBV como lente teórica  

Tabela 35 - Artigos de CPA utilizando RBV como lente 
T/E/R Artigo [Journal] Título Principais pontos do artigo 

T Boddewyn & Brewer 

(1994)[AMR] 

International Business Political Behavior New 

Theoretical Directions 

O artigo tenta erigir uma ponte entre os conceitos de ciências políticas e de 

estratégia, utilizando-se do framework da RBV para colocar proposições de 

pesquisa, particularmente voltadas para internacionalização. 
 

T Keim (2001)  

[JPA] 

Managing Political activities in the USA: Bridging 

between theory and practice 

Encara CPA como uma atividade competitiva e argumenta que as firmas 

devem desenvolver recursos tipo VRIO. Discute quais recursos são VRIO.  
 

T McWilliams et al. (2002) 

[JMS] 

 

Raising rivals' costs through political strategy: an 

extension of resource-based theory 

Argumenta que RBV pode ser usado para análise de efetividade de 

estratégias políticas. Mostra que CPA pode aumentar os custos de 

concorrentes (RRC) através do bloqueio de substitutos. 
 

R Hillman et al. (2004) 

 [JOM] 

Corporate Political Activity: A Review and Research 

Agenda 

Realizam análise da literatura em CPA, propõe um modelo integrativo e 

apontam o uso da RBV com uma das lentes promissoras para explicar CPA. 
 

T Dahan (2005a) 

 [JPA] 

 

A contribution to the conceptualization of political 

resources utilized in corporate political action 

O artigo trabalha para melhorar a conceptualização de recursos políticos, 

usando como base Attarça (1999). Explora rapidamente o conceito de 

combinação de ativos e propõe uma tipologia de recursos políticos. 
 

T Dahan (2005b) 

[ISMO] 

 

Can There Be a Resource-Based View of Politics? Explora a utilização de RBV para explicar CPA e destaca dois usos distintos. 

Um com foco interno, estudando os recursos políticos e como estes podem 

auxiliar em estratégias políticas. Outro voltado ao mercado e em como as 

firmas usam CPA para assegurar acesso prioritário a recursos estratégicos. 
 

E Frynas et al (2006)  

[SMJ] 

First mover advantages in international business and 

firm-specific political resources 
 

Exploram, através de três estudos de caso, como a aquisição, sustentação e 

exploração de recursos políticos podem levar à First Mover Advantages. 

T/E Woll (2007)  

[JPP] 

Leading the dance? Power and political resources of 

business lobbyists.  

Investiga recursos políticos em vários estudos de caso e propõe que a 

distribuição de recursos políticos melhor pode explicar sucesso de CPA, em 

comparação aos fatores usados em ciências políticas (poder e influência) 
 

E Li e Zhang (2007)  

[SMJ] 

The role of managers’ political networking and 

functional experience in new venture performance: 

evidence from China’s transition economy 
 

Testa o uso do political networking dos gestores de novas empresas na China 

como recurso. 

T Oliver & Holzinger (2008) 

[AMR] 

The effectiveness of strategic political management: 

a dynamic capabilities framework 
 

Usa DC para explorar vários tipos de CPA e desenvolve proposições 

relacionadas ao uso de DC para estudo de CPA. 

T Capron & Chatain (2008) 

[AMJ] 

Competitors’ resource-oriented strategies: acting on 

competitors’ resources through interventions in 

factor markets and political markets 

Estuda a relação entre recursos das organizações e vantagem competitiva e 

foca no combate aos recursos dos concorrentes, quer através de ações em 

SFM´s quer através de CPA. 
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Cont’    

T/E Artigo [Journal] Título Principais pontos do artigo 

E Holburn & Zelner (2010) 

[SMJ] 

Political capabilities, policy risk, and international 

investment strategy: evidence from the global 

electric power generation industry 
 

Demonstra que firmas originárias de países com ambientes institucionais 

“fracos” desenvolvem capacidades políticas, e consequentemente tem 

vantagens ao internacionalizar para países de maior risco político. 

E Camilo, Xavier, Bandeira-

de-Mello e Marcon (2010) 

[RIAE] 
 

A estrutura de capital como recurso e o efeito no 

desempenho das firmas 
 

Desenvolve e testa a hipótese de que a estrutura de capital pode ser 

considerada um recurso. 

E Lawton & Rajwani (2011) 

[EBR] 

Designing lobbying capabilities: managerial choices 

in unpredictable environments  
 

Este artigo explora as escolhas gerenciais e seu papel no desenho de 

capacidades de lobby em ambientes políticos em mudança.  

E Sun, Mellahi & Liu (2011) 

[APJM] 

Corporate governance failure and contingent 

political resources in transition economies: A 

longitudinal case study 

Usando a resource-based view (RBV), a literatura de apropriação de rendas e 

a teoria da agência, este artigo explora como pode haver impactos negativos 

no desempenho de firmas que tenham uma relação muito próxima ao 

governo de países em desenvolvimento, já que o valor destas ligações cai a 

medida que o país se “estabiliza”. 
 

T Bonardi (2011)  

[SO]  

Corporate political resources and the resource-

based view of the firm 

Sugere a integração das perspectivas de mercados políticos e RBV e propõe 

algumas questões que deveriam ser melhor estruturadas: a natureza dos 

recursos políticos, os custos de integração de market e nonmarket strategy, o 

valor dos diferentes recursos políticos, os custos de transação em CPA e a 

questão do valor relativo dos recursos políticos de uma organização. 
 

E Fernandes, Bandeira-de-

Mello e Zanni (2012) 

[Cadernos EBAPE.BR] 

O papel dos recursos políticos na internacionalização 

de empresas: o caso da Energias de Portugal (EDP) 

no Brasil 
 

Estudo empírico que demonstra o papel dos fatores de mercado e de não 

mercado (incluindo recursos políticos) na entrada da EDP no Brasil 

E Lawton, Rajwani & Doh 

(2012) [IBR] 

The antecedents of political capabilities: A study of 

ownership, cross-border activity and organization at 

legacy airlines in a deregulatory context 
 

Explora os antecedentes ao desenvolvimento de capacidades políticas em 

resposta a desregulamentação. Explora a governança como um antecedente 

ao design destas capacidades. 

R Lawton, McGuire & 

Rajwani (2013) [IJMR] 

Corporate Political Activity: A Literature Review Através da revisão de literatura, propõe uma aproximação de CPA e das 

teorias dominantes em estratégia (RBV entre elas). Propõe Sugestões de 

pesquisa para cada uma destas correntes. 

Fonte: análise do autor e adaptação de Lawton et al. (2013) 

Nota: T= Teórico, E Empírico, JPA = Journal of Public Affairs, JMS = Journal of Management Studies, JOM=Journal of Management, ISMO=International Studies of Management 

Organization, SMJ=Strategic Management Journal, RIAE=Revista Ibero Americana de Estratégia, JPP=Journal of Public Policy, AMR=Academy of Management Review, AMJ=Academy of 

Management Journal, EBR=European Business Review, APJM=Asia Pacific Journal Management, SO=Strategic Organization, IBR=International Business Review, IJMR= International Journal 

of Management Reviews 
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Apêndice 5 - Acordo de confidencialidade (modelo) 

 

ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS  

 

Entre -------------------------------, doravante designado simplesmente “parte divulgadora”, FGV-

EAESP, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Itapeva 474, doravante designada 

simplesmente “parte receptora”, fica certo e ajustado o presente Acordo para Não Divulgação de 

Informações Confidenciais, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1. Definições 

 

“Parte Divulgadora”: parte que disponibilizará informações confidenciais.  

 

“Parte Receptora”: parte que receberá a informação confidencial. 

 

2. Representantes das partes  

 

Cada uma das partes designa um representante, abaixo indicado, como responsável por 

coordenar a disponibilização e o recebimento das informações confidenciais divulgadas sob 

este Acordo: 

 

Parte Divulgadora:  

Parte Receptora: Srs. Rodrigo Bandeira-de-Mello 

 

3. Informações Confidenciais:  
 

(a) Informação Confidencial, se houver, disponibilizada pela parte divulgadora 

 

(b) E poderá ser utilizada pela parte Receptora, apenas para os propósitos abaixo descritos e 

sujeito às obrigações da  

Cláusula 4: Obrigações da Parte Receptora 

 

 

4. Obrigações da Parte Receptora 
 

(a) A Parte Receptora protegerá e deverá assegurar que seus funcionários e/ou contratados 

protejam informações confidenciais de que tiver conhecimento sob este Acordo, com o 

mesmo grau de zelo que utiliza para prevenir a utilização, disseminação ou publicação não 

autorizada das suas próprias informações confidenciais da mesma natureza, sob pena de 

responder pelas perdas e danos que causar à Parte Divulgadora, sem prejuízo das outras 

penalidades previstas em lei. A Parte Receptora compromete-se a avisar previamente a 

Parte Divulgadora se for solicitada a divulgar informações confidenciais por força de lei.  

 

(b) A Parte Receptora compromete-se a cumprir com todas as regras de exportação. 
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5. Período de Divulgação e Proteção 

 

O período de divulgação e proteção das Informações Confidenciais inicia-se na data início de 

divulgação abaixo mencionada, salvo se de outra forma estabelecido pelas partes. As 

obrigações da Parte Receptora definidas na Cláusula 4(a) aplicam-se às informações 

confidenciais divulgadas durante o período de divulgação. As obrigações da parte receptora 

definidas na Cláusula 4(a) terminam ao final do período de proteção. O período de divulgação 

será de 1 (hum) mês e o de proteção será de três (três) anos, salvo se de outra forma 

especificado abaixo.   

 

A data de início de divulgação é:     XX.XX.XXXX   

O período de divulgação termina na data aqui mencionada ou ao final do período de 

XX.XX.XXXX. (máximo de 1 ano). 

O período de proteção termina na data aqui mencionada ou ao final do período de 

XX.XX.XXXX. (máximo de 3 anos) 

 

6. Designação 
 

A obrigação da Parte Receptora sob este Acordo aplica-se somente às informações:  

a) Descritas nas cláusulas 3(a); ou 

 

b) Genericamente apontadas nas Cláusulas 3(a)  

 

i) Designadas como confidenciais no momento da divulgação, ou 

ii) Não designadas (por exemplo, oral ou visualmente divulgada) mas tratada como 

confidencial no momento da divulgação, e que devem ser confirmadas como 

confidencial através de documento escrito enviado ao Representante da Parte 

Receptora determinado na Cláusula 2 em até 30 (trinta) dias de sua divulgação. 

 

7. Exclusões  

 

O presente Acordo não obriga a Parte Receptora quanto a informações que:  

a) Já eram de conhecimento da parte receptora anteriormente à sua divulgação pela Parte 

Divulgadora,  

b) É ou se torne conhecida publicamente sem culpa da Parte Receptora, 

c) Sejam recebidas pela Parte Receptora por um terceiro sem a obrigação de manter 

confidencialidade, 

d) Sejam divulgadas pela Parte Divulgadora para um terceiro sem que o mesmo tenha a 

obrigação de confidencialidade, 

e) Sejam desenvolvidas ou aprendidas independentemente pela parte Receptora ou 

f) Sejam divulgadas pela Parte Receptora com a prévia aprovação da Parte Divulgadora. 

 

8. Garantia 

 

a) A Parte Divulgadora garante que tem o direito de divulgar as informações sob este Acordo. 
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A Parte Divulgadora garante que protegerá as informações confidenciais aqui divulgadas 

nos termos do disposto neste Acordo. Nenhuma outra garantia é feita por qualquer das 

partes sob este Acordo. Toda e qualquer informação confidencial sob este Acordo será 

divulgada como se encontra. 

 

9. Disposição Geral 

 

a) Todos os Direitos de Propriedade Intelectual existentes antes da data de início de vigência 

deste acordo pertencerão à parte que detinha tais direitos imediatamente antes da referida 

data.  

 

b) Este acordo não concede a qualquer das partes qualquer direito de propriedade ou 

titularidade sobre Direitos de Propriedade Intelectual pertencentes à outra parte.  

 

c) Este Acordo não obriga qualquer das partes a comprar, licenciar, transferir ou de qualquer 

outra forma ceder qualquer tecnologia, serviços ou produtos à outra parte. 

 

d) O presente acordo não cria entre as partes vínculo de relação de consórcio, de sociedade ou 

de trabalho e nenhuma das partes terá o direito, poder ou autoridade de criar qualquer 

obrigação ou dever, expresso ou implícito, em nome da outra parte. 

 

e) Toda e qualquer inclusão ou alteração deste acordo deve ser feita por escrito e assinada por 

ambas as partes. 

 

Este acordo poderá ser assinado em 2 (duas) vias originais ou em vias separadas que serão 

válidas assim como se as partes tivessem assinado um só original. Um e-mail do acordo original 

transmitido de uma parte à outra é considerado válido assim como se o original tivesse sido 

enviado. 

 

 

São Paulo,    de          de       

 

 

__________________________________  

Rodrigo Bandeira-de-Mello 

Professor Associado 
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Apêndice 6 – Política anticorrupção da ALCOA 

 
 

POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO DA ALCOA INC. 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

A Alcoa Inc. (“Alcoa”) e sua administração têm o compromisso de conduzir todas as suas operações em todo o 
mundo com ética e em conformidade com todas as leis aplicáveis. Nossos diretores e administradores ainda 
acreditam que a maneira como alcançamos resultados é tão importante quanto os resultados em si. Zelar pelo 
cumprimento das leis anticorrupção e antissuborno, como aquelas baseadas na Convenção OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e FCPA (U.S Foreign Corrupt Practices Act, Lei norte‐americana 
de combate às Práticas de Corrupção no Exterior), é essencial para a expansão de nossas operações globais. Em 
alguns dos mercados nos quais atuamos: (i) as autoridades governamentais frequentemente se envolvem em 
atividades financeiras e comerciais para benefício próprio; (ii) a corrupção e problemas relacionados podem ser 
comuns; e (iii) as normas legais e políticas de execução estão evoluindo, mas muitas vezes são confusas e sua 
aplicação é inconsistente. Por maior que seja a pressão da concorrência, tanto no mercado interno como no 
externo, a Alcoa não abre mão do compromisso com a ética e com o cumprimento da lei. 
 

Esta Política se aplica à Alcoa no mundo todo e a todas as subsidiárias, afiliadas, parceiras, empreendimentos e 
outras associações comerciais nos Estados Unidos ou internacionais efetivamente controladas pela Alcoa, direta ou 
indiretamente (“a Companhia”). Ela abrange todos os diretores, gerentes e funcionários da Companhia. 
 

As proibições e limitações descritas nesta Política se aplicam a autoridades governamentais e funcionários públicos 

e a indivíduos do setor privado. 
 
Nenhuma política tem como esgotar todas as situações que poderão surgir. Os funcionários têm liberdade para 
discutir com seus respectivos gerentes ou com qualquer membro dos Departamentos de Compliance ou Jurídico 
da Alcoa as dúvidas que tiverem sobre circunstâncias e fatos específicos que possam afetar os termos desta 
Política. 
 

POLÍTICA: 
 

É vedado à Companhia (e a qualquer terceiro agindo em nome da Companhia) oferecer, prometer, autorizar ou 
pagar qualquer “coisa de valor” para qualquer “autoridade governamental” ou para qualquer outra pessoa ou 
entidade do setor comercial ou privado, com a intenção de induzir aquele que recebe a abusar de sua posição ou 
de obter “vantagens comerciais” indevidas. Nenhum funcionário da Companhia pode solicitar ou aceitar Suborno, 
conforme definido abaixo. Nenhum presente em dinheiro ou equivalente poderá ser concedido para ou em 
benefício de terceiros ou solicitado ou aceito por nenhum funcionário da Companhia, salvo com autorização 
específica da Política da Alcoa. 
 
Qualquer conduta que possa sequer criar a impressão de impropriedade deve ser evitada. 
 

É proibida a retaliação a qualquer funcionário da Companhia que se recusar a oferecer suborno, mesmo se isso 

acarretar a perda de negócios pela Companhia ou comprometer o cronograma. 
 
Para os fins desta Política: 
 

“Qualquer coisa de valor” inclui, entre outros, dinheiro, representações equivalentes a dinheiro 
(como vales‐presente), presentes, viagens, refeições, entretenimento, uso de veículos, 

acomodações ou favores de valor, como oportunidades educacionais ou 
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profissionais para amigos ou parentes, empréstimos e uso de imóveis para férias. Para o efeito 

desta Política, uma “coisa de valor” não tem valor mínimo. Mesmo um pequeno presente é uma 

“coisa de valor”. 
 

“Suborno” é toda oferta, solicitação, promessa, autorização para pagar ou pagamento ou 
recebimento de “qualquer coisa de valor” para ou de qualquer “autoridade governamental” ou 
qualquer outra pessoa ou entidade, incluindo pessoas ou entidades do setor comercial ou 
privado, com a intenção de induzir aquele que recebe a abusar de sua posição ou de obter uma 
“vantagem comercial” indevida. 

 
Entenda‐se por “vantagem comercial” a acepção mais ampla. Inclui a obtenção ou continuidade 

de negócios, a obtenção de tratamento preferencial ou garantia de concessões comerciais ou 

políticas. 
 

Entenda‐se por “governo” todos os níveis e subdivisões governamentais (por exemplo, 
municipal, provincial, estadual e federal, setores administrativos e poderes legislativo, judiciário 

e executivo). 
 

“Autoridade governamental” inclui qualquer agente do governo nomeado ou eleito ou 
funcionário público, independentemente do nível (por exemplo, municipal, estadual ou nacional) 
ou poder (por exemplo, legislativo, executivo ou judiciário); qualquer funcionário ou outra 
pessoa agindo para ou em nome de um representante do poder público, agência, autarquia ou 
entidade que desempenhe uma função governamental; qualquer funcionário ou outra pessoa 
agindo para ou em nome de qualquer entidade que seja controlada por um governo ou cuja 
participação de um governo supere 50% (incluindo entidades estatais e fundos soberanos); 
qualquer partido político, executivo, funcionário ou outra pessoa agindo para ou em nome de um 
partido político ou qualquer candidato a cargo público; qualquer funcionário ou pessoa agindo 
para ou em nome de uma organização internacional pública (ex.: Nações Unidas, Banco 
Mundial); ou qualquer executivo, funcionário ou pessoa agindo para uma autoridade regional ou 
local. 

 
“Intermediário” significa qualquer terceiro, independentemente do cargo, que represente a 
Companhia; com poderes para atuar em seu nome; ou que atue em conjunto com ela, incluindo 
agentes de vendas comissionados, distribuidores, representantes de vendas, consultores, 
lobistas, fornecedores de logística e transporte, agentes de desembaraço alfandegário, parceiros 
de joint venture e corretores e qualquer terceiro que não seja da Companhia e que opere sob 
procuração outorgada pela Companhia. 

 

Presentes e hospitalidade. Embora haja algumas situações em que seja adequado oferecer hospitalidade e 
presentes (incluindo transporte, acomodação, refeições e entretenimento), eles não devem ser concedidos ou 
aceitos se forem considerados contrários a esta política com relação a suborno. Além disso, de acordo com as 
Políticas de Conduta de Negócios da Alcoa, todo e qualquer presente, item de hospitalidade e entretenimento 
fornecido em nome da Companhia a qualquer destinatário, ou aceito por qualquer funcionário da Companhia, 
deve: 

 

 Ter valor razoável e adequado ao cargo do destinatário e às circunstâncias, e não ser luxuoso; 

estar de acordo com os usos de cortesia habituais;  
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 Estar relacionado a um propósito comercial 

legítimo; ser permitido pela lei aplicável;  

 Estar totalmente em conformidade com os procedimentos aplicáveis adotados pela Companhia.  

 

A frequência com que quaisquer presentes ou itens de hospitalidade são fornecidos pela Companhia para um 
único destinatário, ou recebidos por qualquer funcionário da Companhia de um único doador, deve ser 
considerada para cada caso. Devido a regras especiais válidas quando o destinatário pretendido é uma Autoridade 
governamental, antes do fornecimento de qualquer presente ou hospitalidade, a solicitação deve passar por 
análise e aprovação de acordo com o Procedimento de Presentes, Hospitalidade e Viagens. 

 

Pagamentos e despesas da Companhia com todos os presentes e itens de hospitalidade, de qualquer valor, devem 

ser precisamente anotados nos livros e registros da Companhia, de acordo com os procedimentos de relatório de 
despesas. 

 

Contabilidade; livros e registros. A Companhia manterá um sistema de controles contábeis internos e manterá 
seus livros e registros, com razoável nível de detalhes, que refletirão de maneira precisa e justa as transações e 

emprego de ativos. 
 

 Todos os pagamentos e outros lançamentos devem ser adequadamente registrados nos livos e registros 

da Companhia.  

 Entradas falsas, enganosas ou incompletas nos livros, registros e outros documentos comerciais da 

Companhia são proibidos. Nenhuma transação deve ser empreendida se necessitar ou contemplar a 

criação de registros parciais ou totalmente falsos ou fictícios.  

 Nenhum fundo ou conta não registrado ou não divulgado deve ser estabelecido para qualquer propósito. É proibido 

burlar ou evitar, os controles contábeis internos da Companhia ou mesmo tentar fazer isso.  

 Todos os pagamentos em nome da Companhia devem ser aprovados e fundamentados com a devida 

documentação.  

 Nenhum pagamento deve ser feito com a intenção ou entendimento de que a totalidade ou parte do 

pagamento deva ser usada para qualquer propósito diferente do especificamente descrito pela 

documentação comprobatória do pagamento.  

 

Estas disposições aplicam‐se a todas as transações, independentemente da importância financeira. 

 

Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual alguém oculta ou disfarça a existência de uma 
fonte de renda ilegal para fazê‐la parecer legítima. O uso de tais rendimentos ilícitos pode acarretar processos 
criminais contra a Companhia nos países em que ela opera. Os funcionários devem procurar um representante do 
Departamento Jurídico da Alcoa em sua região, caso tomem conhecimento de quaisquer circunstâncias que os 
levem a suspeitar de transações que possam envolver o pagamento ou o recebimento de rendimentos de qualquer 
atividade ilegal. 
 

Facilitação ou pagamento de propina. Ficam proibidos os pagamentos de facilitação ou propina, definidos como 
pagamentos para autoridades governamentais de baixo escalão feitos para acelerar a execução de tarefas 
burocráticas de rotina e não deliberativas. 
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Se uma pessoa obrigada sob esta Política se deparar com uma situação que apresente um risco sério ou iminente 
de segurança para a equipe ou para as instalações da Companhia, caso se recuse a fazer um pagamento, tal 
pagamento não será enquadrado nas formas de suborno proibidas nesta Política, já que o funcionário que fez o 
pagamento não tinha a intenção de corromper. Em tal situação, o indivíduo deve exercer seu melhor julgamento e 
contatar o Departamento Jurídico da Alcoa o mais rápido possível para relatar o incidente. O Departamento 
Jurídico da Companhia determinará quaisquer providências posteriores que deverão ser tomadas e trabalhará com 
a Controladoria da Companhia para garantir que o pagamento seja correto anotado nos livros e registros da 
Empresa. 
 

Se você se deparar com uma situação na qual tiver dúvidas ou suspeitas sobre a legalidade de um pagamento ou 
uma despesa, entre em contato com um membro do Departamento Jurídico ou de Compliance da Alcoa para 
obter orientação sobre como proceder. A penalidade por tentar disfarçar um pagamento às vezes pode exceder 
qualquer penalidade associada à realização do pagamento em si. 
 

Transações com intermediários e parceiros. Pagamentos que a Companhia ou seus funcionários são proibidos de 
fazer ou receber diretamente, de acordo com esta Política, não podem ser feitos ou aceitos indiretamente por um 
Intermediário. Antes de entrar em contato, um Intermediário deve ser analisado e aprovado pela Companhia de 
acordo com o Procedimento de Investigação e Contratação de Intermediários da Alcoa. As Unidades de Recursos 
da Companhia com autorização para compras são responsáveis por trabalhar com os Departamentos Jurídico e de 
Compliance para estabelecer procedimentos adequados de investigação para todos os fornecedores que não se 
enquadrarem na definição de Intermediário adotada nesta Política. 
 

Contribuições filantrópicas e apoio a projetos sociais. Para diminuir o risco de terceiros agirem como facilitadores 
de Subornos, as contribuições monetárias e em espécie da Companhia para qualquer projeto filantrópico, social e 
fundos, incluindo escolas, fundos educacionais e projetos de infraestrutura, devem estar de acordo com 
Procedimento de Contribuições de Caridade da Alcoa. 
 

Contribuições políticas. As contribuições políticas que têm por intuito influenciar ou obter vantagens comerciais 
com Autoridades Governamentais são proibidas. O uso de fundos, propriedades, serviços ou bens de valor da 
Companhia para auxiliar partidos políticos ou candidatos a cargos públicos é proibido. A Companhia pode 
patrocinar fundos ou comitês políticos de funcionários ou arcar com despesas razoáveis em conexão com o 
estabelecimento e conexão dos mesmos, mas apenas conforme for permitido pelas leis aplicáveis e nos termos 
de estatutos ou outros instrumentos administrativos conforme aprovados pelo Diretor Jurídico. 

 

Contratação de autoridades governamentais e outros. A contratação de um funcionário, agente, lobista, 

consultor ou fornecedor de bens ou serviços deve ser considerada com cautela se ele for: 
 

 Autoridades governamentais (ou ex‐autoridades governamentais);  

 Parentes de autoridades governamentais;  

 Entidades nas quais uma autoridade governamental tenha investimentos substanciais ou outro 

interesse financeiro; e  

 Indivíduos envolvidos no serviço militar.  

 

Em alguns casos, não só é ilegal contratar os serviços de tais indivíduos, mas é ilegal envolver‐se em discussões 

sobre a possível contratação deles enquanto ainda atuarem como Autoridades 
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governamentais. Contratar os serviços de qualquer um desses indivíduos (ou, em alguns casos, até mesmo 
iniciar uma conversa com eles sobre uma possível contratação) pode representar riscos significativos para a 
Companhia. O Procedimento de Investigação e Contratação de Intermediários e quaisquer diretrizes regionais, 
nacionais ou locais sobre contratação de autoridades governamentais aprovados pelo Departamento de 
Compliance e adotados pela Companhia devem ser seguidos ao iniciar, negociar e estabelecer tais relações. 

 

Responsabilidade pessoal. É responsabilidade pessoal de todos os funcionários da Companhia agir de acordo 
com as normas legais e as restrições aplicáveis às funções que lhes competem, inclusive, conforme aplicável, a 
FCPA dos EUA e outras leis nacionais relevantes. A violação da legislação cabível pode sujeitar o funcionário a 
sanções civis e criminais. Violações desta Política poderão acarretar em medidas disciplinares, culminando em 
demissão. 

 

Denúncia obrigatória. Os funcionários da Companhia devem denunciar violações suspeitas ou reais desta 
Política ou de qualquer lei anticorrupção por parte da Companhia, de um funcionário ou de terceiros. Tais 
denúncias podem ser feitas ao respectivo gerente ou a qualquer membro dos Departamentos de Jurídico ou de 
Compliance ou para a Linha de Integridade da Companhia (antiga Linha Direta de Conduta Ética e Compliance). 
Conforme permitido por lei, o funcionário que deixar de denunciar uma suspeita de irregularidade poderá estar 
sujeito a medidas disciplinares. 

 

A Companhia não permitirá qualquer tipo de retaliação contra um funcionário que denunciar de boa‐fé uma 

suspeita de desvio de conduta. 

 

(Revisado março de 2015)  
 

 

Referência cruzada:  
 Políticas de Conduta de Negócios  

 Procedimento de Investigação e Contratação de Intermediários.  

 Procedimento de Presentes, Hospitalidade e Viagens  

 Política de Contribuições de Caridade  

 Procedimento de Contribuições de Caridade68 
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Apêndice 7 - Consultorias de Relações Governamentais 

 

Segue a tabela que apresenta algumas consultorias em Relações Governamentais em operação 

no Brasil. Longe de ser uma exaustiva, a lista foca no que parecem ser as maiores e mais 

conceituadas consultorias, baseando-se em frequência de citação nas entrevistas e na imprensa 

especializada. As informações foram obtidas nos sites das próprias consultorias, em 

entrevistas e em sites especializados em Relgov ou negócios.  

 

Tabela 36 - Consultorias selecionadas de Relações Governamentais atuando no Brasil 

Consultoria Origem Atuação # Estimado 

colaboradores 

Patri Políticas 

Públicas 

Brasil Políticas Públicas, Relações Corporativas e 

Relações Governamentais  

45 - 6569 

Prospectiva  Brasil Consultoria política estratégica, inteligência 

e analise política, advocacy  

35 

Barral MJorge  Brasil Comercio internacional e relações 

governamentais 

30 

Arko Advice Brasil 

 

Análise política, estratégia e public affairs 25 

Umbelino Lobo Brasil 

 

Serviços em relações governamentais 20 

Concordia Public 

Affairs 

Brasil Consultoria boutique de estratégia em 

relações públicas 

10 

Burson-Marsteller* EUA Comunicação corporativa, relações públicas 

e outros 

Nd 

Ketchum* 

 

EUA Relações públicas, comunicação e outros Nd 

Ogilvy* 

 

EUA Comunicação, relações públicas e outros Nd 

Fonte: Análise do autor a partir das entrevistas, relatos e pesquisa documental nos sites das 

empresas e sites com informações sobre Relgov e negócios. 

 

Nota:*Consultorias que tem outras práticas além de Relgov, o que impossibilitou uma 

estimativa minimamente precisa. Nd=Não disponível. 
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Apêndice 8 - Cursos de Formação para profissionais de Relações Governamentais 

 

Tabela 37 – Características dos cursos de formação em relações governamentais 

Instituição Curso Tipo Duração Link 

Insper Relações Governamentais no Brasil 

 

Educação executiva 24 horas http://www.insper.edu.br/educacao-executiva/relacoes-

governamentais-no-brasil/ 

 

FGV 

Management 

MBA executivo em economia e gestão: 

relações governamentais 

MBA  432 horas http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/relacoes-

governamentais?gclid=CPSQ_tnOjs0CFVIHkQodR9w

ENA 

 

ESPM Trilha de Relações Governamentais Trilha de Especialização na 

Graduação em RI 

36 e 72 horas http://rodrigocintra.com.br/2016/05/17/espm-oferece-

curso-de-graduacao-em-ri/ 
 

ESPM Pós-graduação em política e relações 

governamentais 

Pós-Graduação  360 horas http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/mc-

politica-e-relacoes-governamentais-2015-2_1.pdf 

 

Aberje Como fazer relações governamentais e 

institucionais 

Educação executiva 16 horas http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,745777,A

berje_realiza_o_curso_Como_fazer_relacoes_governa

mentais_e_institucionais,745777,3.htm 

 

Uniceub Curso de Relações Governamentais e 

Políticas Públicas 

Curso de aperfeiçoamento 276 horas https://www.uniceub.br/noticias/noticias-

institucionais/1o-semestre-2015/curso-de-relacoes-

governamentais-e-politicas-publicas.aspx 

IBMEC Brasília MBA Relações Institucionais MBA 436 horas http://www.ibmec.br/site/detalhes-mba-

brasilia/Distrito-Federal/Brasilia/Pos-Graduacao-Lato-

Sensu/MBA-Executivo/Relacoes-Institucionais 

IEL (CNI) Relações Governamentais na Estratégia 

Corporativa 

Educação executiva 32 horas http://www.portaldaindustria.com.br/iel/iniciativas/pro

gramas/educacao-executiva/2015/08/1,70154/relacoes-

governamentais-na-estrategia-corporativa.html 

 

Fonte: Análise do autor a partir de pesquisa documental nos sites das instituições. 

Nota: Nd=Não disponível, RI = Relações Internacionais. 

http://www.insper.edu.br/educacao-executiva/relacoes-governamentais-no-brasil/
http://www.insper.edu.br/educacao-executiva/relacoes-governamentais-no-brasil/
http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/relacoes-governamentais?gclid=CPSQ_tnOjs0CFVIHkQodR9wENA
http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/relacoes-governamentais?gclid=CPSQ_tnOjs0CFVIHkQodR9wENA
http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/relacoes-governamentais?gclid=CPSQ_tnOjs0CFVIHkQodR9wENA
http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/relacoes-governamentais?gclid=CPSQ_tnOjs0CFVIHkQodR9wENA
http://rodrigocintra.com.br/2016/05/17/espm-oferece-curso-de-graduacao-em-ri/
http://rodrigocintra.com.br/2016/05/17/espm-oferece-curso-de-graduacao-em-ri/
http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/mc-politica-e-relacoes-governamentais-2015-2_1.pdf
http://www2.espm.br/sites/default/files/pagina/mc-politica-e-relacoes-governamentais-2015-2_1.pdf
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,745777,Aberje_realiza_o_curso_Como_fazer_relacoes_governamentais_e_institucionais,745777,3.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,745777,Aberje_realiza_o_curso_Como_fazer_relacoes_governamentais_e_institucionais,745777,3.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,745777,Aberje_realiza_o_curso_Como_fazer_relacoes_governamentais_e_institucionais,745777,3.htm
https://www.uniceub.br/noticias/noticias-institucionais/1o-semestre-2015/curso-de-relacoes-governamentais-e-politicas-publicas.aspx
https://www.uniceub.br/noticias/noticias-institucionais/1o-semestre-2015/curso-de-relacoes-governamentais-e-politicas-publicas.aspx
https://www.uniceub.br/noticias/noticias-institucionais/1o-semestre-2015/curso-de-relacoes-governamentais-e-politicas-publicas.aspx
http://www.portaldaindustria.com.br/iel/iniciativas/programas/educacao-executiva/2015/08/1,70154/relacoes-governamentais-na-estrategia-corporativa.html
http://www.portaldaindustria.com.br/iel/iniciativas/programas/educacao-executiva/2015/08/1,70154/relacoes-governamentais-na-estrategia-corporativa.html
http://www.portaldaindustria.com.br/iel/iniciativas/programas/educacao-executiva/2015/08/1,70154/relacoes-governamentais-na-estrategia-corporativa.html

