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RESUMO 

 

  O objetivo final do estudo é verificar, pela perspectiva brasileira, como aspectos 

globais e contextuais influenciam o aprendizado gerencial em multinacionais. Supõe-se que o 

aprendizado gerencial da interação entre matriz e subsidiárias/coligadas de uma corporação 

multinacional está sujeito a dois tipos de forças, operantes tanto no nível nacional quanto no 

organizacional: a convergente, relacionada a práticas organizacionais estandardizadas e 

globais; e a divergente, que insere o aprendizado como prática social sujeita às singularidades 

organizacionais e culturais.  

  Para verificar a suposição foi montado um modelo, composto por quatro dimensões, 

cuja combinação influencia o fluxo de conhecimento resultante e a aprendizagem obtida: a 

internacional (diversidade cultural e política); a global (forças universalizantes de valores e 

práticas); a gerencial (capacidades e recursos gerenciais consolidados como melhores práticas 

na organização); e a interorganizacional (interação entre matriz e subsidiárias).  

 A pesquisa de campo estudou cinco casos de empresas brasileiras internacionalizadas, 

com sistemas de gestão implementados. Os principais sujeitos da pesquisa foram gestores e 

profissionais/gerentes responsáveis pelo desenvolvimento da gestão. Os dados foram 

coletados inicialmente na sede e complementados pela busca de informações no exterior, in 

loco, ou com gestores/profissionais expatriados que retornaram ao Brasil.  

 Os resultados obtidos validaram as seguintes proposições quanto à aprendizagem 

gerencial: 

� é direcionada pelas práticas do capitalismo global e pela a cultura global em que 

estas estão imersas, reproduzindo uma visão hegemônica e uma linguagem comum 

(dimensão global); 

� incorpora valores gerenciais mais propagados e dominantes, ainda que com 

variações em sua aplicação às unidades; é produto da assimilação das práticas 

gerenciais planejadas e reconhecidas internacionalmente, tendo força de aculturação, 

embora não completa; resulta predominantemente da prática gerencial no trabalho; é 

impactada, além de fatores gerenciais e interculturais, também pelo ambiente de 

negócio circundante ao setor onde a empresa atua; e dá-se segundo suas capacidades 

e recursos, direcionando a forma de assimilação das práticas e tecnologias, de uso 

global ou não (dimensão gerencial); 



 

 

� é afetada pela diversidade intercultural envolvendo os países da matriz e das 

unidades onde a empresa atua e dá-se como reprodução do contexto político entre os 

países da matriz e das subsidiárias (dimensão internacional); 

� enfrenta pressões institucionais concorrentes de alinhamento entre sistemas 

corporativos ou globais, práticas de outras unidades e práticas locais; é dificultada 

quando falta permeabilidade entre culturas e identidades das organizações que 

compõem uma Multinacional; é afetada pelo quanto o processo de relacionamento 

entre estas unidades é auto-referenciado; e é facilitada pela formação e melhoria das 

redes de conhecimento (dimensão interorganizacional). 

 São expostas ainda as contribuições do estudo, extensões do modelo proposto e 

sugestões e recomendações para futuras pesquisas. 

 
 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem – Conhecimento – Práticas – Interação –
Transferência.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The major purpose of this thesis is to verify, from a Brazilian perspective, how global 

and contextual issues influence the management learning in Multinationals. The management 

learning derived from the interaction of holding and subsidiaries/colligates of Multinational 

corporation is supposed to be subject to convergent and divergent forces, the former related to 

global and standardized organizational practices, and the latter, is seen as a social practice 

subject to cultural and organizational singularities. 

 A model was constructed to relate the dichotomy between the universality of the 

management practices and technologies and the particularity of the contexts where they 

operate, to the dichotomy between the singularities in organization and national level. This 

model is composed of the international, global, managerial and inter-organizational 

dimensions related, respectively, to the cultural and political diversity; to the universal forces 

of practices and values; to the managerial capabilities and resources in the organization, 

consolidated as best practices and to the interaction between holding and subsidiaries and the 

resulted learning. The combined result of these dimensions influences the knowledge flow 

and the learning derived from it. 

 The field research was constituted of five cases of internationalized Brazilian firms, 

with a solid experience in their management systems. The main subjects of this study were 

executives and professionals/managers who respond to the management development. The 

data were first collected in the headquarters and complemented with visits to subsidiaries/joint 

ventures in other countries, in loco or with expatriated people who return to Brazil. 

 The central supposition was validated. So, the management learning 

� is driven by the global capitalism practices and by the global culture where they are 

immersed, reproducing a hegemonic vision and a common language (global 

dimension); 

� incorporates the more propagated and dominant managerial values, although there 

are some variations when they are applied in the subsidiaries/joint ventures; is the 

product of the assimilation of international recognized and planned managerial 

practices, with the acculturation power, although not completely; is the result mainly 

of the managerial practice in work; is impacted not only by cross-cultural and 

managerial factors, but also by the business environment of the firm; is given 

according to the capabilities and resources in the organization, guiding the form of 



 

 

assimilation of practices and technologies, with global application or not (managerial 

dimension); 

� is affected by the cross-cultural diversity involving the countries of the holding and the 

subsidiaries/joint ventures where the firm is and is given as a reproduction of the 

political context of the holding and subsidiaries countries (international dimension); 

� faces aligned concurrent institutional pressures between corporate or global systems, 

practices of other subsidiaries/joint ventures and local practices; is more difficult to 

reach when there is not permeability between organizational cultures and identities of 

a Multinational firm; is affected by how much the relationship process across these 

unities is self-referenced; is facilitated by the construction and improvement of the 

knowledge network (interorganizational dimension). 

 Finally some contributions of this study are exposed, including extensions of the 

proposed model and suggestions, recommendations for future research.  

 
 
 
 
 
 
 
KEY-WORDS: Interaction – Knowledge – Learning – Practices – Transference. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES – FIGURAS 
 

  

  

Figura 1 – Esquema de delimitação do estudo 18 

Figura 2 – Esquema de delimitação do estudo (associado às seções do 
desenvolvimento teórico) 

23 

Figura 3 – Padrões de desenvolvimento da comunicação em diversas culturas 34 

Figura 4 – Perspectivas interacionistas 47 

Figura 5 – Grau de Mudança pós-combinação visualizada na fase de pré-
combinação 

93 

Figura 6 – Implicações organizacionais da integração gerencial 116 

Figura 7 – Modelo de Análise (simplificado) 133 

Figura 8 – Gerdau Business System - GBS 180 

Figura 9 – Implantação de tecnologias gerenciais na Gerdau: 1980-2006 181 

Figura 10 – Reconhecimentos obtidos na RDME em 2001-2004 (Gestão) 194 

Figura 11 – Tipos de multinacionais, segundo o fluxo interno de conhecimento 
gerencial 

235 

Figura 12 – Modelo de Excelência em Gestão (MEG) por Critérios de 
Excelência 

314 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES – QUADROS 

 

  

  

Quadro 1 – Perspectivas teóricas explicando a difusão ou rejeição de 
tecnologias administrativas 

59 

Quadro 2 – Intérpretes do Brasil e Idéias Centrais 120 

Quadro 3 – Intérpretes do Brasil e algumas Idéias Centrais (aplicados à 
organização e à gestão) 

123 

Quadro 4 – Posições das alegações de conhecimento alternativas 131 

Quadro 5 – Modelo de Análise Desdobrado 133 

Quadro 6 – Ranqueamento das 20 principais multinacionais brasileiras por 
variáveis-chave em 2006 

140 

Quadro 7 – Caracterização da operação da Marcopolo em diferentes unidades 155 

Quadro 8 – Resumo das características encontradas em cada caso estudado 213 

Quadro 9 – Considerações sobre a suposição central 231 

Quadro 10 – Critérios e Itens: Pontuação Máxima (total de pontos possíveis: 
1.000) 

315 

Quadro 11 – Desdobramento dos Indicadores Ethos 318 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
BCG – Boston Consulting Group 
BPC – Bento Pedroso Construções 
BSC – Balanced Scorecard 
CB-25 – Comitê Brasileiro 25 (Qualidade) da ABNT 
CBPO – Companhia Brasileira de Projetos e Obras 
CCQ – Círculos de Controle da Qualidade 
Cemec – Centro Marcopolo de Educação Corporativa  
CES – Centro de Estudos em Sustentabilidade 
Ciaden – Departamento de Conhecimento e Informação para Apoiar o Desenvolvimento de 
Negócios 
CNO – Construtora Norberto Odebrecht 
Efimar – Programa de Eficácia Marcopolo 
EFPM – Escola de Formação Profissional Marcopolo 
FNQ (antiga FPNQ) – Fundação Nacional da Qualidade (antiga Fundação do Prêmio 
Nacional da Qualidade) 
GBS – Gerdau Business System 
Gipa – Grupo interno de prevenção de acidentes 
GSP – Grupo de Solução de Problemas 
II – Índice de Internacionalização 
Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA 
ISO – International Organization for Standardization 
Masp – Método de Análise e Solução de Problemas 
PDE – Programa de Desenvolvimento de Empresários 
PMEs – Pequenas e Médias Empresas 
PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade 
PRMAR – Programa de Recrutamento da Marcopolo 
PWQP – Programa WEG de Qualidade e Produtividade 
RA – Relatório de Atividades 
RDE – Rapidly Developing Economies 
RSE – Responsabilidade Social Empresarial 
SA 8000 – Social Accountability 2000 
Simps – Sistema Integrado Marcopolo de Produção Solidária 
SPOC – Sistema de Produtividade Orientada para a Competitividade 
SSTMA – Saúde, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente 
Sumam – Sugestões de Melhoramentos do Ambiente Marcopolo 
TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht 
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) 



 

 

SUMÁRIO 

  

1. INTRODUÇÃO 15 

PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

23 

23 

2.1 Cultura 24 

2.2 Globalização e relações internacionais 31 

2.3 Conhecimento e capacidades gerenciais das organizações 36 

2.3.1 A firma e suas capacidades 37 

2.3.2 Conhecimento organizacional e práticas de gestão 40 

2.4 A interação organizacional 46 

2.4.1 Raízes das perspectivas interacionistas 48 

2.4.2 A perspectiva neo-institucional 56 

2.4.3 A perspectiva do capital social 60 

2.4.4 A perspectiva da construção da singularidade organizacional 65 

2.4.4.1 Cultura organizacional 66 

2.4.4.2 Identidade e imagem organizacional 68 

2.4.5 A perspectiva da autopoiesis 72 

2.5 A aprendizagem no processo de gestão organizacional: trajetória teórica 76 

2.6 Internacionalização e gestão das multinacionais 88 

2.6.1 A internacionalização das empresas 88 

2.6.2 As aquisições internacionais e sua gestão 90 

2.6.3 As multinacionais 95 

2.6.4 As multinacionais e seu poder político 99 

2.7 Fluxo de conhecimento gerencial e aprendizagem nas multinacionais 102 

2.8 Síntese da problemática adotada: o aprendizado organizacional de 
multinacionais com o fluxo de conhecimento em gestão 

110 

2.9 A problemática adotada no ambiente brasileiro 118 

2.9.1 Cultura e identidades no Brasil 119 

2.9.2 A empresa brasileira se internacionaliza 124 

3. METODOLOGIA 130 

3.1 A perspectiva metodológica utilizada e a construção do modelo de análise 130 

3.2 Aplicação do modelo 134 

3.3 Amostragem e sujeitos da pesquisa 134 

3.4 Coleta e tratamento de dados 136 



 

 

PARTE II – ESTRUTURAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

4. SELEÇÃO DAS EMPRESAS PARA O ESTUDO DE CASO 

139 

139 

4.1 As empresas brasileiras nos rankings de internacionalização 139 

4.2 As práticas de gestão de alcance global 144 

4.2.1 Sistemas de Gestão 144 

4.2.2 Práticas de Responsabilidade Social  148 

4.2.3 Comentários gerais 150 

PARTE III – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASO 

5. MARCOPOLO 

152 

152 

5.1 A Gestão  152 

5.2 A Internacionalização 154 

5.3 A experiência em Portugal 156 

5.4 A experiência na Colômbia (Superpolo) 157 

6. WEG 160 

6.1 A Gestão 160 

6.2 A Internacionalização 162 

6.3 A experiência no México 163 

6.4 A experiência em Portugal 164 

6.4.1 A percepção dos brasileiros 165 

6.4.2 A percepção dos locais 167 

7. ODEBRECHT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 169 

7.1 A Gestão: a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) 169 

7.2 A Internacionalização 173 

7.3 A experiência da BPC 175 

8. GERDAU 178 

8.1 A Gestão – GBS (Gerdau Business System) 178 

8.2 A Internacionalização 182 

8.3 A experiência na Ameristeel (Estados Unidos e Canadá) 185 

8.4 A experiência na Sidenor (Espanha) 187 

9. VALE – NEGÓCIO MANGANÊS E FERRO-LIGAS 190 

9.1 O Negócio Manganês 190 

9.2 Atuação da Vale na Europa: histórico de atuação  192 

9.3 RDME atual: a percepção no local 198 

10. ANÁLISE DOS RESULTADOS 202 

10.1 Análise dos casos, por empresa 202 



 

 

10.1.1 Marcopolo 202 

10.1.2 WEG 204 

10.1.3 Odebrecht 206 

10.1.4 Gerdau 207 

10.1.5 Vale/Manganês 210 

10.1.6 Quadro-resumo sobre as empresas pesquisadas 213 

10.2 Análise dos casos, por proposição do modelo 215 

10.2.1 Dimensão Global 215 

10.2.2 Dimensão Gerencial 216 

10.2.3 Dimensão Internacional 220 

10.2.4 Dimensão Interorganizacional 224 

11. CONCLUSÃO 230 

11.1 Trajetória retrospectiva 230 

11.2 Verificação da suposição central e das questões da pesquisa 230 

11.2.1 Suposição central 231 

11.2.2 Questões complementares à suposição central 232 

11.2.3 Questões gerais 233 

11.3 Contribuições do estudo e extensões do modelo 234 

11.3.1 Contribuições ao desenvolvimento teórico 234 

11.3.2 Extensão do modelo 235 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 238 

12.1 Sugestões para estudos futuros e recomendações 238 

12.2 Considerações metodológicas  240 

12.3 Considerações (mais) pessoais 243 

BIBLIOGRAFIA 245 

APÊNDICE A – Avaliação da gestão e instituições relacionadas 310 

APÊNDICE B – Exemplo de uma carta de apresentação  320 

 



1. INTRODUÇÃO  
 

Um tema da Administração que tem experimentado significativo crescimento nos 

últimos anos no Brasil é o da gestão internacional, motivado pela expansão das empresas 

brasileiras no mercado internacional, especialmente por intermédio dos investimentos diretos 

no exterior, os IDEs. Assim, fortalecem-se as “multinacionais” no Brasil, e também em outros 

países que não aqueles centrais, como a Índia, o México ou a China. Deste modo, questões 

que têm sido estudadas há anos por países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, 

envolvendo as multinacionais e sua relação e seus impactos nos países onde atuam, passam a 

ter repercussão e ressonância no Brasil, acadêmica e empresarialmente. A ação das 

multinacionais mundo afora, por start-ups (criações de empresas) ou por aquisições, é motivo 

constante dos noticiários de economia, sem contar as fusões e megafusões, algumas 

anunciadas com grande estardalhaço, como espetáculos de mídia.  

Com este crescimento, as empresas brasileiras têm experimentado também uma certa 

contradição. Por um lado, a globalização e a tecnologia da informação abrem oportunidades 

potenciais de conexões, intercâmbios e similaridades nos costumes a níveis nunca vistos até 

então. Entretanto, persistem conflitos interculturais e políticos, rivalidades entre unidades 

organizacionais e inadequações de aplicação de técnicas gerenciais por problemas locais, 

impondo, assim, limites a essas oportunidades. 

As antigas polarizações entre universalização e particularização, ou entre globalização 

e localização, continuam a existir. Ainda que se possa argumentar que a globalização tenha 

aproximado comportamentos e hábitos, não há como ignorar as inevitáveis diferenças 

inerentes a cada país, a começar pela linguagem e os significados que esta encerra. 

Além dessas polarizações, o Brasil e as empresas brasileiras, especificamente, têm 

passado por mudanças em seu papel. Relações interculturais e conflitos políticos passaram a 

ter o Brasil como protagonista ou antagonista. A relação deixa de ser monocórdia, como nas 

empresas fundadas nos Estados Unidos, que é a potência hegemônica, para apresentar 

diversos matizes, com empresas brasileiras tendo que vivenciar culturas de países como 

Estados Unidos ou França, de um lado, e Bolívia ou Colômbia de outro, com um histórico de 

relações completamente diferente. Da interação entre todas estas questões, surgem, assim, 

motivações para este estudo e todo o desenvolvimento que deu origem a esta tese. 

Neste cenário inserem-se as práticas de gestão que vão orientar as decisões, rotinas e 

os projetos das unidades organizacionais, tanto as adquiridas quanto as adquirentes. Estas 

práticas carregam um conjunto de tecnologias gerenciais, umas adaptadas e desenvolvidas 
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pelas empresas, outras adquiridas diretamente. Essas tecnologias são conhecidas pelo mundo 

corporativo globalizado, com viés marcadamente americano e disseminadas mundialmente 

pelas empresas multinacionais, sendo a base das chamadas best practices. Algumas 

tecnologias, principalmente nos últimos 20 anos, chegaram ao mercado empresarial como 

blockbusters, algumas com vida efêmera, outras se transformando com o tempo, como 

camaleões, outras tantas permanecendo como totens de adoração e respeito reverencial.  

Por conta disso, para fortalecer sua imagem e influência, as empresas, mais ainda as 

multinacionais, procuram instrumentos normativos que lhe dêem uma referência em escala 

global. É o caso de processos como os relativos à premiação do Malcolm Baldrige, nos 

Estados Unidos, ou o Prêmio Nacional da Qualidade, no Brasil; os relacionados a 

certificações em gestão, como a ISO 9000 (Sistemas da Qualidade) ou a ISO 14000 (Sistemas 

de Gestão Ambiental); os relacionados à responsabilidade social corporativa, como o índice 

de sustentabilidade da Dow Jones (parâmetro para análise de investidores sobre a 

responsabilidade sócio-ambiental das empresas), a FTSE4good (negociada na bolsa de 

Londres e voltada para investimentos socialmente responsáveis e direitos humanos), ou o ISE 

(índice de sustentabilidade empresarial) da Bovespa, no Brasil. 

Note-se ainda o papel dos gerentes de linha e profissionais de suporte à gestão no 

contexto de disseminação e adaptação de tais práticas e tecnologias. Os gerentes, em especial, 

estão na linha de frente, sendo cobrados diretamente pelo sucesso ou fracasso de uma 

integração organizacional, pelo menos no que se refere ao sucesso econômico. Os 

profissionais de suporte, por sua vez, estejam eles alocados a processos de administração 

estratégica, recursos humanos ou desenvolvimento organizacional, aliam a visão técnica à 

experiência pragmática, podendo ser decisivos na aceitação ou rejeição de determinada 

prática e tecnologia. Logo, esses agentes dispõem de representatividade potencial no estudo 

do aprendizado na gestão, como proposto neste estudo, suscitando um aprofundamento na 

investigação por tal caminho.  

Uma questão especialmente interessante a ser também considerada é que o sentido da 

transferência nem sempre parte da organização adquirente para a adquirida, ou da matriz para 

a subsidiária. Por vezes o sinal pode ser contrário: algo análogo, na história das civilizações, à 

absorção da cultura grega por Roma. Um exemplo conhecido no contexto brasileiro começou 

a ser engendrado quando a empresa do ramo de bebidas AmBev, de capital majoritariamente 

brasileiro, foi absorvida pela belga Inbrew, gerando a InBev. Todavia, os executivos da 

incorporada AmBev assumiram posições-chave na nova organização (A INVASÃO..., 2005), 

cujo estilo agressivo nos negócios foi decisivo quando da aquisição, pela InBev, da empresa 
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americana Anheuser-Busch, ícone neste país (UM IMPÉRIO..., 2008), vindo a chamar-se 

Anheuser-Busch InBev, ou ABInBev (INBEV..., 2008).  

Portanto, os movimentos de práticas de gestão e das tecnologias que lhe são inerentes 

podem ser feitos de diversas maneiras: a partir de subsidiárias ou coligadas para a matriz; 

entre subsidiárias; ou da própria matriz, com papéis complementares ou interdependentes. 

Logo, falar em intercâmbio pode ser mais adequado em alguns casos, razão pela qual foram 

empregadas na tese, concomitantemente a outros termos, as palavras transferência e fluxo.  

Ainda com relação a terminologia, foi alternado o emprego dos termos prática e 

tecnologia gerencial, ou tecnologia de gestão, pelo termo conhecimento gerencial, ou de 

gestão – entendendo-se este conhecimento como constituído do uso de práticas e tecnologias, 

minimamente sistematizado, por pessoas devidamente competentes, e refletindo os recursos e 

capacidades das empresas. Além disso, foram usados concomitantemente aprendizagem e 

aprendizado, ambas significando “ato ou efeito de aprender”, e não se empregando a palavra 

“aprendizado” no sentido usado no Brasil de “estabelecimento de ensino técnico ou 

profissional” (FERREIRA, 1999, p. 172 ). 

Assim, as transferências de conhecimento gerencial no contexto da internacionalização 

de empresas podem portar significativa complexidade, de ordem cultural, política, 

institucional ou interorganizacional, em que movimentos padronizadores refletem-se em 

interesses de contextos diversos. As empresas se deparam com esse fluxo de maneira 

totalmente diversa, recorrendo a soluções como a implantação de sistemas integrados, 

transferências lineares e programas pasteurizados de gestão da mudança intercultural, sem ter 

a dimensão e a consciência de todas as conseqüências. Os erros e acertos dessas experiências 

e as oportunidades de melhoria que são colocadas vão desenvolvendo nessas empresas um 

processo variável de aprendizagem, processo este por ora ainda incipiente. 

Com esta contextualização, tem-se a pergunta de partida desta tese. Inicialmente, na 

forma como colocada no projeto de qualificação, indagou-se como o fluxo de conhecimento 

gerencial das empresas, com suas unidades produtivas no exterior, repercute no seu 

aprendizado organizacional. No entanto, com o desenrolar do estudo, esta pergunta foi 

ajustada para a forma como está a seguir:  

Como aspectos globais e contextuais influenciam o aprendizado gerencial em multinacionais? 

 A pergunta de partida, pelas suas características, é mais geral, razão pela qual não 

foram ainda incorporadas especificidades, como, por exemplo, o impacto refletido nas 
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empresas brasileiras que se internacionalizam. Todavia, este impacto foi estudado 

posteriormente ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Com isso, o objetivo final da tese foi o de propor e verificar um modelo teórico que 

identifique os aspectos globais e contextuais na aprendizagem gerencial em multinacionais, 

relacionada ao fluxo de conhecimento gerencial (práticas e tecnologias) obtido pela interação 

entre matriz e suas subsidiárias, configuradas como seus investimentos diretos no exterior 

(IDEs). Esta interação foi analisada segundo duas dicotomias principais: a dicotomia entre a 

universalidade das práticas e tecnologias gerenciais e a particularidade dos contextos onde 

operam; e a dicotomia entre as singularidades no nível organizacional e as do arcabouço 

político e cultural de cada país onde as empresas, matriz ou subsidiárias, atuam. 

A realização deste objetivo, qual seja a construção do modelo, está ligada à 

consecução de objetivos intermediários, no caso, a caracterização das categorias que 

interferem na estrutura e no funcionamento do modelo, esquematizadas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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De acordo com a Figura 1 e constituindo-se numa primeira suposição da pesquisa, o 

aprendizado das multinacionais com o fluxo de conhecimento gerencial gerado entre a matriz 

e as subsidiárias produtivas é resultante de um conjunto de fatores inter-relacionados, 

agrupados em dois níveis: o nacional e o organizacional. O primeiro está presente nos fatores 

relacionados à cultura, às relações internacionais e à globalização (aspectos institucionais e 

políticos), enquanto o segundo transparece nos aspectos interativos e de aprendizagem. Já os 

fatores ligados à estratégia de internacionalização e às capacidades e tecnologias gerenciais 

estão ligados a ambos os níveis. Em cada um dos fatores, por sua vez, estão presentes dois 

focos, aplicados aos sistemas, práticas e valores, abordados ao longo do desenvolvimento e do 

modelo proposto mais adiante – o aplicado na universalidade e o aplicado na diversidade.   

Tendo em vista este esquema central, numa perspectiva predominantemente gerencial, 

tomada a partir dos gestores ou dos profissionais que modelam o sistema de gestão, alguns 

aspectos não foram priorizados. Um exemplo refere-se ao processo de internacionalização, 

foram vistos os investimentos diretos no exterior, não outras formas de internacionalização: 

como as exportações. Não foi enfatizada, ainda que considerada no contexto, a questão do 

poder dentro das organizações que compõem a corporação, bem como seus efeitos no 

aprendizado na gestão. A estratégia de internacionalização, por sua vez, foi abordada quanto 

aos aspectos que geram impacto nas práticas de gestão, mas não necessariamente foi vista a 

lógica da estratégia em si. Questões contextuais relacionadas a esta estratégia, como, por 

exemplo, gestão de investimentos e demais aspectos econômicos, mercadológicos, produtivos 

e tecnológicos, bem como os legais e regulatórios, também não foram enfocadas. Também 

não foi foco do trabalho a descrição exaustiva de cada prática ou tecnologia gerencial. 

Foram mais valorizadas práticas como as de Gestão da Qualidade, Ambiental, da 

Segurança e Saúde no Trabalho e da Responsabilidade Social, propícias a processos de 

certificação e ranqueamento, além de outras que se refletem muito no contexto dos 

relacionamentos intra-organizacional, como Recursos Humanos ou ainda Gestão Estratégica. 

Entretanto, não se pretende impor uma camisa-de-força na seleção destas práticas. 

A diferença entre estilos de gestão entre países e os aspectos mais pragmáticos (por 

exemplo, etiqueta) pode ser estudada sob uma perspectiva que contribua na decisão de adoção 

de suas práticas em organizações multinacionais, embora este não seja o foco principal deste 

estudo. A governança corporativa, quanto aos aspectos intrínsecos à sua constituição, também 

não foi abordada, todavia ela pode vir a ser considerada de forma indireta, como, por 

exemplo, na interação entre estratégia e organização e o aprendizado resultante no complexo 

organizacional – elementos constituintes do universo amplo que é uma multinacional. 
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Como não seria possível aplicar o modelo a ser proposto a todas as situações, 

concentra-se este trabalho na realidade nacional, refletindo no estudo de gestão internacional 

uma perspectiva brasileira. A importância econômica do país já exige um estudo compatível 

com a complexidade que está sendo tecida (BERTERO, 1998). Por outro lado, é conhecido 

que as empresas brasileiras, na sua interação com empresas de outros países, utilizam 

tecnologias gerenciais que são, em sua raiz, estrangeiras, principalmente americanas 

(VERGARA, 2001). Assim, há diferenças de hábitos e valores, mas a “linguagem 

administrativa” é comum e de caráter hegemônico, contradições que provavelmente suscitarão 

reflexões particulares a serem explicitadas pelo presente estudo. 

 A tese foi estruturada da seguinte forma: desenvolvimento teórico, conforme 

seqüência mostrada na Figura 1, com a definição da problemática e sua aplicação ao contexto 

brasileiro; construção do modelo de análise com as respectivas dimensões e seus 

procedimentos de trabalho e demais aspectos metodológicos; seleção das fontes de dados para 

a pesquisa, sejam as instituições zeladoras de algumas práticas de gestão pertinentes ao 

estudo, foco das entrevistas em uma primeira etapa, sejam as empresas que se constituíram 

como casos a serem estudados, foco das entrevistas em uma segunda etapa; resultados das 

entrevistas, das duas etapas, sendo que na segunda etapa com uma descrição de cada empresa; 

análise conjunta dos casos estudados, segundo as dimensões do modelo apresentado; 

contribuições do estudo e extensão do modelo; sugestões para estudos futuros; e 

recomendações e considerações finais.  

A pesquisa teve uma natureza qualitativa, o que será explicado no decorrer deste 

trabalho. Assim, apesar do caráter qualitativo da pesquisa, optou-se por uma fundamentação 

teórica em separado e com características de revisão de literatura, seguindo procedimento 

comum e aceitável pela academia (CRESWELL, 2007). 

 Já quanto ao desenvolvimento teórico, a aprendizagem gerencial em multinacionais 

obtida por meio do fluxo de conhecimento em gestão ficou condicionada: 

• pelos aspectos relativos à cultura, de grupos a países; 

• pelas capacidades organizacionais que refletem nas ações gerenciais, incluindo o 

conhecimento organizacional em gestão e suas tecnologias gerenciais; 

• pelas interações entre países e os aspectos de diversidade e globalização; 

• pelas interações entre organizações e os aspectos de diferenciação e integração; 

• pelas formas de aprendizagem organizacional e seu relacionamento com os aspectos 

técnicos e interativos; 
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• pelos modos de gestão aplicados às multinacionais, incluindo o fluxo de conhecimento 

gerado a partir das estratégias de internacionalização adotadas. 

O estudo enfatiza, pois, a ligação cada vez mais freqüente, no fenômeno 

administrativo contemporâneo, entre as dimensões globais, universalistas e singulares, e 

interacionistas – questão particularmente sensível no que se refere à aprendizagem em 

organizações. Interação e capacidade organizacional determinam uma ação mais ou menos 

convergente, nos níveis organizacional e cultural já citados. Lembrando ainda o caráter social 

da administração, busca-se também reconhecer nos percursos da internacionalização uma 

vertente de análise de sua evolução histórica e de sua trajetória na organização.  

No plano teórico, enfatiza-se ainda o aspecto interacionista-contextualista no 

desenvolvimento da pesquisa. Compreender a relação entre o global e o local com fins da 

apreensão do aprendizado organizacional passa por um olhar conceitual que contempla 

abordagens que consideram o papel da interação, nos níveis micro e macro. Optou-se, então, 

por privilegiar quatro abordagens que possuem bastante interfaces entre si e que bebem de 

uma mesma fonte interacionista: a institucional, na sua vertente social; a do capital social, em 

sintonia com o papel das redes; a da construção da singularidade organizacional, aqui 

entendida como a conjunção de cultura, identidade e imagem; e a da autopoiesis, com seus 

conceitos relacionados à recursividade, auto-referência e escala. 

 A parte final do desenvolvimento teórico consiste em discorrer sobre os elementos de 

análise relacionados diretamente à pergunta de partida. Primeiramente, um apanhado teórico 

sobre o caminho percorrido pelo aprendizado organizacional e suas ligações com a gestão. 

Em seguida, o contexto da internacionalização de empresas, integrando todo o 

desenvolvimento teórico formulado. O encadeamento deste desenvolvimento leva, em 

seguida, à definição da problemática relacionada (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005) e 

sua aplicação ao contexto das multinacionais brasileiras, tanto no aspecto cultural quanto na 

trajetória histórica de sua internacionalização.  

As conclusões deste raciocínio levam à descrição do modelo de análise a ser utilizado 

(QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005), com seus componentes e proposições de pesquisa 

de campo. A caracterização do objeto de análise (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005) 

proõe avaliar a pertinência do modelo construído a partir do estabelecimento de duas 

condições de contorno básicas, a aplicação do modelo a empresas brasileiras 

internacionalizadas e a utilização de empresas com sistemas de gestão referenciados. 
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No que concerne à aplicação do modelo a empresas brasileiras internacionalizadas, 

além de permitir uma aproximação ao contexto do pesquisador, viabilizando sua ação, trata-se 

de avaliar uma condição especial, em que empresas de um país não-central, com práticas de 

gestão globais, entram em ambientes de países de diferentes níveis de desenvolvimento. 

Definidas as condições de contorno, segue-se a complementação da descrição 

metodológica, incluindo a coleta e o tratamento de dados (VERGARA, 2005b). As 

características da pesquisa, focada em situações particulares e com limitações físicas de 

cobertura, tornam a aplicação de instrumentos estatísticos de pesquisa menos atraentes neste 

caso, como se verá mais adiante. Assim, foram aplicados instrumentos ditos qualitativos 

(EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 1999; GOULART; CARVALHO, 2005; 

ROESCH, 1999). Para isso, pretende-se trabalhar com o tipo de pesquisa de estudo de caso 

(VERGARA, 2005b; YIN, 2005), com a escolha de cinco empresas que atendam a critérios 

preestabelecidos e, a partir de comparações e inter-relacionamentos de seus resultados, 

verificar a pertinência e as limitações do modelo construído de análise.  

Desta forma, o núcleo da tese foi dividido em três partes. A primeira parte (cap. 2 e 3) 

compõe-se do desenvolvimento teórico, da construção do modelo de análise e da metodologia 

aplicada, com foco em estudos de caso. A segunda parte (cap. 4) cobre a estruturação de um 

estudo múltiplo de casos, discorrendo sobre o efeito da cultura nacional e definindo os 

critérios de seleção das empresas escolhidas. A terceira parte (cap. 5 e 10) apresenta o estudo 

múltiplo de casos e sua análise.  

Ao final, apresenta-se: na conclusão, a verificação da suposição central e demais 

questões da pesquisa, destacando-se ainda as contribuições e extensões do estudo realizado; e 

nas considerações finais, sugestões e recomendações para futuros trabalhos, assim como 

considerações de caráter metodológico ou ligadas à experiência pessoal vivenciada no 

processo. 

Ao integrar temas como aprendizagem, conhecimento, interação, internacionalização, 

gestão, a partir de uma perspectiva brasileira, esta tese defende e reforça um olhar na gestão 

que integra o tecnicista ao contextual e histórico (MARTINS, 2001), podendo a empresa 

multinacional configurar-se como um objeto de pesquisa adequado para este tipo de atuação. 

Assim, se os caminhos da Administração apresentam variações pelo lado social, não excluem 

também a possibilidade de uma convergência tecnicista de algum grau, pela possibilidade de 

exemplaridade nas práticas. Expor estas possibilidades sob uma modelagem apoiada em uma 

compreensão teórica robusta e ter um campo de aperfeiçoamento desta modelagem foi um 

grande motivador desta tese. Espera-se que este objetivo tenha sido alcançado.  
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo consiste em quatro grandes blocos. O primeiro cobre elementos 

constituintes básicos da pergunta de partida, como o fator cultural, as capacidades e práticas 

organizacionais e a globalização. O segundo mostra as perspectivas interacionistas escolhidas 

para abordar o escopo da pergunta inicial: a neo-institucional, a do capital social, a 

autopoiética e a da construção da singularidade organizacional. O terceiro bloco, encadeando 

os dois anteriores, aborda diretamente as categorias-chave inerentes ao mote da pesquisa, 

quais sejam, a aprendizagem organizacional e a gestão no contexto da internacionalização via 

IDEs. Por fim, o quarto bloco apreende a problemática consolidada, a aprendizagem em 

multinacionais, e a sua aplicação no contexto brasileiro, fechando o esquema conceitual. 

Para uma compreensão mais direta da estrutura deste capítulo, repete-se o esquema da 

Figura 1 na Figura 2, relacionando seus componentes às seções aplicadas. 
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2.1 Cultura 

 

O termo cultura tem sido usado em diversas situações, com diferentes significados, e é 

derivado do verbo latino colere – cultivar –, denotando crescimento, mudança e movimento 

no tempo (BARROS, 2003). Se desde o Renascimento a cultura esteve relacionada ao 

aprendizado, após o século XIX passou a abranger um sistema de significação, uma expressão 

política de inserção social e um sistema de aferição entre ela mesma e a posição social 

(BURKE, 2005; LARRAIA, 2001). Hoje tem sido freqüentemente associada a valores, 

sentimentos e crenças compartilhados por um conjunto de pessoas em determinado local 

(BARROS, 2003), despertando cada vez mais interesse nas últimas décadas (BURKE, 2005). 

Será vista aqui a evolução do conceito de cultura incialmente a partir de autores 

oriundos da Antropologia e da Sociologia, repercutindo sensivelmente nos enfoques adotados 

nos estudos organizacionais, especialmente a partir da segunda metade do século XX. 

Malinowski (1960), da linha de análise funcionalista da cultura, defendeu que a teoria 

da cultura deve ser assentada em termos biológicos. Economia, conhecimento, religião, 

educação, arte, leis, tudo é decorrente, direta ou indiretamente, das necessidades fisiológicas. 

A cultura é conceituada de forma a relacionar-se a instituições, parte coordenadas, parte 

autônomas. Seu modelo de análise da cultura funciona como uma “ação-resposta”, uma 

resposta validada de um instrumento, técnico ou social, a uma necessidade. 

Boas (2006), por outro lado, pensou cultura como uma totalidade, envolvendo 

características biológicas, mas também aspectos psicológicos, e pelo contexto-histórico, todos 

inter-relacionados, ainda que mais comumente sejam considerados os traços culturais como 

objeto da investigação. Benedict (1989), discípula de Boas, segue nesta linha de integração, 

adicionando ainda que objetivos e motivações diversas levam também a uma integração 

diferente: por exemplo, enquanto as sociedades primitivas são integradas em unidades 

geográficas, as atuais são estratificadas em grupos sociais diferentes.  

Outra figura representativa das contribuições antropológicas ao conceito de cultura é a 

de Clyde Kluckhohn (2005, p. 33). Para ele, cultura é expressa como “um modo de pensar, 

sentir e acreditar [...] o conhecimento do grupo armazenado (na memória dos homens, nos 

livros e nos objetos) para uso no futuro”, implicando componentes explícitos (padrões de 

comportamento) e implícitos (categorias e pressupostos). Descreve a cultura como um sistema 

interdependente, com categorias e premissas inter-relacionadas. Para Kluckhohn, o padrão 

cultural de uma sociedade subsiste, ou nas suas palavras, “jamais se pode partir de um quadro 

em branco para tudo o que diz respeito aos seres humanos” (KLUCKHOHN, 2005, p. 49). 
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Geertz (1989, p. 103) defende um conceito de cultura semiótico. Não é uma reificação 

(forças e propósitos em si mesma) nem uma redução (padrão de ocorrências comportamentais 

brutas que possam ser observadas em dada comunidade), mas um sistema simbólico. Assim: 

 
o conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui referenciais múltiplos 
nem qualquer ambigüidade fora do comum, segundo me parece: ele denota 
um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em 
símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.  

 

Para Geertz, a cultura é mais bem vista não como complexos de padrões concretos de 

comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos – mas como um conjunto de 

mecanismos de controle – planos, receitas, instruções (“programas”) – para governar o 

comportamento. Para o autor, o homem depende muito destes mecanismos, os programas 

culturais, para ordenar seu comportamento, fornecendo um gabarito para organização dos 

processos psicológicos ou sociais, tais como os sistemas genéticos o fazem com os processos 

orgânicos. Esta tese é levada mais adiante, de certa forma, por Dawkins (2006) com o 

conceito de meme, um “gene cultural”, replicável como imitação.  

Apesar de o trabalho aplicado por Geertz (1989) ter sido feito em culturas mais 

próximas das ditas “virgens”, a orientação do conceito simbólico de cultura permanece como 

balizamento para os estudos feitos no âmbito intercultural. Geertz já observava que os Estados 

novos tendem a receber mais ideologias formais, e os movimentos nacionalistas vêm 

acompanhados de certo conservadorismo cultural e radicalismo político, até como reação às 

práticas colonialistas empregadas, aspecto ainda bastante típico do contexto contemporâneo. 

Douglas (1978) propõe uma tipologia de ambiente social a uma dimensão relacionada 

à individualização, chamada de “grade”, e formada por regras que norteiam as relações entre 

os indivíduos; a outra relacionada à incorporação social é chamada de “grupo”. Se o grupo é 

fraco e a grade também, tem-se um ambiente individualista, com um contexto social bastante 

competitivo e uma grande autonomia individual. Se o grupo é fraco e a grade é forte, o 

contexto é dominado pelo isolamento, não havendo chance de transações pessoais, o poder 

que mantém a situação é impessoal e não há resistência ao ambiente de regras. Se o grupo é 

forte e a grade é fraca, há forte controle do indivíduo pelas relações geradas pelo grupo, com 

também forte igualitariasmo. Se tanto o grupo quanto a grade forem fortes, o controle é forte, 

com forte especialização de papéis (organização burocrática). Uma abordagem de cultura 
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reúne esta tipologia de contexto social associado a valores que os indivíduos aderem, 

relacionadas a visões sobre natureza, tempo, natureza humana e comportamento social. 

Não demorou muito para os conceitos antropológicos de cultura se associarem aos de 

sociedades e organizações. O estudo da diversidade cultural na gerência de empresas não é 

um assunto novo, como mostram Webber (1969a; 1969b) ou os estudos contingencialistas, 

tais como, por exemplo, os relacionados à diversificação e integração de Lawrence e Lorsch 

(1973). Estes autores comentam os efeitos de padrões diferentes nas unidades dos países em 

função da diversidade cultural e como combinar formas de diferenciação e integração que 

venham a ser adequadas ao negócio. 

Entre os estudos sobre cultura, uma das contribuições mais significativas aos estudos 

organizacionais foi o do grupo de Harvard, especialmente Talcott Parsons. Para Parsons, Shils 

e Olds (1962), cinco padrões de orientação de valor cultural tornam-se integrados aos 

sistemas de personalidade e sociais, codificados nos seguintes dilemas: 

• dilema de gratificação de impulsos versus disciplina: afetividade ou neutralidade; 

• dilema de interesses privados versus coletivos: orientação individualista ou coletivista; 

• dilema de transcendência versus imanência: universalismo ou particularismo; 

• dilema de modalidades de objeto: atributos ou resultados; 

• dilema do escopo de significado do objeto: difuso ou específico. 

Estas dicotomias orientaram o modelo de diversidade cultural apresentado por 

Trompenaars (1994), Trompenaars e Hampden-Turner (1998) e Hampden-Turner e 

Trompenaars (2000), nas dimensões descritas a seguir. 

A. Individualismo versus comunitarismo (foco no indivíduo ou na coletividade); 

B. Universalismo (idéias e práticas são aplicadas em todo lugar sem modificações) versus 

particularismo (circunstâncias ditam como idéias e práticas devem ser aplicadas); 

C. Relacionamentos afetivos (expressões reveladas aberta e naturalmente) versus 

relacionamentos neutros (emoções reprimidas); 

D. Relacionamentos específicos (as pessoas tendem a ter uma área pública grande e uma 

área privada pequena, mantendo-se a vida privada em separado) versus difusos (o 

espaço privado é maior enquanto o público é menor e mais preservado); 

E. Ênfase na performance versus ênfase no atributo (o que o status indica). 

Trompenaars e Hampden-Turner (1998) adicionam ainda duas dimensões, ambas 

atitudinais, com relação ao tempo (foco no desempenho atual e planos para o futuro ou foco 

nas realizações passadas) e ao ambiente (foco nos interesses da pessoa ou foco no respeito a 



 

 

27 

um mundo que é maior do que os indivíduos). Defendem ainda o cultivo de uma competência 

transcultural para saber lidar com a diversidade entre culturas. 

Relacionando à teoria da ação de Parsons e associados (PARSONS; SHILS, 1962), 

Clyde Kluckhohn (1962) faz uma relação entre culturas e sistemas de valores. Valor seria um 

código ou padrão que permanece com o passar do tempo, um elemento de aprendizagem. 

Nem todos os valores são associados a cultura. Desta forma, uma orientação de valor, para 

Kluckhohn (1962, p. 409, tradução nossa), está relacionada a noções “gerais, organizadas e 

que incluem julgamentos existenciais que sejam definitivos”. Aplica-se tanto a grupos quanto 

a indivíduos, tanto a situações normativas quanto a existenciais.  

 Esposa de Clyde, Florence Kluckhohn, junto com Strodtbeck destacam a noção de 

variabilidade nas formas de expressão culturais e nas orientações de valor, definidas aqui 

como “princípios padronizáveis e ordenáveis resultantes da inter-relação entre dimensões 

cognitivas, afetivas e diretivas que orientam os pensamentos e ações humanas naquilo ligado 

à resolução de problemas humanos comuns” (KLUCKHOHN; STRODTBECK, 1961, p. 4, 

tradução nossa). Com relação a esses problemas comuns, os autores assumem que há um 

número limitado, com uma variabilidade definida de estados, que são preferidos de forma 

diferenciada por cada cultura, com padrões dominantes e variantes. As orientações assumidas, 

portanto, foram cinco, modeladas pelas seguintes perguntas (KLUCKHOHN; 

STRODTBECK, 1961) e respectivos continuum de respostas:  

1) Qual a característica inata da natureza humana (orientação da natureza humana): má 

(mutável ou imutável), neutra/nem boa, nem má, boa? 

2) Qual a relação entre homem e natureza (orientação homem-natureza): subjugação à 

natureza, harmonia com a natureza, domínio (mastery) sobre a natureza? 

3) Qual o foco temporal da vida humana (orientação temporal): passado (sociedades 

tradicionais), presente (sem preocupação com o passado e visão incerta e vaga sobre o 

futuro), ou futuro (sempre maior e melhor)? 

4) Qual a modalidade da atividade humana (orientação da atividade): ser (being, deixar 

estar, espontaneidade), estar se tornando (being-in-becoming, enfatiza a atividade que 

objetiva o desenvolvimento em todos os aspectos da pessoa humana, de forma 

integrada), fazer (doing, enfatizar o realizável e mensurável)? 

5) Qual a modalidade da relação entre os homens (orientação relacional): individualismo 

(prevalecem os objetivos individuais), colateralidade (prevalecem os interesses do 

grupo, estendidos lateralmente), linearidade (prevalecem os interesses do grupo, mas 

obedecendo a sua continuidade e hierarquia)? 
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A ênfase na relação entre nacionalidade e cultura foi uma das considerações de Inkeles 

e Levinson (1997). A partir de um estudo retrospectivo sobre o conceito de cultura, trataram a 

noção de caráter nacional na perspectiva da inter-relação entre condições padronizadas de 

vida de uma sociedade e dos padrões de personalidade de seus membros. Formularam, a partir 

do sistema sociocultural, o conceito de “personalidade modal”. O caráter nacional, assim 

estaria se referindo a um modo de distribuição de variáveis de personalidades individuais. 

Forças psicológicas em um padrão societal não é uma forma de comportamento, mas um 

determinante em relação a ele. Assim, o caráter nacional é definido como “características de 

personalidade duradouras e padrões modais entre os membros adultos de uma sociedade” 

(INKELES; LEVINSON, 1997, p. 17). Inkeles e Levinson propuseram, então, um esquema de 

análise de culturas com base nas seguintes dimensões: 

• relação com a autoridade; 

• concepção de si mesmo, envolvendo conceitos de masculino e feminino, valores e 

modos de enfrentamento de condições internas e externas; 

• bases para manter o equilíbrio interno; 

• formas menores e maiores de ansiedade. 

Os estudos de Inkeles e Levinson (1997) foram observados por Hofstede (1993, 1997) 

no desenvolvimento de suas pesquisas, que tiveram grande impacto, especialmente no 

chamado mundo corporativo, chamando a atenção para os efeitos da cultura nacional nas 

organizações. Seu modelo foi elaborado a partir de uma pesquisa de grande porte realizada na 

IBM, envolvendo em torno de 50 países e terminada na década de 1970. Seus resultados 

conduziram a uma classificação da situação cultural de um país, segundo quatro dimensões 

extraídas de seu referencial teórico pesquisado: 

A. Individualismo e Coletivismo: Individualismo significa preferência por uma estrutura 

social frouxa, em que cada indivíduo cuida apenas de si mesmo e de sua família. 

Coletivismo, preferência por uma estrutura social bem entrelaçada, em que cada 

indivíduo pode esperar que seus parentes, classe ou outro tipo de grupo a que pertença 

cuidem dele, em troca de lealdade incondicional. 

B. Distância do poder: significa até que ponto os membros de uma sociedade aceitam a 

distribuição desigual do poder. Quando é grande, a hierarquia é bem definida, quando 

é pequena, o poder tende a ser equalizado. 

C. Fuga à incerteza: é o grau de desconforto que sentem os membros de uma sociedade 

com a incerteza e a ambigüidade. Quando é alta, o controle do futuro é grande, há uma 



 

 

29 

maior intolerância da sociedade a desvios. Quando é baixa, a prática é mais importante 

que os princípios e os desvios são mais facilmente tolerados. 

D. Masculinidade e Feminilidade: no primeiro caso, há a preferência da sociedade por 

realização, heroísmo, combatividade e sucesso material. No segundo caso, são 

enfatizados os relacionamentos, qualidade e vida, e apoio aos fracos. 

Hofstede chamou a atenção para a semelhança entre seus estudos e as formulações de 

Inkeles e Levinson (1997). Assim, pode ser feita a seguinte associação:  

• Relação com a autoridade ------------- > Distância do poder 

• Modos de enfrentamento -------------- > Individualismo (ou Coletivismo) 

• Masculino e feminino ------------------ > Masculinidade (ou Feminilidade) 

• Formas maiores de ansiedade --------- > Controle da incerteza 

Hofstede define cultura como uma programação coletiva da mente que distingue 

membros de grupos ou categorias, repetindo a metáfora de Geertz (1989) e de algum modo a 

noção de habitus (BOURDIEU, 1997). Reforça a idéia de que, em organizações atuantes em 

diversos países, ainda que com práticas corporativas semelhantes, as diferenças nacionais no 

plano de valores levavam à diversidade em sua aplicação e no estilo de gerenciamento. A 

cultura nacional, pois, é o que mais influi nas atitudes e valores no ambiente de trabalho e a 

comunicação intercultural é um importante meio de aprendizagem.  

As aquisições organizacionais devem ser precedidas de uma análise prévia da cultura, 

devendo esta ser definida segundo as suas próprias questões culturais. Nesse sentido, 

subsidiárias de uma mesma companhia em países diferentes provavelmente terão valores 

diferentes (cultura nacional) e práticas iguais (cultura organizacional). As práticas são 

gerenciáveis e podem ser apreendidas on the job. Entretanto, a forma como as pessoas reagem 

por efeito de sua programação mental em seus países leva também a moldar estruturas 

organizacionais. Logo, países com grande distância hierárquica e forte controle da incerteza 

tendem a adequar as organizações de estrutura piramidal e centralizada, enquanto países com 

pequena distância hierárquica e fraco controle da incerteza são mais orientados para o 

mercado (HOFSTEDE, 1997). 

Os resultados do estudo de Hofstede tiveram considerável repercussão. 

Evidentemente, Hofstede trata de diversas decorrências e considerações a respeito do modelo, 

o que foge ao que se pretende falar aqui e não escapou de críticas (CORONADO, 2005; 

FANG, 2003; FOUGÈRE; MOULETTES, 2005; McSWEENEY, 2002).  



 

 

30 

Outra abordagem conhecida sobre cultura e com reflexos no estudo das organizações é 

a de Hall (1989), destacando-se, aqui, três pontos: os conceitos de culturas monocrônicas 

(obsessivas com o controle do tempo) e policrônicas (mais flexíveis com o tempo); culturas 

de alto contexto – AC (maior parte da informação com a pessoa) ou baixo contexto – BC 

(maior parte da informação no código explícito); territorialidade e espaço pessoal.  

Para Hall (1989), o tempo monocrônico e o tempo policrônico são duas soluções de 

organização de atividades em função do tempo e do espaço, na medida em que estes estão 

inter-relacionados. O primeiro está ligado a cronogramas, horários, prontidão, segmentação: o 

tempo é linear, arbitrário e é aprendido. O segundo caracteriza-se pela simultaneidade de 

acontecimentos, preferindo o envolvimento com as pessoas e a completude das atividades ao 

invés de se restringir à programação, o que seria uma violação a sua individualidade. As 

burocracias são ainda mais internamente orientadas e o controle requerido é mais 

centralizado, levando a distorções típicas. Os monocrônicos são mais fragmentados em seu 

trabalho e operam melhor com isso. Enquanto os americanos, por exemplo, são 

monocrônicos, os latino-americanos são policrônicos. 

Por sua vez, Hall define uma comunicação de alto contexto como aquela em que o 

contexto físico é tácito, ao contrário daquela de baixo contexto, em que o código é muito 

importante. Um exemplo a destacar aqui é sobre as tecnologias gerenciais provenientes de 

consultorias, que querem deixá-las com o mais baixo contexto possível, mas que ignora os 

efeitos nas pessoas e suas possíveis incongruências. Comunicações BC podem ser facilmente 

intercambiáveis, como no caso dos padrões, mas as AC são mais permanentes, coesivas. 

Vale ainda destacar, entre os estudos representativos sobre cultura, os trabalhos de 

Schwartz (1999), que desenvolveu um sistema de sete tipos de valores culturais dispostos em 

três eixos: conservadorismo x autonomia intelectual e afetiva (predomínio dos valores de 

grupo ou das preferências do indivíduo); hierarquia x igualitarismo; maestria (auto-

assertividade) x harmonia (ajustamento ao ambiente).  

Ao falar de cultura, uma questão bastante recorrente é a do choque cultural, cuja 

contribuição seminal encontra-se em Oberg (2000), que popularizou o termo em seu texto 

original de 1960, termo este cunhado quase 10 anos antes por Cora DuBois (WEAVER, 

2000). É associado à ansiedade resultante da perda dos aspectos simbólicos do relacionamento 

social original, gerando conseqüências até no plano psicossomático. Na medida em que a 

pessoa aceita mais abertamente uma cultura diversa da sua, ocorre o ajuste, podendo até levar 

o indivíduo, ao voltar para a sua cultura de origem, a sentir saudade daquela outra onde viveu 

algum tempo de sua vida. 
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Para Furnham e Bochner (1986), associado às características tradicionais, como a dor, 

o fatalismo ou a “darwiniana” migração seletiva, o choque cultural tem sido mais 

recentemente explicado por eventos negativos (doença, separações etc.), redução no suporte 

social ou diferenças nos valores. Por outro lado, há a expectativa de que o choque cultural 

possa ser visto menos como um problema, algo desconfortável e até ameaçador, do que por 

uma oportunidade de aprendizagem (FRAGA, 1999; HICKSON; PUGH, 1995). 

Procurou-se mostrar nesta seção alguns elementos-chave quanto à cultura, reforçando 

a necessidade de uma visão mais integrada, mas que fortalecesse conceitos como a 

aprendizagem, o significado e valores percebidos, a interseção entre regras e poder do grupo, 

a diversidade oriunda de um conjunto de disposições culturais, como o grau de individualismo 

ou a forma de se encarar o tempo, e o choque cultural advindo das intensificações dessas 

diversidades. Tratar do fluxo de conhecimento gerencial em diferentes culturas, neste 

contexto, significa também analisar a dualidade entre as regras (práticas, tecnologias) e o 

poder do grupo que também expressa sua raiz cultural. Recomenda-se, então, conhecer a 

possibilidade do choque cultural, especialmente quando a prática gerencial impacta em uma 

cultura de trabalho com valores essencialmente diferentes. 

Um tipo de choque cultural também pode ser aquele resultante da interação de gostos e 

práticas ditas globais e os hábitos de grupos locais. A noção de identificação fica posta à 

prova, e não sendo muito bem perspectivada pode vir a ser uma grande barreira para um 

melhor entendimento entre culturas, e o que se constitui também num aspecto importante a ser 

estudado (HALL, 1989). Assim, torna-se relevante neste contexto ressaltar o ambiente 

globalizante atual e as pressões operantes, sejam de homogeneização ou de diferenciação, 

assunto a ser aprofundado na seção seguinte. 

 

2.2 Globalização e relações internacionais 

 

Não há um conceito único e definido para a globalização, ainda que o termo remonte 

ao final do século XIX (HELD; McGREW, 2001). Os globalistas, para esses autores, 

percebem a globalização como algo mais amplo, rejeitando o historicismo determinista, 

contrapondo-se aos céticos, em geral de orientação marxista. Os globalistas vêem a cultura 

popular global, com hibridizações, enquanto os céticos defendem o ressurgimento do 

nacionalismo e da identidade nacional. Enquanto alguns autores, como Hirst e Thompson 

(2002), concluem que a globalização é um mito, os ditos céticos a classificam, por conta do 

viés ideológico, como mais uma forma de imperialismo. Por sua vez, a globalização é 
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reconhecida pelos globalistas de forma transcendente à dimensão exclusivamente econômica, 

estendendo-se a todas as esferas sociais, incluindo a cultural (HELD; McGREW, 2001).  

Entre os globalistas, há os de orientação neoliberal, que defendem a existência de um 

único mercado global; e os de orientação socialdemocrata, que reconhecem as disparidades 

globais e clamam por um projeto social de maior alcance, como um “New Deal”, classificado 

de utópico pelos céticos marxistas. Os céticos realistas no fundo não vêem soluções efetivas, e 

se elas existirem, devem passar pela ação do Estado. Para os globalistas, a globalização 

cultural tem sido cada vez mais impulsionada pelas empresas (HELD; McGREW, 2001).  

A emergência da discussão contemporânea sobre a globalização acompanha o 

desenvolvimento capitalista e seus desdobramentos questionadores do modelo de capitalismo 

gerencial formado nos séculos XIX e XX (CHANDLER JR., 1984). Assim, o capitalismo 

gerencial, portanto, dá lugar, para Sennett (2006), a um novo capitalismo com outra cultura. 

De acordo com as idéias propaladas por Sennett (2006), três grandes mudanças merecem 

destaque: as ligadas ao predomínio do poder acionário oriundo do excesso de superávit do 

capital bancário; o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e a conseqüente 

redução do tempo; e, como uma extensão lógica, uma orientação para o curto prazo, o que 

promove um ambiente de ansiedade decorrente da globalização. Para Castells (2006), o 

capitalismo tem sido profundamente reestruturado com o desenvolvimento maciço da 

tecnologia da informação, ascendendo-se à era do informacionismo. 

As suposições sobre cultura podem, portanto, entre outros enfoques, versar sobre a 

existência e ainda a predominância de uma cultura global sobre as culturas particulares. A 

pertinência ou não de uma cultura global parte da própria pertinência da globalização em si.  

Hirst e Thompson (2002) não acreditam na possibilidade de uma cultura global, com 

uma mesma língua e valores. Culturas cosmopolitas e locais interagem e a maior parte das 

empresas se insere em uma cultura de negócios nacional e particular. Ianni (1995) também 

não vislumbra, ao menos ainda, falar de uma sociedade global que substitua as nacionais. Para 

Featherstone (1999), por sua vez, não existe uma cultura global como uma nacional, mas sim 

uma cultura global em processo, o que ele chama de uma terceira cultura (FEATHERSTONE, 

1997).  

Para Boaventura Santos (2005), a globalização pressupõe dialeticamente a localização: 

o global designa como local outra prática, identidade, e entidade. Em função disso, propõe 

quatro formas de globalização: localismo globalizado, caso da atividade das multinacionais; 

globalismo localizado, referente ao impacto de práticas transnacionais no nível local (como 

por exemplo: dumping ecológico, etnicização do local de trabalho, destruição de recursos 
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naturais para pagamento de dívida externa); cosmopolitismo (organizações transnacionais 

defendendo interesses comuns, como no caso dos direitos humanos); e temas ligados ao 

patrimônio comum da humanidade, como a proteção da camada de ozônio. 

O aproveitamento das culturas, sem fins hegemônicos, é defendido por Boaventura 

Santos (2004), que propõe a tradução dos saberes na hermenêutica diatópica, em que todas as 

culturas são incompletas, por meio da sociologia das ausências, atacando o poder global e o 

das emergências, buscando a potencialidade do local. Freire (2006) já propusera também a 

síntese cultural acima da invasão cultural. 

Robertson (FEATHERSTONE, 1999, 2000) acompanha Boaventura Santos na visão 

da dualidade cultural entre global e local e sua tensão dialética, a unidade criando a não-

unidade (BAUMANN, 1999). Padronização e diferença, global e local, homogeneização e 

fragmentação são partes de um mesmo fenômeno (FEATHERSTONE, 1997; ORTIZ, 1994). 

Robertson (2000) vê a globalização por meio de um campo em que atuam as sociedades 

nacionais e o sistema mundial de sociedades, e os indivíduos como pontos de referência, 

conceito seguido também, em seu sentido geral, por Featherstone (1997). 

Smith (FEATHERSTONE, 1999) contrapõe duas tendências básicas de pensamento. 

A primeira alega a impossibilidade de se falar de uma cultura global e assim integrar modos 

coletivos e diferenciados de viver, expressos por um conjunto de crenças, estilos, valores e 

símbolos. Por outro lado, a outra defende que, com o incremento dos sistemas de 

comunicações e redes de informação, não resultaria em algo vantajoso impor fronteiras 

nacionais a tal situação, levando à inevitabilidade de uma cultura continental ou global, ainda 

que imperialista, fundada na tecnologia. Para Smith, uma cultura global necessita ser 

construída, assim como as respectivas instituições globais políticas e econômicas. Acrescenta 

Smith (FEATHERSTONE, 1999, p. 193) que: 

 
Ao contrário das culturas nacionais, uma cultura global é essencialmente 
uma cultura sem memória [...] A dificuldade principal em qualquer projeto 
de construção de uma identidade global e, por conseguinte, de uma cultura 
global, é que a identidade coletiva, da mesma forma que as imagens e a 
cultura, é sempre historicamente específica porque se baseia nas memórias 
compartilhadas e num senso de continuidade entre as gerações.  

 

O inglês como língua franca (HELD; McGREW, 2001) torna-se um fenômeno interno 

(ORTIZ, 1994), embora esta percepção não seja unânime (SMITH, 1999), contribuindo para a 

afirmação de uma cultura cosmopolita, que interage com as culturas locais – porém, apesar da 
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força da primeira, a coexistência continuará, com suas orientações e valores específicos 

(HELD; McGREW, 2001; HIRST; THOMPSON, 2002). 

Nota-se que ao se escolher o inglês como língua franca, ou uma segunda língua, tal 

opção implica adaptar-se a uma retórica lingüística específica, que está inserida numa 

determinada cultura que também será “introjetada”, como reforça Kaplan (2001). Se o inglês 

apresenta um padrão linear, com um típico raciocínio indutivo e dedutivo, outras retóricas, no 

entanto, são diferentes: 

• o árabe segue uma série de construções paralelas; 

• os escritos do Extremo Oriente seguem uma abordagem indireta, em círculos; 

• o francês e outras línguas originalmente latinas são mais dadas a digressões e a 

introduzir assuntos que não tenham muito a ver com o tópico central; 

• o russo apresenta assimetria entre os períodos de um parágrafo, utiliza construções 

paralelas, muitas sem utilidade direta para o tópico central do que está sendo 

informado. 

Assim, algo escrito em uma língua (inglês, por exemplo) com o quadro de referência 

cultural associado a outra língua (russo, japonês, francês, árabe etc.) pode levar a diferenças 

significativas. As diferenças podem ser ilustradas conforme a Figura 3. 

  

Inglês Árabe Oriental Latino Russo 

 
 

Figura 3 

Padrões de desenvolvimento da comunicação em diversas culturas 

Fonte: Kaplan, 2001, p. 21. 

 

Associado à noção de cultura nacional, tem-se a de identidade nacional, também 

afetada pela globalização. Entretanto, há de se ter cuidado para a armadilha de uma identidade 

dita constante, quando tal não ocorre exatamente desta maneira. A própria identidade nacional 

tem sido criticada na sua origem, estimulada como forma de se afirmar os Estados-Nação 
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(FEATHERSTONE, 1997; HALL, 2005). As mudanças ocorridas após a II Guerra Mundial e 

o aumento dos fluxos transnacionais (mercadorias, informações, pessoas etc.) levaram a uma 

maior fluidez em termos de identidade no mundo contemporâneo, um dos argumentos 

favoritos do pós-modernismo (ALCADIPANI; CORBISIER, 1960; CRUBELLATE, 2003; 

HALL, 2005; REIS, 2006).  

Apesar dos riscos, a construção “imaginada” destas identidades culturais, constituídas 

pela memória do passado e pelo desejo de viver em conjunto, perpetuando, assim, a herança 

(ANDERSON, 1998), pode levar a agrupamentos nacionais por vezes concorrentes entre si. 

Numa visão realista (Estados-Nação como principais atores), Huntington (1997) representa o 

mundo dividido em civilizações (ocidental, ortodoxa, islâmica, confuciana, japonesa, hindu, 

budista, africana e latino-americana) fundamentadas em uma série de diferenças culturais. A 

ideologia e a política dariam lugar a essas divisões culturais em torno das quais se formariam 

alianças e se definiriam guerras. A cultura e as identidades das civilizações apontadas, para 

ele, estão na raiz dos conflitos e alianças do mundo contemporâneo. As distinções são 

culturais, mais que políticas, econômicas, ou ideológicas.  

Explorando também o aspecto cultural, Nye (2004) elabora o conceito de “poder 

brando”, cujas fontes são os valores, a cultura e as instituições nacionais. Para o autor, as 

forças militar e econômicas são insuficientes no contexto competitivo globalizado: parte do 

sucesso americano no século XX foi devido ao poder brando e a extensão de sua cultura. 

Baumann (1999) chama a atenção também para os efeitos da globalização, com suas 

forças erosivas transnacionais e as fábricas de exclusão movidas pela sociedade de consumo, 

para o aumento da violência e do medo, numa interpretação “orwelliana”. A dita 

“modernização do mundo” remete a uma “ocidentalização” do mundo, levando também ao 

contraditório das desigualdades (IANNI, 1995). Para Boaventura Santos (2005), a 

globalização é vista sob uma ótica financeira e hegemônica, com o forte predomínio dos 

Estados Unidos, pondo o consumidor no lugar de cidadão.  

Stiglitz (2007), ainda que mantenha a crença no potencial de benefícios da 

globalização econômica, em termos sociais, reconhece, por sua vez, que a moldagem política 

dos países industriais avançados refreia tais benefícios, levando a problemas como: difusão da 

pobreza, comércio injusto, liberalização ilimitada, meio ambiente em perigo, perda de 

identidades culturais e sistema de governança global defeituoso. A globalização econômica, 

portanto, deveria ser acompanhada por um desenvolvimento institucional internacional forte 

(NORTH, 1990). Países mais vulneráveis, principalmente se não desenvolvidos 
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institucionalmente, terminam por sucumbir a estes interesses indesejáveis, principalmente se 

regras internacionais estiverem alinhadas à ação das multinacionais. 

Esta seção, dentro na noção de cultura, contrapõe as pressões pela universalização, 

pelo global às contrapressões pela particularização, pelo local, cujo balanço de forças poderia 

ser tratado de diferentes formas, a depender das várias correntes de pensamento existentes. Se 

por um lado forças ligadas à tecnologia, às empresas, à mídia, aos movimentos populacionais, 

e em última instância, aos conglomerados financeiros, cada vez mais em voga, levam a uma 

homogeneização cultural, outras forças denunciam o caráter desta homogeneização, que 

validaria a dominação de classes e o imperialismo cultural, em que as retóricas dominantes 

pretenderiam refletir as retóricas ditas globais. Como na lei de ação e reação, aqui, forças 

globais despertariam forças locais, impedindo uma cultura global na acepção pura da palavra. 

Todavia, após a disseminação maciça da pretensa cultura global e sua realidade particular, as 

culturas locais não poderiam ser como antes, pois muitos desses valores locais foram forjados 

pelas elites locais, que por sua vez, estão mais facilmente vinculadas ao âmbito global. 

As empresas fazem parte desse sistema, e são tanto agente quanto paciente do 

processo de globalização, especialmente com relação a seu conjunto de práticas, tecnologias e 

valores, que reagem aos mais diferentes contextos e podendo imprimir características 

próprias. Assim, universalismos e particularismos são duas faces da moeda da globalização. 

Logo, mesmo em uma plataforma homogênea, caso dos sistemas de gestão, não é improvável 

que apareçam resultados que se desviem das soluções padronizadas regularmente projetadas.  

A composição de soluções universalizantes e particularizantes vai depender das 

capacidades organizacionais e gerenciais de cada empresa, o que está ligado a sua história 

particular, aos seus recursos e suas competências, aos seus ativos de conhecimento, a sua 

estratégia de crescimento e transposição das fronteiras nacionais. O assunto a ser abordado a 

seguir trata da capacidade e do conhecimento gerencial, expressos em suas práticas e 

tecnologias. 

 

2.3 Conhecimento e capacidades gerenciais das organizações 

 

Assim, como no fluxo de conhecimento gerencial, é importante conhecer o meio em 

que este fenômeno está inserido, do ponto de vista da cultura e seu continuum de 

manifestações do global ao local. Há de se tratar também do que ocorre dentro das firmas, 

como atores desses fenômenos, que exercem suas capacidades, recursos e conhecimentos 
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gerenciais – como se dá a relação com as tecnologias externas existentes e como a firma as 

processa para dar suas próprias soluções e cumprir sua estratégia de crescimento.  

Deste modo, esta seção iniciar-se-á com a apresentação do conceito de firma e de sua 

função no sistema produtivo; sua natureza institucional; a importância de suas capacidades, 

rotinas, recursos e conhecimentos; a natureza do conhecimento organizacional em gestão e as 

transferências ocorridas neste âmbito; por fim, o papel gerencial neste processo. 

 

2.3.1 A firma e suas capacidades 

 

Partindo do conceito clássico de firma descrito por Coase (1988) esta é uma 

organização que transforma insumos em produtos. Coase destaca, ainda, que mercados e 

firmas são instituições coordenadoras da produção nas sociedades econômicas. Como o traço 

distintivo da firma, fortemente associada à presença da incerteza (KNIGHT, 1972), é a 

supressão do mecanismo de preço, a estrutura do mercado e suas transações de troca são 

substituídas por um empreendedor que dirige a produção. Os custos de transação associados 

ao mercado, portanto, são reduzidos pela ação do empreendedor-coordenador, tornando-se 

maior a firma quanto mais transações o empreendedor consegue organizar.  

Williamson (1991), seguindo a Coase, coloca mercados e firmas como instrumentos 

alternativos para finalizar um conjunto determinado de transações. Modelos hierárquicos 

organizacionais, incluindo os multidivisionais, são postos em prática para reduzir a incerteza, 

enfrentar a complexidade e evitar o mercado. A corporação moderna pode ser vista como uma 

importante e complexa instituição econômica; como um resultado conjunto de diversas 

inovações organizacionais; e como efeito da economia de custos de transação 

(WILLIAMSON, 1981). 

North define instituições como “restrições desenvolvidas para moldar a interação 

humana” (NORTH, 1990, p. 3, tradução nossa) e estas reduzem a incerteza – conseqüência de 

problemas complexos e da forma já programada de se resolver os problemas –, fornecendo 

uma estrutura para o dia-a-dia.  

As instituições podem ser formais, como regras, ou informais, como códigos de 

comportamento ou convenções, ou seja, formas de processar e utilizar a informação, trazidas 

pela cultura. Eventuais mudanças no ambiente institucional, por sua vez, são dependentes do 

caminho (path-dependence), em que questões de ordem histórica, cultural, ideológicas, de 

aprendizagem, ou ligadas à rede de relações, determinam a natureza da mudança. As 

restrições institucionais regulam o que pode e o que não pode ser feito e a estrutura 
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institucional influencia na criação e na manutenção de organizações (NORTH, 1990). O 

ambiente institucional dirige a aquisição de conhecimentos e habilidades, interagindo com 

esse ambiente, levando, entre outras conseqüências, ao crescimento e à evolução da empresa. 

Esta visão de firma é ratificada nos estudos de Chandler Jr. (CHANDLER JR., 1977; 

McCRAW, 1998), destacando a hierarquia gerencial como viabilizadora e facilitadora das 

funções da empresa, cada vez mais profissionalizada e independente dos proprietários, 

levando a estabilização, ao crescimento a longo prazo e abrangendo os setores da economia 

onde a empresa atua. 

Chandler Jr. (1994) entende também que a dinâmica do capitalismo industrial está 

nucleada nas capacidades organizacionais da empresa (instalações físicas e habilidades 

humanas), situadas como um todo unificado e que fazem a coordenação e a integração em 

todos os níveis gerenciais. Uma tarefa crítica da alta administração é manter e integrar estas 

capacidades, algumas das quais geradoras de crescimento contínuo para a empresa. Para 

Chandler, as tecnologias gerenciais são importantes neste papel, haja vista o exemplo 

americano, porém mais importante é a formação de equipes gerenciais e o acúmulo de 

conhecimento em processos produtivos e mercadológicos.  

A firma gerencial também foi objeto de estudo de Penrose (2006), praticamente ao 

mesmo tempo em que Chandler Jr. realizou seus estudos, por ela considerada como um 

reservatório de recursos, uma unidade de planejamento autônoma, com atividades inter-

relacionadas coordenadas por políticas gerais, comandada por administradores 

comprometidos com os interesses de longo prazo e com separação do papel dos acionistas. Os 

recursos, materiais ou humanos, não são os insumos do processo produtivo, mas sua 

contribuição à atividade produtiva da firma. Como diz Penrose (2006, p. 77), “a competência 

administrativa de uma firma constitui em grande medida uma função da qualidade dos 

serviços empresariais de que ela dispõe”.  

A taxa de crescimento da firma é limitada pelo incremento de seus conhecimentos, 

porém, a depender da eficiência administrativa, e impulsionada por novas formas estruturais 

ou pela cultura da organização, ela pode continuar a crescer. Os riscos e a incerteza inerentes 

à expansão podem ser minorados por técnicas gerenciais conhecidas e aceitas pelo grupo, por 

meio de uma classe de administradores profissionais (CHANDLER, 1977), criando condições 

favoráveis à consecução de aquisições (PENROSE, 2006). A questão administrativa afeta os 

resultados financeiros também, na medida em que esta se torne uma questão madura e 

importante no estágio em que se encontrar determinada firma. 
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As contribuições de Chandler e Penrose devem-se, em alguma parte, aos trabalhos de 

Schumpeter. Para Schumpeter, produzir significa “combinar materiais e forças que estão ao 

nosso alcance (1988, p. 48). Sua acepção de desenvolvimento ou inovação e diferenciação de 

uma mudança estão expressas da mesma forma que se convencionou, décadas depois, por 

outros autores (por exemplo, MINTZBERG et al., 2006): chamar de mudança evolucionária e 

revolucionária. A inovação está ligada à mudança revolucionária, dada por descontinuidade e 

a partir de uma combinação nova. Estas combinações podem ser: introdução de um novo bem 

ou de um novo método de produção; abertura de um novo mercado; conquista de novas fontes 

de matérias-primas ou de bens semimanufaturados; e estabelecimento de uma nova 

organização em uma indústria qualquer (SCHUMPETER, 1988). 

Inspirados manifestadamente em Schumpeter (1975, 1988) e Simon (1965, 1991), 

Nelson e Winter (2005) desenvolveram uma teoria, por eles denominada evolucionária, acerca 

das capacidades e do comportamento das empresas que operam em um ambiente de mercado. 

O termo “evolucionário” vem da Biologia, de cunho darwinista. Por esta analogia, as rotinas 

são consideradas os genes nas empresas, influenciadas pelo ambiente e geradoras de padrões 

comportamentais, constituindo a memória organizacional. A rotina incorpora também os 

padrões pelos quais se resolvem problemas não-rotineiros. A “rotinização é o locus do 

conhecimento operacional de uma organização” (NELSON; WINTER, 2005, p. 161).  

Nelson e Winter exemplificam que um membro da organização comum apresenta 

determinadas habilidades e executa um número de rotinas, que constitui seu repertório. Uma 

organização funciona “rotineiramente” se as rotinas necessárias subsistam nos repertórios de 

seus integrantes. Ter somente as rotinas, entretanto, não basta, há de se ter as habilidades 

também, em especial quando a interpretação é mais fortemente requerida.  

Os estudos de Chandler, Nelson e Winter e, especialmente, Penrose chamam a 

atenção, portanto, para as capacidades organizacionais entendidas como recursos importantes 

da empresa, e viabilizadoras de sua estratégia. Essa visão influenciou sensivelmente uma 

abordagem teórica da estratégia, visão mais baseada em recursos, definidos por Coolis e 

Montgomery (1998, 2000) em ativos (tangíveis ou intangíveis) e habilidades e capacidades. 

Tomando o trabalho de Penrose (2006), Wernerfelt (1984) foi um precursor da visão 

contemporânea da empresa baseada em recursos, e não em produtos. 

Os recursos, segundo Barney (1991), podem ser divididos nas categorias de: capital 

financeiro, físico (tecnologias, equipamentos, acessos às matérias-primas, localização 

geográfica), humano (treinamento, experiência, inteligência) e organizacional (sistemas 

gerenciais, cultura organizacional, reputação etc.). Barney (2002) enumera quatro fatores de 
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avaliação de recursos: valor (o quanto é a resposta às ameaças e às oportunidades), raridade 

(controle por um pequeno número de empresas competidoras), imitabilidade e organização 

(suporte em forma de políticas e procedimentos na gestão de tais recursos). O termo recurso 

costuma ser muito associado à capacidade (no sentido de capability, em inglês) ou a 

competência essencial (HAMEL; PRAHALAD, 1995).  

Se os recursos, ou capacidades, são elementos importantes, como até agora foi visto, 

para a sustentação e o crescimento de uma empresa, estes estão inter-relacionados ao 

conhecimento organizacional, que, no contexto deste estudo, está intrinsecamente ligado as 

tecnologias gerenciais assimiladas, desenvolvidas, adaptadas e criadas para sua incorporação 

ao capital organizacional que, justamente, impulsiona as estratégias de sustentabilidade e 

crescimento das empresas em ambientes complexos, incluindo os interculturais.  

Para Nelson e Winter (2005), o conjunto produtivo de uma empresa pode ser 

entendido como um “estado de conhecimento (NELSON; WINTER, 2005, p. 98). Assim 

como as rotinas estão ligadas à organização, por analogia, os indivíduos estão ligados às 

habilidades. Aqui, habilidade é definida como “a capacidade de ter uma seqüência regular de 

comportamento coordenado que em geral é eficiente em relação a seus objetivos, dado o 

contexto em que normalmente ocorre” (NELSON; WINTER, 2005, p. 116-117). Habilidades 

são programáticas, envolvem conhecimento tácito e são canais de condução regular e eficiente 

do comportamento. Um exemplo de habilidade é a resolução de problemas. Convém observar 

que esta relação de rotina e habilidade não é uma criação de Nelson e Winter, estando 

presente, por exemplo, também em March e Simon (1970) – para Simon (1965), inclusive, a 

rotina representa para a organização o que o hábito representa para a pessoa.  

Grant (1996) participa do conceito de firma como uma instituição integradora e 

aplicadora de conhecimento, resultando numa maior capacidade organizacional. Relaciona os 

conceitos formulados por Coase e Williamson sobre custos de transação ao de conhecimento 

embutido. A próxima seção dará uma maior ênfase ao referido assunto. 

 

2.3.2 Conhecimento organizacional e práticas de gestão 

 

O componente intangível do capital já é algo conhecido e trabalhado em Economia. 

Marshall (1982), por exemplo, indicava que o capital, como fator de produção, é formado, em 

grande parte, por conhecimento e organização, esta ajudando aquele, “a mais potente máquina 

de produção (MARSHALL, 1982, p. 135). 
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O conhecimento (ou a falta dele) é classicamente associado à incerteza. Knight (1972) 

lembrava em 1921 que o problema da incerteza e risco, ligado ao conhecimento imperfeito do 

futuro, também não se constituía em novidade. Já advertia que só uma inteligência infinita 

poderia aprender todas as possíveis combinações de objetos no mundo, mas a inteligência 

finita poderia lidar com isto pela limitação de propriedades e modos de comportamento 

distinguíveis, pela regularidade nas propriedades e modificações existentes.  

Knight (1972) usava o termo “conhecimento” no sentido de “invenção”, aproximado 

ao que Schumpeter (1988) fazia com “inovação”, incluindo aqui o melhoramento dos 

processos organizacionais, e aumentando, assim, a previsibilidade nas decisões 

administrativas. 

Mais à frente, Hayek (1945) ressalta o quão valioso é o conhecimento das pessoas, das 

condições locais e das circunstâncias especiais. Todavia, para Hayek, o conhecimento em uso 

nunca existe de modo concentrado ou integrado, porém disperso, incompleto e mesmo de 

forma contraditória nos indivíduos, caracterizando uma imperfeição. A caracterização do 

conhecimento como incompleto e fragmentário também é feita por Schutz (1979). O conceito 

de Hayek da limitação de informações ao alcance das pessoas e a limitada capacidade de 

aproveitamento das mesmas foi aplicado ainda por March e Simon (1970) na elaboração do 

princípio da racionalidade restrita ao processo decisório.  

Semelhantemente a Marshall (1982), Kogut e Zander (1997) entendem que a firma, 

enquanto repositório de capacitações, serve de mecanismo de aprendizagem. Como na visão 

baseada em recursos (exemplo: BARNEY, 2002), o conhecimento é resultado de uma 

combinação de capacidades organizacionais e é socialmente construído. Novos aprendizados, 

como inovações no conceito de Schumpeter (1988), são resultados de combinação de 

capacidades em gerar novas aplicações para o conhecimento já existente. 

Os conhecimentos, para Penrose (2006, p. 100-101), chegam de duas formas: 

Uma espécie pode ser formalmente ensinada, aprendida de outras pessoas ou 
de textos escritos, podendo, se necessário, ser formalmente expressa e 
transmitida a terceiros. A outra espécie também resulta do aprendizado, mas 
do aprendizado sob a forma de conhecimento pessoal [...] A primeira 
modalidade é o que podemos chamar de conhecimento “objetivo” [...] [a] 
segunda forma assumida pelos conhecimentos, a forma que denominamos 
“experiência” [ela] produz um crescente conhecimento da realidade e 
contribui ao conhecimento “objetivo” na medida em que seus resultados 
podem ser transmitidos a terceiros. Mas a experiência em si nunca pode ser 
transmitida. Ela produz mudanças – freqüentemente mudanças sutis – nos 
indivíduos, e não pode ser separada deles. 
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 Isto remete a uma divisão hoje bastante disseminada, que é a divisão entre o 

conhecimento objetivo e o proveniente da experiência, ou pessoal. Tal divisão aparece em 

Bourdieu (2004b) nas formas de manifestação do capital cultural, que pode pode ser 

incorporado (adquirido pela própria pessoa, tornado habitus), objetivado (bens culturais: 

quadros, livros, dicionários, instrumentos etc.) ou institucionalizado (diploma).  

 Mais conhecida ainda é a diferenciação entre conhecimento explícito e tácito. Nonaka 

e Tageuchi (1997) creditam o conceito de conhecimento tácito a Polanyi (1997), enfatizando a 

estrutura geradora do fenômeno do conhecimento. Polanyi usa a Gestalt como referência na 

sua formulação conceitual do conhecimento, adquirida tacitamente, resultante de um 

entendimento estrutural das partes em direção a um todo, a partir da experiência. Este 

entendimento é internalizado, reside no sujeito, é aprendido.  

 O conhecimento tácito, assim, é o feito a partir de um sentido integrado próprio que o 

sujeito imprime a partir da combinação que presencia. Polanyi reforça ainda que “uma 

integração explícita não pode substituir sua contrapartida tácita” (POLANYI, 1997, p. 143, 

tradução nossa). Objetivar e explicitar um conhecimento tácito, é eliminar elementos pessoais, 

o que para Polanyi destruiria este conhecimento.  

 Ao conhecimento exato (true knowledge), objetivo, impessoal, universal, Polanyi 

(1962) contrapõe o conhecimento pessoal, visto como uma compreensão ativa do que se é 

conhecido, envolvendo tanto a consciência focal do objeto externo, quanto a consciência 

subsidiária, instrumental do que está em volta, de natureza corporal e ligada aos sentidos.  

Uma outra forma, ainda que não posta tão diretamente pelo autor, é associar o focal à 

dimensão explícita e a subsidiária à tácita. O conhecimento tácito está relacionado à 

integração, ao significado conjunto apresentado pelas partes, e ainda a própria habilidade, 

como a de um pianista, por exemplo, aplicando e integrando tacitamente o conhecimento 

subsidiário (POLANYI, 1969). Uma performance habilidosa pode vir de um cumprimento de 

regras pessoais, ainda não explicitadas daquela forma, um padrão autoformatado. Os atos 

comunicativos, como os balizados pela linguagem, e os comprometimentos com o que é 

conhecido jogam um papel importante dentro do componente tácito do processo de 

conhecimento. O significado vem da experiência e não de regras (POLANYI, 1962).  

Pretendendo dar praticidade a este conceito da dimensão tácita de Polanyi, Nonaka e 

Takeuchi (1997, p. 66) disseminam a dualidade entre o conhecimento tácito e o explícito. Esta 

dualidade é o ponto de partida para os modos de conversão propostos pelos autores: 

socialização (compartilhamento de experiências tácitas); externalização (explicitação da 

experiência tácita), combinação (sistematização de conceitos explícitos) e internalização 
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(tornar tácito o conhecimento explícito, o “aprender fazendo”). O processo de criação de 

conhecimento organizacional usa os quatro modos de conversão, como numa espiral. 

Nonaka e Tageuchi (1997), portanto, diferentemente de Polanyi, entendem ser 

possível o que eles chamam de conversão entre as dimensões tácita e explícita do 

conhecimento, resultantes de um processo social entre indivíduos. A explicitação do tácito 

pode ser feita, segundo eles, por analogias, metáforas, ou seja, usando associações simbólicas, 

que podem remeter ao conceito “gestaltiano” da forma e ocasionar impressões nas pessoas. 

Chou (2003), baseado em Weick (1995), Nonaka e Takeuchi (1997) e Simon (1965), 

propõe um modelo de organização de conhecimento fincado, quanto ao seu uso, em três 

arenas: criação de significado (crenças, interpretações, representações), construção do 

conhecimento (explícito, tácito, cultural) e tomada de decisões (preferências, regras e rotinas). 

O conhecimento organizacional resulta da conexão dessas arenas, gerando significado, 

aprendizado e ações. A organização do conhecimento fornece, assim, “uma retaguarda estável 

de definições de identidade, representações de identidade e padrões de comportamento” 

(CHOU, 2003, p. 421). 

Quanto à transferência de conhecimento organizacional, esta tem seu desempenho 

influenciado por forças macro (forças globais, instituições nacionais) e micro (objetivos e 

modelo organizacional). O conhecimento organizacional deve apresentar congruência com o 

contexto social local para ser transferido eficazmente (GUZMAN; WILSON, 2005).  

A transferência de conhecimento organizacional relaciona-se “ao processo através do 

qual os atores organizacionais (equipes, unidades, organizações) trocam, recebem e são 

influenciados pela experiência ou conhecimento de outros” (VAN WIJK; JANSEN; LYLES, 

2008, p. 832, tradução nossa) e está ligado também, segundo esses autores, a outros termos 

como fluxo, aquisição e compartilhamento. Pode contribuir também ao desenvolvimento de 

capacidades organizacionais mais distintivas e inovações. Os autores relacionam ainda a 

transferência do conhecimento organizacional às características do conhecimento, da 

organização e da interação organizacional, se dual ou em rede. 

Tanto no nível organizacional quanto no individual, a “absorção de conhecimento 

transferido depende da capacidade de quem recebe o conhecimento de adicionar um novo 

conhecimento ao existente” (GRANT, 1996, p. 111, tradução nossa). A agregação de 

conhecimento, por sua vez, pode ser obtida no âmbito de uma linguagem comum, envolvendo 

procedimentos, estatísticas, entre outros. 

Segundo Grant (1996), transferir conhecimento não é uma abordagem eficiente para 

integrar conhecimento: a integração passa por interação e melhor aproveitamento do 
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conhecimento das partes envolvidas e respectivas contribuições, com interdependência. A 

interdependência, por sua vez, passa pela aplicação de regras e diretrizes, planejamento 

integrado, ajustamentos mútuos, via rotinas, e coordenação na solução de problemas. 

Entretanto, Grant considera que o conhecimento tácito pode ser comunicado via um 

entendimento compartilhado entre indivíduos. 

Argote, McEvily e Reagans (2003) propuseram um quadro de referência conceitual 

sobre gestão do conhecimento, em que a criação, a retenção e a transferência deste 

relacionam-se com o contexto onde ocorre, a partir do conhecimento propriamente dito e dos 

atores em jogo (indivíduos, grupos, organizações), tanto intrinsecamente quanto em sua 

interação. 

A transferência de conhecimento pode ser considerada um processo de mudança, 

sendo a ela adequadas as ferramentas normalmente utilizadas para gerir um processo como 

este, inclusive trabalhando os aspectos gerenciais, como as práticas de gestão globais: just-in-

time, gestão pela qualidade total, arquitetura organizacional etc. (GUZMAN; WILSON, 

2005). Enfim, a prática é a manifestação de um conhecimento organizacional (SZULANSKI, 

2003). 

A formulação, implantação, difusão e transferência de práticas de gestão estão no bojo 

dos movimentos de mudanças ou transformações operados nas organizações, seja por meio de 

uma reestruturação interna, seja por associações com outras organizações. Tal transformação 

ou mudança pode ser feita de forma incremental ou radical, adaptativa ou intencional 

(MOTTA, P. R., 1997; TUSHMAN; NEWMAN; ROMANELLI, 2006; QUINN; VOYER, 

2006), ou ainda no sentido do aprendizado (EASTERBY-SMITH; ARAÚJO, 2001; 

GARVIN, 2001; MOTTA, P. R., 1997). As práticas trazem a implantação de tecnologias 

gerenciais, criadas ou adquiridas, configurando-se em métodos de mudança (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2006). 

O estudo de tecnologias, práticas e idéias de gestão é um campo emergente de 

pesquisa, em que se almeja entender: o motivo de sua adoção pelas organizações, em que 

extensão esses processos têm relação com a melhoria da performance organizacional e a 

redução de fraquezas (GEPPERT; MAYER, 2006; STURDY, 2004; SZULANSKI, 2003). 

Devem ser transmitidas sistematicamente e obedecer a um modelo organizacional interno 

coerente com sua identidade. A proficiência nas práticas especificamente críticas de 

determinada organização é condição sine qua non a seu sucesso sustentado.  

Há uma quantidade inumerável de tecnologias, práticas ou idéias de gestão, 

relacionadas, descritas e caracterizadas em diversas coletâneas, com diferentes tipos de 
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categorizações (ARAÚJO, 2001, 2006; GESTÃO DE AMANHÃ, 2004; HAVE et al., 2003; 

MARSHALL JR. et al., 2003; RIGBY; BRIDELI; ALVES, 2005), contendo, por exemplo, o 

Benchmarking, o Balanced Scorecard ou o Supply Chain Management.  

A adoção destas práticas e idéias, portanto, constitui-se em campo importante para os 

estudos organizacionais e os resultados dessas práticas geram impactos em toda a organização 

(ARAÚJO, 2001), pois pretensamente as empresas bem avaliadas nesses quesitos são 

consideradas do tipo “classe mundial”, satisfazendo a altos padrões competitivos, possuindo 

pessoas capazes de obter recursos e operar em fronteiras amplas (KANTER, 1996). As 

práticas de gestão podem ser estudadas sob diversas perspectivas, como faz Sturdy (2004), 

que adota o ponto de vista da natureza racional, da psicodinâmica, da retórica política, cultural 

ou institucional. Sturdy vê a primeira perspectiva como dominante, devendo ser contraposta 

contingencialmente pelas outras perspectivas.  

Práticas organizacionais, portanto, tendem a se difundir em todo o mundo (GULER; 

GUILLÉN; MACPHERSON, 2002) e associam-se ao processo de aprendizagem nas 

organizações. O domínio de práticas de gestão, compatíveis com a natureza da associação 

organizacional resultante, torna-se crítico para a sua sustentabilidade e sucesso, e são 

expressas em performance, em ganho para as partes interesssadas e em sinergia (RAMOS 

FILHO, 2002). Dentro ainda de uma perspectiva empresarial, além do movimento pela 

Qualidade, outros interesses relativos ao estudo das práticas residem no benchmarking 

(comparação com referenciais), na disseminação das melhores práticas (best practices), 

entendidas como a melhor forma entre tantas observáveis de se lidar com determinada tarefa 

(VESTAL, 2005) e na configuração de modelos de gestão de conhecimento (O’DELL; 

GRAYSON JR., 2000). 

Assim, chega-se aos questionamentos sobre até que ponto a prática de gestão é 

influenciada por contextos diversos do local de sua geração, pelo fato de a natureza 

administrativa operar em uma linguagem, na prática, comum. Motta (2006), por exemplo, 

sugere a ideologização das diferenças culturais na transferência de conhecimento gerencial e 

reforça hipóteses universalistas: práticas gerenciais globais têm mostrado mais validade do 

que a interculturalidade. O modelo ocidental de administração tem predominado e as redes 

globais atuais de organizações enfatizam procedimentos cada vez mais comuns.  

Para esse autor, as difundidas adaptações de práticas gerenciais são pouco 

convincentes em termos práticos e as empresas de classe mundial são uma espécie de 

exemplo de sucesso de um modelo universalista de gestão. Supõe-se que a necessidade de 
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diferenciação prenda-se mais às razões de auto-afirmação político-cultural das nações 

periféricas, pelo menos no campo do conhecimento administrativo.  

Neste sentido, opera com destaque o papel dos gerentes na aplicação desse modelo. 

Descrever este papel tem sido algo recorrente na Administração, diversos estudos têm sido 

retratados a partir de então (JACQUES, 2004; MAXIMIANO, 2000; MINTZBERG, 2006; 

MOTTA, P. R., 1991; QUINN et al., 2003; RUAS, 2000).  

Mintzberg (2006), por exemplo, propõe um modelo acerca do trabalho gerencial, sobre 

o qual existem diversos mitos, ligados a uma racionalização excessiva. Neste modelo, o 

centro está no próprio gerente (valores, experiências, competências, conhecimentos, modelos 

mentais), na sua estrutura e programas de trabalho e nos contextos internos e externos em que 

interage, moldando seu estilo. Os papéis gerenciais são desempenhados em três níveis 

específicos: os de ação, os de pessoas e os de informação. Os gerentes administram 

informações para influenciar as pessoas a executarem as ações necessárias (MINTZBERG, 

2006).  

Resumindo, pretendeu-se apresentar nesta seção a importância dos conhecimentos e 

das capacidades gerenciais nas organizações para que estas possam crescer, inclusive se 

internacionalizar, com maior sustentabilidade. Não bastando conhecer dezenas de tecnologias 

gerenciais se não há um preparo da organização para isso. Ao se expandir para o exterior e 

criar, ou mais especificamente, adquirir organizações existentes, o fluxo de conhecimento em 

gestão se faz pela interação das capacidades e dos recursos de cada empresa em particular, 

considerado ainda, seu meio de diversidade cultural. Que aspectos, portanto, podem e devem 

ser considerados nesta interação organizacional? A seção seguinte pretende privilegiar 

algumas abordagens teóricas sobre a interação dentro de um pensamento filosófico comum, 

chamando a atenção para sua essencialidade, para o entendimento do pensamento 

administrativo e organizacional contemporâneo. 

 

2.4 A interação organizacional 

 

Nesta seção são apresentadas algumas perspectivas teóricas dos estudos 

organizacionais, cujo caráter originário apresenta afinidade ao interacionismo, pressupondo 

socialização e formação de hábitos rotinizados a partir de práticas sociais (FINE, 2005). Ao 

interacionismo está também freqüentemente associado a dimensão simbólica, ou seja, o uso 

dos símbolos nas interações sociais, o que permite às organizações a manutenção dos sistemas 

culturais e sociais a serem aplicados (HATCH, 1997).  
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A seção começa com um estudo exploratório sobre as raízes contemporâneas da 

perspectiva interacionista, especialmente o pragmatismo clássico, mas incluindo também 

outras contribuições relacionadas ou, ao menos, contemporâneas. Em seguida, foram 

selecionadas quatro abordagens influenciadas por esta perspectiva, e especificadas na Figura 

4, cujas razões ficarão mais claras a partir de sua caracterização e descrição de sua trajetória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Perspectivas interacionistas 

Assim, 

• a perspectiva neo-institucionalista, com conceitos como isomorfismo e ambiente 

institucional, trabalha a reação das práticas globalizantes em ambientes locais; 

• a perspectiva da construção da singularidade organizacional, com os conceitos de 

identidade, cultura e imagem organizacionais, trabalha a confluência de imagens e de 

identidades em redes complexas como as multinacionais; 

• a perspectiva da autopoiesis, com o conceito de auto-referência, desenvolve, dentro do 

próprio sistema organizacional, as suas práticas gerenciais como resposta interna às 

pressões globais ou de unidades organizacionais influentes dentro da rede; 

• a perspectiva do capital social fortalece a noção de organizações como redes 

diferenciadas e repositórios de fluxos de conhecimento. 

Portanto, procede-se, após a contextualização originária, ao desdobramento das quatro 

abordagens citadas. 

Neo-institucionalismo

Capital Social Autopoiesis

Singularidade
Organizacional
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2.4.1 Raízes das perspectivas interacionistas 

 

A tradição interacionista é muito extensa, mas uma raiz importante para fins deste 

estudo está no pragmatismo americano clássico. No pragmatismo, o conhecimento humano é 

inserido em um contexto de naturalização e historicização (JOAS, 1999; SHOOK, 2002). As 

tradições pragmatista e interacionista consideram o contexto na transmissão do conhecimento, 

não o tratando de forma universalista, o que será desenvolvido mais adiante. Os principais 

representantes do pragmatismo clássico foram Peirce (o enunciador do termo), James, Dewey, 

Lewis e Mead (MENEGHETTI, 2007; ROSENTHAL, 2002). 

Peirce elabora a teoria do significado, geradora da semiótica (PEIRCE, 1974). 

Segundo ele (1974) a experiência é a única mestra, sendo o conhecimento fruto de uma 

experiência dual: ou seja, uma experiência que ocorre, a posteriori; e outra advinda do 

próprio conhecimento e, portanto, algo anterior, ou seja, a priori – teoria esta que reflete a 

forte influência de Kant em seu trabalho (HAACK, 2006; KANT, 2007).  

Para Peirce, conhecer não é intuir, é pesquisar da dúvida até a crença (MENEGHETTI, 

2007). As crenças estabelecem o hábito, são sua essência, um modo de agir ante o ambiente, 

podendo ser compartilhadas pela comunidade. Já o pensamento é o esforço em controlar o 

modo como se formulam novas crenças e hábitos de ação. O processo que deflagra o ato de 

pensar é o próprio pensamento, é o duvidar, o tentar solucionar uma situação problemática, ou 

ainda, a irritação do pensamento. Quando se pensa não se age de hábito (PEIRCE, 2006b, 

2006d; SHOOK, 2002).  

A lógica do pragmatismo é a abdução, que propõe o método abdutivo, em contraponto 

ao dedutivo e indutivo, como gerador de idéias na ciência: “abdução consiste em estudar fatos 

e inventar uma teoria para explicá-los” (PEIRCE, 1974, p. 47). Peirce reforça que as idéias 

devem se tornar claras e reconhecidas em qualquer contexto, mas ainda que a realidade seja 

independente do conceito de alguém, seus efeitos são particulares nas pessoas (PEIRCE, 

2006b, 2006d).  

Peirce elaborou também o conceito de “agapismo” que é “a capacidade de 

sincronização e cooperação mútua entre hábitos naturais [...] no interior das células, dentro 

dos corpos, nas sociedades e nos ecossistemas do ambiente” (SHOOK, 2002, p. 83). Peirce 

(2006) tomou como base a palavra agápê, amor em grego, mas aplicada, neste caso, no 

sentido de confraternização (CUNHA, 1986). 

James (1974) deu continuidade às idéias pragmatistas, reforçando o voluntarismo no 

direcionamento da experiência humana e a conceituação do pensamento como parte de um 
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fluxo de consciência, pessoal, não armazenável e único (SHOOK, 2002). Para James (1974, 

2006), a verdade das idéias é validada pelas suas conseqüências práticas, dadas as várias 

formas de se conhecer, a idéia verdadeira é a que se aplica satisfatoriamente, e que é 

assimilada, corroborada e verificada.  

A idéia do satisfatório repercutiu na teoria administrativa, marcadamente com March e 

Simon (1970, p. 198): “todo processo decisório humano, seja no íntimo de indivíduo, seja na 

organização, ocupa-se da descoberta e seleção de alternativas satisfatórias: somente em casos 

excepcionais preocupa-se com a descoberta e seleção de alternativas otimais”. Simon (1965) 

faz menção às idéias de James, assim como também as de Dewey, na argumentação de seus 

conceitos, como no caso do hábito (SIMON, 1965, p. 104) e nos próprios aspectos 

relacionados à racionalidade (SIMON, 1965, p. 110). 

O pensamento de James está associado ao “empirismo radical”. De acordo com sua 

visão de mundo: a realidade é formada por várias experiências, com inter-relações também 

vivenciadas, mas sua compreensão é pessoal, adquirindo, de acordo com a situação, contornos 

externos ou internos, objetivistas ou subjetivistas. Sua visão de melhoria contínua é 

provavelmente inspiradora da que permeia os movimentos pela gestão da qualidade (por 

exemplo: JURAN, 1988).  

James (1974, 2006) intensifica o caráter factual da apreensão do conhecimento: “o 

pragmatismo se sente mal longe dos fatos” (JAMES, 1974, p. 17). O método pragmático usa a 

interpretação orientada para as conseqüências práticas que isso pode ocasionar – seu enfoque 

é no “concreto, adequado, para os fatos, a ação e o poder” (JAMES, 1974, p. 12). O escopo do 

pragmatismo reside no método, primeiramente, e numa teoria da verdade, em seguida. 

O terceiro personagem pragmatista clássico é Dewey, herdeiro intelectual de seus 

antecessores, imprimindo características próprias, mas igualmente entusiasta da experiência 

humana concreta no processo de conhecimento. Atuou principalmente na educação, com 

contribuições significativas em temas como a democracia e o aprendizado – para ele um 

processo de toda a vida e baseado na solução de problemas. O aprendizado, com isso, 

adiciona novas habilidades e novos processos às crenças. O conhecimento e o pensamento 

existem para tornar melhor a vida e a realidade, mais do que qualquer experiência, é dada 

independentemente dela: sua descrição está ligada ao observador e é impossível conhecê-la 

(DEWEY, 1974, 2006b; SHOOK, 2002), além de ser incompleta e parcial (DEWEY, 2006a). 

O pragmatismo de Dewey era por ele intitulado de naturalismo empírico: a experiência 

avança na direção da natureza, é composta por coisas da natureza e interage de determinadas 

formas (DEWEY, 1974, 2006b; SHOOK, 2002). Similarmente a Peirce, entende a teoria 
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como guia para a observação dos fenômenos, aprioristicamente. O conhecimento é apreendido 

da realidade, dividido em conhecimento pessoal, fundado na experiência, ou seja, é o 

conhecimento “acerca de”, mais próximo a algo de natureza informativa. O sujeito é o centro 

da experiência. Dewey (1979), portanto, entende a continuidade da experiência como 

princípio, o mesmo do hábito. Toda experiência modifica quem a pratica e é julgada pelos 

princípios inseparáveis da continuidade e da interação (DEWEY, 1974). 

Prosseguindo, Dewey explica que o propósito da aprendizagem começa por um 

impulso, mas este é um fim em vista, requerendo uma previsão das conseqüências. Para o 

impulso se tornar propósito é necessária a observação, mas compreendendo-se o significado 

do que se observa. A formação dos propósitos de ação compreende as seguintes fases: 

observação do contexto; conhecimento do histórico da situação; julgamento do observado e 

recordado. A solução de problemas (SHOOK, 2002), ou a experiência reflexiva, nas palavras 

do próprio Dewey (1997, 2006b), apresenta as seguintes características: 

• estabelecimento da perplexidade e da dúvida; 

• antecipação conjetural: interpretação experimental dos elementos dados; 

• investigação criteriosa: exame, inspeção, exploração e análise;  

• elaboração da hipótese preliminar e tentativa para ganho de consistência, tornando-a 

depois mais generalizável; 

• posicionamento ante a hipótese projetada como um plano de ação aplicado à situação 

atual, agir e testar a hipótese; sair da tentativa e erro (“habitualizar”) resultados 

controlados, conexões feitas. 

Tais características remetem facilmente aos passos da história do Controle da 

Qualidade (QC Story) de Ishikawa (1993): estabelecimento de objetivos, esclarecimento dos 

objetivos, avaliação da situação atual, análise causal, estabelecimento e prática de medidas 

corretivas, avaliação dos resultados, padronização, reflexão posterior e planejamento para o 

futuro. Outra comparação que pode ser feita é com os passos do Masp (método de análise e 

solução de problemas): identificação do problema, observação, análise, plano de ação, ação, 

verificação, padronização, conclusão/reflexão (CAMPOS, 2001) . 

Ainda sobre investigação, Dewey (1974, p. 216) veio a definir o termo como uma 

transformação “dirigida ou controlada de uma situação indeterminada em uma situação de tal 

modo determinada nas distinções e relações que a constituem, que converta os elementos da 

situação original em um todo unificado”. A investigação tem início com uma indagação, uma 

dúvida, a base de uma mudança social (HAACK, 2006). A situação indeterminada é a 
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problemática, e a solução deste problema passa pela identificação dos consituintes de dada 

situação. As respostas antecipadas são chamadas de idéias, que são verificadas por meio de 

fatos, desde que estruturados. 

Por fim, Dewey, assim como Mead, reafirma a recursividade ao demonstrar que a ação 

seleciona os estímulos externos dentro de seu próprio contexto, uma noção útil ao se tratar, 

mais para a frente, sobre a teoria da autopoiesis (JOAS, 1999). 

Thomas (1912), outro pragmatista, faz especial menção ao conhecimento como uma 

grande força de controle, e uma sociedade bem-sucedida é aquela em que o conhecimento é 

mais disseminado, confiável e intensivo. A maneira de assegurar o controle, seguindo James 

(1952) é por intermédio do uso da atenção, “uma atitude mental que toma nota do mundo 

externo e o manipula” (THOMAS, 1912, p. 17). A atenção está associada ao hábito, de um 

lado, e à crise de outro: quando o hábito atua, a atenção está relaxada, ela só atua quando algo 

corre e perturba o status quo e o hábito a ele associado.  

Lewis (1956) toma como base o conceito a priori, analítico por natureza, herdado de 

Kant (2007) e de Peirce (1974). Assim, a experiência da realidade existe em função das 

atitudes e interpretações feitas pelos homens. Não há conhecimento sem interpretação e a 

essência da razão humana repousa no modo de pensamento: a própria experiência empírica é 

modelada pelos critérios que servem de processo interpretativo, sem os quais haveria um caos 

e ausência de validade.  

Lewis influenciou consideravelmente dois personagens do movimento da Qualidade: 

Shewhart primeiramente, e Deming mais tarde (DEMING, 1990, 1997; LOVITT, 1997; 

PETERSON, 1998; SHEWART, 1980). Quanto à Deming, a influência de Lewis se fez sentir 

na sua defesa de uma teoria do conhecimento, em especial na idéia de que toda observação 

deve ser feita com base em uma teoria preexistente (DEMING, 1990) e que o gerenciamento, 

na concepção do saber profundo, é previsão, se baseia em uma teoria, e ambos conduzem ao 

uso dos dados, sem os quais são vazios de valor (DEMING, 1990, 1997). O próprio ciclo do 

PDCA, elaborado por Shewart e adotado por Deming (1990), também foi influenciado por 

Lewis (PETERSON, 1998). 

O conhecimento, ou a base para um sistema de conhecimento, foi a preocupação de 

Stephen Pepper (1961), que para isso elaborou um sistema de hipóteses mundiais (world 

hypothesis), baseado em “metáforas raízes” (PEPPER, 1961; KOLB, 1984), a saber: 

• formismo ou realismo – a metáfora-raiz é a similaridade observada entre objetos e 

eventos. Enfoque em leis naturais e coisas, busca a correspondência; 



 

 

52 

• mecanicismo ou naturalismo ou materialismo – a metáfora-raiz é a máquina. Enfoque 

em estruturas e símbolos, busca o ajuste causal; 

• contextualismo ou pragmatismo – a metáfora-raiz é o evento histórico (no presente, 

não no passado; a realidade é constantemente criada e recriada). Enfoque em eventos e 

ações (como funciona); 

• organicismo ou idealismo absoluto – a metáfora-raiz é a realização ou unidade 

autônoma. Enfoque em processos e imagens, busca a coerência. 

Quanto ao contextualismo, Hahn (2001b) o vê como uma filosofia da mudança, ligada 

mesmo aos eventos simples, de rotina. A análise depende do contexto, da situação, que se 

modifica. Recolhe também o processo de investigação reflexiva (solução de problemas) e a 

visão de experiência como o conjunto de nossas relações, interações e trocas com a natureza e 

a visão de mudança. Contextualistas encontram tanto continuidades (hábitos, rotinas, 

disposições, regularidades) quanto descontinuidades na natureza (diversidades, novidades, 

irregularidades), que podem ser de natureza evolutiva ou revolucionária. 

Ainda como reflexo do pragmatismo (JOAS, 1999), podem ser destacadas também as 

contribuições de Cooley (2004) e Mead (2004). Mead foi o maior precursor do interacionismo 

simbólico, que postula que o ser humano age com base no significado por ele atribuído ao 

objeto, que surge a partir da interação com as pessoas e se modifica também mediante um 

processo interpretativo por ele conduzido. São produtos da interação simbólica: objetos 

físicos, sociais (padre, estudante, mãe) e abstratos (princípios morais, doutrinas filosóficas, 

idéias como justiça ou exploração). Significados como produtos sociais e a sociedade humana 

são formados por pessoas engajadas em ação (BLUMER, 1969).  

A influência de Mead foi poderosa, tanto na escola de Chicago, proeminente no início 

do século passado, quanto, direta ou indiretamente, aberta ou veladamente, no pensamento 

filosófico alemão, incluindo Habermas (JOAS, 1993) e Berger e Luckmann (2004). Tal 

influência veio a impactar também as abordagens interacionistas destacadas aqui, 

especialmente o neo-institucionalismo e as teorias de identidade organizacional.  

Outra influência dos trabalhos de Mead está no trabalho de Parsons e nos dos demais 

membros do grupo de Harvard, ainda que não explicitamente declarada devido às disputas 

acadêmicas da época, entre este grupo e o de Chicago – associado ao interacionismo 

simbólico e liderado por Blumer (DOMINGUES; MANEIRO, 2004; JOAS, 1999). Na teoria 

da ação formulada por Parsons e outros (1962), as interações formam uma configuração da 

ação humana.  
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Outra raiz conceitual para as perspectivas interacionistas estudadas está na 

etnometodologia, associada fortemente à presença de Garfinkel (1984), que foi discípulo de 

Parsons (COULON, 1995). Assim, a etnometodologia tem como foco a prática interativa 

cotidiana dos atores sociais, de caráter reflexivo, observável e relatável, e suas ações dirigidas 

por seu contexto circundante, seja no discurso ou na conduta. Garfinkel usa o termo 

etnometodologia para se referir “à investigação das propriedades racionais de expressões 

indéxicas e outras ações práticas como realizações contingentes contínuas de práticas hábeis e 

organizadas da vida cotidiana” (GARFINKEL, 1984, p. 11, tradução nossa). 

A etnometodologia influenciou os trabalhos de Giddens (2003) sobre a teoria da 

estruturação (DiMAGGIO; POWELL, 1991), nos aspectos relativos à reflexividade e à 

continuidade da prática (GARFINKEL, 1984). Segundo esta teoria, a estrutura é conceituada 

como “conjunto de regras e recursos implicados, de modo recursivo, na reprodução social” 

(GIDDENS, 2003, p. xxxv). Enquanto regras são os elementos normativos e os códigos de 

significação, os recursos podem ser impositivos (agentes humanos) ou alocativos (controle de 

produtos naturais). A linguagem como prática institucionalizada e cotidiana desempenha um 

papel importante e combate tanto o objetivismo quanto o subjetivismo puros. A rotina é o 

elemento básico da atividade social diária (GIDDENS, 2003).  

Não há uma citação direta da teoria da estruturação ao pragmatismo (COHEN, 1999; 

JOAS, 1993), mas reconhece-se na literatura uma relação, seja pela ênfase na reflexividade e 

temporalidade (JOAS, 1993), seja pelo posicionamento intermediário entre o positivismo e o 

antipositivismo (TAXÉN, 2004), ou pela própria relação entre estrutura e agência (CASTRO, 

2001; JOAS, 1999; PECI, 2003). Para Collins e Hoopes (1995), Giddens e Peirce comungam 

pontos de vista semelhantes ao defender a dupla e a simultânea condição do conhecimento 

como objetivo e subjetivo. 

A internalização de rotinas e o papel da linguagem são encontrados também em 

Bourdieu, dentro do conceito de habitus, entendido como “princípios geradores de práticas 

distintas e distintivas” (BOURDIEU, 1997, p. 22). As diferenças de habitus são refletidas 

simbolicamente, constituindo-se em uma “linguagem” particularizada. O trabalho de 

Bourdieu impactou de forma significativa algumas perspectivas interacionistas, como a do 

neo-institucionalismo (DiMAGGIO; POWELL, 1991) e a do capital social (ADLER; KWON, 

2000; PORTES, 2000).  

Existem também afinidades entre pragmatismo e o pensamento de Bourdieu. Este 

compartilha com Dewey uma filosofia baseada na prática social (SHUSTERMAN, 1999), ou 

apresentando semelhanças com Mead no tocante à relação entre o conceito de habitus e a 
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dualidade “Eu-mim”, assim como nas proposições não-positivistas e na recusa de dicotomias 

como a de objetivismo-subjetivismo, por exemplo (ABOULAFIA, 1999). Ainda sobre o 

habitus, um conceito cuja exclusividade sequer é reivindicada por Bourdieu (BURKE, 2005), 

o conceito também circulava na escola de Chicago, por autores como Thomas (JOAS, 1999; 

THOMAS, 1912), como já visto. 

O pragmatismo também repercutiu em Schutz (1979), que parte do mundo, da vida 

cotidiana, cujo conhecimento humano entende como incoerente e com problemas de clareza e 

contradições, não sendo compreendido totalmente por nenhum indivíduo por si só, ou seja, o 

conhecimento é socialmente distribuído. Schutz ainda ressalta que o conhecimento se dá pela 

interação, visual e corporal com o outro. 

Mannheim, também bastante influenciado pelo pragmatismo (WIRTH, 1976), pensava 

a sociologia do conhecimento, que atribuía a Marx, analisando a relação entre conhecimento e 

existência, sobre os seguintes pontos, inter-relacionados: não parte do indivíduo isolado e 

insere os modos de pensamento no contexto de uma coletividade na ação, orientado para a 

situação social, tanto no aspecto histórico, quanto no cultural e simbólico e superando 

aspectos ideológicos, no sentido doutrinário que isto veio a implicar seu sentido mais geral. 

Os pensamentos, produtos desta abordagem não são puramente teorias, mas formam uma 

percepção real, do ponto de vista do observador (MANNHEIM, 1976).  

Mannheim, dentro desta abordagem, formula um conceito útil à questão do 

conhecimento no contexto da interculturalidade, o da perspectiva desligada. Refere-se à noção 

do sujeito que sai de um meio social, e, ao entrar em outro, consegue distinguir as diferenças 

em termos dos pensamentos e das idéias, compreendendo valores e conceitos, antes dados 

absolutos, como algo condicionado pelo grupo a que pertencia então exclusivamente.  

Outra referência interacionista foi o trabalho de Berger e Luckmann (2004), em que 

imputa à sociologia do conhecimento a análise de como o homem constrói o seu próprio 

conhecimento da realidade, a partir do contexto social dentro do qual ele vive. Toda 

transmissão de significado implica procedimentos de controle e legitimação, e os papéis 

controlam a institucionalização, representando a instituição e sua conduta. A identidade é 

mantida, modelada e remodelada pelas interações sociais. Outros conceitos importantes são a 

socialização primária (formação da identidade) e a socialização secundária (contexto 

institucional).  

A união dos aspectos interacionistas com os simbólicos encontrou terreno fértil nas 

formulações intelectuais de Geertz (1989), já citado na seção anterior sobre cultura. Conforme 

Geertz, os padrões culturais dão uma forma conceitual objetiva à realidade social e 
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psicológica, modelando-se a ela e também a eles mesmos, ecoando, aqui, o conceito de 

recursividade que é comum ao pragmatismo (DEWEY, 1979; SHOOK, 2002). Os 

significados só podem ser “armazenados” através de símbolos, “construídos historicamente, 

mantidos socialmente e aplicados individualmente (GEERTZ, 1989, p. 229).  

Muitos outros autores, que abordam teorias do conhecimento, com foco na interação, 

podem ser relacionados, mas tal diversidade levaria a desvios maiores que os toleráveis para o 

escopo desta tese. Entre os autores mais recentes, serão relacionados, ainda, Habermas (1987) 

e Rorty (2004).  

Habermas (1987), influenciado pelo argumento pragmatista, como o de Peirce, ou de 

Mead (JOAS, 1993), propõe o conhecimento dentro do arcabouço crítico como que conduzido 

aprioristicamente por interesses aderentes, seja ao trabalho, seja à interação, e que incorporam 

“processos de aprendizagem e compreensão recíproca” (HABERMAS, 1987, p. 218). Esta 

reprodução está determinada culturalmente. 

 Rorty (2004) usa o pragmatismo, marcadamente o de Dewey, mas, além disso, unindo 

o seu pensamento ao de Wittgenstein e Heidegger, no questionamento do racionalismo e na 

valorização do contextualismo e do discurso. Questiona o representacionismo, cuja metáfora é 

mostrar a mente como um espelho, refletindo a natureza e a realidade: o conhecimento tem 

por objetivo a precisão daquele reflexo. Identificar no conhecimento as suas representações 

exatas e objetivas é apenas um caminho, dentre tantos possíveis, simplesmente descritivos, ou 

poéticos e sem pretensão de exatidão. Seu foco está na prática da conversação, da narrativa. 

Pretendeu-se aqui mostrar a influência de características interacionistas, direta ou 

indiretamente, em abordagens de pensamento não tão homogêneas assim, mas que ainda 

assim, como pôde ser visto, influenciaram significativamente os estudos organizacionais e o 

foco que se objetiva dar nesta tese. Não será escopo desta tese o aprofundamento das bases 

filosóficas e sociológicas do interacionismo na compreensão organizacional, mas considerá-lo 

como contexto importante no modo de análise escolhido para responder à pergunta de partida 

e estabelecer a problemática adequada.  

A influência do interacionismo, embora presente sob diversas configurações, será 

analisada aqui a partir de quatro perspectivas, selecionadas por seus impactos no estudo: a 

neo-institucional, a do capital social, a da construção da singularidade organizacional e a da 

autopoiesis, trabalhadas nas seções que se seguem.  
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2.4.2 A perspectiva neo-institucional 

 

A perspectiva neo-institucional insere-se em uma série de perspectivas teóricas mais 

recentes da teoria organizacional funcionalista, focada em relacionamentos 

interorganizacionais e com o ambiente, em que também se incluem a da ecologia das 

populações, a da dependência de recursos, a da contingência estrutural e a da nova economia 

institucional (HATCH, 1997; SACOMANO NETO; TRUZZI, 2002; ULRICH; BARNEY, 

1984), esta última abordada na seção 2.3.   

Tomando por base as contribuições para a perspectiva institucional surgidas a partir do 

pós-guerra, em Parsons e colaboradores (1962), a institucionalização era tratada como a 

integração das expectativas dos atores em um sistema interativo relevante de papéis com um 

padrão normativo compartilhado de valores, devendo ser considerada o mecanismo 

fundamental de integração de sistemas sociais (PARSONS; SHILS; OLDS, 1962). 

Por sua vez, Selznick (1972) vê a organização como um instrumento racional 

orientado aos fins, e as instituições (grupos ou práticas) são resultados da adaptação e da 

interação, como produtos naturais de pressões e necessidades sociais, dentro de um contexto 

histórico. A institucionalização é considerada por Selnick como um processo histórico e o seu 

significado mais importante é o de infundir valor: “as organizações são imbuídas de valor 

quando simbolizam as aspirações da comunidade, o seu senso de identidade” (SELZNICK, 

1972, p. 17). A infusão de valor e a autopreservação possuem forte relação.  

Outra contribuição de Selznick é a da definição de caráter (produto histórico) como 

competência distintiva da organização. A interação de pessoas e grupos torna-se padronizada 

com o tempo, criando-se uma estrutura social. Tal padronização reflete as experiências da 

organização (história), promove sua adaptação ao ambiente social interno e externo 

(funcional) e origina novas forças de atuação (dinâmica), o que leva a uma identidade 

distintiva para a organização. A análise institucional passa pelo estudo do caráter 

organizacional, como ele é formado, entendido este como a “personificação de valores numa 

estrutura organizacional, através da elaboração de práticas” (SELZNICK, 1972, p. 35). 

March e Simon (1970) afirmavam na mesma época que as organizações moldam o 

comportamento individual, desenvolvendo programas de desempenho rotinizados, com base 

em premissas de valor, regras, rotinas, estruturas cognitivas. O indivíduo racional é um 

indivíduo organizado e institucionalizado.  

Outra base do neo-institucionalismo foi o trabalho de Berger e Luckmann (2004). A 

institucionalização surge quando há uma tipificação recíproca de ações de determinado grupo 
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de indivíduos por esse mesmo grupo, passando as tipificações para gerações sucessoras do 

grupo que as institucionalizou. Organizações institucionalizam realidades cotidianas que 

existem objetivamente, independentes das pessoas. Como dizem os autores: “a realidade da 

vida cotidiana mantém-se pelo fato de corporificar-se em rotinas, o que é a essência da 

institucionalização” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 198).  

Tomando por base, portanto, a institucionalização como um processo de infundir 

valor, como propôs Selznick, associada à institucionalização como um processo de criar 

realidade, como propuseram Berger e Luckmann (SCOTT, 1987), o neo-institucionalismo 

com contribuições tanto na Economia, centrada nas transações, sistemas normativos e 

reguladores, quanto na Sociologia, enfatizando o papel das normas culturais e profissionais e 

destacando as relações entre a organização e o ambiente (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 

1999; SCOTT, 1987). No seu começo, focalizou as instituições como variáveis independentes 

(POWELL; DiMAGGIO, 1991).  

O artigo de Meyer e Rowan (1991) foi marcante na afirmação do neo-

institucionalismo. Para Meyer e Rowan, práticas e procedimentos institucionalizam-se nas 

organizações, dando-lhes legitimidade. Produtos, serviços, técnicas, políticas, programas 

funcionam como mitos poderosos, adotados cerimonialmente. A conformidade com as regras 

podem conflitar com as de eficiência, enfraquecendo o poder cerimonial institucional. As 

regras racionalizadas institucionais emergem do trabalho, moldam organizações formais e as 

expandem incorporando regras como elementos estruturais.  

Organizações que incorporam em suas estruturas formais elementos racionalizantes 

legitimados societalmente maximizam sua legitimidade e fazem crescer seus recursos e 

capacidade de sobrevivência. Quanto mais uma estrutura organizacional é derivada de mitos 

institucionais, mais são mantidos dispositivos de confiança, satisfação e boa-fé. A 

organização torna-se sensível ao usar critérios externos de valor (MEYER; ROWAN, 1991).  

DiMaggio e Powell (1991) são outros autores emblemáticos do neo-institucionalismo 

e, nos seus primeiros trabalhos salientaram os seguintes aspectos no que se refere ao conceito 

de isomorfismo: organizações adotam práticas ou estruturas não necessariamente por serem 

mais eficientes, mas por serem similares a outras organizações que compartilham do seu 

campo organizacional, composto por fornecedores, clientes, agências reguladoras e 

organizações que forneçam produtos ou serviços similares, ou seja, que participam 

reconhecidamente da vida institucional daquela organização.  

O isomorfismo pode ser competitivo, como reforça a escola ecológica, institucional, 

coercitivo (poder, legitimação, expectativa cultural da sociedade ou outras organizações), 
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mimético (respostas-padrão à incerteza, consultorias) ou normativo (pressões advindas das 

classes profissionais).  

A terceira (não necessariamente em importância) contribuição na consolidação do neo-

institucionalismo está no trabalho de Scott, já conhecido dentro da abordagem estruturalista 

(ETZIONI, 1976). As instituições, para Scott, têm três elementos: o regulador, com ênfase na 

fixação de normas, no controle direto dos empregados e em ações coercitivas; o normativo, 

evidenciando valores e normas; e o cognitivo, que fortalece a dimensão subjetiva da realidade 

social, as representações que os indivíduos fazem de seus ambientes. As organizações são 

influenciadas por pressões normativas de instituições como o Estado e organismos 

reguladores, levando-as a adaptar isomorficamente suas estruturas e procedimentos.  

Junto com Meyer, Scott (SCOTT; MEYER, 1991) faz a contraposição entre os 

ambientes técnicos, voltados a mercados competitivos, eficiência, avaliação de resultados, e a 

ambientes institucionais, caracterizados por regras e requisitos elaborados nos quais as 

organizações se conformam para legitimidade e suporte. Entretanto, eles podem coexistir. 

Scott (1991) também enfatiza o conceito de legitimidade no âmbito do neo-institucionalismo, 

que pode estar relacionada com o apoio cultural, simbólico, obtido pela organização, assim 

como aspectos de caráter legal, moral ou entendimento comum de determinada situação. 

Outras contribuições implicam o neo-institucionalismo com os aspectos culturais. 

Zucker (1991) relaciona a transmissão de cultura e sua permanência/resistência ao grau de 

institucionalização, vista como um processo. Jepperson e Meyer (1991) colocam a cultura 

como um dos três portadores principais de institucionalização, junto com a organização 

formal e os regimes (regras e sanções explícitas e codificadas).  

Nota-se, entretanto, que o neo-institucionalismo, mais tarde, foi questionado, 

especialmente a partir do reconhecimento posterior da contribuição de Selznick, resgatando-se 

as peculiaridades do dito “velho” institucionalismo, pela maior importância dada aos 

interesses, valores, crenças e atividades dos gerentes e profissionais, e mesmo a uma maior 

agência (BRINT; KARABIL, 1991; CARVALHO; GOULART; VIEIRA, 2004; 

POZZEBON, 2004). O próprio Selznick (1996) denunciou a falta de propriedade no 

considerado “novo”, e outras inconsistências. 

O aporte neo-institucionalista dá atenção especial às práticas de gestão e a sua 

transferência nas organizações, sendo as práticas formas de se conduzir funções 

organizacionais sob a influência da história, de pessoas, de interesses e ações da organização 

institucionalizadas. Refletem o conhecimento compartilhado e as competências das 

organizações, tendendo a ser aceitas e aprovadas pelas pessoas. Podem variar em sua 
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amplitude de ação, em formalidade e no maior ou menor grau de tecnicidade ou foco em 

fatores sociais (KOSTOVA; ZAHEER, 1999).  

Abrahamson (1991) já chamava a atenção para a difusão de tecnologias 

administrativas, inclusive para as que se constituíam em modismos, tais como unidades 

estratégicas de negócio, estruturas matriciais, círculos da qualidade etc., apontando para o 

questionamento de diversos pesquisadores sobre os reais benefícios de tais adoções. Em 

função disto, com base em um referencial neo-institucionalista, montou um quadro 

bidimensional para explicar a difusão ou rejeição dessas tecnologias, conforme o Quadro 1. 

 
                Foco na imitação 
 
Influência externa 

Processos de imitação não 
impelem a difusão ou rejeição 

Processos de imitação impelem a 
difusão ou rejeição 

Organizações dentro do grupo 
determinam a difusão ou rejeição 
dentro do grupo 

Perspectiva da escolha 
eficiente: só haverá difusão de 
práticas se houver repercussão 
em sua performance entre as 
organizações do grupo. 

Perspectiva fad: a difusão de práticas 
pelas organizações de um determinado 
grupo é moldada pelas práticas da 
moda, a partir de organizações do 
mesmo grupo, em função da reputação 
de cada uma, bem como da natureza 
das pressões pela imitação; a eficiência 
da prática está em segundo plano. 

Organizações fora do grupo 
determinam a difusão ou rejeição 
dentro do grupo 

Perspectiva da seleção 
forçada: a difusão pelas 
organizações de um 
determinado grupo é feita a 
partir de outras que exerçam 
ascendência sobre aquelas, 
independentemente dos 
resultados quanto à eficácia de 
sua aplicação.  

Perspectiva fashion: a difusão de 
práticas pelas organizações de um 
determinado grupo é moldada pelas 
práticas que estão em moda, a partir de 
organizações externas, como 
consultorias, havendo a rejeição destas 
com o tempo, em favor dos novos 
modismos que vierem; a eficiência da 
prática está em segundo plano. 

 

Quadro 1 

Perspectivas teóricas explicando a difusão ou rejeição de tecnologias administrativas 

Fonte: Abrahamson (1991, p. 591). 

 

Para Abrahamson, a perspectiva da escolha eficiente está moldada pelos valores e 

metas da organização, enquanto os modismos (fashion) são condicionados por consultorias ou 

organizações similares, em que os números globais de adoção no mercado formam o índice de 

reputação da prática. Todavia, mesmo a adoção de uma prática não condicionada a uma 

escolha eficiente pode trazer benefícios pontuais, como o foco no planejamento estratégico 

para as organizações que adotam as unidades estratégicas de negócio, ou o foco na qualidade 

e na gestão participativa para as organizações que adotam os círculos de controle da 

qualidade. 
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Outra observação a ser feita quanto à perspectiva de seleção forçada é que, além das 

pressões de organismos governamentais e sindicais, podem ser incluídas as pressões das 

matrizes em um contexto de aquisição. As organizações adquiridas, portanto, sofrem pressões 

pela adoção de práticas, tanto da adquirente, quanto de outras organizações referenciais em 

seu contexto (outras unidades, inclusive), ou ainda de consultorias em diversos níveis.  

Em trabalho posterior de Abrahamson, junto com Fairchild (ABRAHAMSON; 

FAIRCHILD, 1999), os modismos em gestão são vistos em seus ciclos de ascensão e declínio, 

estudando-se sua adoção e difusão por consultorias, empresas e meios acadêmicos. 

Enfatizar o institucional nas organizações oferece contribuições importantes. Os 

procedimentos, práticas e rotinas desenvolvidas em uma dada organização ficam 

intrinsecamente ligadas à cultura e à identidade organizacionais. Além disso, destaca-se o 

comportamento destas organizações em face das interações com o ambiente externo (outras 

organizações, consultorias, associações profissionais), que reforçam a homogeneidade de 

certas práticas, como as de gestão.  

Assim, em situações de transferência, difusão ou mesmo assimilação de 

conhecimentos gerenciais, os valores institucionais de uma organização ficam questionados, 

gerando resistências. A organização que seguia suas próprias estratégias, amparadas nas suas 

particularidades institucionais, ao ser comprada ou receber uma influência externa maior, 

sofre o dilema de seguir práticas e tecnologias que não condiziam com a “sua forma de fazer 

as coisas”, o que exerce um impacto significativo no fluxo de conhecimento correspondente.   

A disseminação das práticas neste ambiente institucional será também função da rede 

de relações existentes, ou seja, o capital social portado pelo arranjo organizacional, a ser visto 

em seguida. Isto será ainda mais crítico com o aumento da complexidade deste arranjo, 

passando por organizações e países de difentes contextos e histórias. 

 

2.4.3 A perspectiva do capital social 

  

O conceito de capital social, bem como de sua trajetória, tem sido desenvolvida, sob 

diferentes parâmetros, por diversos autores (ADLER; KWON, 2000; FRANCO, 2001; 

PORTES, 2000), cujo detalhamento não será objetivo aqui.  

Bourdieu fez uma das primeiras análises sistemáticas (PORTES, 2000). Para Bourdieu 

(2004a, p. 67), o capital social é definido como: 
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o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 
vinculação a um grupo, como conjunto de agente que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidos pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 
ligações permanentes e úteis. 

   

O volume de capital social de dado agente depende da rede de relações que pode 

mobilizar e do volume de capital associado àqueles a quem está ligado, seja de natureza 

econômica, cultural ou simbólica. A rede de relações é resultado do “trabalho de instauração e 

de manutenção que é necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a 

proporcionar lucros materiais ou simbólicos” (BOURDIEU, 2004a, p. 68). O capital social 

pode também ser concentrado, por delegação. 

 Outros estudos, ainda que não ligados formalmente ao trabalho de Bourdieu, foram 

reforçando a ligação entre contexto social, redes de relacionamentos e mundo produtivo. 

Autores seminais neste processo foram Granovetter (1973, 1985) e Coleman (1988).  

 Granovetter (1973) enfatizou o poder dos laços fracos nas relações entre grupos, que 

servem de “pontes” entre as redes. O que pode ser difundido a um número maior de pessoas a 

distâncias maiores tende a passar mais por ligações fracas, ao invés de fortes. As pessoas 

também, segundo Granovetter, tendem a difundir melhor inovações complexas via ligações 

fracas, à medida que formam pontes locais. 

Granovetter (1985, 2007) estende também a noção das redes sociais ao âmbito das 

transações econômicas, não só nas estruturas de governança (WILLIAMSON, 1981), 

inserindo-as nos relacionamentos sociais, motivados por fatores tais como a reputação e a 

confiança pessoal. Estas motivações têm um propósito, qual seja o de manter tais transações. 

Os atores econômicos incorporam normas, hábitos e costumes de forma automática e 

independentemente da racionalidade da escolha, estando definitivamente inseridos em um 

contexto social, com ações imersas em sistemas contínuos de relações concretas. A vida 

econômica, portanto, está imersa nas relações sociais, que seriam mais determinantes neste 

âmbito de análise do que as instituições. Tal argumento, o da imersão, reforça a função das 

relações e suas respectivas estruturas, que são as redes.  

Coleman critica as linhas que enfatizam o homem moldado pelo ambiente social, 

assim como o movido pelo interesse racional e econômico. O capital social é visto como 

recurso para ação e definido por sua função, estruturas sociais que facilitam ações dos atores 

individuais ou coletivos. São formas de capital social: obrigações, expectativas e confiança de 
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estruturas; canais de informação; normas e sanções. Coleman trata ainda do conceito de 

“fechamento” (closure), que facilita o capital social (“fecha a rede”), com o surgimento de 

normas ou outras formas de regulação, além da confiança que possibilite seu cumprimento. 

Portes critica Coleman por não distinguir em seu conceito os possuidores de capital 

social (os que fazem as solicitações), as fontes de capital social (os que acedem às 

solicitações) e os recursos propriamente ditos. Entende o capital social como a habilidade dos 

atores em assegurar benefícios por meio da associação a redes sociais ou outras estruturas 

sociais. Aponta três funções básicas do capital social: fonte de controle social, fonte de 

controle familiar, fonte de benefícios por meio de redes extra-familiares. Ressalta, ainda, 

algumas conseqüências negativas: exclusão dos não-membros, exigências excessivas a 

membros do grupo, restrições à liberdade individual, normas de nivelamento descendente 

(obscurecendo os sucessos individuais do grupo). 

Para Adler e Kwon (2000, 2002), o capital social é uma soma de recursos acorrentes 

ao indivíduo ou grupo pela sua locação a uma rede de mais ou menos relações sociais 

duráveis. É uma forma de capital apropriável, que pode ser investida e está fundada na relação 

entre os atores. O modelo criado abrange as fontes de capital social, que são: a motivação 

(normas, valores, atitudes e crenças, confiança como componente), a oportunidade e a 

habilidade ou capacidade (capital humano – crenças compartilhadas, tecnologia material, 

organização formal), condicionada por fatores contextuais. Os autores entendem que o valor 

de uma determinada forma de capital social depende bastante do contexto e, em particular, 

das contingências da tarefa (ajustamento das características da rede aos objetivos da 

organização) e das demandas simbólicas (normas, crenças) postas ao ator focal e na 

disponibilidade de recursos complementares. Tais fatores influenciarão a importância relativa 

dos benefícios e riscos do capital social, bem como o seu valor líquido. 

Adler e Kwon (2000) vinculam amplamente as teorias institucional e as do capital 

social. O capital social trata de como redes sociais provêm recursos para agregados de menor 

nível, como organizações dentro de sociedades, unidades dentro de organizações, indivíduos 

dentro de unidades, com o qual pode-se remoldar o de maior nível e renegociar seu lugar. 

Para Leana e Van Buren III (1999, p. 538), o capital social organizacional é também definido 

“como um recurso, que reflete o caráter das relações sociais dentro das organizações”. É 

descoberto pelos níveis de orientação coletiva a metas e confiança compartilhada, gerando 

valor e facilitando a ação coletiva. 

Para Lin (2002, p. 29, tradução nossa), capital social pode ser definido como “recursos 

inseridos em uma estrutura social acessada ou mobilizada por ações propositivas”, acessados 
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por conexões sociais. Sugere que os “atores sociais, sejam eles individuais ou corporativos, 

são motivados por necessidades expressivas ou instrumentais, engajando outros atores para 

acessar seus recursos com o propósito de obter melhores resultados” (2002, p. xi, tradução 

nossa). Estes recursos estão inseridos em “relações sociais ou [n]o capital social”.  

Burt (1992, 1997) trabalha o conceito de capital social ligado aos chamados “buracos 

estruturais” (structural holes) que são lacunas entre contatos não redundantes (sem obtenção 

de formas equivalentes de informação, como nas ligações mais coesivas ou por estruturas que 

possibilitem informações indiretas às mesmas pessoas), indicando que pessoas que se 

contatam em redes situadas em cada lado do buraco abrangem diferentes fluxos intrínsecos de 

informação. Alguém, um tertius (um gerente, por exemplo) que sirva de ligação entre estas 

duas redes pode tirar uma vantagem. Segundo Burt, redes ricas em buracos estruturais, que 

define como tendo autonomia estrutural, são oportunidades propícias para ações 

empreendedoras, com benefícios em termos de informação (confiança, coesão etc.) e controle.  

Embora Burt envolva conceitos semelhantes a Granovetter (1973) em suas ligações 

fracas, entende que sua noção de buracos estruturais é, esta sim, a causa, e não uma 

correlação, como no caso do produzido por Granovetter. Burt (1992) também repercute 

conceitos institucionalistas (NORTH, 1990; WILLIAMSON, 1991), assim como Coase 

(1937) e Knight (1972), ao enfatizar a importância do capital social em situações de incerteza 

e competição imperfeita. Burt estende seu conceito também às interações entre as pessoas, à 

questão de identificação, por exemplo, levando a definir personalidade como uma construção 

emocional por uma pessoa que atua em restrições ligadas ao relacionamento. 

Ao contrário das abordagens anteriores, mais “coletivas”, Burt (1997) dá uma ênfase 

no individual e no gerencial. O valor do capital social para um indivíduo depende do número 

de pessoas que está fazendo o mesmo trabalho. A informação e o controle dos benefícios de 

unir as desconexões entre contatos de uma rede não redundantes são bastante importantes para 

os gerentes, dada a falta de um quadro de referência e a necessidade de uma legitimidade no 

trabalho, típica de atividades desempenhadas por um número maior de pessoas, sujeitas, 

assim, a uma maior padronização e institucionalização. 

Assim, a formação da rede se dá pela confluência de duas forças opostas. Uma é a de 

caráter coletivo para seus membros, em que o capital social torna-se um ativo adicional 

valioso para a gerência dos relacionamentos da rede. Outra, para beneficiar um membro 

empreendedor individual, explorando lacunas deixadas pelos relacionamentos densos 

formados na rede (os “buracos estruturais”) e aproveitando vantagens resultantes disso, 

transformando sua estrutura (WALKER; KOGUT; SHAN, 1997). 
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 Krackhardt e Hanson (1997) chamam a atenção aos aspectos informais da 

organização, em relação às redes de relacionamentos que são formadas, sejam as de 

aconselhamento, de confiança ou de comunicação, e que podem ser aproveitadas pelos 

gerentes, entrevistando os empregados, checando as informações buscando um sentido 

consensual e processando com softwares apropriados, aproveitando também a tecnologia 

disponível de análise de redes sociais. Benefícios são percebidos no que se refere a relações 

implodidas, padrões irregulares de comunicação, lacunas, pontos de gargalo, entre outros. 

Cross e Parker (2004) prosseguem este caminho, reforçando, pois, o poder oculto das 

redes sociais, reveladores da estrutura informal e com contribuições no suporte a alianças e 

parcerias, integrações pós-aquisições, e promoção de inovações, entre outros. A análise de 

redes sociais em organizações ajuda a encontrar e determinar pontos críticos em termos de 

conexões, verificando os hiatos e propondo alternativas de solução, bem como desenvolve a 

capacidade organizacional em compartilhar e otimizar os fluxos de informação, energizando 

também a rede, fomentando, assim, a performance e a aprendizagem. 

Cross e Parker também destacam os papéis individuais na rede: os conectores centrais, 

sejam os “carregadores de piano”, engajados mas nem sempre reconhecidos, sejam os 

gargalos, centralizando informações ou poder, ou ainda sobrecarregados de tarefas; os 

boundary spanners, que ligam subgrupos distintos da rede; os information brokers, que ligam 

conectores centrais; e os periféricos, marginais à rede, por vezes subutilizados por suas 

reduzidas conexões. Chamam também a atenção para fatores que impactam a aprendizagem e 

o desempenho, como os hierárquicos, os de proximidade física ou departamental, o tempo 

dispendido na manutenção, a estrutura de interações, ou expertise na rede.  

 Fine e Kleinmann (1983) defendem a união da abordagem interacionista à análise de 

redes sociais, de cunho mais marcadamente estruturalista, obtendo, assim, melhores 

resultados e sinergias, unindo o micro e o macro, a rede de relacionamentos e a subjetividade 

simbólica inerente às interações. Relacionamentos em uma rede social só se tornam de fato 

significativos por meio de uma negociação interativa. 

Discorrer sobre capital social e sobre instituições leva a perceber que há muitos pontos 

comuns e interseções entre os respectivos conceitos, porém, alguns se destacam. Um deles são 

as redes sociais. Em um ambiente multiorganizacional não se pode afirmar que as redes 

sociais irão se dar naturalmente, especialmente com lacunas de ordem institucional, 

estratégica e operacional mais significativas. Serão redes também com lacunas e neste caso 

pessoas que venham a cobrir tais “buracos” serão pessoas-chave, como gerentes tertius, 
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boundary spanners, muito preparados nas matrizes da organização, dispondo de informações 

importantes para as redes em formação e cientes dos benefícios da posição.  

Percebeu-se, também, a importância da capacidade interativa das pessoas e unidades 

organizacionais para o aprimoramento das redes e o aumento do capital social que pode 

dinamizar a integração produtiva e institucional do conglomerado organizacional que uma 

multinacional representa. A estrutura, porém, também é importante, sendo representada pelas 

rotinas organizacionais que podem ser aglutinadas em sua essência por toda a grande 

organização. Todavia, o capital social é também sensível à diversidade cultural e 

organizacional, de forma que há um limite para sua homogeneização.   

Portanto, o capital social, por sua vez, dota os grupos ou organizações de um padrão 

que atesta sua singularidade, expressa em termos da relação entre cultura, identidade e 

imagem, dando-lhe um sentido próprio. A próxima seção tratará deste inter-relacionamento. 

 

2.4.4 A perspectiva da construção da singularidade organizacional 

 

Adota-se aqui o conceito de singularidade tendo em vista o quanto esta é moldada pela 

intersubjetividade, reconhecendo-se o caráter recursivo entre as partes que interagem.  

No plano individual, por exemplo, este reflexo da intersubjetividade na construção da 

singularidade se dá na medida em que o indivíduo compartiha seu ambiente com os seus 

semelhantes, numa interação mútua. Ao mesmo tempo em que cada um é único, este é 

condicionado por seus semelhantes, assim como este os condiciona também (MEAD, 2004; 

SCHUTZ, 1979). 

Aplicando a singularidade ao plano organizacional, e, por sua vez, sabendo-se que 

aquela será debatida quanto às propriedades que possam lhe dar um significado comum, 

vinculadas a aspectos como cultura, identidade e imagem em uma organização. Define-se a 

singularidade, aqui, a partir de um entorno intersubjetivo, envolvendo o que a organização 

expressa ao ambiente e o que os diversos públicos com que interage expressam a ela de volta 

(SCHULTZ; HATCH, 2000), perfazendo uma construção permanente de sentido (WEICK, 

1995).  

A primeira seção tratará da cultura organizacional, enquanto a segunda cobrirá a 

identidade e imagem. O conhecimento desta singularidade pode fornecer pistas significativas 

para compreender como diferentes investidas em diferentes contextos geram dissonâncias de 

sentidos que levam a dificultar o fluxo de conhecimento em gestão dentro de uma 

aglomeração organizacional complexa como uma multinacional.  
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2.4.4.1 Cultura organizacional 

 

Cultura organizacional tem sido um tema vastamente estudado (PETTIGREW, 1979; 

SMIRCICH, 1983; SCHEIN, 1992) nas últimas décadas, gerando ainda várias tipologias de 

estudo (FREITAS, 1991; NARDY, 1999), sob diversas perspectivas de análise, sejam elas 

funcionalistas, estruturalistas, simbólicas ou cognitivas (SMIRCICH, 1983). Isto leva à 

consideração de Angwin e Vaara (2005) de que o termo tornou-se um amplo guarda-chuva, 

encorpando diferentes aspectos sem uma especificação muito clara.  

Atribui-se às décadas de 1970 e 1980 uma maior disseminação e popularização de 

conceitos sobre cultura organizacional. Pettigrew (1979), por exemplo, define cultura como 

um sistema de significados (termos, formas, categorias e imagens) operante para um 

determinado grupo, interpretando para seus membros suas experiências e situações 

vivenciadas. Normann (1985, p. 230, tradução nossa) entende cultura como a “linguagem e os 

valores institucionalizados de uma organização, acompanhados de suas manifestações 

simbólicas e estruturais”, com duas funções: “agir como símbolo e depósito de aprendizagem 

passada e funcionar como um instrumento para comunicar este aprendizado por toda a 

organização” (NORMANN, 1985, p. 230, tradução nossa).  

Schein (1992, p. 12, tradução nossa) parte também desta relação cultura-

aprendizagem, referente ao conceito de cultura de grupo: “um modelo de pressupostos básicos 

compartilhados que um grupo aprendeu como solução de seus problemas de adaptação e 

integração interna e que funcionou bem o bastante para ser considerado válido e, portanto, ser 

ensinado a novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação 

aos problemas”.  

Este conceito de Schein tornou-se praticamente um mainstream, influenciando 

diversas contribuições posteriores, inclusive brasileiras, como em Fleury e Fleury (1995). 

Entretanto, tal conceito já era próximo dos formulados anteriormente pela Antropologia e seus 

representantes, ou ainda, por Parsons, Shils e Olds (1962), para quem sistemas culturais são 

valores, crenças e gostos comuns de um grupo, ao interagir com sistemas simbólicos.  

Para Schein (1992), a cultura se divide em artefatos e criações (tecnologia, modelos 

comportamentais, layout), valores esposados (estratégias, metas, filosofias) e pressupostos 

básicos (relacionamento com o ambiente, natureza das atividades humanas). Há também aqui 

um paralelo com Parsons, Shils e Olds (1962), para quem a cultura possui três elementos: 

crenças ou idéias (função cognitiva), símbolos expressivos (função catética) e idéias 

normativas ou símbolos regulatórios (função de avaliação). Schein utiliza também no seu 
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modelo conceitual uma adaptação das orientações de valor usadas por Kluckhohn e 

Strodtbeck (1961), vistas na seção 2.1. 

A cultura organizacional também tem sido estudada segundo suas formas de 

manifestação, envolvendo, por exemplo, heróis, ritos e rituais (DAFT, 1999; DEAL; 

KENNEDY, 2000; FREITAS, 1991; MEGGINSON, 1998): 

• Os heróis são modelos de desempenho que fazem com se obtenha sucesso e 

realização, essenciais a uma cultura organizacional forte, simbolizando os valores da 

organização.  

• Os ritos podem ser definidos como atividades relativamente elaboradas, dramáticas e 

planejadas que combinam várias formas de expressão cultural e, muitas vezes, têm 

conseqüências tanto práticas quanto expressivas. Podem ser de passagem (facilitam a 

transição de funcionários para novas funções), de melhoramento (cerimônia de 

premiação, por exemplo), de integração (festa de fim de ano, por exemplo, criando 

vínculos comuns) e de renovação (atividades de treinamento e desenvolvimento 

organizacional).  

• Os rituais compreendem métodos e procedimentos detalhados seguidos fiel ou 

regularmente, a maneira pela qual o rito é realizado. 

Barney (1986) entende que a cultura organizacional é a barreira à imitação mais 

durável e eficaz, devido às suas características peculiares a cada organização. De forma 

semelhante às formulações sobre os recursos, defende que, para a cultura de uma empresa 

conseguir uma vantagem competitiva sustentável, ela deve ser valiosa (conduzir a maiores 

receitas, baixos custos e margens e adicionar valor), rara nos seus atributos e imperfeitamente 

imitável (empresas que tentam imitar outras não têm a mesma experiência ou reputação). 

A homogeneidade na cultura também é algo questionado, nem quanto aos grupos 

formais ou informais, nem quanto aos aspectos funcionais. Sackmann (1991) propõe, com 

base no estudo de mapas cognitivos, que o conhecimento cultural nas organizações não é 

homogêneo, mas varia estruturalmente. Schein (1996), por sua vez, afirma que as 

organizações operam com três diferentes culturas, que interagem, baseadas em comunidades 

ocupacionais, sendo assim mais estáveis em seus pressupostos: o de operadores, envolvidos 

com o operacional, o de engenheiros, focados em rotinas e sistemas, e o de executivos, com 

lógica financeira. 

Portanto, a cultura gera conseqüências diretas sobre a organização não só no que se 

refere a grandes grupos como países ou de natureza regional ou étnica, mas também a que é 
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formada. Entretanto, a visão de cultura aplicada à empresa está longe de ser unânime. No 

nível nacional, por exemplo, Barbosa (1999) critica a visão de cultura organizacional como 

“culturalização” da realidade, que não é algo que nasce em uma empresa. Tal cultura não 

representa a política, os procedimentos e a enunciação de propósitos de executivos. A cultura 

empresarial está no seio da sociedade americana, mas não da brasileira. A autora prefere o 

termo “cultura administrativa”, definida como um “conjunto de lógicas e valores 

contextualizados de forma recorrente, na maneira de administrar de diferentes sociedades” 

(BARBOSA, 1999, p. 160).  

 

2.4.4.2 Identidade e imagem organizacional 

 

Começando com o tema identidade, seu estudo tem sido muito recorrente nos meios 

acadêmicos e importante para o melhor entendimento de práticas singulares ou coletivas. 

Apresenta-se em diversos níveis: individual, social, no trabalho, organizacional, corporativo, a 

cada um deles correspondendo diversas definições, com origens distintas, muitas divergentes 

entre si, como uma Torre de Babel (CALDAS; WOOD JR., 1997; MACHADO, 2003; 

SCHULTZ; HATCH, 2000). O foco deste estudo corresponderá ao nível organizacional e 

começar-se-á com uma raiz importante a ser estudada, o interacionismo simbólico. 

Quanto ao interacionismo simbólico, dois precursores são Cooley e Mead. Em Cooley, 

vê-se a complementaridade entre a individualidade e o social e o self como fenômeno 

lingüístico e comunicativo (COOLEY, 2004). Já Mead (2004) vê o self como um processo 

social composto pela interação entre o “Eu” (resposta do organismo às atitudes do outro), e o 

“Mim” (conjunto organizado de atitudes dos outros que alguém assume). Enquanto o “Mim” 

tem os dados, o “Eu” fornece as inferências julgadoras (MEAD, 2004); o “Eu” significa uma 

aprendizagem do “Mim”, como uma forma auto-referente.  

Outras definições vieram a somar ou a questionar este conceito: a noção 

“dramatúrgica” da interação social e as medidas defensivas e protetoras advindas disto 

(GOFFMAN, 1975); a identificação como diferenciação e conflito (TAJFEL; TURNER, 

2004; BREWER; GARDNER, 2004). O pós-modernismo veio também questionar a 

permanência desta interação: a identidade passa a ser instável, várias identidades podem 

conviver (FEATHERSTONE, 1997; HALL, 2005). 

Os estudos sobre identidade organizacional começaram a se desenvolver mais 

intensamente a partir dos anos de 1980 e têm tido problemas de delimitação, confundindo-se 

os diversos níveis. O pressuposto genérico deste campo de estudo é que as organizações e 
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seus grupos são categorias sociais, existindo em seus membros a percepção de pertinência 

destas categorias (MACHADO, 2003).  

Uma distinção importante a fazer é a entre identidade corporativa e identidade 

organizacional. O primeiro conceito se refere a uma organização expressa e se diferencia em 

relação aos seus stakeholders. É associada à imagem da organização e utiliza-se de formas 

visuais. Envolve a escolha de símbolos para representar a organização (logotipo, nome, 

slogan etc.), por parte da administração superior e sua assessoria. Requer uma perspectiva 

gerencial e tem como principal base a literatura de marketing. O conceito de identidade 

organizacional refere-se à forma como os membros organizacionais percebem e entendem 

quem são e o que representa uma organização (HATCH; SCHULTZ, 1997; MACHADO, 

2003; SCHULTZ; HATCH, 2000). 

Os conceitos de identidade organizacional erigiram-se predominantemente da teoria de 

identidade social, de Albert e Whetten (2004), referindo-se a aspectos centrais, distintivos e 

duradouros da organização (CALDAS; WOOD JR., 1997; SCHULTZ; HATCH, 2000). Para 

os autores a identidade organizacional apresenta três características: central, distintiva e 

duradoura ou contínua no tempo. Forma-se com a institucionalização das práticas e é levada 

em consideração nas diversas etapas da vida organizacional, como: criação, saída do 

fundador, crescimento rápido ou fusões e aquisições, entre outros. 

Ashforth e Mael (1989) reforçaram, neste debate, a contribuição da teoria da 

identidade social, derivada da identificação de grupo: indivíduos escolhem atividades de 

acordo com suas identidades e suportam as instituições que as incorporam. No entender de 

Ashforth e Mael (1989), o autoconceito de um indivíduo é constituído em parte por uma 

identidade pessoal, e em parte por uma identidade social, a partir de sua autoclassificação nos 

grupos sociais onde se insere. Um caso particular seria a identificação organizacional. 

A visão pós-modernista tem em Alvesson (2004) um exemplo significativo. Em seu 

artigo, ele denuncia que a sociedade pós-industrial enfraquece o desenvolvimento da 

identidade para manter integração (ALVESSON, 2004; GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 

2004). Gerentes fabricam práticas constituintes de uma imagem corporativa (ALVESSON, 

2004; ALVESSON; WILMOTT, 2004; CHENEY; CHRISTENSEN, 2004), inclusive por 

meio da mídia, escondendo a realidade e enfraquecendo a substância da organização, definida 

aqui como cultura e imagem, tornando-a uma ilusão. A identidade é instável e adaptativa e 

não dura com o tempo. A instabilidade e fluidez da sociedade pós-industrial dificultam a 

construção da identidade, logo adaptando-a. Surgem múltiplas identidades em múltiplos 

contextos (ALVESSON, 2004; GIOIA; SCHULTZ; CORLEY, 2004). 
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Wood Jr. (1999) complementa com a especulação de que o mundo empresarial, como 

a própria sociedade, está se tornando um grande espetáculo, em que a relação pessoal é 

aferida por imagens: ora se é ator, ora se é audiência, modismos gerenciais são enredos, gurus 

e gerentes simbólicos são personagens, em que pseudo-estruturas são desenvolvidas e 

propostas para legitimar situações e não para atender a propósitos organizacionais de 

eficiência e eficácia. A partir disto, pode ser inferido que a formação desses gerentes em 

termos ideológicos contribui para tal representação, surgindo neste panorama os portadores de 

MBAs. 

Os conceitos de identidade e imagem foram também articulados por Dutton e 

Dukerich (2004). A identidade percebe a imagem, julga como outros a vêem e promove as 

modificações cabíveis. Identidade é como os membros acreditam ser seu caráter enquanto 

imagem é como estes acreditam que os externos os distinguem, o que é diferente da 

reputação, que é o real. As pessoas são motivadas a preservar imagem positiva, em uma visão 

oposta a Alvesson (2004). A imagem termina por fortalecer a identificação do membro com a 

organização, numa relação auto-referenciada (DUTTON; DUKERICH; HARQUAIL, 1994; 

CHENEY; CHRISTENSEN, 2004). As identidades, assim, são continuamente construídas 

pelas interações entre membros de organizações e pessoas de fora, que carregam seus 

conceitos a partir das imagens e reputações organizacionais (COUPLAND; BROWN, 2004).  

Estes conceitos de cultura, identidade e imagem foram sistematizados na abordagem 

da dinâmica da identidade organizacional de Hatch e Schultz (1997, 2002). Fundamentando-

se especialmente em Mead (2004), enfatizam a cultura não como uma variável a ser medida, 

mas como um contexto, a partir do qual as interpretações da identidade organizacional e as 

intenções de influenciar a imagem organizacional são formuladas. Portanto, quando a 

identidade organizacional é expressa, usa-se artefatos culturais para apresentar uma imagem a 

ser interpretada por outros. Enquanto a imagem projetada é contextualizada pela herança 

cultural da organização, a interpretação que outros dão a esta projeção é contextualizada por 

esta cultura (SCHULTZ; HATCH, 2000).  

Deste modo, cultura, identidade e imagem são três partes de um sistema de 

significados definidores de uma organização. Neste modelo, a cultura estaria na base do “Eu”, 

com relação à identidade; e a imagem na base do “Mim”, com relação a esta mesma 

identidade – teríamos aqui a passagem do conceito de identidade individual para o de 

identidade organizacional. A identidade organizacional, por sua vez, mede a relação entre as 

imagens dos stakeholders e os valores da cultura interna (SCHULTZ; HATCH, 2000). A 

relação entre estes três conceitos se dá por quatro processos distintos: a identidade expressa 
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entendimentos da cultura (expressar); a identidade expressa e deixa impressões nos 

stakeholders e nos outros em geral (impressionar); a identidade espelha as imagens dos 

stakeholders e dos outros em geral (espelhar); e a identidade é refletida na cultura (refletir). 

Dentro do modelo apresentado, a dinâmica da identidade organizacional pode se tornar 

disfuncional se a cultura e a imagem se tornarem desassociadas. A primeira disfunção ocorre 

quando a cultura (“Eu”) se torna superdimensionada, o narcisismo organizacional. A cultura 

da organização torna-se insensível às demandas dos stakeholders, podendo gerar problemas, 

como ocorreu entre a Shell e o Greenpeace no Mar do Norte. A segunda disfunção, por sua 

vez, ocorre quando a imagem (“Mim”) está superdimensionada, a hiperadaptação 

organizacional. A opinião dos stakeholders sobrepõe-se à cultura e aos valores da 

organização. Um exemplo dado foi a imposição, pela cultura do consumo, de determinantes 

estruturais e processuais às organizações, vulnerabilizando-as à perda de sua cultura. 

O intercâmbio de sentidos que leva à superposição entre imagem e identidade faz 

chegar ao sensemaking. Trata-se de processo, nos níveis cultural, organizacional e individual, 

que constrói um sentido e um entendimento profundo de uma situação a partir dos valores, 

expectativas futuras, alternativas percebidas e outros aspectos cognitivos, levando a tomada 

de decisões e ações. Foi um conceito disseminado por Weick (1995) e está ligado ao conceito 

de construção de identidade social. A atividade de sensemaking, deste modo (CHOU, 2003; 

HENRIQUE; HENRIQUE, 2004; WEICK, 1995), é um processo social e contínuo com visão 

retrospectiva, interpretativa e direcionada de forma plausível, influenciada pelos pontos de 

referência do indivíduo, e por isso, fundamentada na construção da identidade. 

Søderberg e Vaara (2003b) entendem o sensemaking como uma perspectiva que tem 

como foco processos interpretativos mediante os quais a realidade nas organizações é 

representada pelos diferentes atores. O sensemaking, para os autores, pode ajudar em um 

melhor entendimento das diferenças culturais e institucionais em fusões e aquisições, além 

das relacionadas à aprendizagem organizacional.  

Sobre a singularidade, algumas particularidades podem ser destacadas. Inicialmente, 

tem-se explícita a idéia de implicar a cultura à aprendizagem; o aprendizado de cada unidade 

de multinacional com o fluxo de conhecimento organizacional pode variar, portanto, com a 

cultura organizacional específica. Por outro lado, uma cultura dita “forte”, ou narcisística em 

termos de sua identidade, pode vir a dificultar o aprendizado, por falta de permeabilidade. A 

permeabilidade excessiva, ou a hiperadaptação, seja nas organizações ou nas práticas 

gerenciais de uso global, podem produzir a perda signficativa da identidade, dificultando, de 

outra forma, mas também dificultanto o aprendizado, por falta de referência.  
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Paradoxalmente, pode se imaginar ainda em uma situação de coexistência, 

marcadamente na organização adquirente, entre permeabilidade excessiva a tecnologias 

gerenciais “globais” e narcisismo no não-reconhecimento de práticas e valores de outras 

unidades organizacionais adquiridas.  

O aprendizado de práticas faz-se também pela construção dos sentidos percebidos, 

levando a decisões e aplicações específicas; diferenças de sentido percebido levam a 

dissonâncias que devem ser consideradas. Entende-se ainda que, se, numa organização 

específica, diferentes culturas, histórias e identidades podem ser encontradas, em uma 

aglomeração complexa como uma multinacional, esta particularidade é potencializada. Um 

sentido comum, se buscado, pode não prescindir de considerar como a mudança repercute, de 

forma recursiva, nas singularidades de cada organização. 

Identidade e imagem, então, se produzem uma a outra, construindo um sentido 

singular, recursivamente e a partir de suas observações. O ambiente impacta a organização, 

mas o reflexo em sua identidade é dado em seus próprios mecanismos internos. Tal 

propriedade constitui-se no âmago da teoria da autopoiesis, que completará a seção 2.4. 

 

2.4.5 A perspectiva da autopoiesis 

 

Autopoiesis significa autoprodução (MARIOTTI, 2000). Esta perspectiva foi bastante 

popularizada pelo trabalho desenvolvido por dois cientistas chilenos: Humberto Maturana e 

Francisco Varela. Dentro da perspectiva da teoria de sistemas, seus estudos apontaram, 

porém, para a idéia de que todos os sistemas vivos são organizacionalmente fechados, ainda 

que não isolados: a visão de sistema aberto seria a tentativa de dar um significado a estes 

sistemas pelo ponto de vista de um observador externo (Von KROGH; ROOS, 1995; 

MATURANA; VARELA, 2005; MARIOTTI, 2000; MORGAN, 1996). 

Segundo Maturana e Varela (2005) a organização autopoiética está vinculada a uma 

fenomenologia biológica, onde os seres vivos produzem-se a si mesmos continuamente em 

uma rede de interações. Nonaka e Tageuchi (1997) fazem referência a esses conceitos de 

Maturana e Varela para justificar a conversão entre os domínios explícito e tácito do 

conhecimento, conforme já comentado na seção 2.3. 

A autopoiesis é o que produz a autonomia dos seres vivos, enquanto sistemas. A 

estrutura de uma unidade é sujeito de uma ontogenia – história de mudanças na estrutura de 

uma unidade de forma a não haver perda de sua organização específica. Meio e unidade 
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sofrem “mudanças estruturais mútuas e concordantes” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 

87)”, o chamado acoplamento estrutural, cuja expressão traduz-se na aprendizagem.  

O acoplamento estrutural, por sua vez, apresenta semelhanças com o agapismo, 

conceito tirado de Peirce (2006; 2006a; TRENTINI, 2005) e visto na seção 2.4.1. Pode-se 

inferir a relação entre o trabalho de Peirce, “Amor evolutivo”, com o conceito de amor em 

Maturana e Varela (2005), que coloca o amor como “fundamento biológico do social” e no 

sentido de “aceitação do outro junto a nós” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 269). Nota-se 

que Peirce costuma usar o biológico na sua argumentação, e Maturana e Varela são biólogos. 

A linguagem, como fenômeno social, opera no acoplamento estrutural entre 

indivíduos. O papel da linguagem enfatizado por Maturana apresenta, segundo Mingers 

(1995), notáveis semelhanças com as idéias de Mead (2004), provavelmente pela 

“recursividade” entre o “Eu” e o “Mim”, embora não cite Cooley (2004). Ainda que Mingers 

entenda que tal confluência de idéias se deu de forma independente, talvez esta possa ser 

explicada também pela origem comum em Peirce (SHOOK, 2002). 

Prosseguindo pelas idéias da perspectiva autopoiética, os sistemas vivos são 

caracterizados pela autonomia, circularidade (o meio modifica a estrutura, que modifica o 

meio e assim por diante) e auto-referência. O objetivo dos sistemas vivos é de reproduzirem-

se a si mesmos, resultando em uma organização e identidade próprias. As transações de um 

sistema com seu ambiente são internas a ele (Von KROGH; ROOS, 1995; MORGAN, 1996). 

Desde há algum tempo a noção de autopoiesis já ultrapassou o domínio da Biologia e 

entra no domínio de outras ciências, incluindo a das organizações (MORGAN, 1996; 

MITLETON-KELLY, 2003). A abordagem das organizações pela teoria autopoiética tem 

uma visão do efeito do ambiente externo, diferente de teorias como a contingencial ou a da 

ecologia organizacional. Insere-se no conceito de organizações como sistemas adaptativos 

complexos, integrados por uma rede de sistemas componentes interligados, em permanente 

auto-organização (CARDOSO; BARINI FILHO, 2003; MITLETON-KELLY, 2003). 

A teoria organizacional pode utilizar o conceito de autopoiesis ao entender que as 

organizações podem se relacionar com seus ambientes, buscando manter sua própria 

identidade ou auto-imagem. Por sua vez, as organizaçõe podem mudar e se desenvolver ao 

mesmo passo da evolução de suas identidades. Morgan (1996) destaca que as organizações 

desempenham um papel relevante na construção de seus ambientes ao mesmo tempo em que 

constroem as suas identidades, porém adverte para o perigo de organizações “egocêntricas” 

em sua auto-imagem conservarem sua identidade rigidamente, não se adaptando internamente 

às mudanças do ambiente, o que pode comprometer sua própria sobrevivência.  
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Um personagem importante na tradução da teoria de autopoiesis para os sistemas 

sociais e as organizações foi Luhmann (HERNES; BAKKEN, 2003). Luhmann amplia o 

conceito de autopoiesis de Maturana e Varela tomado a partir dos seres vivos também para os 

sistemas sociais, como as organizações. Esses sistemas organizados são autopoiéticos e de 

comunicações, e de tomada de decisão recursiva, tratando o comportamento humano como se 

fosse um “decidir”. Estabelecer organizações pressupõe uma regra de reconhecimento de 

pertinência e de validade de decisões. Quanto às decisões, Luhmann (2005) estabelece três 

tipos de premissas de decisão, que se condicionam mutuamente: 

• programas, em forma de procedimentos, planos de trabalho; 

• canais de comunicação, hierarquia, divisão do trabalho, competências; 

• pessoal, recrutamento, treinamento, alocação. 

Nonaka e Takeuchi (1997) consideram a organização criadora de conhecimento como 

um sistema autopoiético, visto ser a autonomia uma das condições, no modelo deles, 

capacitadoras, junto com a intenção, o caos criativo e a redundância – conceitos estes também 

associados ao conjunto assimilado pelas teorias da complexidade aplicada a organizações e a 

visão organicista a elas associada. 

Von Krogh e Roos (1995, 1996a) reforçam também a idéia da organização como um 

sistema autopoiético e auto-similar de conhecimento e distinções. Contrapõem, como 

Maturana e Varela (2005), a autopoiesis às teorias representacionistas e cognitivas sobre 

conhecimento organizacional, vendo-o como algo “universal e objetivo, resultante do 

processamento de informações, transferível e solucionador de problemas” (AADNE; Von 

KROGH; ROOS, 1996, p. 12). Entendem que o conhecimento é criado recursivamente ante o 

contexto observável e não é diretamente transferível (Von KROGH; ROOS, 1995). 

Os autores vêem a organização autopoiética como uma unidade feita por uma rede de 

produções de componentes que participam recursivamente. Adota-se a premissa de que a 

sobrevivência e o avanço de uma organização dependerão de sua habilidade de se reconhecer 

como uma associação adaptativa complexa de indivíduos.  

Von Krogh e Roos (1995) enfatizam também a idéia de Maturana e Varela sobre 

linguagem, obtida auto-referencialmente, nas organizações, como criadora de conhecimento 

organizacional (e suas práticas de gestão). Esta é formada por regras escritas (normas, 

políticas, atividades etc.) e conversações, conseqüência do processo autopoiético, e utilizada 

como parte da adaptação à incerteza ambiental. Os jogos de linguagem ligados aos 

relacionamentos organizacionais são variados: ainda que usem as mesmas palavras, como 
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fusões e aquisições, suas regras de utilização podem variar em cada organização. Entretanto, 

regras e procedimentos podem também virar barreiras ao entendimento.  

Brannen (2004) reforça o papel da linguagem no processo de internacionalização de 

organizações, ou, vendo por um contexto semiótico, de transferência transnacional de 

competências organizacionais. A questão que se coloca é a de que, além de transferir 

processos e produtos, as multinacionais transferem também modos de transação, ideologias, 

aspectos socioculturais e outros aspectos que remetem a semiose. Entre outras, vale destacar 

que a natureza interpretativa do estudo trouxe como contribuições importantes a de considerar 

as diferenças de contexto em um processo de internacionalização. 

A perspectiva da autopoiesis, especialmente a noção de acoplamento estrutural, 

oferece uma contribuição significativa para o entendimento da relação entre interação e 

aprendizagem nas organizações, com a preservação de seus recursos internos, sentidos e 

singularidades. Neste sentido, o conhecimento não é propriamente transferido, porém 

induzido a partir das experiências vividas pelas pessoas em cada unidade. É reforçada também 

a observação de que a pouca disponibilidade para esta relação leva a organizações 

egocêntricas, ou narcisistas, como na seção anterior, em que ambos os termos denotavam 

pouca flexibilidade a mudanças e ao aprendizado decorrente.  

Ressalta-se também o papel da linguagem na formação do conhecimento auto-

referenciado, em um sentido amplo, ou seja, práticas e códigos de uma organização 

reconhecendo as influências do ambiente e as moldando dentro de seus parâmetros. O que 

pode ser considerado é que os sistemas de gestão a serem integrados devem ser reconhecidos 

dentro dos códigos de cada unidade, gerando uma série de transformações paralelas internas. 

Reconhecer isto, em especial pelas matrizes ou unidades dominantes, pode ser um fator crítico 

de sucesso para um sistema integrado. 

As perspectivas abordadas até aqui têm em comum o interacionismo e a propriedade 

de reconhecer tanto as particularidades das estruturas quanto o poder de agência representada 

pelas práticas de gestão. Esta seção fecha a idéia de que uma interação recursiva entre 

capacidades e recursos das organizações de uma rede complexa como é uma organização 

multinacional, em um meio de diversidade organizacional e cultural, modula a aprendizagem 

conseqüente, firmando-a como prática social que é. A seção seguinte, portanto, propõe uma 

revisão teórica sobre a aprendizagem, organizando idéias, a princípio díspares sob certos 

ângulos, mas de forma que reflita as propriedades interacionistas e a aprendizagem contínua 

promovida pela ação individual. 
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2.5 A aprendizagem no processo de gestão organizacional: trajetória teórica 

 

O estudo de aprendizagem organizacional tem sido marcado por diversas correntes de 

pensamento, com maiores ou menores diferenças. Resenhas conceituais sobre aprendizagem 

organizacional também foram feitas por diversos autores (ANTONELLO, 2005; CROSSAN; 

LANE; WHITE, 1999; DeFILLIPI; ORNSTEIN, 2006; EASTERBY-SMITH, 1997; 

EASTERBY-SMITH; ARAÚJO, 2001; GHERARDI.; NICOLINI, 2001; GARVIN, 2000; 

KIM, 1993; NICOLINI; MEZNAR, 1995; PAWLOWSKY, 2001; PRANGE, 2001; 

SHRIVASTAVA, 1983; TSANG, 1997). Existe um sem-número de proposições e divisões 

teóricas, como a Psicologia, a Sociologia, a Ciência da Gestão, a Economia, a Antropologia, a 

Ciência Política e a História. Algumas delas serão comentadas aqui, não se pretendendo, 

porém, ser exaustivo, por fugir aos objetivos da tese.  

No tocante à Psicologia, uma contribuição seminal pode ser identificada em Lewin, 

que distingue aprendizagem (LEWIN, 1965, p. 95) “no sentido de modificação da estrutura 

cognitiva da aprendizagem e no sentido de mudança da motivação”. A primeira dimensão diz 

respeito a questões perceptuais em uma primeira instância, e em necessidades e motivações, 

em uma segunda instância. A segunda está relacionada a valores mais profundos, incluindo 

conversões ideológicas e aculturações.  

Na Sociologia, houve precursores de Parsons e colaboradores (1962), em que a 

aprendizagem torna-se um quadro de referência, não como acúmulo de informação, mas como 

aquisição de novos padrões de orientação, novas maneiras de ver, querer e avaliar. Tratam-se 

de mecanismos de defesa, como um conjunto de variáveis que analisam a personalidade 

humana como um sistema. Parsons, Shils e Olds (1962) definem aprendizagem como a 

aquisição e extinção de orientações e tendências à ação, podendo ser classificada, conforme a 

relação ator-ambiente, em invenção, imitação e identificação, esta baseada nos valores 

inerentes.  

 Cyert e March (1963) também deram contribuições seminais ao conceito de 

aprendizagem organizacional. Para Cyert e March, a aprendizagem organizacional, com foco 

na adaptação às metas, às regras de atenção e às regras de busca, representa um dos quatro 

grandes elementos conceituais usados em sua teoria comportamental da firma, ao lado dos 

outros três, a saber (CYERT; MARCH, 1963; HEMAIS; HILLAL, 2001): 

• quase-resolução de conflitos: com o conflito de objetivos inerente à organização, a 

solução envolve procedimentos racionais e voltados aos objetivos formulados;  

• fuga à incerteza, por meio de regras decisórias aplicadas após o problema acontecer; 
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• procura estimulada de problemas, a partir da experiência acumulada, da capacitação e 

dos objetivos dos integrantes da organização. 

Cangelosi e Dill (1965), autores entre os que deram as primeiras contribuições teóricas 

à aprendizagem organizacional, por seu turno, a vêem como um processo gradativo resultante 

da interação de tensões atribuídas às complexidades e incertezas sobre o ambiente e o futuro, 

bem como à incapacidade encontrada nas grandes organizações na motivação de seu pessoal a 

ser tão sistemático e racional-analítico quanto seu potencial. 

Levitt e March (1988) baseiam a aprendizagem organizacional em rotinas, 

conceituando-a como histórico-dependente e orientada a metas. As rotinas (procedimentos, 

regras, convenções, estrutura de crenças, códigos culturais etc.) funcionam autonomamente de 

seus executores, agregam as lições aprendidas da história organizacional e são transmitidas 

por meios culturais ou técnicos. A aprendizagem nestes termos leva à especialização, com a 

maior freqüência daquelas rotinas provadas eficientes.  

No entanto, quando a organização evita passar para outras rotinas, ainda que melhores, 

pelo custo de abandonar a rotina atual também eficiente, ocorre um competence trap 

(armadilha da competência), levando a uma especialização mal adaptada. Já a aprendizagem 

supersticiosa se caracteriza por uma experiência subjetiva convincente, mas as ligações entre 

ações e resultados são mal especificadas, tendo uma interpretação errônea de uma experiência 

de aprendizagem. A experiência ainda oferece outros problemas, segundo os autores: ora ela é 

insuficiente, ora é redundante, reduzindo a motivação à aprendizagem, ora é complexa, de 

difícil interpretação. Problemas com a aprendizagem são parcialmente devidos a hábitos 

cognitivos, problemas estruturais na organização, ou à própria estrutura da experiência em si. 

Levinthal e March (1993) destacam dois mecanismos que facilitam a aprendizagem 

experiencial: a simplificação (minimizando interações) e a especialização (focando a atenção 

e estreitando a competência). A aprendizagem supõe a interpretação da experiência. Chamam 

ainda a atenção para três tipos, por eles chamados de miopia da aprendizagem, impedindo sua 

maior contribuição para a aprendizagem organizacional: a temporal, sacrificando o longo pelo 

curto prazo, com a tendência das unidades organizacionais em permanecerem em seus nichos 

de competência; a espacial, quando a aprendizagem tende a favorecer eventos que ocorram 

próximo dos aprendizes; e a das falhas, que são subestimadas no modelo de aprendizagem, 

em detrimento das experiências positivas. 

Autores como Simon (1991) colocam que a aprendizagem ocorre individualmente: a 

organização aprende por meio da aprendizagem de seus membros, atuais e novos, e é entre as 

pessoas que a aprendizagem se processa, em termos de transmissão de informações. A 



 

 

78 

aprendizagem é focada, para ele, na resolução de problemas, incluindo novos problemas, seja 

com uma representação já apropriada (organizações recebendo novos membros de outra 

cultura), ou tendo que criar uma representação para um problema completamente novo, 

podendo criar uma nova organização, se for o caso. 

Enfatizando, ainda, a aprendizagem individual, Kolb (1984, 1997) destaca, entre os 

trabalhos de Lewin (1965), um modelo de aprendizagem vivencial, representado como um 

ciclo em quatro etapas, cada uma delas necessitando de um tipo de habilidade: experiência 

concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa. Estas 

habilidades seqüenciais operam em duas dimensões, do concreto ao abstrato e da 

reflexividade à atividade. O autor também trabalha com a proposta de Dewey (1979), unindo 

a idéia de continuidade patente em sua teoria da experiência com a seqüência de etapas 

constituintes da culminação de um propósito de aprendizagem (DEWEY, 1979, p. 67): 

 
Envolve: 1) a observação das condições e circunstâncias ambientes; 2) o 
conhecimento do que aconteceu em situações similares no passado, 
conhecimento obtido, em parte, pela lembrança e, em parte, pela informação, 
conselho, aviso de cuidado dos que tiveram maiores e mais amplas 
experiências; e 3) o julgamento ou juízo, ou seja, a operação pela qual 
juntamos o que observamos e o que recordamos e concluímos sobre o que 
significa toda a situação, para podermos tomar, então, o propósito de ação. 

 

Baseado em Lewin, Dewey e, também Piaget, Kolb (1984, 1997) propõe a 

aprendizagem como um processo e o conhecimento como resultado da transformação da 

experiência, com uma tipologia de quatro estilos individuais de aprendizagem: 

• convergente: predominam a conceituação abstrata e experimentação ativa e as pessoas 

são mais como aplicadores de idéias e hipotético-dedutivas, algo mais típico dos 

engenheiros; 

• divergente: predominam a experiência concreta e observação reflexiva e as pessoas 

são mais imaginativas, vendo situações concretas sob as mais diversas perspectivas, 

algo mais típico de gerentes de RH com interesse em pessoas; 

• assimilador: predominam a conceituação abstrata e observação reflexiva e as pessoas 

são mais indutivas e integradoras conceituais, fortes em criar modelos teóricos, algo 

mais típico de gerentes de pesquisa e de planejamento; 

• acomodador: predominam a experiência concreta e experimentação ativa e as pessoas 

não hesitam em descartar planos quando estes não se adaptam aos fatos, algo mais 

típico de realizadores e em áreas como a de vendas. 
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Kolb (1984) também associou o seu modelo ao proposto por Stephen Pepper (1961). O 

estilo convergente está ligado ao formismo, que abrange teorias analíticas (elementos e fatores 

são o fato básico) e de investigação dispersiva (sem preocupação em integrar os fatos a serem 

explicados, de determinar ou prever); o divergente está ligado ao organicismo, que abrange 

teorias sintéticas (contextos e complexos são o fato básico) e de investigação integrativa 

(precisão e preditabilidade); o assimilador está mais ligado ao mecanicismo, analítico e 

integrativo; o acomodador, ao contextualismo, sintético e dispersivo. 

Huber (1991) relacionou o conceito de aprendizagem organizacional ao de 

processamento de informações, relacionando-o à mudança comportamental conseqüente. O 

processamento compreende as fases de aquisição (própria ou de outras organizações e 

pessoas), distribuição e interpretação de informação, além das formas de armazenamento e 

recuperação (memória organizacional). Huber afirma que uma organização aprende a partir da 

aquisição, distribuição (ampliando a base de conhecimento existente), interpretação e 

compreensão de um conhecimento que seja reconhecidamente útil a suas unidades. 

O conceito de aprendizagem também é recorrentemente associado à mudança. Motta 

(1997) vê o aprendizado contínuo como uma das perspectivas relacionadas à mudança, ao 

lado da intenção estratégica e da reação adaptativa. O aprendizado contínuo “assume o 

aprendizado em grupo, tendo-o como base da mudança organizacional requerendo 

questionamentos, percepções coletivas e ação colaborativa” (1997, p. 135). Para Nicolini e 

Meznar (1995), a aprendizagem organizacional liga-se indissociavelmente às mudanças das 

estruturas cognitivas organizacionais. Fiol e Lyles (1985) destacam que os termos mudança, 

adaptação e aprendizagem têm sido associados a um processo de ajuste ao ambiente, o que 

leva a múltiplas interpretações do conceito de aprendizagem organizacional.  

O aprendizado relacionado à melhoria contínua costuma estar bastante associado aos 

movimentos da gestão da qualidade e aos critérios relacionados, inclusive no Brasil 

(ANTONELLO, 2005; FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008), aproximando 

questões de origem acadêmica e prática. Guaragna (2007), por exemplo, propôs um sistema 

de aprendizagem que une as duas vertentes, ligando a aprendizagem conceitual, 

conscientizadora e de preparação para a mudança, à operacional, implementadora e 

disseminadora de práticas. 

Outra distinção conceitual a ser feita é entre a dita Aprendizagem Organizacional 

(AO), de cunho mais acadêmico-teórico e descritivo e a Organização de Aprendizagem (OA), 

de cunho mais prático e prescritivo e mais disseminado por consultores organizacionais e 

executivos (DE GEUS, 1999), e de certa forma, vista com mais reservas pela academia (como 
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exemplos, ver ANTONELLO, 2005; EASTERBY-SMITH, 1997; EASTERBY-SMITH; 

ARAÚJO, 2001; ELKJAER, 2001; SWIERINGA; WIERDSMA, 1992; TSANG, 1997). Esta 

abordagem tem forte influência das perspectivas ligadas à Gestão da Informação e 

Desenvolvimento Organizacional (EASTERBY-SMITH, 1997). 

As diferentes resenhas e classificações podem conduzir a agrupamentos que 

representem possíveis tendências conceituais a serem seguidas no que concerne à 

aprendizagem organizacional. Crossan, Lane e White (1999) desenvolveram um quadro de 

referência para a aprendizagem organizacional estruturado em quatro processos e três níveis: 

o individual, compreendendo os processos de intuição (experiências, imagens, metáforas) e 

interpretação (linguagem, mapas cognitivos, diálogos/conversações); o grupo, 

compreendendo o processo de integração (entendimentos compartilhados, ajustamentos 

mútuos); e o organizacional, compreendendo o processo de institucionalização (rotinas, 

sistemas, regras e processos). Outros modelos integrativos podem ser apontados, ainda que 

não detalhados aqui, como os formulados por Kim (1993) e Pawlowsky (2001). 

Para Easterby-Smith e Araújo (2001), um agrupamento mais geral pode ser feito a 

partir da escolha entre duas ênfases: a técnica, relacionada ao processamento eficaz e a 

capacidade de interpretar e responder a informações organizacionais internas e externas; e a 

social, focalizada no modo como as pessoas dão significado a suas experiências de trabalho, 

sejam explícitas, como uma informação financeira, ou tácitas, como a intuição ou um talento 

pessoal. Esta última perspectiva reforça o sentido político, a construção social e a interação 

entre pessoas como determinantes no aprendizado. 

Chiva e Alegre (2005) fazem distinção similar, ao separar também duas abordagens 

importantes a respeito da aprendizagem organizacional. A primeira delas, a cognitiva, implica 

conhecimento organizacional como componente principal da aprendizagem organizacional, 

considerada um processo relacionado a incrementos e a transformações de conhecimento. A 

segunda, a social, trabalha com os conceitos de construção social, identidades situadas e 

participação em comunidades de prática.  

Grohman e Bobsin (2006) defendem a idéia de que a visão construtivista é 

prevalecente na aprendizagem gerencial e organizacional. Esta visão foi influenciada tanto 

por Dewey (1979, 1997) dentro da dualidade da experiência reflexiva e da orientação para a 

ação, quanto por Vigotski (2003), relacionando a aprendizagem e a solução de problemas ao 

contato social, possibilitado por meio dos signos. Tais influências, respectivamente, marcaram 

duas visões sobre a aprendizagem, a aprendizagem na ação e a aprendizagem situada.  
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A aprendizagem na ação (ARGYRIS; SCHON, 1996) postula que as pessoas 

aprendem mais eficientemente, quando se deparam com problemas reais no trabalho, 

mediante programas de instrução e questionamentos espontâneos. Argyris e Schön são 

representantes emblemáticos deste grupo.  

A aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991) entende que quem aprende é a 

pessoa e não a organização, portanto a aprendizagem natural dos indivíduos deve ser 

incentivada. Esta perspectiva tem como foco as relações concretas entre as pessoas, levando à 

tona o conceito das comunidades de prática. O conhecimento é situado em sua cultura e 

contexto. Lave e Wenger (1991) e Gherardi, Nicolini e Odella (1998), são alguns de seus 

porta-vozes (GROHMANN; BOBSIN, 2006). 

Elkjaer (2001) reforça também a origem comum cognitiva de duas abordagens 

poderosas da aprendizagem organizacional, seja a teoria da ação, de Argyris e Schon, focado 

no agente, como a da aprendizagem situada, focada no contexto. Propõe, por sua vez, utilizar 

o conceito de Strauss de mundos sociais, com base no pragmatismo americano, buscando uma 

teoria de aprendizagem que abranja a vida organizacional no que ela se desdobra no contexto 

da organização e entre as pessoas que dela participam. 

Com respeito à aprendizagem organizacional com ênfase na resolução de problemas, o 

trabalho de Argyris e Schon (1996) é um marco, com sua Teoria da Ação, influenciada por 

Dewey (1979) e pelos teóricos da abordagem de Desenvolvimento Organizacional (MOTTA, 

F. C., 1987). Reconhecendo a importância da interação de aprendizagem individual e 

organizacional, os autores partem do conceito da indagação (inquiry): o indivíduo pergunta 

em interação com o outro, produzindo a aprendizagem. Ocorre o entrelaçamento de 

pensamento e ação, que leva do estabelecimento à resolução da dúvida, entendida como 

problema ou resultado não esperado. Dúvidas vão gerando novas dúvidas. De acordo com os 

papéis e regras preestabelecidas, a indagação, que é um processo social, torna-se 

organizacional.  

Argyris e Schon, tomando por base inspiradora os tipos lógicos de aprendizado de 

Bateson (1989), ou ainda os tipos de aprendizagem, em especial os de imitação e 

identificação, de Parsons, Shils e Olds (1962), modelaram a operação da aprendizagem em 

dois circuitos, o simples e o duplo. Os autores descrevem as estruturas organizacionais 

habilitadoras da indagação: canais de comunicação, sistemas de informação, ambiente, 

procedimentos e rotinas, sistemas de incentivos, além de motivar o “aprender a aprender” 

(deuterolearning).  
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O circuito simples de aprendizagem resolve problemas visíveis, focados nas rotinas, 

ao constatar enganos ou erros na ação, partindo para a alteração, mediante indagação 

instrumental. Opera no âmbito da teoria esposada, ou verbalizada: criar um clima 

organizacional favorável seria um exemplo de mudança neste nível. Mudanças ao nível de 

valores, normas e premissas, entretanto, não são resolvidas no mesmo plano que um processo 

de circuito simples, pelo contrário, originam uma série de rotinas organizacionais defensivas 

para evitar embaraços ou ameaças (ARGYRIS, 1992), obstaculizando a solução dos 

problemas e levando a reações como cinismo, distanciamento e desconfiança. O trabalho vira 

um “faz-de-conta”. Um exemplo seria a típica relação entre matriz e subsidiárias quanto à 

adoção de políticas e procedimentos sem uma maior vivência ou discussão no âmbito dos 

valores. 

 Já o circuito duplo passa por valores fundamentais, operando na teoria em uso. Os 

sistemas de aprendizagem podem promover ou inibir a aprendizagem de ciclo duplo. A 

prática da indagação reestrutura a teoria em uso, modificando as imagens correspondentes 

(exemplo: mapas, memórias e programas, memória organizacional). A indagação revisa 

valores e critérios, normas, estratégias e assunções da teoria em uso. São variáveis 

governantes deste modelo: informações válidas, escolha livre e informada, comprometimento 

interno. 

Nota-se que o trabalho de Argyris e Schon visivelmente influenciou Senge (1992), 

particularmente quanto aos circuitos de aprendizagem, à idéia do “aprender a aprender” e às 

rotinas defensivas. Seus conceitos relativos à solução de problemas (resultados não 

desejados), níveis relacionados a rotinas e procedimentos (controle) e valores e pressupostos 

são também largamente aplicados dentro da gestão da qualidade (CAMPOS, 2001; 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008; GUARAGNA, 2007). Apesar disto, 

Argyris e Schon consideram a atuação na gestão da qualidade como um exemplo de 

aprendizagem em circuito-simples (ARGYRIS, 1992; ARGYRIS; SCHON, 1996), o que 

implica o não reconhecimento, na prática, do discurso feito no sentido de revisar valores. 

Também influenciados por Argyris e Schon (1996), assim como Kolb (1984), 

Swieringa e Wierdsma (1992) desenvolveram um modelo de aprendizagem organizacional, 

direcionado a resolução de problemas, em três circuitos, que são assim relacionados: 

• no circuito simples, a aprendizagem coletiva traz mudanças nas regras existentes, 

levando a resultados de melhoria; 



 

 

83 

• no circuito duplo, a aprendizagem coletiva traz mudanças não só nas regras, mas 

também nos insights, conceitos que fundamentam ou modelam as regras, levando a 

resultados de renovação; 

• no circuito triplo, os princípios (crenças, pressupostos compartilhados) são postos em 

discussão; a identidade está em jogo e chega-se a resultados de desenvolvimento. 

Outro modelo com semelhanças visíveis ao formulado no trabalho de Argyris e Schon 

(1996) é o definido por Fiol e Lyles (1985). Seu modelo de dinâmica de aprendizagem (FIOL; 

LYLES, 1985; LYLES, 2001) é estruturado em dois níveis: o mais baixo, associado à rotina e 

procedimentos operacionais padronizados; e o mais alto, associado às crenças, às normas 

resultantes de modelos de referência e à experiência processual anterior. 

No que concerne à aprendizagem situada, trata-se de uma abordagem com uma visão 

construtivista social que ganhou maior atenção a partir de Lave e Wenger (1991), que 

percebem a aprendizagem como uma prática social dependente de seu contexto, e uma 

legítima participação periférica (múltipla, variada, sem centro) em comunidades de prática, 

recorrente e fortemente relacionada à sua identidade. A aprendizagem organizacional, assim, 

é percebida como uma construção social que promove um conhecimento abstrato a partir da 

cognição adquirida (NICOLINI; MEZNAR, 1995). 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998) usam o conceito no entendimento dos processos 

sociais que executam e perpetuam uma determinada prática. Aprender em comunidades de 

prática implica engajamento nas práticas referidas, mas há as que podem transcender as 

fronteiras das comunidades, levando o aprendizado a se dar em redes interconectáveis, como 

constelações (GHERARDI; NICOLINI, 2002). Para os autores, o conhecimento nas 

comunidades de prática pode ser associado ao conceito de habitus de Bourdieu (1997), 

costume coletivamente sustentado pelos membros de um grupo. 

Wenger (1998) aprofunda o estudo das comunidades de prática, de natureza informal 

(fruto da experiência e não criadas por decreto) e formadas para o compartilhamento 

(GHERARDI, 2006). Para Wenger o aprendizado não pode ser projetado, acontece como 

fruto de um processo social, definindo um contexto global para a própria localidade. Tentar 

institucionalizar comunidades de prática é possível, mas estas terminam por transcender tal 

institucionalização. A aprendizagem é estruturada em conceitos inter-relacionados como: 

• comunidade, configurações sociais em que as iniciativas das pessoas têm seu valor 

nelas, sendo sua participação reconhecida como uma competência; 
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• prática social: perspectivas, recursos e estruturas histórica e socialmente 

compartilhadas, produtoras de significado; 

• significado, habilidade individual e coletiva de vivenciar significativamente; 

• identidade, no sentido de que a aprendizagem modifica as pessoas e cria histórias de 

identificação das comunidades. 

Gherardi (2006) contrapõe o discurso de que o conhecimento está na cabeça das 

pessoas, numa visão cognitiva, ou economicista, como commodity ou ativo, mas sim como 

prática. A prática está relacionado à cultura, ao simbólico, ao pessoal, ao que não está 

explicitado, ao engajamento mútuo, à interação, ao contexto histórico, à transformação, ao 

que conecta o saber ao fazer. 

Uma visão mais crítica a respeito dos processos sociais que envolvem a aprendizagem 

está em Freire (2006), em sua obra Pedagogia do oprimido. A aprendizagem ocorre dentro de 

uma educação problematizadora e libertadora, em que esta não é promovida por alguém ou 

por si mesma, senão em comunhão, criticando abertamente a concepção “bancária” da 

narração de conteúdos. O oprimido é um “dependente emocional” e sua libertação pela 

educação ocorre quando este liberta-se expressivamente de si e também do seu opressor, 

fazendo desaparecer tal relação. Os métodos da opressão não podem, nem ao nível do 

contraditório, servir à libertação do oprimido. A visão dialética da aprendizagem de Freire 

também influenciou os trabalhos de Kolb (1984). 

A abordagem da aprendizagem organizacional também tem sido questionada. 

Rodrigues, Child e Luz (2004) argumentam que a aprendizagem organizacional não é 

necessariamente sempre benéfica: obter uniformidade de entendimento sem levar em 

consideração os grupos de interesse pode levar a problemas. Weick e Wesley (1998) 

consideram que a aprendizagem organizacional é um oximoro e é causadora de tensão, pois 

junta dois conceitos opostos: aprender é desorganizar e aumentar a variedade e organizar é 

esquecer e reduzir a variedade. Discorrer sobre a aprendizagem organizacional se torna viável 

caso sejam associadas as organizações a culturas (linguagem, artefatos e rotinas de ação). A 

linguagem é vista como instrumento e repositório da aprendizagem, que ocorre via interação 

social.  

A aprendizagem é entendida por Weick e Wesley como uma evidência da experiência 

contínua, conectando ordem e desordem e permitindo que a organização e sua identidade 

mudem a partir das inovações trazidas pelos questionamentos inerentes ao processo de 

aprendizagem. Assim, “afirmar o oximoro da aprendizagem organizacional é manter a 
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organização e a aprendizagem conectadas, a despeito de se moverem em direções opostas” 

(WEICK; WESLEY, 1998, p. 385).  

Esta seção é fechada com o aprendizado gerencial, especificamente, enquanto ator 

privilegiado no âmbito da incorporação e aplicação de conhecimentos em gestão. Paulo 

Roberto Motta (1991), por exemplo, vê o aprendizado gerencial relacionado à aquisição de 

novos conhecimentos, atitudes e valores no trabalho administrativo. A partir daí, enumera 

quatro capacidades determinantes de uma função gerencial de alto nível (MOTTA, P. R., p. 

38): 

– conhecer, desenvolver alternativas e responder a demandas, necessidades e 
apoios comunitários (ESTRATÉGIA); 
– agir segundo etapas de uma ação racional calculada (RACIONALIDADE 
ADMINISTRATIVA); 
– tomar decisões, interagir com grupos e indivíduos, resolver problemas e 
conflitos à medida que surgem (PROCESSO DECISÓRIO 
ORGANIZACIONAL); 
– reativar e reconstruir constantemente a idéia da missão e dos objetivos 
comuns, conduzindo as pessoas à ação cooperativa desejada (LIDERANÇA 
E HABILIDADES PESSOAIS).  

 
O desenvolvimento gerencial torna-se todo um campo específico de estudo e, como 

não podia deixar de ser, também é amplamente aplicado em ambientes globais. Alguns casos 

podem ser lembrados aqui, como: 

• a experiência da reestruturação de Crotonville (GE), integrando mudança 

cultural e desenvolvimento de executivos TICHY (1997); 

• trabalhar com a experiência gerencial, competências técnicas e 

comportamentais existentes, em especial a intercultural ou cosmopolita (LUZ, 1999); 

• desafio da heterogeneidade e complexidade para um RH global (KILIMNIK, 

1999). 

No entanto, há de se observar que esta preponderância do papel gerencial, ao menos 

no modo de excelência e de resultados propagado pelo modelo americano, ou fundamentado 

numa perspectiva universalista, não é unanimidade, em especial no âmbito da 

interculturalidade (AKTOUF, 1996). Para os autores de uma linha mais particularista, 

métodos de gestão, assim como práticas e tecnologias já comentadas, não serão transferidos 

com efeito, com ou sem ação gerencial mais efetiva, se não houver distância entre discurso e 

prática, entre o prescrito e o real, com o desejo de todos os atores envolvidos. Caso contrário, 

sobrevirá o cinismo, a desilusão e a agressividade (CHANLAT, 1996). 

Mintzberg (2006) tem sido um dos maiores críticos à formação tradicional de gerentes 

por meio de programas de desenvolvimento executivo, por partir de uma premissa de que se 
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pode desenvolver gerentes somente por disciplinas acadêmicas, simulações e estudos de casos 

com conteúdo fortemente analítico, de forma dissociada de uma prática de trabalho anterior. 

Perfis errados podem ser atraídos a partir deste tipo de programa, segundo o autor. Mintzberg 

propõe que a educação gerencial deva ser limitada aos gerentes propriamente ditos. Teria 

como objetivos básicos: favorecer o desenvolvimento da experiência do gerente; contribuir, 

com as teorias, para o desenvolvimento do pensar e do refletir do gerente; estimular o 

compartilhamento das competências entre os participantes; instigar a aplicação à organização 

onde atuam; e levar, ao final, com facilitação e não com controle, a um processo de “reflexão 

vivenciada” (MINTZBERG, 2006, p. 246). 

Burgoyne e Jackson (1997) defendem uma abordagem pluralista acerca da 

aprendizagem gerencial, em contraponto a unitarista, resultante de processos de 

institucionalização, ou a radical, baseada na luta de classes. Usando a metáfora da arena, a 

abordagem pluralista busca enfatizar a diversidade de interesses conflitantes entre as várias 

partes interessadas dentro da organização. Burgoyne e Reynolds (1997) reforçam as principais 

localidades da aprendizagem gerencial, ou seja, as organizações de trabalho e firmas de 

consultoria, assim como as instituições educacionais, como as universidades. Os processos 

relativos à primeira localidade estão ligados à formulação e implementação da estratégia, 

assim como a ligação com o desenvolvimento da carreira, relacionando tarefas e metas de 

desenvolvimento, e incluindo cursos e mentorias. 

Tendo como ponto de partida os conceitos de aprendizagem situada (LAVE; 

WENGER, 1991), Fox (1997) destaca que a educação e desenvolvimento formais em 

gerência são uma “ponta de iceberg”. A maior parte da aprendizagem ocorre no nível tácito, 

imersa culturalmente em ações de trabalho em organizações, grupos ou comunidades de 

prática, em cima do qual deveria ser mais concentrado o desenvolvimento gerencial. Marsick 

e Watkins (1997) aprofundam esta questão, enfatizando um maior compartilhamento e a 

prática do diálogo, habilitando as organizações ao aprendizado e à inovação. 

Tem sido também comum enumerar competências gerenciais (McCALL JR.; 

HOLLENBECK, 2003), seja segundo a complexidade do negócio, seja segundo a 

complexidade cultural. No segundo caso, as empresas trabalham com os gerentes no sentido 

de dotá-los de maior flexibilidade. Algumas soluções praticadas são o núcleo global de 

executivos, e equipes globais de gestão (Deresky, 2004).  

Viu-se, portanto, um quadro da aprendizagem organizacional multifacetado, fruto de 

uma evolução conceitual, identificado por autores como, por exemplo, Berthoin Antal e co-

autores (2001). Os modelos propostos tornam-se cada vez mais complexos e 
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transdisciplinares, indo da agência individual ao foco da prática social, com progressiva 

integração teoria-prática. Além disso, saíram de uma perspectiva mais anglo-saxônica para 

uma mais comparativa internacional, envolvendo redes de organizações, comunidades e 

ambientes de aprendizado. Nesta linha, os conceitos de aprendizagem organizacional têm sido 

estendidos com o escopo da internacionalização de empresas multinacionais.  

A aprendizagem organizacional, ainda mais dentro do fluxo de conhecimento em 

gestão, originado em uma multinacional, não deve ficar presa em dicotomias estanques. Como 

pôde ser visto aqui, a aprendizagem possui diversos atributos, como, por exemplo: os 

técnicos, ou seja, das práticas de que dispõe ou adquire, mas também os sociais, da interação 

inerente a este processo; os que envolvem a resolução de problemas, mas também podem ser 

facilitados por redes ou comunidades; os que operam nas pessoas, mas também residem nas 

culturas das organizações, expressas pelas práticas; os que adaptam, mas também 

desenvolvem, criam, transformam; os que fundamentam-se na experiência, mas também 

partem de modelos conceituais; os que não prescindem do gerente dentro do modelo 

corporativo em voga, porém o inclui em um mesmo enfoque pluralista e integrado. 

Note-se ainda a fragilidade de um processo de aprendizagem calcado em um modelo 

de circuito simples, por rotinas e procedimentos, e não por valores: as alterações de sistemas 

sem entendimento das mudanças mais profundas que devem ocorrer como requisitos levam a 

formalismos e mudanças, quando existem, de pouco poder transformador. Outra fragilidade, 

danosa em um processo de intercâmbio de conhecimento, é novamente confiar na própria 

força de sua cultura singular, pois esta pode levar às armadilhas de competência e 

aprendizagem supersticiosa, sem refletir sobre as experiências e diferentes contextos 

envolvidos.  

Buscou-se, portanto, construir um quadro de referência para, a partir de então, deixar 

em aberto a questão principal do problema de partida, que é a aprendizagem organizacional 

derivada do fluxo de conhecimento em gestão entre as várias unidades, matriz e subsidiárias, 

que configuram o arranjo complexo que é uma multinacional. Para tanto, foi explicitado que 

esta aprendizagem está ligada a um processo de interação, envolvendo as capacidades de cada 

organização e o meio cultural que o permeia.  

Assim, foram descritos e resenhados conceitualmente os componentes principais 

inerentes à pergunta de partida, para agora, de forma integrada, realizar uma análise 

conceitual do escopo propriamente dito, permitindo-se ao final, discutir sobre bases de 

construção para um modelo de análise. 
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2.6 Internacionalização e gestão das multinacionais 

  

 Após debater, até aqui, a aprendizagem obtida pela interação organizacional em um 

meio cultural de forte diversidade, analisa-se agora, mais especificamente, o caso das 

multinacionais. Esta seção, portanto, começa abordando alguns pontos sobre 

internacionalização das empresas, concentrando seu foco, em seguida, na internacionalização 

por aquisições e sua gestão, como também na caracterização de modelos de estudo das 

multinacionais e o poder político por elas exercido. 

 

2.6.1 A internacionalização das empresas 

 

A internacionalização pode ser entendida, mais objetivamente, como “movimentos das 

empresas além das fronteiras de seu país de origem” (CYRINO; PENIDO, 2006, p. 224). 

Existem diversas razões, de ordem macroeconômica, tecnológica ou cultural, para 

internacionalizar-se: manutenção, fortalecimento e ampliação da entrada nos mercados-alvo, 

ganho de experiência gerencial e operacional, atualização tecnológica, proximidade do 

cliente, superação de barreiras protecionistas, antecipação às ações da concorrência, 

proximidade de recursos financeiros ou de suprimento de matérias-primas, perfil da liderança 

e cultura organizacional, redução de risco em portfólios, alavancagem de bases comparativas, 

entre outros (CYRINO; PENIDO, 2006; GOULART; BRASIL; ARRUDA, 1996). 

Para Yip (2006), a decisão de internacionalização deve ser tomada com cuidado. Se há 

benefícios concentrados nas reduções de custo, melhoria de qualidade em produtos e 

programas, maior preferência do cliente e aumento na alavancagem competitiva, há também 

desvantagens, sejam gerais (custos de coordenação, motivação e moral prejudicados pelo 

excesso de centralização etc.) ou específicas (comprometimento de recursos para penetrar em 

mercados, insatisfação dos clientes com a padronização, dificuldades de adaptação dos 

clientes locais ao marketing uniforme, entre outros). Assim, para Yip, as estratégias globais 

devem ser aplicadas conforme o contexto.  

A internacionalização como estratégia tem sido objeto de estudos e de modelos 

teóricos (ROCHA; ALMEIDA, 2006; PROENÇA; OLIVEIRA JR., 2006). As teorias a 

respeito podem ser classificadas como: as teorias econômicas, focadas nas barreiras 

competitivas, como a teoria dos custos de transação e o paradigma eclético da produção 

internacional; as teorias estratégicas, que relacionam o processo de internacionalização à 

estratégia adotada pelas empresas; e as teorias comportamentais, como a teoria de networks, 
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focada nas vantagens adquiridas pelas relações de longo prazo formadas entre os agentes 

econômicos, e o modelo da escola de Uppsala. Sem se deter sobre todos eles, pois foge aos 

propósitos diretos da pesquisa, concentrar-se-ão os comentários sobre o paradigma eclético, 

dentro das teorias econômicas, e o modelo de Uppsala, entre as teorias comportamentais.  

Para o paradigma eclético ou OLI (DUNNING, 2001; SILVA, J., 2005), a 

internacionalização ocorre a partir: da obtenção de vantagens de “propriedade”, ligadas a 

controle de recursos como pessoal qualificado, ou tecnologia; de “localização” em 

determinado país, de forma que no exterior a vantagem possa ser mais bem aproveitada, seja 

ela ligada a custos, mercado ou integração econômica; e de “internalização”, por meio dos 

canais da empresa específicos, como subsidiárias, e não por instrumentos do mercado. 

O modelo Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; MACHADO-DA-SILVA; 

SEIFERT JÚNIOR, 2004) mostrou que as firmas suecas de manufatura desenvolviam suas 

operações internacionais paulatinamente, ao invés de fazer grandes investimentos, se 

estendendo inicialmente para países psiquicamente próximos ao de seu país de origem. O 

modelo é focado na aquisição gradual, integração e uso do conhecimento sobre mercados e 

operações estrangeiras, e no crescimento incremental de compromissos com tais mercados. É 

concentrada especial atenção no crescente envolvimento com o país estrangeiro em questão.  

Portanto, o modelo de Uppsala preconiza que as empresas se internacionalizariam 

preferencialmente para países considerados psiquicamente próximos do seu país de origem e 

o processo de internacionalização seguiria passos incrementais de comprometimento de 

recursos em cada novo país (JOHANSON; VAHLNE, 1977; MACHADO-DA-SILVA; 

SEIFERT JÚNIOR, 2004). O modelo de Uppsala está intrinsecamente ligado à aprendizagem 

organizacional e uma de suas fontes conceituais está em Cyert e March (CYERT; MARCH, 

1963; HEMAIS; HILLAL, 2001). 

As formas de internacionalização podem ser feitas para dentro (importações, obtenção 

de licenças de fabricação, compra de tecnologia ou contratos de franquia de empresas 

estrangeiras) ou para fora, por exportações, concessão de licenças ou franquias e investimento 

direto no exterior – IDE (ROCHA, 2003). Dentro da modalidade do investimento direto no 

exterior, encontram-se, como níveis de formulação estratégica, os start-ups (criação de 

empresas) e as diversas associações possíveis, como aquisições, fusões, reestruturações e 

internacionalizações (BARKEMA; VERMEULEN, 1998; HITT; IRELAND. HOSKISSON, 

2003).  

Um aspecto importante a ser considerado no processo de associação estratégica é o seu 

impacto nas culturas organizacionais existentes, com seus respectivos pressupostos, crenças e 
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modos diferentes de interpretar a realidade (BARNEY, 2002; BARROS et al., 2003). Para 

Barkema e Vermeulen (1998), este impacto seria maior nas associações, particularmente nas 

aquisições, do que nos start-ups. Associações organizacionais são também fontes poderosas 

de aprendizagem (SALK; SIMONIN, 2006). Dada sua importância no contexto da pesquisa, 

as aquisições internacionais (tratadas geralmente em conjunto com as fusões) serão 

desdobradas a seguir no que diz respeito a gestão resultante de tal tipo de associação, 

enfatizando também a dimensão cultural.  

 

2.6.2 As aquisições internacionais e sua gestão 

 

A gestão pós-aquisição é um fator crítico de sucesso, tanto quanto à performance 

como quanto à criação de valor. Devem ser observados: o grau e o tipo de mudança 

introduzida na companhia, melhorias com a inserção de novas ou modificadas práticas de 

gestão; a integração e forma de controle (interdependência estratégica, autonomia 

organizacional); e os processos de mudança pós-aquisição em que as novas práticas e a 

plataforma de integração são introduzidas (BUONO; BOWDITCH, 1989; CHILD; 

FAULKNER; PITKETHLY, 2001;SØDERBERG; VAARA, 2003a). 

Child, Faulkner e Pitkethly (2001) observaram, a partir de uma pesquisa em empresas 

americanas, japonesas, francesas e alemãs, situadas na Inglaterra, algumas suposições comuns 

referentes a gestão pós-aquisição, tais como: 

• importância da confiança na pós-aquisição realizada; 

• práticas favoráveis no contexto de uma gestão pós-aquisição: imagem de mercado, 

desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvimento de RH, políticas de RH; 

• o controle operacional e o estratégico estão bastante ligados; 

• fatores contextuais como a nacionalidade da adquirente, o tamanho da companhia 

adquirida ou da companhia adquirente, a data de aquisição, a lucratividade da subsidiária 

adquirida, não impactam o desempenho da pós-aquisição diretamente; 

• TI, P&D e Gestão de Operações, além da estrutura organizacional, não têm relação 

direta com a performance; 

• matrizes desempenham papel relevante na melhoria da performance de suas 

aquisições, portanto, suas competências devem ser reconhecidas e um fluxo de comunicação 

claro é requerido; 
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• uma ótima abordagem para a performance de pós-aquisições requer também uma 

mistura da melhor prática internacional com outras que reflitam as tradições nacionais da 

adquirida, portanto, as subsidiárias também contam. 

Para Birkinshaw e Bresman (2000), o sucesso da aquisição depende da identificação e 

concretização de sinergias operacionais (integração de tarefa) e da criação de atitudes 

positivas para a integração entre empregados da adquirente e adquirida (integração humana). 

Marks e Mirvis (1998), por sua vez, chamam a atenção para o estresse que acompanha as 

fusões e aquisições, de caráter pessoal, organizacional ou cultural. Cinco áreas merecem 

atenção especial: estratégia, organização, pessoas, cultura e gestão da transição.  

Schimidt (2002) reforça a importância de uma gestão estratégica de pessoas para uma 

fusão e aquisição bem-sucedida, em todas as suas etapas, desde o início do negócio, 

participando das fases de análise, integração e implementação. As avaliações de caráter 

organizacional e cultural e respectivas estratégias de alinhamento podem até ser reconhecidas 

como questões importantes, mas na prática, o papel de RH fica restrito, quando acionado, aos 

aspectos operacionais e remuneratórios. Igualmente, estratégias de comunicação e de retenção 

de talentos nem sempre são devidamente consideradas (BARROS, 2003; SCHIMIDT, 2002). 

Angwin e Vaara (2005) relacionam as questões de recursos humanos (conseqüências 

sociais e psicológicas, questões de ansiedade, estresse e resistência, entre outros) como uma 

perspectiva de análise dos processos de fusão e aquisição, ao lado das perspectivas estratégica 

e cultural (SØDERBERG; VAARA, 2003b). A perspectiva estratégica se preocupa como a 

administração pode criar valor por meio de benefícios potenciais sinérgicos ou transferência 

de conhecimento. Já a perspectiva cultural enfoca as diferenças em culturas, identidades e 

linguagens, ocorridas no contexto das fusões e aquisições. Esta última perspectiva tem sido 

muito considerada, recentemente, pelas dificuldades e complexidades da integração 

organizacional, com a operação em vários Estados nacionais.   

Portanto, as práticas, a distância cultural e o relacionamento impelem a performance 

de uma pós-aquisição (CHILD; FAULKNER; PITKETHLY, 2001). As empresas carregam 

sua herança administrativa (BARTLETT; GHOSHAL, 1992), e preconceitos e dissonâncias 

vêm à tona. Parker (1998) acompanha esta percepção e agrega o fato de que o inter-

relacionamento empresarial pode influenciar nos aspectos culturais tanto os da empresa 

adquirente quanto os da adquirida. Mesmo práticas globais podem exibir variações, oriundas 

de culturas locais ou de uma multiplicidade de outras culturas, além das da própria matriz. 

Nem o Estado, nem a empresa global são fontes únicas de comportamentos e valores 
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culturalmente aceitos (BARROS; CANÇADO, 2005; BARTLETT; GHOSHAL, 1992; 

WEBER; SHENKAR; ODED, 1996). Assim, o efeito da diversidade cultural torna-se um 

fator corrente de análise, transplantando para as organizações estudos existentes sobre a 

aculturação no âmbito das ciências sociais. 

Berry (2006), com base em duas dimensões, a de manutenção da identidade e a da 

interação com outras culturas foi um dos estudiosos sobre as questões de aculturação nas 

esferas das ciências sociais. Sendo assim, a assimilação se dá quando o grupo não quer manter 

sua identidade e procura a interação com as outras culturas; a separação ocorre quando o 

grupo quer manter sua identidade e evita a interação com as outras culturas; já a integração 

acontece quando se busca a interação com manutenção da identidade própria; e por último a 

marginalização ocorre quando ambas as dimensões estão ausentes ou com baixa intensidade. 

Nahavandi e Malekzadeh (1988), usando o modelo geral de Berry, propõem um 

modelo de aculturação em fusões e aquisições: 

• integração: a adquirida integra-se estruturalmente, mantendo sua identidade e cultura; 

• assimilação: a adquirida cessa sua singularidade, incorporando práticas da adquirente; 

• separação: a adquirida mantém práticas, cultura e estrutura independentes; 

• desculturação (ou marginalização): a adquirida não adota a cultura da adquirente, nem 

a sua própria, ela deixa de existir como entidade. 

Haspelagh e Jemison (1991) fizeram seu modelo a partir de duas dimensões, 

vinculadas às necessidades de interdependência estratégica e de autonomia organizacional. 

Quando as duas necessidades são elevadas, tem-se uma integração simbiótica; quando apenas 

a necessidade de autonomia organizacional é mais elevada, tem-se a preservação; quando se 

tem uma necessidade de interdependência estratégica maior, há a absorção. Em suas 

pesquisas, não houve casos em que ambas as necessidades fossem baixas, os autores deram a 

este caso o nome de holding (guardar), pois não seria uma aquisição com fins estratégicos. 

 Outros modelos foram elaborados exaustivamente, com muitas semelhanças entre si e 

com os descritos anteriormente. Senn (1992) definiu três tipos de aculturação: autonomia ou 

semi-autonomia; absorção ou assimilação; criação de uma nova família, com a junção das 

culturas. Shimidt (2002) propôs: integração limitada; companhia dominante (absorção); 

melhor de ambos; transformação em uma nova companhia. Marks e Mirvis (1998) relacionam 

o grau de mudança na companhia adquirente com o da adquirida com base no modelo 

ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 

Grau de Mudança pós-combinação visualizada na fase de pré-combinação 

Fonte: Adaptado de Marks e Mirvis (1998, p. 72). 

  

Marks e Mirvis (1998, p. 200) propõem ainda um conjunto de níveis de aculturação, 

assim discriminado: assimilação, mescla-integrada e pluralismo. Algo bem semelhante à 

tipologia de Barros (2003), conforme se vê a seguir: 

a) assimilação cultural: existe uma cultura dominante, com um grau de mudança bem 

maior para a empresa adquirida, com adoção de práticas; 

b) mescla cultural: existe convivência de culturas, sem dominância, com grau de 

mudança moderados e comparáveis entre organizações, preservando-se as 

potencialidades e podendo surgir uma terceira cultura; 

c) pluralidade cultural: caracterizada pela convivência de diferentes culturas, com baixo 

grau de mudança nas empresas adquirente e adquirida. 

Ghoshal e Barros (2004) e Edwards et al. (2005) destacaram também o movimento 

reverso, quando a empresa adquirida influencia a compradora, sugerido no caso AmBev – 

Interbrew (A INVASÃO..., 2005). 

Em se tratando da dimensão cultural, chega-se também à questão da identidade. As 

fusões e aquisições internacionais envolvem um processo metafórico de construção de 
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identidade social, um futuro comum, a partir das imagens organizacionais e identidades 

organizacionais e nacionais das organizações participantes do processo de fusão ou aquisição 

(VAARA; TIENARI; SÄNTTI, 2003). Têm, portanto, as fusões um potencial de mobilização 

de identidades, pois a experiência decorrente de mudança força os indivíduos a engajarem-se 

numa nova forma de trabalhar, com práticas culturais específicas (GIROUX; DUMAS, 1997).  

As identidades nacionais podem servir de pano de fundo a uma resistência 

organizacional simbólica, em especial para os casos de aquisições feitas por empresas de 

outros países, valorizando-se aquelas em relação a estas, como mostram Ailon-Souday e 

Kunda (2003) ao retratar o cotidiano de uma empresa israelense adquirida por uma americana.  

Vinculando os modelos descritos à dinâmica da identidade organizacional de Hatch e 

Schultz (1997, 2002), já descrita anteriormente, é evidente que comportamentos culturais 

mais assimiladores de organizações vinculam-se à “hiperadaptação”, acercando-se estas das 

contribuições culturais de outras organizações; e que comportamentos organizacionais mais 

disseminadores de sua cultura estão mais próximos do conceito de “narcisismo”, 

predominando os valores e identidade da organização em questão sobre as outras. Note-se que 

isto vale nos dois sentidos, pois uma organização adquirida pode ser “narcisista” e impor sua 

cultura, ou “hiperadaptativa” e ser a adquirente, ainda que isto não seja o padrão.  

 Irrmann (2005), com relação às aquisições internacionais e seus efeitos, propõe 

substituir uma abordagem centrada nas diferenças culturais em um sentido mais estrito, seja 

no nível organizacional ou nacional, seja centrado nas comunicações e negociações 

interculturais e percepções delas derivadas, dando ênfase ao diálogo e evitando uma 

dissonância comunicativa e cultural. A dissonância comunicativa não deve ser vista apenas do 

ponto de vista das gerências de alto nível, mas também por divergências quanto à estratégia 

mais apropriada de negócio, ou pela interpretação dos processos de tomada de decisão e 

também, pela construção de estilos gerenciais. 

Portanto, o trabalho pós-aquisição deve considerar soluções estratégicas e gerenciais. 

Não há uma “receita de bolo”, embora o fortalecimento da comunicação e do relacionamento 

mais participativo entre matriz e subsidiárias venham a ser boas práticas. A herança 

administrativa, mais uma vez, tem sido vista como uma potencial barreira, em especial 

quando do risco de uma visão auto-suficiente da matriz: incentivar a re-identificação deve ser 

algo almejado. É um trabalho complexo, para o qual as empresas procuram a diferenciação e 

interdependência para lidar com tal situação, orientando, assim, sua gestão. Torna-se, pois, 

importante discutir o papel das multinacionais e da sua inter-relação com suas subsidiárias, 

sejam elas criadas ou adquiridas, o que é objeto da próxima seção. 
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2.6.3 As multinacionais 

 

Chandler Jr. e Mazlish (2005) reforçam a complexidade e interdisciplinaridade das 

multinacionais, concentradas crescentemente mediante fusões e aquisições, situando-as numa 

perspectiva histórica e social. Consideram-nas como “leviatãs”, para ilustrar o seu impacto no 

mundo contemporâneo, em seus múltiplos aspectos: política, meio ambiente, futuro do 

trabalho, segurança internacional e identidade pessoal.  

A multinacional como foco de estudo tem sido tratada por diversas perspectivas 

teóricas: a teoria de custos de transação, de agência, de ecologia populacional, institucional, 

contingência, ou vinculadas a elementos como, por exemplo, relações de poder ou 

aprendizagem organizacional (DOZ; PRAHALAD, 2005).  

Uma das primeiras tipologias ainda conhecidas a serem desenvolvidas com respeito às 

multinacionais é a de Perlmutter (1969), com seu conceito de empresas etnocêntricas, 

policêntricas e geocêntricas: 

• a empresa etnocêntrica é complexa na matriz, de onde saem os procedimentos 

gerenciais e o fluxo de comunicação é centralizado: a nacionalidade da empresa é 

tipicamente a nacionalidade da matriz; 

• na empresa policêntrica há considerável independência e a autoridade da matriz é 

relativamente baixa, em que procedimentos e controles têm significativa força local: a 

nacionalidade da empresa está mais associada ao país onde a unidade em questão atua; 

• por fim, a empresa geocêntrica caracteriza-se por uma crescente complexidade e 

independência e uma abordagem colaborativa entre matriz e subsidiárias, em que 

fluxos de comunicação, sistemas de controle e procedimentos apresentam 

características globais e locais, conforme a circunstância de sua aplicação: a empresa é 

vista como internacional, porém ela identifica-se com os interesses nacionais das 

subsidiárias.  

Posteriormente, foi incluída a denominação de empresa regiocêntrica 

(CHAKRAVARTHY; PERLMUTTER, 1985), procurando a conciliação entre os interesses 

da matriz e o das subsidiárias em um nível regional. 

O modelo de Perlmutter inspirou outras abordagens. Adler (2002) definiu quatro fases 

de desenvolvimento de empresas em internacionalização: uma fase doméstica, sob uma 

perspectiva essencialmente etnocêntrica, em que a interculturalidade desempenha um papel 

irrelevante; uma fase multidoméstica, em que há uma mudança para uma orientação de 
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mercado, a sensibilidade a diferenças culturais torna-se crítica e melhores soluções de gestão 

variam conforme o contexto de cada país envolvido; uma fase multinacional, quando os 

produtos tornam-se cada vez mais commodities e as estratégias de preço impõem-se sobre as 

diferenças culturais; por fim, uma fase global, em que qualidade e custo são condições sine 

qua non e a cultura passa a ser um fator crítico de competitividade. 

Outro modelo muito conhecido na literatura é o de Bartlett e Ghoshal (1992), que 

propõem, no estudo de internacionalização de empresas, três modelos organizacionais: 

a) multinacional: operações no exterior como uma federação descentralizada de 

empresas, ativos e responsabilidades, com controle financeiro pela matriz; 

b) internacional: federação coordenada pela matriz de recursos, bens, responsabilidades e 

decisões ainda descentralizadas, controle administrativo por sistemas administrativos 

formais de planejamento e controle e operações no exterior como apêndices da 

corporação central e sua operação doméstica;  

c) global: centralização da maioria dos ativos estratégicos, recursos, responsabilidades e 

decisões, com rígido controle central sobre decisões, recursos e informações, 

operações no exterior como canais de escoamento para um mercado global unificado;  

d) transnacional: dispersa, interdependente e especializada; contribuições diferenciadas 

das unidades nacionais a operações mundiais integradas; conhecimento desenvolvido 

em conjunto e compartilhado em todo o mundo; processos flexíveis de coordenação e 

unificação da organização, com treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

Hedlund (1986) também salienta o papel de rede interorganizacional das 

multinacionais, como salientado por Ghoshal e Bartlett (1990) e propõe o conceito de 

heterarquias, opostas aos modelos hierárquicos tradicionais. Estas heterarquias teriam vários 

centros, com subsidiárias estratégicas, integração por controle normativo, coalizões freqüentes 

e viam a firma como um cérebro e não um cérebro em uma firma.  

As multinacionais, portanto, são concebidas com base em conhecimento interligado, 

com conotação metanacional (REZENDE; VERSIANI, 2005; SANTOS, J., 2006). A 

eficiência de uma multinacional como instituição integradora de conhecimento é direcionada 

por mudanças no contexto da subsidiária e por suas capacidades de conhecimento do processo 

(AMBOS; AMBOS; SCHLEGELMILCH, 2006). Algumas tipologias foram formuladas para 

poder dimensionar mais acuradamente o papel da relação entre matriz e subsidiárias.  

As subsidiárias dentro da multinacional possuem papéis bem definidos, como 

propalados na literatura (BIRKINSHAW; MORRISON, 1995; OLIVEIRA JR.; BORINI, 
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2006). Tais papéis encontram-se em um continuum que vai do operacional, local e específico 

ao estratégico, funcional e integrado. Os relacionamentos inter-subsidiárias, para Rezende e 

Versiani (2005), produzem conhecimentos integradores e outras subsidiárias podem também 

ser como nós na complexa rede multinacional. Entretanto, a natureza deste relacionamento é, 

como de se esperar, complexa, com grande probabilidade de conflitos (RONEN, 1986). 

A tipologia de Prahalad e Doz (1987), por exemplo, relaciona as pressões pela 

integração global e as pressões pela responsabilidade local. Multinacionais que otimizam 

ações que atendam a estas pressões têm natureza multifocal. Com base em Prahalad e Doz 

(1987), Nohria e Ghoshal (1997) propõem outra tipologia relacionando as forças para 

integração global e as forças para prontidão (responsiveness) local, com quatro tipos: 

ambiente internacional, com ambas as dimensões fracas; ambiente global, quando as forças 

globais são fortes; ambiente multinacional, quando as forças locais são fortes; ambiente 

transnacional, quando ambas as dimensões são fortes.  

Numa visão contingencial, Nohria e Goshal descrevem a multinacional como uma 

rede diferenciada, com fortes níveis de integração e diferenciação entre subsidiárias, que 

podem ser classificadas como hierárquicas, federativas, clãs ou integradas, a partir da relação 

destas com a matriz e segundo critérios como a centralização de autoridade, a formalização de 

regras e sistemas e formas de integração normativa de membros organizacionais. Enquanto na 

companhia hierárquica a centralização é bem mais predominante do que a formalização e 

socialização, na federativa a formalização predomina. A socialização é alta nas companhias 

clãs e integradas, mas enquanto no primeiro tipo a centralização tem moderada influência, na 

integrada a influência moderada é na fomalização. 

No modelo de Bartlett e Ghoshal (1992), o papel das subsidiárias é enquadrado em 

duas dimensões: a importância estratégica do ambiente local e o nível de recursos e aptidões 

locais. Uma subsidiária líder estratégica apresenta alto nível de recursos e aptidões locais em 

um contexto local estrategicamente importante, sendo parceiras estratégicas da matriz. Já uma 

contribuidora apresenta alto nível de recursos e aptidões locais, porém o ambiente local não é 

estrategicamente importante. Uma subsidiária implementadora diferencia-se da contribuidora 

pelo baixo nível de recursos e aptidões locais, concentrando-se em operações em sua área 

geográfica, com pouca contribuição estratégica à firma como um todo. Já a subsidiária Buraco 

Negro, embora atuando em uma área estratégica, não possui um bom nível de recursos e 

aptidões locais, faltando-lhe competência para assumir uma liderança estratégica. 

Birkinshaw e Morrison (1995) definem três tipos de papéis de subsidiária: 
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a) implementador local: adapta produtos globais às necessidades do mercado local; 

b) contribuidor especializado: expertise em algumas competências, atividades 

coordenadas com as demais subsidiárias, ligado a uma cadeia de valor; 

c) mandato mundial: lidera estrategicamente uma área de atividade, integrada dentro da 

corporação, mas cuja iniciativa vem da subsidiária, com maior autonomia estratégica. 

Holm e Pedersen (2000) relacionaram os diferentes papéis das atividades ou áreas das 

subsidiárias em função de suas competências e do grau de sua utilização pela multinacional. 

Uma unidade de competência de alcance local é aquela com competências de pouco uso pela 

companhia e cujo nível não é distintivo, apenas o suficiente para as suas necessidades de 

mercado locais. Uma unidade de excelência, por seu turno, é aquela em que a competência é 

distintiva, mas com uso pouco amplo, ou seja, tem sua finalidade reconhecida mas específica, 

sem transferência. Já o centro de excelência é a unidade organizacional com competências 

distintivas, reconhecidas pela corporação como um todo e aproveitada em toda a organização 

e suas unidades. O centro é não excelente quando, apesar das ligações e papéis mantidos com 

a matriz em certas atividades ou competências, não alcança a excelência nelas, ou ainda é um 

centro de excelência que perdeu sua capacidade com o tempo. 

Gupta e Govindarajan (1991) estudaram as variações dos contextos estratégicos da 

subsidiária a partir de uma matriz de duas dimensões, a saber: fluxo interno de conhecimento 

do resto da corporação para a subsidiária e o fluxo externo de conhecimento da subsidiária 

para o resto da corporação. Em uma companhia integrada, os dois fluxos são intensos. 

Quando só o fluxo externo é alto a firma é inovadora, global, do contrário, é implementadora. 

Em estudo posterior, ambos (GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000), relacionaram o fluxo de 

conhecimento de uma subsidiária à disposição de compartilhar conhecimento, à qualidade dos 

canais de transmissão e ao seu valor do conhecimento estocado, para fluxos externos, e à 

capacidade de absorção de conhecimento da subsidiária, para fluxos internos. 

Como pode ser visto nestes modelos e noutros (BIRKINSHAW; HOOD, 1998; 

BIRKINSHAW; HOOD; JONSSON, 1998), há bastante semelhanças entre eles, 

especialmente na relação entre posicionamento estratégico e potencial da subsidiária para a 

disseminação de conhecimento. 

Bartlett e Ghoshal (1998) abordam também o papel da matriz, para o qual atribuem 

duas posturas: o Modelo das Nações Unidas e o da Síndrome da Matriz. No primeiro, as 

subsidiárias são tratadas de forma padronizada, enquanto, no segundo, a matriz é trabalhada 

para manter seu controle e legitimidade da estratégia global. Outro conceito presente na 
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relação entre matriz e subsidiárias é o de sinergia (CAMPBELL; GOULD, 1999, 2001; 

MARKS; MIRVIS, 1998), que pode assumir várias formas: compartilhamento de know-how, 

coordenação de estratégias, compartilhamento de recursos tangíveis, integração vertical, 

conjugação do poder de negociação, criação de empreendimentos conjuntos.  

Campbell e Goold (1999, 2001) afirmam que os executivos corporativos apresentam 

forte viés em favor da sinergia, levando-os a tentativas mal orientadas de forçar as unidades 

de negócios a cooperar entre si, para benefícios não tão nítidos. Tal viés, que faz com que a 

sinergia pareça mais atraente e atingível do que na realidade é, assume quatro formas: 

a) da sinergia, que induz a superestimar os benefícios e a subestimar os custos; 

b) da matriz, a crença em que a sinergia será captada apenas quando as unidades de 

negócios forrem persuadidas a cooperar; 

c) das habilidades, o pressuposto de que qualquer know-how necessário à consecução da 

sinergia estará disponível na organização: os membros da equipe gerencial, às vezes, 

carecem de conhecimentos operacionais, relacionamentos pessoais ou aptidões de 

facilitação necessárias ao desenvolvimento de um clima de cooperação significativo, 

ou não têm a paciência ou força de caráter; 

d) das vantagens, que instiga os executivos a concentrar-se com tal intensidade nos 

benefícios potenciais da sinergia que eles negligenciam os possíveis efeitos negativos.  

Se o peso das multinacionais no panorama econômico e administrativo é evidente, 

também o é no político, assunto a ser visto na próxima seção. Empresas internacionalizadas 

fazem parte de uma rede de poder político, que demanda atenção das empresas. Há ainda a 

herança política de seus países de origem e seu peso e sua relação com os Estados nacionais, o 

que está inserido em um processo político-econômico mais amplo. 

 

2.6.4 As multinacionais e seu poder político 

 

Gareth Morgan (1996) destaca o papel dominador das multinacionais, desde a 

Companhia das Índias Ocidentais, que se proliferaram a partir do século XIX. Muitas das 

multinacionais são mais poderosas que muitas nações, mas devem satisfação somente a si 

próprias.  

Surge assim o que Stopford e Strange (1991) chamam de uma nova relação entre 

Estados e o poder econômico representado pelas multinacionais, com mútua dependência. Os 

Estados competem pela riqueza e não mais pelo poder, em um conjunto triplo de interações 
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em negócios internacionais, a “diplomacia triangular”, entre Estados, entre empresas 

transnacionais e entre Estados e empresas transnacionais. A abordagem dada aqui não está, 

portanto, vinculada ao realismo, que não considera que exista um ator não estatal, mas a 

outras contribuições que levam em conta a contribuição de atores não estatais, como as 

multinacionais (BUZAN, 2002; HALLIDAY, 1999; HELD; MCGREW, 2001; PECEQUILO, 

2004; STOPFORD; STRANGE, 1991). 

Outros pensadores dão uma preponderância ao sistema global do capitalismo, como 

faz Sklair (1995, 2002), que tem como unidade de análise as práticas transnacionais (PTNs), 

que se distinguem em três níveis, a cada um correspondendo uma instituição principal:  

• no nível econômico, a corporação transnacional (CTN);  

• no nível político, a classe capitalista transnacional (CCT): proprietários e 

controladores de corporações transnacionais e afiliadas, políticos, burocratas e 

profissionais globalizantes, elites (MAZLISH; MORSS, 2005) do consumo, como a 

mídia; possui interesses globais e estilos de vida similares e cosmopolitas;  

• no nível ideológico-cultural, o consumismo, cujas práticas foram particularmente 

facilitadas pela revolução da tecnologia da informação, fazendo vir à tona os shopping 

centers globais (IANNI, 1995; FEATHERSTONE, 1997).  

Neste quadro conceitual, a ideologia-cultura do consumismo necessita de corporações 

transnacionais para produzir bens de consumo doméstico e de classes capitalistas 

transnacionais para a organização política do sistema. Sem consumismo a lógica da 

acumulação capitalista é dissolvida. Remetendo a idéias como a do homem unidimensional de 

Marcuse (1967), essa ideologia atribui o sentido da vida ao que se possui e ao que se 

consome, realçando-se um novo conceito de estilo de vida. Essa lógica já fora revigorada por 

Bell (1976), ao tratar da influência da cultura de massa na sociedade americana. 

Sklair (2001a) comenta ainda sobre a forma pela qual o capitalismo global avança, 

aproximando a maioria das esferas sociais, como escolas, universidades, hospitais etc., à 

linguagem dos negócios. São critérios de globalização: investimentos diretos no exterior, 

melhores práticas mundiais, cidadania corporativa (governança, práticas e responsabilidade 

social corporativa), visão corporativa global, numa perspectiva potencializadora de uma 

imagem positiva do capitalismo global (SKLAIR, 2001b). 

A empresa global resultante disto fica transformada, em comparação com a empresa 

burocrática tradicional, e permeada pelo capitalismo gerencial. Como discorre Sennett (2006), 

a cultura organizacional perde seu sentido original, a organização se incha e se contrai, 



 

 

101 

conforme as necessidades do capital globalizado. Valores como a lealdade institucional, a 

confiança informal, o conhecimento institucional e mesmo a cultura organizacional perdem 

seu sentido original: a experiência profissional, neste contexto, também é pouco ou nada 

considerada (SENNETT, 2006). 

Por sua vez, as melhores práticas de gestão são construídas pelos profissionais da 

globalização (da CCT). Várias formas de benchmarking são usadas e o termo “melhores 

práticas” é amplamente empregado, tornando-se norma para avaliação da efetividade de 

qualquer instituição: prêmios como o Deming e o Baldrige, que permitem a comparação de 

performance e uma linguagem comum de negócios. Enquanto seu papel técnico é o de criar e 

operar sistemas benchmarking, seu papel ideológico é o de vender estes sistemas como a 

melhor maneira de medir competitividade em todos os níveis, e, por conseqüência, o de 

vender competitividade como a chave do sucesso nos negócios e para as nações. As práticas 

de gestão, assim, são práticas globalizantes em um sistema global (SKLAIR, 2001a).  

Expressão ou não de classes, o poder monolítico das multinacionais (MORGAN, 

1996) e seus esforços de dominação política as tornam alvo de numerosas críticas. O pós-

colonialismo, ou a contramodernidade pós-colonial, como define Featherstone (1997), é uma 

das formas de reação a este tipo de assimetria pontificada pelas multinacionais.  

O pós-colonialismo, embora ainda restrito aos estudos críticos e pós-modernos 

(AILON, 2008; ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003; CALÁS; SMIRCICH, 1999; 

ÖZKAZANÇ-PAN, 2008), denuncia a epistemologia e práticas ocidentais como sistemas de 

exclusão de outras realidades e formas de conhecimento. Neste contexto, a transferência de 

conhecimento é uma forma de reproduzir as relações geopolíticas de poder (FRENKEL, 

2008). Essa perspectiva examina a transferência de práticas de gestão nas organizações, em 

especial as multinacionais, sob um ângulo político-histórico, comparando-a com a ação das 

metrópoles na época colonial. São destacadas as questões de hegemonia, subordinação, 

dominação e coerção, enfatizando seus efeitos nos países em desenvolvimento (CALDAS; 

ALCADIPANI, 2003; PRASAD, 2003).  

Tais organizações agem como veículos de expressão hegemônica no plano 

internacional, tanto no aspecto político, quanto no econômico e no cultural. As práticas de 

gestão, como desenvolvimento organizacional ou gerência da qualidade total, são forjadas de 

modo manipulável e com inspiração imperialista (COOKE, 2003) – assim como a indústria de 

treinamento cross-cultural (JACK; LORBIECKI, 2003) apresenta analogia com os costumes 

e atos de uma nação que domina ou coloniza outra. As práticas hegemônicas de gestão, 
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portanto, podem ser vistas em países de Terceiro Mundo como as desejadas para suas 

subsidiárias, a despeito de suas próprias especificidades locais (MIR; SHARPE, 2004). 

Assim, procurou-se contextualizar as multinacionais no plano da ação política, e entre 

suas ações encontram-se as práticas de gestão com as quais estas operacionalizam seus 

negócios e constroem sua reputação e poder de influência. Conta, evidentemente, com 

conflitos traduzidos pelas próprias contradições do sistema capitalista, do sistema político 

internacional e das características do contexto histórico-cultural dos países onde as 

multinacionais se situam e de onde as práticas de gestão nasceram, nem sempre coincidentes. 

Viu-se, portanto, que tratar da gestão das multinacionais envolve uma série de 

questões interdependentes, nos planos econômico, social e político, passando por aspectos 

ligados aos relacionamentos interunidades e às práticas, tecnologias e conhecimentos 

gerenciais que lhe são inerentes. Observa-se, portanto, que as sinergias a serem adquiridas 

refletem-se naturalmente na identificação e na diferenciação das práticas de gestão e 

conhecimentos organizacionais existentes na matriz e nas subsidiárias, e sujeitas aos 

condicionamentos da herança administrativa de cada unidade organizacional (BARTLETT; 

GHOSHAL, 1992) e às peculiaridades nacionais (HOFSTEDE, 1997).  

Esta transferência de conhecimentos e práticas induz nas unidades organizacionais 

envolvidas a diferentes níveis de aprendizagem, moduladas ainda pelas formas de interação, 

de acordo com as singularidades, atributos institucionais, acoplamentos estruturais possíveis e 

o capital social a ser desenvolvido. O foco na transferência de tecnologias e práticas 

gerenciais e aprendizagem decorrente, na seção a seguir, procura reforçar estas reflexões. 

 

2.7 Fluxo de conhecimento gerencial e aprendizagem nas multinacionais 

 

Práticas e tecnologias de gestão, inseridas em rotinas organizacionais, funcionam 

como um mecanismo eficaz de armazenar e manter conhecimento, bem como de transferência 

para outras unidades organizacionais ou mesmo organizações. Se um conhecimento adquirido 

por uma organização influencia outra, tem-se uma transferência (ARGOTE, 2000). 

Transferência e compartilhamento de conhecimento e melhores práticas podem ser vistas 

como uma fonte de vantagem competitiva sustentável (OLIVEIRA JR., 2007). 

Estudos sobre a transferência de práticas de gestão entre unidades organizacionais se 

fazem presentes também no âmbito internacional, no contexto das empresas multinacionais 

(BRESMAN; BIRKINSHAW; NOBEL, 1999), sendo um fator crítico em termos de sinergia, 

eficiência e vantagem competitiva (KOSTOVA, 1999). Relacionando a transferência de 
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práticas com a transferência de conhecimento (gerencial, no caso), seu conceito pode se 

associar tanto à questão do know-how, o conhecimento tácito, quanto do know-what, a 

informação (BRESMAN; BIRKINSHAW; NOBEL, 1999; KOGUT; ZANDER, 1993). 

Campbell (1992) destacou a relação, quanto ao papel corporativo, entre o 

desenvolvimento de recursos e habilidades (ser central ou ser local) e o processo de 

transferência (estimular o processo ou demandá-lo). Assim, um desenvolvimento corporativo 

centralizado e demandante de transferência gera uma espécie de sistema corporativo mundial; 

um desenvolvimento corporativo centralizado, porém estimulante na transferência, dá às 

unidades maior liberdade para assumir ou não as práticas corporativas; um desenvolvimento 

localizado e estimulante na transferência leva à formação de redes; e um desenvolvimento 

localizado e demandante na transferência leva à imposição da adoção de melhores práticas. 

Alguns fatores podem facilitar o processo de transferência entre unidades 

organizacionais, como os de relacionamento interorganizacional (a estruturação por redes, a 

proximidade geográfica ou a qualidade de relacionamento entre as unidades), a receptividade 

da organização recipiente do conhecimento, a compatibilidade do conhecimento transferido, a 

existência de canais favoráveis (intercâmbio de pessoal, ou boletins, por exemplo), ou a 

oportunidade da transferência (ARGOTE, 2000). Todavia, o processo de transferência de 

práticas pode ser conflituoso (BLAZEJEWSKI, 2006), envolvendo também barreiras – uma 

preocupação dominante no estudo de internacionalizações.  

Simard e Rice (2003) apresentam uma série dessas barreiras, agrupadas em três 

categorias. A primeira é o contexto organizacional, incluindo, entre outros fatores, o ambiente 

institucional e organizacional, identidade e cultura. A segunda está relacionada ao processo de 

difusão em si, seus ciclos, conhecimento a ser transferido etc. A terceira, por fim, inclui as 

barreiras relacionadas à gestão, como o grau de comprometimento gerencial e sistemas de 

treinamento e de recompensa apropriados.  

Taylor e Osland (2006) identificaram como barreiras, do lado do transmissor, os 

estereótipos, as diferenças de estilo e de habilidade lingüística, além da visão dos que não 

estão na matriz como elementos “marginais”. Do lado do receptor, identificou-se a falta de 

uma atitude cosmopolita e o pensamento do “satisfatório” (aprendem até quando se considera 

o bastante). Além disso, a maior ou menor sensitividade cultural por parte das unidades 

organizacionais em questão pode também vir a tornar-se uma barreira. 

Em outro estudo, Wathne, junto com von Krogh e Roos, identificou quatro fatores 

influenciadores da transferência de conhecimento, de forma semelhante: receptividade, canais 

de interação, confiança e experiência prévia (WATHNE; Von KROGH; ROOS, 1996). 
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Mohan (2006), ao estudar 160 práticas em quatro multinacionais britânicas, identificou 

variação significativa nestas, bem como coexistência de adoção de práticas globais e 

diversificação local, estas devidas, muitas vezes, à falta de uma gestão transnacional, à 

ineficácia das intervenções projetadas, à rejeição da subsidiária, às inadequações de cunho 

cultural e à força de contextos locais, acima dos corporativos de uma dada organização. 

A transferência de conhecimentos, práticas e tecnologias gerenciais fomentam a 

aprendizagem nas multinacionais, seja na matriz, seja nas subsidiárias. Sistemas de rotinas 

organizacionais são elaborados para aproveitar o conhecimento disperso, mas garantem 

espaço para a descentralização e o aprendizado local – a dificuldade de se ampliar este 

equilíbrio é alargada por barreiras culturais ou questões nacionalistas (MACHARZINA; 

OESTERLE, 2006). Os custos de ajustamento cultural são amenizados em função dos 

caminhos de aprendizado percorridos, e fortalecidos pela experiência anterior, no mesmo país, 

ou nos países de cultura semelhante (BARKEMA; BELL; PENNINGS, 1996).  

Para Kogut e Zander (1993, p. 625), firmas “são comunidades sociais especializadas 

na criação e transferência interna de conhecimento”. À multinacional bem-sucedida aplica-se 

este conceito. A transferência de conhecimento, por sua vez, pode ser definida também de 

algumas maneiras, como em Chini e Ambos (2006), envolvendo know-how: mais do que 

informação, envolve uma prescrição de como as atividades são executadas, como por 

exemplo, o envio de manuais e o deslocamento de especialistas. Os custos de transferência 

estão relacionados à acumulação de experiência e conhecimento. O conhecimento 

compartilhado, valores e premissas levam à padronização de procedimentos e sistemas de 

avaliação, codificação, facilitando a transferência de conhecimento.  

Tsoukas (1996) descreve as firmas como sistemas de conhecimento distribuído, 

descentrados. O estoque de conhecimento individual abrange: expectativas normativas 

relacionadas ao papel, sobre o qual as firmas detêm algum controle; disposições formadas 

pelas socializações passadas; e situações interativas modeladas, a partir do conhecimento 

local situado no tempo e no espaço – ambas de controle bastante limitado por parte das 

firmas. O gerenciamento, por parte dos indivíduos, das tensões entre expectativas normativas, 

disposições e contextos locais, levam ao conhecimento da firma.  

Macharzina e Oesterle (2006) observam uma maior demanda pelo aprendizado 

organizacional, em face de um contexto de maior complexidade. As perspectivas de 

aprendizagem voltadas às práticas sociais fortalecem uma visão de transferência de 

conhecimento de duplo sentido em uma organização multinacional, podendo as transferências 
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partirem tanto da matriz para as subsidárias, quanto das subsidiárias para a matriz, ou ainda 

entre as próprias subsidiárias. 

Nos estudos sobre a transferência de conhecimento, nota-se a contribuição da 

perspectiva institucional, seja pelos aspectos interculturais, econômicos, políticos, 

tecnológicos ou regulatórios (GUILLÉN; SUÁREZ, 2005; ROSENWEIGH; SINGH, 1991), 

integrando o contexto ambiental e os recursos disponíveis na organização (MACHADO-DA-

SILVA; SEIFERT JÚNIOR, 2004). Processos de isoformismo, por exemplo, podem 

funcionar tanto de forma intra-societal, quanto intersocietal/intra-firma e, acrescentam 

Rosenzweigh e Singh (1991), que as subsidiárias de multinacionais enfrentam pressões que 

opõem o isomofismo e o ambiente institucional local à sua consistência organizacional 

interna. Rosenweigh e Singh apontam também que a subsidiária enfrenta um ambiente que 

inclui outras subunidades dentro da multinacional e agem como condutos de mudanças dentro 

do ambiente da matriz e de características do país da subsidiária por toda a organização. 

Guler, Guillén e Macpherson (2002) concentraram-se, como outros autores 

(MATTEN; WALGENBACH, 2006), na prática de certificação em sistemas de qualidade 

pela ISO 9000, estudando sua implantação em 85 países entre 1993 e 1998, trabalhando 

também com o referencial neo-institucional, focando os efeitos coercitivos, normativos e 

miméticos. A globalização é vista como a força isomórfica mais poderosa e operadora dentro 

dos canais institucionais. Novamente é enfatizada a idéia de que as práticas de gestão são 

condicionadas por efeitos endógenos, ainda mais no contexto multinacional, no qual as 

aquisições e integrações desempenham um significativo papel. 

Caldas e Vasconcelos (2002), com base em uma pesquisa quantitativa em setenta 

implementações de ISO 9000 no Brasil, confirmaram a existência de implementações do tipo 

cerimonial, com maior apego a rituais e elementos simbólicos de técnicas gerenciais, e que 

estes tinham um efeito negativo no desempenho. O cerimonialismo só conduzia ao sucesso se 

acompanhado por uma obtenção de resultados, sejam na produtividade, na flexibilidade, no 

melhor relacionamento com os clientes, ou no crescimento, entre outros. 

Usando uma abordagem transdisciplinar, Kostova (1996, 1999) desenvolveu um 

modelo multinível de sucesso na transferência transnacional de práticas organizacionais 

estratégicas entre multinacionais (exemplo: gestão pela qualidade total, integração dos 

fornecedores etc.). O sucesso da institucionalização da prática na organização recipiente 

traduz-se pelo grau com que se segue as regras formais (implantação), dando significado à 

prática e infundindo valor, no sentido dado por Selznick (1972) (internalização). Kostova 

propõe que o processo de transferência é influenciado por três níveis de contexto:  
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• social, que é a distância do perfil institucional nacional entre a matriz e a organização 

recipiente, traduzida pelos aspectos regulatórios, cognitivos e normativos; 

• organizacional, com foco na maior ou menor receptividade da cultura organizacional 

da recipiente às práticas transferidas; 

• relacional, que reflete aspectos como comprometimento, identidade, confiança e 

dependência na relação entre organização adquirente e adquirida.    

A legitimação também é abordada no contexto multinacional. Kostova e Zaheer 

(1999) exploram em um estudo de caso os efeitos de três tipos de complexidades na 

legitimidade de uma multinacional, no seu todo e por unidade, descritos a seguir.  

A) Complexidade do ambiente:  

• aspectos regulatórios/cognitivos/normativos: aspectos regulatórios são menos 

difíceis de se alcançar a legitimidade; 

• número e variedade de países: quando o número e a variedade forem maiores, a 

legitimidade é mais fácil de ser estabelecida, porém mais difícil de ser mantida no 

seu todo ou nas partes; 

• distância institucional: quanto maior esta for de uma unidade organizacional em 

dado país, mais difícil será alcançar a legitimidade. 

B) Complexidade organizacional:  

• legitimidade externa x interna: os conflitos entre estas legitimidades são maiores 

em uma multinacional; 

• orientação geocêntrica, policêntrica ou etnocêntrica: a legitimação será mais 

difícil em organizações etnocêntricas. 

C) Complexidade do processo de legitimação, diversos fatores, tais como:  

• visibilidade e tamanho da multinacional: quanto maior, mais difícil a 

legitimização;  

• legitimidade das firmas locais: quanto menor for, mais fácil a legitimação das 

multinacionais; 

• legitimidade da multinacional como um todo e das suas unidades: uma influencia 

a legitimidade das outras. 

Geppert, Matten e Walgenbach (2006) entendem que a multinacional deve ser vista 

como um assunto-chave no entendimento de práticas sociais em firmas que se 

internacionalizam, envolvendo conflitos entre o contexto institucional global e os locais.  
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A aplicação do neo-institucionalismo no âmbito da transferência de práticas também 

pode levar a questionamentos. Em pesquisa levada a cabo por Jensen e Szulanski (2004), ao 

contrário do que se esperava, inclusive segundo os preceitos institucionalistas, a adaptação da 

prática ao ambiente local aumenta o stickness da transferência de conhecimento além- 

fronteiras, ao invés de diminuir. A distância institucional não diminui o impacto da adaptação. 

Uma explicação dos autores é a de que a adaptação deve ser postergada até a prática estar 

completamente transferida e implementada. 

Estes resultados estão no bojo de conclusões anteriores do próprio Szulanski (1996, 

1999, 2003), que fortalecem a tese universalista de que as barreiras à transferência de práticas 

são pouco dependentes de diversidade. Ele analisa as barreiras (stickness) internas à firma, a 

partir de pesquisa sobre 122 transferências de 38 práticas, entendidas como replicação de 

rotinas e sem gradualismos (como seria se o termo fosse difusão), em oito empresas 

transnacionais diferentes. Recenseou como etapas da transferência de melhores práticas entre 

firmas os seguintes processos: iniciação (antes da decisão da transferência), implementação, 

início de uso e integração (institucionalização). 

Os resultados, após tratamento estatístico, indicaram que as maiores barreiras à 

transferência de conhecimento, ao contrário do que indicava a sabedoria gerencial 

convencional, que priorizava fatores motivacionais, eram fatores relacionados, de fato, com o 

conhecimento: falta de capacidade absorvedora, ambigüidade causal (dúvida sobre o que 

causou o sucesso, ou o desconhecimento sobre as relações de causa e efeito) e um 

relacionamento difícil entre a empresa que transfere a prática e a que recebe a transferência. 

A dificuldade de transferência de conhecimento é ordenada por Szulanski em quatro 

categorias, de acordo com as características do conhecimento transferido, das fontes de 

conhecimento, dos receptores (dificuldades motivacionais, de confiabilidade e de capacitação) 

e as do contexto. 

Szulanski (2003) conclui ainda que uma organização de aprendizagem nestes moldes é 

caracterizada: por subsidiárias preparadas, motivadas e intimamente conectadas; e por 

conhecimento produtivo útil que é usado de forma ampla, em todos os níveis 

organizacionais.Tendo em vista estas conexões, reforça-se a idéia do quão a aprendizagem é 

impactada também pelo capital social, mormente em organizações complexas como as 

multinacionais.  

Kostova e Roth (2003) sugerem que é importante para as multinacionais construir 

capital social como um bem público e privado, desde que seja um elemento facilitador da 

coordenação de atividades além-fronteiras. Enquanto a simples interdependência geralmente 
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pode ser gerenciada por arranjos estruturais simples, como políticas, diretrizes e 

procedimentos, a complexa exige mais, no caso, o capital social. Diferenças culturais e 

institucionais nos vários ambientes nacionais em que as multinacionais operam resultam 

freqüentemente numa falta de normas e valores compartilhados pela organização. O capital 

social reduz o stickness das interações entre unidades. 

Realçam a figura do “quebra-barreiras”, ou boundary spanners, indivíduos que 

prestam um papel comunicador entre organizações, como fornecedores ou clientes, ou neste 

caso, entre matriz e subsidiárias, com contatos atuais ou anteriores e diretos com a matriz. 

Seus contatos viabilizam o ativo social (KATZ; KAHN, 1978; ZAHEER; McEVILY; 

PERRONE, 1998). O capital social privado gerado será reflexo da extensão e eficácia das 

interações. A motivação dos “quebra-fronteiras” é importante para influenciar a unidade 

quanto ao valor percebido para seu capital social. A relevância da informação social sobre as 

relações subunidade-matriz é função da capacidade de inflluência nas percepções da 

subunidade dos boundary spanners e da sua motivação. 

Kostova e Roth (2003) argumentam que os boundary spanners formam seu capital 

social privado e este capital social é transformado em público pela subunidade. Estes 

boundary spanners podem ser, por exemplo, expatriados que difundem as diversas práticas 

interorganizacionais (LYLES, 2001; SHARPE, 2001). A eficácia dos boundary spanners, 

entretanto, não é uma unanimidade: para Chini e Ambos (2006), por exemplo, a eficácia das 

equipes transnacionais é maior. 

Burt, Hogarth e Michaud (2000) compararam o capital social a dois grupos de gerentes 

seniores americanos e franceses, para saber se, por exemplo, o que é atribuído ao sistema 

gerencial francês – de ser mais regulado e “burocratizado” –, influenciaria negativamente a 

performance neste aspecto. Os resultados da pesquisa indicaram que os gerentes americanos e 

franceses de maior sucesso tendiam a ter redes ricas em buracos estruturais, mas o que os 

franceses viam de positivo nas pontes formadas era quando estas se faziam em programas de 

educação executiva, nas relações de trabalho; e na medida em que interferiam na hierarquia, 

sentiam-se desconfortáveis, supondo favoritismo e coisas similares. 

Vinculando o conceito de capital social à heterarquia (HEDLUND, 1986), rede 

diferenciada (GHOSHAL; NOHRIA, 1989) e ao conceito de multinacional (BARTLETT; 

GHOSHAL, 1992), os autores reforçam os benefícios que os atores sociais desenvolvem nas 

estruturas sociais. Capital social torna-se o valor potencial vindo de estados psicológicos, 

percepções e expectativas comportamentais que os atores sociais formam como um resultado, 

tanto das estruturas sociais, quanto da natureza dos relacionamentos nestas estruturas. 
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Nohria e Ghoshal usam também o conceito de capital social em sua formulação sobre 

as multinacionais, como rede diferenciada, de forma semelhante a Burt (1997). As ligações 

são de três tipos: locais entre as próprias subsidiárias; matriz-subsidiária; ligações entre 

subsidiárias. Para os autores, o capital social é uma “cola” dos nós, dessa rede diferenciada.  

Tem-se, ainda, o papel da identidade no processo de aprendizagem. Para Kogut e 

Zander, é a identidade que estrutura o conhecimento social de coordenação e aprendizagem – 

representantes da natureza da firma (KOGUT; ZANDER, 1996). O conhecimento da firma 

passa a ser mais valioso do que as transações do mercado, quando a identidade conduz a este 

conhecimento social. Regras e procedimentos são aprendidos, assim como a coordenação e 

comunicação são facilitadas, mediante a identificação. A identidade compartilhada pode, 

inclusive, orientar a incompatibilidade de práticas com o negócio. 

No que concerne ao sensemaking e sua aplicação à transferência ou de substituição de 

melhores práticas no âmbito internacional, Vaara, Tienari e Björkman (2003, p. 123), com 

suporte empírico numa fusão entre empresas da Suécia e da Finlândia, definiram quatro 

processos: de identificação, seleção (prós e contras), de implementação (barreiras a serem 

evitadas) e de avaliação (reconfiguração das práticas organizacinais).  

Durante o referido estudo, e apreensão dos respectivos significados, os autores 

destacaram a complexidade, a ambigüidade de mérito e as tensões e contextos políticos 

relacionados às transferências. É importante que as mudanças pós-aquisição, que venham a 

ocorrer na cultura e na identidade organizacionais, dêem suporte na transferência de 

conhecimento organizacional. 

Quanto à autopoiesis e a aprendizagem, Maula (2000) enfatiza o papel da firma como 

uma entidade autopoiética, com uma função sensorial, com abertura interativa junto ao 

ambiente e uma função de memória auto-referencial que assegura o funcionamento da 

empresa: a integração destas funções permite um melhor fluxo do conhecimento e a contínua 

aprendizagem. A autora examinou estes conceitos junto a empresas de forte atuação global, 

reforçando uma maior repercussão do conceito de autopoiesis em multinacionais. 

Fecha-se aqui a idéia de todo o capítulo teórico. A gestão das multinacionais é 

abordada enfatizando o paradoxo da ação de práticas, tecnologias e conhecimentos gerenciais, 

com pretensões universalistas, imersas essencialmente em um meio de diversidade social, 

cultural e política. As tecnologias e práticas gerenciais, portanto, são parte crítica do 

conhecimento organizacional a ser transmitido e intercambiado dentro do complexo inter-

relacionamento entre matriz e subsidiárias em multinacionais. Foram reunidas referências que 
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viessem a fortalecer a importância das questões institucionais, do capital social, das trocas 

auto-referenciadas e da singularidade organizacional neste processo.  

Foram mostrados também diversos fatores que contribuem ou servem de barreira a um 

fluxo estruturado de conhecimento, caracterizador da multinacional, como uma firma 

conceituada nos moldes de Kogut e Zander (1993): comunidades sociais com foco na criação 

e transferência interna de conhecimento. Entre eles, aspectos relacionados ao relacionamento, 

à receptividade, ao contexto multifacetado, à complexidade do conhecimento transferido, à 

aprendizagem feita no âmbito dos processos sociais, à experiência desenvolvida pelas firmas.  

Assim, evita-se cerimonialismos e resistências (stickness) e parte-se para o 

compartilhamento de experiências e de uma nova identidade organizacional resultante, 

fortalecendo-se as redes sociais e o capital social construído a partir destes. Reforça-se, ainda, 

a importância de conceber o fluxo como auto-referenciado, perspectiva que talvez não tenha 

ainda tido a atenção devida da literatura de gestão internacional, mas que será explorada neste 

estudo. 

A gestão das multinacionais por suas práticas envolve, portanto, diversas 

considerações e perspectivas relacionadas à aprendizagem, envolvendo: agentes gerenciais, as 

redes de interações, as identidades organizacionais e nacionais, e as estruturas 

institucionalizadas. O aprendizado resultante do modo como estas práticas, tecnologias e 

conhecimentos repercutem interativamente nas várias unidades constituintes das 

multinacionais, em contextos, capacidades e histórias singulares é a questão principal a ser 

levada para a problemática (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005) proposta na tese, e a ser 

desenvolvida na próxima seção. As premissas teóricas para tal são as de natureza 

interacionistas, ligadas ao institucionalismo social, à identidade e imagem organizacional, à 

autopoiesis e ao capital social (FINN, 2005; MINGERS, 2003).  

 

2.8 Síntese da problemática adotada: o aprendizado organizacional de multinacionais 

com o fluxo de conhecimento em gestão 

 

A pergunta de partida aqui aplicada é, numa primeira instância, um assunto de Gestão 

Internacional (GI), emergente nos últimos anos, junto com as transformações nas 

organizações e no trabalho. Neste aspecto, o papel das multinacionais como uma organização 

a ser estudada, com lugar ativo na transformação de economias e sociedades em seu contexto 

(WESTNEY, 1999) será o tema em questão.  
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 Para a Academy of Management (2008, p. 3), por exemplo, a Gestão Internacional é 

definida como: 

[…] theory, research, and practice of management with a cross-border or 
cross-cultural dimension. Major topics include: the cross-border 

management of operations, including multi-country, multi-unit, strategy 

formulation and implementation; evolving organizational forms and 

management practices in cross-border business; the cross-border 

differential impact of cultural, social, economic, technological, political, and 

other institutional forces on strategies, organizational forms, and 

management practices; the international competitiveness of firms, industries, 
and nations; and comparative management studies involving two or more 

countries. 

 
Já para a Anpad (2008, p. 1), a Gestão Internacional tem como escopo: 

 
[...] a internacionalização de empresas, escolha de mercados externos e 
modos de entrada; formação e gerenciamento de alianças estratégicas 
internacionais, fusões e aquisições transfronteiras, operações de empresas 
multinacionais e subsidiárias; impactos da globalização econômica nas 
organizações brasileiras, em particular do capital estrangeiro no país e nas 
empresas; governança no nível da empresa e seus impactos nas 
organizações; estudo da gerência brasileira em sua interface com o estilo de 
gestão de outros países. 

 

A GI se afirma por meio de práticas inerentemente cross-funcionais e 

multidimensionais, levando em consideração a contraposição de forças entre as firmas 

multinacionais e as particularidades das nações, tanto em termos econômicos e políticos, 

quanto em geográficos e institucionais (CONTRACTOR, 2000). 

Martinez e Toyne (2000) discutem a capacidade explicativa de uma teoria acerca do 

caráter universal ou assimilativo de práticas de gestão, avaliando até quanto a interação, tanto 

no plano organizacional, como no geográfico, pode produzir de conhecimento diferenciado. 

Outro estudo a ressaltar é o de Kostova e Roth (2003), focado na geração de teorias sobre 

multinacionais, categorizando-as segundo três propósitos principais: estudo específico do 

fenômeno das multinacionais, em que o mecanismo explanatório da teoria não muda; 

validação ou proposição de desenvolvimento e expansão de teorias já estabelecidas; e 

desenvolvimento de novas teorias. 

É com base na tentativa de formulação de uma proposição teórica quanto à ação de 

multinacionais que se chega a fase final de caracterização da problemática adotada. A 

primeira medida tomada foi estruturar a fundamentação teórica por um modelo de abordagem 

como mostrado na Figura 2, cujos componentes formam categorias de análise relacionadas à 

pergunta de partida.  
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Assim, o aprendizado obtido pela interação entre matriz e subsidiárias em 

multinacionais e suas respectivas capacidades e recursos, com o fluxo de conhecimento em 

gestão num ambiente intercultural, requer uma compreensão integrada dos elementos que 

compõem tal formulação, ou seja: a cultura, em seus aspectos conceituais (2.1); a dicotomia 

entre o local e o global (2.2); os conhecimentos que sustentam as capaciades e recursos 

organizacionais (2.3); as premissas teóricas que norteiam as abordagens escolhidas para 

enfocar as interações organizacionais (2.4); a natureza do aprendizado organizacional em si, 

considerada também a dimensão gerencial (2.5); e a multinacional no contexto da 

internacionalização (2.6), chegando a um encerramento com o estudo do conhecimento em 

gestão a ser transferido em organizações deste tipo. 

Sobre as premissas interacionistas, um requisito importante para a seleção das 

perspectivas estudadas foi o do relativo balanceamento entre as questões de agência e 

estrutura (BAKKEN; HERNES, 2003; FINE, 2005; MINGERS, 2003; GIDDENS, 2003; 

REED, 1997). Pozzebon (2004), especificamente, modifica o modelo anteriormente elaborado 

por Whittington (1988) para estudar a escolha estratégica, e adiciona diversas abordagens 

sociológicas integrativas de agência e estrutura, como a teoria da estruturação, o 

interacionismo/sensemaking e as perspectivas institucional e de rede/capital social.  

 Embora não tratada na abordagem de Pozzebon, a perspectiva autopoiética poderia ser 

enquadrada como abordagem integrativa. Mingers (1995) já estabelecia conexões entre a 

autopoiesis como a formulada por Maturana e as teorias de caráter integrativo-interacionista, 

salientando, entre outros autores, a teoria da estruturação de Giddens. Por sua vez, Giddens 

(2003, p. 441, destaque nosso) considera a dualidade da estrutura como “o meio e o resultado 

da conduta que ela recursivamente organiza; as propriedades estruturais de sistemas sociais 

não existem fora da ação, mas estão cronicamente envolvidas em sua produção e 

reprodução”.  

Tempel e Walgenbach (2007) utilizam também a teoria de estruturação de Giddens 

(2003) como ponte integrativa de agência e estrutura, relacionada à coexistência entre: 

aspectos convergentes da estandardização das práticas de gestão e da globalização; e os 

aspectos divergentes das formas diferentes de organização e as práticas gerenciais nos países 

onde as empresas globais atuam, ou seja, em um campo bipolar de forças. Embora o estudo de 

Tempel e Walgenbach tenha se fixado no institucionalismo, a abordagem de Pozzebon (2004) 

pode ser utilizada na expansão da análise para a perpectiva interacionista adotada. Geppert e 

Mayer (2006) defendem também no estudo das multinacionais uma abordagem mais 
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integrativa, reconhecendo tanto o papel dos atores quanto o das estruturas e instituições 

sociais. 

À raiz pragmatista, já estudada, são amarradas, de forma direta ou indireta, as quatro 

abordagens interacionistas abordadas anteriormente: a institucional (BERGER; 

LUCKMANN, 2004); a do capital social (TRACY; TRACY, 2000); a da singularidade 

organizacional (MEAD, 2004); e a da autopoeisis (FLEENER, 2000; MINGERS, 1995). A 

relação entre agência e estrutura é sugerida também, de alguma forma, entre os pragmatistas, 

como em Peirce (2006), na relação virtuosa e evolutiva entre o hábito e a estrutura, e também 

em Fine (2005).  

Voltando, então, às perspectivas escolhidas, o institucionalismo, por exemplo, tem 

contribuído para o efeito da internacionalização na aprendizagem, no tocante ao entendimento 

do papel do isomorfismo, da institucionalização das práticas e da legitimização. Três questões 

relacionadas à gestão internacional podem ser destacadas: o dilema da padronização ou 

diferenciação de estruturas organizacionais em subsidiárias, a aprendizagem intercultural e a 

relação entre multinacionais e os Estados-Nação (WESTNEY, 2005). O institucionalismo 

proporciona também um ambiente propício para o exame de como os sistemas da matriz são 

tratados, adaptados e sustentados em uma subsidiária de um país diferente da matriz (MIR; 

SHARPE, 2004). 

Já no caso do capital social, este dinamiza as relações interorganizacionais e os fluxos 

de conhecimento entre matriz e subsidiária, seja por indivíduos-chave, ou por grupos de 

influência, sem contar com a forte relação entre redes e conhecimento (Van WIJK; VAN 

DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006), materializada pelo capital social. Nahapiet e Ghoshal 

(1998) defendem que as organizações podem desenvolver fortemente os níveis de capital 

social, facilitando a criação de novo capital intelectual e a uma maior vantagem competitiva. 

Uma continuidade aplicada desse estudo foi desenvolvida por Tsai e Ghoshal (1998). 

Starkey e Brown (2000) relacionam aprendizagem e identidade. A aprendizagem que 

promove mudança de identidade ressintetiza e reintegra os aspectos estruturais, processuais e 

de conteúdo do self de modo a defender-se da ansiedade e satisfazer a necessidade de auto-

estima. A aprendizagem organizacional funciona aqui em forma de auto-reflexividade crítica 

e com diálogos focados na identidade e que promovem atitudes de sabedoria. 

Corley e Gioia (2006) ratificam a idéia de que identidade e aprendizagem 

organizacional estão fortemente entrelaçadas. Com base no conceito de fluidez da identidade, 

ou seja, na sua mutabilidade, defendem a idéia de que a organização deve reaprender sua 

identidade. A mudança na identidade é um processo de construção de significados 
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(compartilhados) que, por sua vez, é um aspecto fundamental na aprendizagem 

organizacional: uma aprendizagem semântica, na visão dos autores, não muito diferenciada, 

por exemplo, do conceito de circuito duplo de Argyris e Schon (1996). 

As teorias de identidade e imagem ajudam a entender melhor o desempenho dos 

processos de integração, considerando tanto as particularidades organizacionais quanto as 

globais e locais. Como destacam Child e Rodrigues (2006), a identidade social 

(organizacional, nacional, ocupacional) apresenta forte relação com a aprendizagem 

organizacional e o compartilhamento de conhecimentos: estes ficam facilitados quanto maior 

a sinergia organizacional e a identificação resultante, ainda mais em contextos complexos 

como a transferência de conhecimento em multinacionais. Além disso, as barreiras à 

transferência de conhecimentos e a aprendizagem aumentam quando a percepção de ameaça à 

identidade de grupos é explicitada, como alertado por Argote (2000) quando da competição 

intergrupal.  

Já quanto à aplicação da perspectiva autopoiética no desenvolvimento do 

conhecimento em multinacionais, duas propriedades merecem, para Von Krogh, Roos e Yip 

(1996), atenção específica: os jogos de linguagem e os processos de auto-similaridade.  

Por jogos de linguagem entende-se o processo de criação e manutenção da linguagem 

organizacional (normas, regras, valores, comunicações, práticas). No âmbito da 

internacionalização e de aquisições decorrentes da mesma, os jogos de linguagem sofrem 

dramática turbulência. A linguagem “é a moeda do desenvolvimento do conhecimento” (Von 

KROGH; ROOS, 1996b, p. 220) e, dentro da perspectiva autopoiética, gerenciar as 

“conversações” é fundamental, especialmente no âmbito da transferência de conhecimento. 

 Quanto à auto-similaridade, Von Krogh e Roos (1995) dão um exemplo aplicado à 

gestão internacional. No processo inicial de internacionalização de uma empresa, é 

característica a existência de uma divisão internacional separada do negócio doméstico, com 

forte tendência a distinções nos processos de gestão, como planejamento, orçamento, análise 

de desempenho e compensação. Já quando a companhia torna-se global, há uma crescente 

integração geográfica de atividades e estratégias e as subsidiárias assumem diferentes papéis 

de acordo com sua função na cadeia de valor. No estágio intermediário, há uma crescente 

duplicação de atividades pelos países e autonomia local, tanto na firma como um todo, quanto 

nas unidades.   

A internacionalização de empresas por aquisições e suas práticas decorrentes, 

portanto, podem ser vistas sob diversos ângulos, mas formam, sem sombra de dúvida, um 

fenômeno complexo. As pressões pelo sucesso das práticas como instrumento de integração 
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organizacional são um fato, porém, pela dificuldade de abarcamento desta complexidade, as 

práticas não cumprem integralmente os objetivos propostos. Os relacionamentos 

organizacionais pertinentes a esta internacionalização implicam uma variação considerável na 

forma como o fluxo de conhecimento em gestão se processa, em função dos significados 

percebidos pelas organizações interagentes, matriz e subsidiárias, além dos modismos.  

Neste contexto, o estudo do fluxo de conhecimento em gestão, relacionado à 

possibilidade de interferência das culturas nacionais e organizacionais envolvidas (BARROS, 

2003; BARROS; CANÇADO, 2005; MOTTA, P. R., 1997, 2006), tem sido considerado em 

um continuum entre duas forças, uma de caráter universalista, e outra de caráter particularista. 

De um lado, uns desprezavam fatores culturais nesse processo, acreditando na 

validade universal das tecnologias e formando uma perspectiva convergente, como faz Levitt 

(1998) ou Everett, Stenning e Longton (1982), que defenderam que seus estudos suportam a 

existência de uma cultura internacional compartilhada no contexto gerencial. Outros, por sua 

vez, defendem a não possibilidade de implantação de tecnologias gerenciais em contextos 

sociais diferentes daqueles onde foram criados, constituindo-se em uma perspectiva 

divergente. Formas de gestão e características culturais podem estar também intrinsecamente 

ligadas (CROZIER, 1981; D’IRIBARNE, 1989). 

A tensão entre heterogeneidade e padronização na gestão, refletindo a oposição 

divergência-convergência, tem sido um foco de estudos tanto ligados à aprendizagem e ao 

conhecimento organizacional, como também à própria gestão internacional (ANG; 

MASSINGHAM, 2007; ARGOTE, 2000; SØDERBERG; VAARA, 2003b; WATHNE; VON 

KROGH; ROOS, 1996). Modelos são formulados, como o de Prahalad e Doz (1987), 

relacionando a integração global e a diversidade local também quanto aos sistemas de gestão 

desenvolvidos. Se por um lado a padronização é importante, a diversificação é desejável 

especialmente na criação ou na adaptação do conhecimento recebido, favorecendo, assim, o 

fluxo de conhecimento em que se insere a própria interculturalidade. 

Kerr e colaboradores (1969) introduziram o debate entre forças de uniformidade e 

diversidade, servindo de base para a proposição de Webber (1969a, 1969b) sobre forças 

convergentes (preferido por Webber) e divergentes nas filosofias e práticas gerenciais, em um 

ambiente intercultural. Se fatores como tecnologia, capacitação e filosofia capitalista têm 

caráter convergente, fatores culturais e demográficos manifestam o lado divergente. Foi usado 

o termo “capitalista”, em vez de pragmático, para não confundir com o pragmatismo 

filosófico, e por ilustrar a associação que Webber fez com a lógica capitalista acima da 

“ideologia política”. 
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Os conceitos disseminados por Webber foram aproveitados por Ronen (1986) na 

fundamentação do seu trabalho com clusters (RONEN; SHENKAR, 1985; RONEN, 1986). 

Ralston et al. (1993, 1997), por sua vez, introduziram o conceito de crossvergence, um modo 

de hibridização cultural destas duas influências, conceito testado na Rússia e nos EUA. 

De Wit e Meyer (1998) também realçam o debate entre globalização e localização, 

entre a convergência e a divergência, ou entre a crescente homogeneização e a permanência 

da diversificação e da manifestação desta particularidade. A convergência e a tendência à 

integração e similaridade despertam, dialeticamente, a afirmação e permanência da 

diversidade e da divergência no plano internacional, dos negócios, das companhias. 

Examinando algo mais no conceito de divergência, é evidente que este pressupõe as 

multinacionais como construções sociais e culturais (MORGAN, Glenn, 2001b; 

KRISTENSEN; ZEITLIN, 2001). Whitley (2001) considera as multinacionais como agentes 

da integração global, propondo, conforme a Figura 6, que as implicações organizacionais da 

integração gerencial intercultural sejam contrastadas em duas dimensões: a variedade de 

diferentes tipos de ambiente de negócios e a extensão de integração organizacional de rotinas. 
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Figura 6 

Implicações organizacionais da integração gerencial 

Fonte: Adaptado de Whitley (2001, p. 36). 

Child, Faulkner e Pitkethly (2001) integram em uma terceira alternativa as 

perspectivas anteriores, diferenciando o baixo e o alto contexto: no baixo contexto há 

rationale universal e convergência de práticas de gestão, enquanto no alto contexto há maior 
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atenção às diferenças culturais e organizacionais. As pós-aquisições operam, ora como 

veículos de padronização, ora como reprodutores de diferenças nacionais. Ou, ainda, como 

coloca Barros (2001), a tecnologia é transferível conquanto seja adaptada às condições 

culturais locais, reforçando a diferenciação nos valores e a convergência na estrutura.  

A abordagem suposta nesta tese a princípio caminha por esta terceira via, porém a 

coloca de forma um pouco diversa. Esta alternância de conduta ante a implantação de 

tecnologias gerenciais no ambiente multinacional opera em função de como se comporta o 

campo de forças convergentes e divergentes em cada contexto. Assim, o estudo contraporá a 

força convergente que representa a cultura global e as práticas estandardizadas de gestão às 

forças divergentes relacionadas à singularidade (cultura, identidade, imagem), seja no nível 

nacional ou no organizacional. É neste foco que se concentra esta problemática e que 

subsidiará o modelo de análise respectivo (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005). 

Em suporte a esta formulação, além da composição definida por Tempel e 

Walgenbach (2007) entre as forças de padronização e diversidade, outros estudos, como o de 

Mueller (1994), reforçam a ação dos efeitos organizacional e societal, de um lado, e global, de 

outro. Sharpe (2001) também observa a confluência destes tipos de efeitos. Hickson e Pugh 

(1995) entendem que, com globalização, a convergência se torna mais forte, em especial com 

as práticas de gestão. Não quer dizer, no entanto, que o efeito divergente desapareça.   

Seguindo essas idéias, Geppert, Matten e Williams (2003) propõem a interação entre 

os efeitos globalizantes e nacionais (não considera os organizacionais) sobre os sistemas de 

gestão aplicados em subsidiárias de multinacionais, e que o sucesso destes é resultante 

também das características institucionais existentes no país anfitrião. Neste contexto, Ailon-

Souday e Kunda (2003) colocam forças econômicas e tecnológicas em oposição às sociais e 

culturais, lembrando a oposição anunciada no neo-institucionalismo entre os ambientes 

técnico e institucional (SCOTT; MEYER, 1991; GREENWOOD; HINNINGS, 1996). 

Todas estas considerações levam a formular a problemática da pesquisa a partir da 

seguinte suposição central: 

 
O aprendizado gerencial proveniente da interação entre matriz e subsidiárias/coligadas de uma 

corporação multinacional está sujeito a dois tipos de forças, a convergente e a divergente: na 

primeira, o aprendizado tem motivação técnica, relacionada às práticas organizacionais 

estandardizadas e globais; na segunda, o aprendizado provém de uma prática social e está 

sujeito às singularidades e contextos organizacionais e culturais.  

 



 

 

118 

Complementando a suposição, a interação entre matriz e demais unidades gera fluxos 

de conhecimento, com uma variável intensidade de intercâmbios, a depender das 

características de cada organização multinacional. Este fluxo de conhecimento é condicionado 

pelas capacidades organizacionais e singularidades de cada unidade envolvida, bem como o 

meio cultural e institucional onde atuam. As forças convergentes e divergentes, por sua vez, 

aplicam-se tanto no plano organizacional quanto no dos países de atuação. Algumas questões 

complementares podem ainda ser traçadas: 

• que condições geram um aprendizado mais convergente ou divergente?  

• a prática administrativa padronizada, global e institucionalmente aplicada é mais 

incisiva sobre as divergências e tem propriedades isomórficas?  

• a singularidade organizacional e local é fator gerador de divergência não redutível? 

A suposição será aqui verificada tendo, como objetos de análise, as organizações 

multinacionais brasileiras, por condições não só de acessibilidade, como também de interesse 

acadêmico, dentro do contexto em que este estudo é operado. Este assunto será o foco da 

próxima seção.  

 

2.9 A problemática adotada no ambiente brasileiro 

 

Obviamente, não são poucos os estudos feitos sobre internacionalização no Brasil. 

Tem-se estudado mais os investimentos de multinacionais de origem estrangeira no país do 

que os movimentos das multinacionais brasileiras no mundo. Grandes companhias brasileiras 

expandiram na última década suas atuações mundialmente, comprando ativos em territórios 

de outros países, indo no sentido oposto à conduta habitual de se voltar predominantemente ao 

mercado interno. Neste contexto, estas empresas experimentam uma situação relativamente 

original de transferir e receber práticas de gestão, tanto práticas pasteurizadas, quanto aquelas 

que são mais típicas de sua cultura. Surgem novas interações organizacionais e uma 

experiência gerencial neste campo começa a ganhar corpo.   

Desta forma, diversos fatores contextuais intervêm para moldar a transferência de 

práticas de gestão interorganizacional, também nas multinacionais brasileiras, assim como no 

aprendizado decorrente de tal experiência. Portanto, torna-se recomendável uma compreensão 

prévia e geral do contexto cultural brasileiro, assim como da experiência das empresas 

brasileiras com a internacionalização, tema detalhado a seguir. 
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2.9.1 Cultura e identidades no Brasil 

 

 Como serão analisados casos de empresas situadas no Brasil, torna-se interessante 

desenvolver algo a respeito do contexto cultural histórico por que passou este país. Portanto, o 

objetivo desta seção é abordar esse contexto, do ponto de vista de alguns dos principais 

intérpretes da cultura nacional. Por sinal, muitos trabalhos têm sido feitos nos últimos dois 

séculos sobre os aspectos da cultura e da identidade brasileira, em um desvendar contínuo do 

que representam os valores brasileiros e, no caso em estudo, suas repercussões no fenômeno 

das multinacionais brasileiras. 

 Dentro de uma ótica interativa e mutante, como hoje se costuma tratar melhor estes 

temas, parece natural que uma conclusão mais fechada não seja possível, nem desejável, sem 

contar com a dupla face da moeda dos intérpretes brasileiros, alguns dos quais aqui 

abordados: o esforço e a contribuição da interpretação de um lado, o contexto de vida e os 

preconceitos associados, de outro. 

 De forma geral, estas interpretações foram criticadas em sua base por Corbisier 

(1960), posto que influenciadas por uma fotografia estática do conjunto cultural do homem 

brasileiro, além de uma leitura colonizada por definição, vendo-se uma cultura “inautêntica” 

por referenciais marcadamente estrangeiros. Uma cultura brasileira deveria ser lida por uma 

filosofia brasileira, algo que ecoa também em Ramos (1965), quanto à Sociologia.  

O Quadro 2 faz um apanhado de um conjunto destas interpretações, num verdadeiro 

mosaico ideológico. Além disto, serão mais especificamente vistos Darcy Ribeiro, Sérgio 

B.Holanda, Raymundo Faoro, Roberto DaMatta, José Murilo de Carvalho e Guerreiro Ramos. 

Ribeiro (2006) também reforça a característica miscigenadora que formou o que ele 

chamou de etnia brasileira. Trata-se de uma característica diferenciadora, pois o Brasil não 

tem uma população de cultura majoritariamente transplantada, como EUA, Canadá, Austrália, 

e mesmo Uruguai e Argentina, nem testemunha, como México e países andinos. Porém, 

subjacente a tal uniformidade cultural, persiste uma desigualdade social aguda, com poucas 

chances para classes mais desfavorecidas reverterem tal situação, até pela repressão que 

costuma acompanhar possíveis intenções deste tipo. Uma cultura com ramificações, como a 

caipira (São Paulo e adjacências, dos mamelucos), a sertaneja (Nordeste, cerrado), a cabocla 

(Amazônia), a gaúcha (Sul, tanto a de origem açoriana, quanto a européia não-ibérica) e a 

crioula (Nordeste, a partir do engenho de cana-de-açúcar). Ribeiro partilha com Freyre (1975) 

uma interpretação mais positiva do povo brasileiro, embora com uma crítica social mais 

aguda, e com pretensão bolivariana de uma grande nação latino-americana. 
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AUTOR TÓPICOS 
Varnhagen • Em busca de uma identidade portuguesa. 

Capistrano de Abreu • Contra o português e as elites, anti-varnhageniano. 

Oliveira Viana • Conservador, acusado de racista e elitista, perpetua a herança 
portuguesa, determinista. 

Manoel Bomfim • Visão antieuropéia e positiva quanto ao povo brasileiro, embora 
com menor viés para a etnia negra. 

Paulo Prado 
• Critica a influência cultural da colonização. Enfocava, numa 

visão pessimista e elitista, a luxúria, a cobiça, a tristeza, o 
romantismo e a imitação como entraves à nacionalidade. 

Gilberto Freyre 

• Cultura nordestino-brasileira e multirracial. 
• Dá-se uma visão diferente e otimista às ancestralidades lusitana 

e negra, mais afirmativa quanto à formação da nacionalidade 
brasileira e valorizando da miscigenação. 

Pedro Calmon • Visão otimista, romântica e ingênua “Brasilidade Feliz”. 
Afonso Arinos • Pensamento das elites brasileiras, de caráter autoritário. 

Nelson W. Sodré 
• Não havia burguesia, mas uma espécie de feudalismo. 
• Imperialismo associado ao conservadorismo. 

Caio Prado Jr. 
• Imperialismo moldando o Brasil como empresa capitalista. 
• Modernização conservadora; visão mais economicista. 

Florestan Fernandes • Critica as duas visões anteriores: da aliança com a oligarquia 
consolida-se a burguesia, inserida numa economia dependente. 

F. Henrique Cardoso • Teoria da dependência, como base para o desenvolvimento. 

Contardo Calligaris 
• Trata da rejeição do brasileiro por seu país, seja explorando a 

terra sem desejá-la de fato (metáfora do colonizador), seja não 
encontrando referência de cidadania (metáfora do colono). 

Quadro 2 

Intérpretes do Brasil e Idéias Centrais 

Fonte: Calligaris (2000); Freyre (1975); Prado (1999); Prado Jr. (1953); Reis (2005,2006). 

 

Holanda (1963) contrapõe o trabalhador ao aventureiro. O trabalhador busca a estima, 

a segurança e o esforço, aceitando a compensação a longo prazo e vai com paciência traçando 

o caminho em busca de uma estabilidade. Já o aventureiro busca novas experiências, 

acomoda-se no provisório, buscando atingir seus objetivos o mais rápido possível e prefere 

descobrir a consolidar. Para Holanda, o Brasil foi colonizado pelo tipo “aventureiro”. O 

português vinha para a colônia em busca de riqueza sem muito trabalho. O estabelecimento de 

latifúndios nessa época ocorre em função das exigências do mercado europeu. É uma 

colonização voltada para a exploração comercial que, “mesmo em seus melhores momentos, 

teve um caráter mais acentuado de feitorização do que de colonização” (HOLANDA, 1963, p. 

102). Não critica a miscigenação em si, mas a herança portuguesa.  
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O homem cordial, com sua hospitalidade e generosidade, é o perfil psicossocial do 

brasileiro (HOLANDA, 1963), e sua contribuição para a civilização, influenciada pela 

assimilação da impessoalidade e da racionalidade do mundo moderno. São expressões desta 

cordialidade, “o desejo de estabelecer intimidade” nas relações da esfera pública; a aversão ao 

ritualismo, inclusive no ambiente das celebrações religiosas; a subversão dos tratamentos 

hierárquico-formais pelo uso de expressões afetuosas (diminutivos “inho”); e a rejeição a 

convívios que não estejam permeados por amizade. 

O bacharelismo e os atributos pessoais determinam a ocupação de posições sociais –

profissões ou competências não são em si mesmo relevantes, mas a personalidade e as 

relações informais sim. Holanda constata ainda a falta de burocracia do tipo impessoal, 

weberiana, na separação entre o público e o privado, raciocínio que, por sua vez, ordena 

também o pensamento de Faoro (1979). Faoro analisa a formação do patronato brasileiro, a 

partir do patrimonialismo estatal português e busca as raízes de uma sociedade na qual o 

poder público é exercido como se fosse privado, com impactos no modus operandi da 

burocracia brasileira. 

DaMatta (1990) propõe três modos básicos para se ritualizar o mundo brasileiro: o 

Carnaval, a parada militar e a procissão. O dia da Pátria salienta aspectos hierárquicos da 

ordem social. Já o Carnaval focaliza os aspectos ambíguos da ordem nacional: há dissolução 

dos papéis e das posições sociais, num processo de inversão. Na procissão, e em outras festas 

religiosas, há a neutralização: não é um reforço/separação ou inversão, mas um afastamento, 

num tom de extremo respeito, com pouca visibilidade percebida de relações sociais.  

DaMatta contrapõe ainda a casa à rua. Na casa, tudo no seu devido lugar: harmonia e 

calma, local de calor e afeto – é o lugar onde se descansa. Na rua: os imprevistos, acidentes e 

paixões do mundo – há a novidade, a ação, e é o lugar onde se trabalha. Figura ainda a 

contradição entre o indivíduo (igual a todos, impessoal) e a pessoa (vinculada à totalidade 

social, com tratamento diferenciado), havendo uma ambigüidade no Brasil, daí a 

personalização como uma característica na sociedade brasileira. 

Carvalho (2003) reforça o papel da elite política dos tempos do Império como forma 

mantenedora da identidade política brasileira nesses tempos. Essa elite recebia um 

treinamento homogêneo, inclusive em termos ideológicos. A socialização da elite se dava pela 

educação (em Coimbra), ocupação funcional e carreira política. A unidade da elite foi também 

complementada com a restrição ocupacional, no caso, a magistratura, reforçando a 

homogeneização e transmissão de valores comuns e reduzindo, desta maneira, os conflitos 

intra-elite. 
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Carvalho não reconhecia a burocracia brasileira imperial como estamental, conforme o 

conceito de Faoro (1979), porém não a considerava também como do tipo weberiana, de 

caráter instrumental. Nossa burocracia de então atendia a necessidades econômicas e sociais 

adequadas ao seu contexto histórico, com uma racionalidade singular. Nos países com 

revolução burguesa retardada, como na Prússia, houve uma burocracia estatal bastante 

desenvolvida, cujas características (meritocracia, regras sobre recrutamento e treinamento, 

estudo da ciência do governo por departamentos administrativos) formaram o pano de fundo 

para os estudos de Weber. Já em Portugal, um país com revolução burguesa abortada, o 

predomínio da burocracia se faz mais acentuadamente, confundindo-se com a elite política.  

É explícita a referência do argumento de Carvalho a Guerreiro Ramos (1966), 

incluindo sua preocupação em unir as dimensões histórica e simbólica em seu processo de 

análise. Um dos principais fios condutores é a questão do formalismo e a ambigüidade a ele 

relacionada, que por sua vez foi derivada de Riggs (1964). O formalismo leva a uma 

representação, ou, como marcam Berger e Luckmann (2004), a uma socialização imperfeita.  

Riggs (1964), a partir de seus estudos sobre modelos de administração pública e seus 

contextos em países como Estados Unidos, Filipinas e Tailândia, definiu alguns fatores 

importantes de diferenciação, entre eles: a heterogeneidade de práticas, a superposição 

(comportamento administrativo influenciado por fatores culturais, políticos ou sociais do 

contexto local), e o formalismo, que corresponde (RIGGS, 1964, p. 122): 

 
[...] ao grau de discrepância entre o prescritivo e o descritivo, entre o poder 
formal e o poder efetivo, entre a impressão que nos é dada pela Constituição, 
leis e regulamentos, organogramas e estatísticas, e os fatos e práticas reais do 
governo e sociedade. Quanto maior a discrepância entre o formal e o efetivo, 
mais formalístico é o sistema.  
 

O formalismo, para Riggs (1964), seria particularmente encontrado em sociedades por 

ele cunhada de prismáticas. Estas sociedades estariam no meio de um continuum de tipos 

ideais de sociedade: em uma extremidade, as sociedades concentradas, em que as funções 

necessárias para a sobrevivência destas seriam desempenhadas por apenas uma estrutura; na 

outra, as sociedades refratadas, ou difratadas, como veio mais tarde corrigir Riggs (RAMOS, 

1966), em que para cada função há para o seu desempenho uma estrutura especializada.  

As sociedades prismáticas, para Riggs, seriam aquelas em que coexistiriam estruturas 

e práticas primárias e a importação de outras estruturas e práticas de sociedades mais 

próximas das difratadas: neste caso, o formalismo seria mais comum, já que as práticas e 

estruturas importadas não corresponderiam totalmente à realidade destas sociedades 
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prismáticas. Se a “prismatização” for oriunda de pressões externas, como sói acontecer, o 

formalismo é ainda mais acentuado. 

Ramos conceitualiza formalismo como “a discrepância entre a conduta concreta e a 

norma prescrita que supõe regulá-la” (RAMOS, p. 333), o que é típico das sociedades 

prismáticas, pela dependência dos países desenvolvidos. O formalismo nas sociedades 

prismáticas constitui-se de estratégia de mudança social em função da dualidade de sua 

“formação histórica e do modo particular como se articula com o resto do mundo“ (RAMOS, 

1966, p. 365), sendo um “ingrediente normal de toda condição elitista” (RAMOS, 1966, p. 

338). A elite educada fora pensava um Brasil diferente do que na verdade ele o era, mesmo 

que ela estivesse inserida em tal realidade. Esta contradição foi bastante explorado por 

Carvalho (2003) nos seus estudos sobre o Conselho de Estado dos tempos do Império. 

Quanto à “dialética da ambigüidade”, Ramos (1966, p. 369), assim a descrevia: 

A ambigüidade consiste em que, de um lado, a estrutura social resiste, com 
espirit de corps, a incorporar em seu seio elementos que possam desnatura-la 
e, ao mesmo tempo, diligencia vencer essa resistência, pois, é compelida a 
pactuar com aqueles que aceitam acomodar-se; de outro lado, os cidadãos 
que projetam ascender na escala social forçosamente se afirmam pelo 
combate à rigidez da ordem constituída para, num momento subseqüente, 
ajustar-se a tal ordem, desde que ela, de algum modo, supere a sua inércia, 
ou sua tendência ao imobilismo. A função latente do formalismo é 
transformar os pólos de uma polaridade, nos termos de uma ambigüidade.  

 
Finalizando este panorama acerca das interpretações sobre a cultura e a identidade 

brasileiras, teóricos brasileiros vinculados mais diretamente aos estudos organizacionais 

também têm proposto, ou consolidado, a partir do pensamento de outros estudiosos, 

características culturais brasileiras que venham especialmente impactar nossa forma de atuar 

nas organizações. Esses conceitos estão dispostos no Quadro 3.  

AUTOR IDÉIAS CENTRAIS 

Caldas (1997) 
Arquétipo do estrangeiro refletindo-se na gestão como algo 
importado. 

F. C. Motta, Alcadipani e 
Bresler (2001) 

Valorização excessiva do estrangeirismo na pretensa busca pela 
modernidade. 

F. C. Motta e Alcadipani 
(1999) 

Jeitinho brasileiro herdado do formalismo, característica cultural 
brasileira, socialmente construída. 

Costa Vieira e Barbosa 
(1981) 

Jeitinho brasileiro como um recurso de poder, legitimizando a 
desigualdade e caracterizando a pessoalidade. Iguala-se no 
discurso e discrimina-se na prática. 

 

Quadro 3 

Intérpretes do Brasil e algumas Idéias Centrais 

(aplicados à organização e à gestão) 
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 Eis que, então, as organizações brasileiras, refletindo seus matizes culturais, se 

internacionalizam e entram em contato com outras culturas. Assim, o processo de 

internacionalização das empresas no Brasil será o assunto a ser visto na próxima seção. 

 

2.9.2. A empresa brasileira se internacionaliza 

 

A partir de uma análise das maiores corporações por receita fora dos EUA, publicada 

anualmente pela revista Fortune desde 1950, Sklair e Robbins (2002) ressaltam que, ao 

contrário do comumente apreendido na literatura, existem grandes corporações do Terceiro 

Mundo há décadas, em um contexto de crescente globalização (STOPFORD; STRANGE, 

1991). Estas corporações, ainda, não seriam distintas das multinacionais dos países 

desenvolvidos, como concluiu Beausang (2003), em estudo feito no Brasil e no Chile: para 

esta autora não haveria suporte, assim, para uma teoria separada. Esta “universalidade” pode 

incluir também a qualidade metanacional (SANTOS, J., 2006), manifesta quando a imagem 

da multinacional não está mais marcadamente ligada ao país de origem.  

Cuervo-Cazurra, com base em uma amostra de 20 empresas do grupo de 

multinacionais latino-americanas privadas, teve as seguintes conclusões: 

• empresas que começaram apenas com subsidiárias em marketing objetivaram tirar 

vantagens locais de seu país de origem, pelos recursos naturais ou imagem do país; 

• empresas que se multinacionalizaram com subsidiárias produtivas procuraram, no país 

anfitrião, vantagens do tipo tecnológico, de recursos naturais ou de acesso a mercados; 

• empresas que priorizam a multinacionalização via subsidiárias produtivas o fazem 

possivelmente por suas limitações na transferência de seus produtos ao exterior. 

Tavares e Ferraz (2007) estudaram as Translatinas, com foco na Argentina, Brasil, 

Chile e México, principalmente. Os negócios destas empresas estão concentrados basicamente 

em matérias-primas (petróleo e mineração), bens e serviços intermediários (baixa intensidade 

em engenharia, como siderurgia, cimento, e alta intensidade, como Sabó, Embraer, WEG e 

Marcopolo) e bens e serviços de consumo final (alimentos, bebidas, eletrodomésticos). 

Relativamente aos fluxos econômicos mundiais, os fluxos das Translatinas são ainda 

pequenos, porém mais significativos, com potencial efeito positivo nas operações domésticas. 

O contexto econômico atual indica o Brasil no grupo dos países ditos emergentes, ou, 

mais exatamente, no BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China (SAUVANT, 2007; Van 

AGTMAEL, 2007). Os BRICs começam a investir no exterior por várias razões, em função 
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de complementarem portfólio e capacitações gerenciais, como fonte de competitividade. No 

entanto, poucas empresas deste grupo de países são de fato globais, ou seja, são ainda sem 

expressiva liderança mundial.  

Rocha (2003) considera que as empresas brasileiras não se internacionalizam, não 

necessariamente, pelo clima de negócios, tampouco pelo empresário ou pelo custo, mas 

aponta, por sua vez, fatores como o isolamento geográfico e lingüístico, instabilidade do 

ambiente econômico, falta de motivações (mercado interno, ausência de pedidos do exterior e 

de incentivos governamentais) e especificidades de sua orientação cultural.  

Ainda assim, o processo se desenvolve, apesar de seu início tardio e do estágio 

incipiente da internacionalização das empresas brasileiras, haja vista que o fluxo de IDE já 

passa a ser significativo (ALMEIDA, 2007). A internacionalização torna-se importante 

inclusive para o mercado doméstico, como notam Alem e Cavalcanti (2007). 

Ghoshal e Barros (2004) também reconhecem as dificuldades de se internacionalizar 

empresas, motivadas por vários fatores, como a mentalidade dos dirigentes, a rigidez de 

padrões locais e o excesso de oportunidades no mercado interno. A formação de equipes 

internacionais (Gerdau e Vale do Rio Doce, por exemplo), a capacidade de se formar alianças 

e ter sempre atenção ao mercado mundial, entre outros, são estratégias identificadas pelos 

autores para uma internacionalização mais efetiva. 

Pesquisa realizada em meados da década de 1990 apontou a iniciativa das lideranças, 

alianças e parcerias, como aspectos importantes na internacionalização de empresas 

brasileiras. Entre as principais barreiras: aspectos legais, financeiros e diferenças culturais e 

institucionais (BRASIL et al., 1996). 

Foram fatores críticos no processo brasileiro de internacionalização (BUCKLEY, 

1996), a produção e transferência de tecnologia, o gerenciamento (competências 

interculturais), e a globalização e regionalização (exemplo: Mercosul). Buckley considerou 

três estratégicas de internacionalização para as empresas brasileiras: para o mercado 

doméstico (se defendendo da concorrência), internacionalização regional e 

internacionalização completa.  

A partir de 10 estudos de caso com empresas brasileiras, que abriram subsidiárias no 

exterior, as proposições do modelo de Uppsala foram, em linhas gerais, confirmadas como 

adequadas como estratégia inicial de internacionalização (BARRETO; ROCHA, 2003). 

Pesquisa de maior abrangência (76 empresas), mas semelhante nas intenções, e de natureza 

quantitativa, foi feita por Cyrino e Oliveira Jr. (2002a, 2002b). Todavia, os autores fazem 

algumas ressalvas, pois as empresas que realizaram investimento externo direto tiveram 
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melhor desempenho e estabilidade e menor dependência do mercado doméstico. A tese 

gradualista, logo, não é unânime, podendo coexistir com descontinuidades de diversos níveis, 

associadas as redes em que as empresas multinacionais estão envolvidas (ARAÚJO; 

REZENDE, 2003). 

Cyrino e Penido (2007) estudaram os benefícios, riscos e resultados do processo de 

internacionalização de empresas brasileiras. Entre as suas conclusões, viram os benefícios 

concentrados em ganhos de escala e escopo (do tipo P&D, marca, marketing), eficiência e 

aprendizagem, desafios na superação de transferir competências e retornos ainda abaixo das 

operações domésticas. Outras vantagens são a maior capacidade de resposta aos clientes 

internacionais, a redução de riscos pela diversificação do portfólio, incluindo transações com 

moedas fortes, acessos a recursos escassos e custos menores, e os ganhos de arbitragem (tirar 

vantagens de condições locais, atuando como locais, como as maquiladoras no México ou 

frigoríficos brasileiros na Argentina). Já os custos e riscos da internacionalização são: 

coordenação e governança, desvantagem do recém-chegado, de ser estrangeiros, entre outros. 

Os custos de coordenação podem impor um limite à internacionalização (CYRINO; PENIDO, 

2007), assim como o problema do financiamento interno (CAVALCANTI, 2007).  

Tanure, Cyrinio e Penido (2007) sugerem que as empresas brasileiras tentam transferir 

sua tecnologia de produção e de gestão de processo, pois não poderiam fazer o mesmo com 

marca e modelo integrado de produção, objetivando construir outras vantagens competitivas.  

Cyrino e Penido (2006) destacaram a dificuldade de gerir conhecimento e 

aprendizagem em contextos multiculturais nas empresas brasileiras. Características da cultura 

brasileira, como os reflexos da hierarquia, a comunicação unidirecional, estão presentes. 

Nota-se também o pouco intercâmbio, e a visão ainda muito etnocêntrica, ou seja, se vê muito 

sob a ótica brasileira. Conforme Ricúpero e Barreto (2007), a internacionalização tem sido um 

meio de se escapar das taxas de juros internas e obter financiamento internacional mais 

adequado, estimulando-se a capacitação competitiva. 

Ao pesquisar as 500 maiores empresas brasileiras de então, Barros (2003) revelou que 

a maior parte delas não planeja a estratégia de integração nem debate a questão cultural de 

modo sistemático. Na maior parte das vezes a empresa adquirente impõe sua cultura e, em 

alguns casos, busca capturar alguns traços da empresa adquirida. Problemas no estrangeiro 

também começam a surgir, como parte do processo de aprendizado. Barros e Cançado (2005), 

ao chamar a atenção para a utilidade de considerar os traços culturais e estilos de gestão tanto 

da adquirente quanto da adquirida, em fusões e aquisições internacionais, realçam o fato de 

que, aplicado ao caso brasileiro, o seu estilo de gestão deve ser levado em conta. 
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Estudo de Ronen e Shenkar (1985), em um trabalho de agrupamento estatístico, 

colocou o Brasil ao lado de três outros países (Israel, Índia e Japão) também isolados, 

caracterizando sua peculiaridade cultural. Barros e Cançado (2005) e Barros (2003) 

consideram que as empresas brasileiras, com toda a modernização gerencial, apresentam 

características da cultura local. A partir de um modelo proposto, a informalidade, a 

cordialidade, as relações de protecionismo e personalismo, a tendência para se evitar conflito 

e a não-assertividade, a discrepância entre conduta concreta e normas escritas, entre outros, 

são algumas destas características, sem falar no “jeitinho brasileiro” (BARBOSA, 1992) e na 

postura ambígua quanto a processos importados de gestão, entre a submissão e a absorção.   

Wood Jr. e Caldas (1999) desenvolveram o conceito de antropofagia organizacional, 

ao estudar a utilização de tecnologias de gestão de países desenvolvidas por empresas no 

Brasil, sejam locais ou subsidiárias de multinacionais. Para esses autores, o contexto de 

negócios brasileiro é influenciado pelos conceitos dominantes vigentes na estrutura capitalista 

global, incluindo a dita universalidade dos conceitos administrativos. Em conjunto com as 

características culturais (personalismo, ambigüidade, alta distância do poder marcado pela 

herança escravocrata, plasticidade e fascinação com o estrangeiro, formalismo), as empresas 

no Brasil terminam por importar, ou no jargão neo-institucional, mimetizar, sem muito 

critério, práticas gerenciais recheadas de modismos, sustentando atraente mercado, onde o 

Estado, a academia, as consultorias, entre outros, são agentes legitimadores típicos.   

Neste cenário, descreveram um processo por eles dito como “antropofágico” para 

adaptação criativa de tecnologia gerencial importada por outras empresas, contrapondo a 

simples dissimulação de modismos a uma escolha e seleção consciente relacionada aos 

objetivos organizacionais, seguindo a proposição de Abrahamson (1991).  

Tal postura se insere na exortação da não-importação irrefletida da tecnologia 

brasileira. Aqui os autores possivelmente são inspirados em Ramos (1965), no tocante à 

prática da redução sociológica, caracterizada por não admitir a existência na realidade social 

de objetos sem pressupostos, por ser perspectivista, por assumir um procedimento crítico-

assimilativo e não alienado da experiência estrangeira, e por ter ciência do contexto histórico-

social como determinante dos fenômenos apreendidos. Nas palavras de Ramos (1965, p. 81-

82): 

No domínio restrito da Sociologia, a redução é uma atitude metódica que 
tem por fim descobrir os pressupostos referenciais, de natureza histórica, dos 
objetos e fatos da realidade social. A redução sociológica, porém, é ditada 
não somente pelo imperativo de conhecer, mas também pela necessidade 
social de uma comunidade que, na realização de seu projeto de existência 
histórica, tem de servir-se da experiência de outras comunidades. 
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Behrens (2008) critica também a transferência irrefletida de tecnologia gerencial 

americana, bem como os programas de desenvolvimento executivo baseados em tais 

parâmetros, para os ambientes latino-americanos, na medida em que eles não refletem a 

formação histórico-cultural dos respectivos povos. Desta inconsistência, tomando como base 

trabalhos de Hofstede (1997), Schwartz (1999) e Hampden-Turner e Trompenaars (2000), 

podem ser apontados exemplos quanto: aos estilos de liderança; à definição e ao 

acompanhamento e remuneração por metas; ao valor dado ao trabalho em equipe, quando 

dado um feedback (num país dito com alta distância de poder, torna-se arriscado dizer o que 

se pensa); entre outros.  

Behrens comenta ainda que as avaliações culturais de brasileiros e latino-americanos 

em geral (estes, também diferentes entre si), provenientes de referenciais culturais estranhos a 

tais culturas, por vezes, mesmo, elitistas, resultam em equívocos. Um exemplo do autor é a 

definição do Brasil como, pela dimensão de Hofstede, um país de cultura com aversão à 

incerteza, pelo fato de seguir as normas; a razão aí se deve muito mais, na visão do autor, a 

outra dimensão, a da distância do poder. 

Barbosa (2007) comentou as experiências interculturais de executivos brasileiros no 

exterior e a questão da valorização do pessoal nas relações de trabalho, de uma maior 

disponibilidade em relação ao outro do que em outros países, levando a dissonâncias. Outra 

dissonância verificada é acerca da valorização do horário fora do trabalho: “o número de 

horas trabalhadas é um valor apreciado na cultura empresarial brasileira” (BARBOSA, 2007, 

p. 33). 

 Para Tanure, Cyrinio e Penido (2007), as empresas brasileiras têm ainda o desafio de 

internacionalizar seus recursos humanos; a maioria das empresas brasileiras é etnocêntrica, 

tentando passar para regiocêntrica (CHAKRAVARTHY; PERLMUTTER, 1985). Há 

dificuldade de líderes com mentalidade global e o expatriado é mais uma pessoa de confiança 

(questão do controle). A repatriação é outro problema, as pessoas se sentem subutilizadas e 

até se afastam da empresa. Dificuldades multiculturais inibem ainda a aprendizagem e a 

transferência das melhores práticas. Troyjo (2005) comenta a necessidade de se formar 

pessoas qualificadas no Brasil (os “diplomatas empresariais”), para tratarem de temas 

relacionados aos negócios e as relações internacionais, e tudo o que isto representa – o que 

hoje reflete o pequeno peso do Brasil quanto à sua inserção internacional.  

Finalizando, a aprendizagem organizacional, na internacionalização de empresas 

brasileiras, fornece um contexto privilegiado de observação e análise, pelas peculiaridades 

culturais, políticas e econômicas que encerra. A aceleração da aprendizagem, para Cyrino e 
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Penido (2007), passa também necessariamente pela adaptação dos modelos de negócio às 

culturas locais, a integração operacional e pelo desenvolvimento de gestores com 

mentalidades internacionais, além do compromisso da liderança. Competências interculturais 

e globais também são importantes, incluindo gerentes (ALMEIDA, 2007). 

 Parte-se também da suposição de que as dualidades entre convergência e divergência 

se farão sentir no caso brasileiro, enquanto país ao mesmo tempo semiperiférico (SANTOS, 

B., 2004) e emergente (SAUVANT, 2007), de forma mais intensa, expondo formas de 

aprender que não se coadunam completamente com os casos já observados, marcados em 

países com histórico político, e características culturais e experiência bastante diferentes do 

seu. Uma situação de considerável ambigüidade a ser verificada.  

Caracterizada e inserida a problemática no ambiente brasileiro, o próximo capítulo 

descreverá o modelo de análise e demais procedimentos metodológicos que foram utilizados 

na tese, com o objetivo de dar tratamento a problemática adotada e proceder a 

operacionalização da pesquisa com a verificação em campo da suposição central formulada 

(QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005).  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a descrição geral da metodologia, incluindo a 

construção do modelo de análise e o detalhamento das formas de coleta e tratamento de 

dados. 

 

3.1 A perspectiva metodológica utilizada e a construção do modelo de análise 

 

A linha adotada para a condução da pesquisa não cobre procedimentos estatísticos, 

vindo a ser uma pesquisa de natureza, como é costumeiramente chamada, qualitativa 

(BAUER; GASKELL, 2003; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2006; VIEIRA; 

ZOUAIN, 2004; 2005). As características da pesquisa convergem consideravelmente para as 

características apontadas como a de uma pesquisa qualitativa por Bogdan e Biklen (1998): 

naturalista (pesquisador como instrumento chave e operando com cenários reais); descritiva 

(opera com palavras e imagens e não com números); enfoque em relações e processos e não 

em produtos; potencialmente indutiva na análise; centrada no significado.  

A limitação de tempo e de recursos logísticos levou a considerar a pesquisa qualitativa 

como a mais apropriada, pelo pequeno número de empresas envolvidas e respectivos 

respondentes selecionados por amostragens não probabilísticas, não havendo a preocupação 

de se quantificar os resultados (SAMPSON, 1996). Uma pesquisa quantitativa exigiria 

contatar um número bem maior de empresas e interrogados, inviabilizando o trabalho nas 

condições existentes. 

A ênfase aqui adotada nas perspectivas interacionistas, e a discussão sobre as raízes 

pragmatistas das mesmas levam a uma abordagem metodológica menos rígida e propensa a 

técnicas mistas, segundo Creswell (2007), que, em termos metodológicos, insere o 

pragmatismo como uma das escolas de pensamento (ver Quadro 4) relacionadas às alegações 

de conhecimento, que são as suposições sobre o que será aprendido em uma investigação e 

como o será. Creswell relaciona ainda as pesquisas quantitativas ao pós-positivismo, as 

pesquisas qualitativas ao construtivismo e a posição reivindicatória/participatória e as 

pesquisas mistas ao pragmatismo.  

Esta classificação é útil por reconhecer e destacar o pragmatismo como uma posição 

particular usada para a pesquisa, caracterizada por seu pluralismo e, assim, com afinidades 

com o defendido nesta tese. Faltou, entretanto, a Creswell, uma maior atenção ao caráter 

interacionista e contextualista do pragmatismo, argumento que justifica um maior conforto 
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com a pesquisa qualitativa para este tipo de perspectiva. Isto não quer dizer, contudo, até em 

concordância com idéias do próprio autor, uma renúncia ao uso da pesquisa quantitativa. 

Como pode ser depreendido do modelo a ser apresentado na Figura 7, trata-se de algo 

plenamente possível de ser realizado. 

 

PÓS-POSITIVISMO 

 

Determinação 

Reducionismo 

Observação empírica e mensuração 

Verificação da teoria 

CONSTRUTIVISMO 

 

Entendimento 

Significados múltiplos do participante 

Construção social e histórica 

Geração de teoria 

REIVINDICATÓRIA/PARTICIPATÓRIA 

 

Política 

Orientada para delegação de poder 

Colaborativa 

Orientada para mudança 

PRAGMATISMO 

 

Conseqüências das ações 

Centrado no problema 

Pluralista 

Orientada para prática no mundo real 

 
Quadro 4 

Posições das alegações de conhecimento alternativas 

Fonte: Creswell (2007, p. 24, tabela 1.1). 

 O modelo de análise é definido por Quivy e Van Campenhoudt (2005, p. 150) como: 

 
[...] o prolongamento natural da problemática, articulando de forma 
operacional os marcos e as pistas que serão finalmente retidos para orientar o 
trabalho de observação e de análise. É composto por conceitos e hipóteses 
estreitamente articulados entre si para, em conjunto, formarem um quadro de 
análise coerente. 

 

Nesta tese o modelo de análise, a partir da suposição central, foi estruturado do modo 

descrito na Figura 7, e é composto de quatro dimensões:  

• A Dimensão Internacional leva em consideração a diversidade cultural e política deste 

contexto interativo, abordado especialmente nas seções 2.1 e 2.2; 

• A Dimensão Global leva em consideração as forças que levam a universalizar culturas e 

práticas a partir do abordado na seção 2.2; 
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• A Dimensão Gerencial leva em consideração as capacidades e recursos gerenciais 

criados, adquiridos e transformados na organização, consolidados como suas melhores 

práticas, o que é abordado na seção 2.3; 

• A Dimensão Interorganizacional leva em consideração a interação entre as organizações 

constituintes de uma multinacional, segundo as perspectivas abordadas na seção 2.4 e as 

formas de aprendizagem associada, abordadas na seção 2.5. 

Há, na definição destas dimensões, uma referência indireta em Prahalad e Doz (1987), 

quanto aos imperativos econômicos, políticos e organizacionais, além da dicotomia entre 

uniformidade e flexibilidade na aplicação de políticas gerenciais. 

 

 

 

Figura 7 

Modelo de Análise (simplificado) 

A combinação destas dimensões (seção 2.6) influencia o fluxo de conhecimento 

resultante (seção 2.7) e a aprendizagem obtida com este fenômeno, definindo-se a 

problemática (seção 2.8). Será determinada em função da relação de forças existentes, 

convergente (C), ou divergente (D), seja no plano nacional (N) ou organizacional (O). A cada 

dimensão estão referenciadas proposições de trabalho, relacionadas aos elementos da 

problemática fundamentada (ver Quadro 5). O estudo de campo conduzido no contexto 

brasileiro (seção 2.9) e suas generalizações pertinentes tiveram como parâmetro as dimensões 

do modelo e suas proposições de trabalho. 

 

NÍVEL NACIONAL 

NÍVEL ORGANIZACIONAL 

CONVERGÊNCIA DIVERGÊNCIA 

INTERNACIONAL GLOBAL 

INTERORGANIZACIONAL GERENCIAL 
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Quadro 5 – Modelo de Análise Desdobrado 

 

DIMENSÃO GLOBAL: Sistema global de gestão; Melhores práticas; Valores globais 
(exemplo: consumo global); Imposição de práticas e sistemas administrativos dos países 
desenvolvidos. 
PROPOSIÇÕES: 
1. A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais é 

direcionada pelas práticas do capitalismo global e a cultura global em que estas estão 
imersas, reproduzindo uma visão hegemônica (PRASAD, 2003; SKLAIR, 2001). 

 

DIMENSÃO GERENCIAL: Incorporação dos valores gerenciais mais propagados; 
Assimilação técnica de modelos gerenciais; Educação executiva como mecanismo de 
disseminação de valores e práticas. 
PROPOSIÇÕES: 
1. A aprendizagem gerencial relaciona-se menos a fatores culturais do que à incorporação 

dos valores gerenciais mais propagados e dominantes (MOTTA, P. R., 2006). 
2. A aprendizagem gerencial é produto da assimilação das práticas gerenciais planejadas e 

reconhecidas internacionalmente, tendo força de aculturação (MOTTA, P. R., 2006; 
SZULANSKI, 1996). 

3. A aprendizagem gerencial resulta de práticas institucionais de desenvolvimento gerencial, 
aprendizado contínuo e educação corporativa (McCALL Jr.; HOLLENBECK, 2003). 

 

DIMENSÃO INTERNACIONAL: Diversidade intercultural; Relações complexas, 
envolvendo Estados, Sociedades e Empresas. 
PROPOSIÇÕES: 
1. A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais é 

afetada pela diversidade intercultural envolvendo os países da matriz e das unidades onde 
a empresa atua. (HOFSTEDE, 1997; CHILD; FAULKNER; PITKETHLY, 2001).  

2. A difusão e transferência de tecnologias gerenciais e a aprendizagem gerencial decorrente 
se dão como reprodução do contexto político entre os países da matriz e das subsidiárias. 
(MORGAN, Gareth, 1996; PRASAD, 2003). 

 

DIMENSÃO INTERORGANIZACIONAL: Isomorfismos institucionais nos ambientes 
operantes da empresa; Interação entre identidades, culturas e imagens e entre organizações 
adquiridas e adquirentes; Processo auto-referenciado de assimilação de práticas e tecnologias; 
Organização como rede, levando à produção diferenciada de capital social. 
PROPOSIÇÕES: 
1. A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais é 

moldada pelo isomorfismo institucional entre as unidades organizacionais pertencentes à 
empresa, incluindo a matriz (ABRAHAMSON, 1991; KOSTOVA, 1999). 

2. A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais é 
relacionada positivamente à construção de um sentido organizacional comum, formado 
pela cultura, identidade e imagem das unidades organizacionais envolvidas incluindo a 
matriz (HATCH; SCHULTZ, 2002). 

3. A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de tecnologias gerenciais 
entre as unidades organizacionais e a matriz é adquirida por um processo de 
relacionamento organizacional auto-referenciado, com a preservação da auto-imagem e 
identidade das unidades envolvidas (Von KROGH; ROOS, 1995). 

4. A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de tecnologias gerenciais 
entre subsidiárias e matriz é dependente do capital social a ser formado, aumentando esta 
dependência com a complexidade dos relacionamentos existentes (KOSTOVA, 2003). 
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3.2 Aplicação do modelo 

 

O modelo de análise busca, portanto, identificar como o aprendizado organizacional 

das multinacionais é influenciado por forças convergentes, no âmbito da globalização e das 

práticas gerenciais massificadas, bem como por forças divergentes, marcadas pelos contextos 

nacionais e organizacionais respectivos. A partir dos estudos de casos em empresas que se 

encontram num estágio mais desenvolvido no processo de internacionalização foi proposto 

um modelo de análise, que por sua vez foi aplicado no contexto de empresas brasileiras que 

têm se internacionalizado, via investimentos diretos no exterior (IDEs).   

O estudo de caso (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005) investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, em especial quando os limites entre fenômeno e 

contexto não estão definidos de forma clara. É beneficiado com o desenvolvimento de 

proposições teóricas prévias para o encaminhamento da coleta e do tratamento de dados. São 

seus componentes (YIN, 2005): as questões de um estudo; as proposições; as unidades de 

análise; a lógica que une os dados às proposições; os critérios para interpretar as constatações.  

Cada caso consituiu-se de um estudo qualitativo básico (BOGDAN; BIKLEN, 1998; 

EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 1999; GODOY, 2006; GOULART; CARVALHO, 

2005; TRIVIÑOS, 2007). Foram escolhidos cinco casos, observando-se os demais 

procedimentos pertinentes (EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 1999; USUNIER, 1998; 

VIEIRA, 2004; YIN, 2005).  

Seguindo parcialmente Argote (2000), o foco não foi exatamente a adoção de práticas 

e tecnologias difundidas pela organização adquirente e/ou matriz por parte da organização 

adquirida e/ou subsidiária, mas como o aprendizado na gestão ocorre a partir da experiência 

com outras organizações em diferentes contextos, especialmente nacionais ou interculturais. 

 

3.3 Amostragem e sujeitos da pesquisa 

 

As cinco empresas escolhidas para os estudos de caso constituíram-se de uma 

amostragem por tipicidade (VERGARA, 2005a), e por critérios preestabelecidos. Entre eles, o 

de privilegiar as que tem internalizado e se alinhado aos critérios ditos de “Classe Mundial” 

(KANTER, 1996) – critérios estes a serem explicitados e referenciados no Apêndice A, tais 

como: 
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• Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), promovido pela Fundação Nacional da 

Qualidade (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008); 

• Os indicadores do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, uma 

organização não-governamental que busca promover nas empresas negócios 

socialmente responsáveis e possui cinco linhas de atuação, enfatizando o 

aprofundamento das práticas, produção de informação e mobilização junto às 

empresas. Os indicadores Ethos, por sua vez, são estruturados a partir de um 

questionário qe abrange os temas: Valores e Transparência; Público Interno; Meio 

Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade; Governo e 

Sociedade (ETHOS, 2008);  

• Certificação pelas Normas da International Organization for Standartization (ISO), 

em especial a ISO 9000, para Sistemas da Qualidade, e a ISO 14000, para Sistemas de 

Gestão Ambiental (INMETRO, 2007a);  

• Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, coordenado pelo Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces), da Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas e obtido a partir de um questionário enviado a 

companhias situadas entre aquelas que emitem as 150 ações mais líquidas da Bovespa 

e com melhor desempenho com relação a critérios envolvendo o desenvolvimento 

sustentável nas dimensões econômica-financeira, ambiental e social, bem como a 

governança corporativa (BOVESPA, 2008). 

Além disso, foram utilizados na seleção das empresas os seguintes critérios, 

detalhados na seção 4.1: 

• empresas industriais privadas ligadas à produção de bens de capital e infra-estrutura; 

• empresas bem-sucedidas em seus processos de internacionalização, conforme rankings 

disponíveis (COLUMBIA LAW SCHOOL, 2007; CPII, 2007; UNCTAD, 2007);  

• empresas com experiência na implantação de modelos de gestão alinhados a requisitos 

de referência nacional ou internacional, envolvidos com o processo de aprendizagem; 

Assim, a etapa propriamente dita de pesquisa junto às empresas foi precedida por 

outra, junto a algumas das instituições zeladoras dos critérios, entrevistando-se especialistas, 

entre gerentes e técnicos, relacionados a estas instituições, incluindo universidades. O 

resultado desta etapa encontra-se na seção 4.2, com uma descrição conceitual no Apêndice A. 
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No que concerne à segunda etapa, esta foi subdividida em outras duas fases. Na 

primeira delas, as entrevistas e observações foram feitas nas sedes corporativas das empresas 

escolhidas. Foram contatados membros das organizações selecionadas na pesquisa de campo, 

profissionais técnicos ou gerentes, a depender da acessibilidade. As entrevistas feitas com 

profissionais ou gerentes responsáveis pelo desenvolvimento da gestão, assessores ou 

consultores internos das empresas, objetivaram extrair sua experiência na implantação das 

práticas e modelos de gestão. Entre os gerentes, encontraram-se tanto os de funções 

corporativas (gestão organizacional, estratégia, recursos humanos), como também de linha, 

quando acessíveis. Já a segunda fase foi feita junto a pelo menos uma das unidades no exterior 

da empresa escolhida, sendo contatados gestores de linha ou gestores corporativos. 

O foco concentrou-se na maneira como gerentes e técnicos aplicaram práticas e 

tecnologias e como elas se apresentam – o que ajuda, o que atrapalha, o que é importante, o 

que é irrelevante etc., inserindo-se, também, a perspectiva do pesquisador. 

 

3.4 Coleta e tratamento de dados 

 

Conforme dito anteriormente quando do modelo de análise, a pesquisa terá natureza 

qualitativa (FLICK, 2004), o que se reflete especialmente na coleta e tratamento de dados. 

Como colocam Miles e Huberman (1994), a pesquisa qualitativa é adequada para observar a 

relação entre eventos e determinadas conseqüências, considerando a cronologia dos eventos e 

com potencial para encontrar descobertas valiosas e fazer novas integrações. Porém, as 

premissas, problemas, dados, relações, conceitos e interpretações devem ser empiricamente 

válidos (BLUMER, 1969). Deve ser feito um exame para ver se o problema está representado 

significativamente no campo, se o seu conteúdo o sustenta, rejeita ou qualifica o conceito.  

A partir das proposições contidas no modelo de análise chegou-se a roteiros 

preliminares de perguntas e que tiveram um caráter mais orientador. Estes roteiros foram 

depurados e internalizados na medida em que evoluía a experiência no contato com os 

sujeitos da pesquisa. Assim, serviram apenas de base para o encaminhamento das entrevistas, 

com flexibilizações na medida de seu desenvolvimento. Este produto estava formalizado nas 

cartas de apresentação, normalmente anexos de mensagens eletrônicas entregues aos 

entrevistados. O Apêndice B mostra um exemplo destas cartas. 

As entrevistas, portanto, foram semi-estruturadas (FLICK, 2004; GODOI; MATTOS, 

2006; MATTOS, 2006), complementadas por observação direta, buscando-se a percepção dos 

sujeitos da pesquisa. Utilizou-se a técnica de entrevista episódica (FLICK, 2003, 2004), com 
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base nas narrativas de pessoas (progressão de acontecimentos relevantes para o indivíduo) em 

pequena escala, episódios regulares, exemplos e na compreensão de problemas concretos.  

As entrevistas foram gravadas ou anotadas mediante a permissão dos entrevistados e 

dada a natureza mais ou menos descritiva do que foi coletado procedeu-se ao tratamento 

devido. Na primeira etapa foram feitas seis entrevistas, sendo cinco gravadas, com dirigentes 

e especialistas em cinco instituições: Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

Instituto Ethos, o Centro de Estudos da Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo e a Fundação Nacional da Qualidade. Na segunda etapa foram feitas, nas cinco 

empresas selecionadas, 30 entrevistas no Brasil (quinze gravadas) e 23 entrevistas no exterior 

(quatorze gravadas), em quatro países: Portugal, Espanha, França e Colômbia. 

Os resultados das entrevistas da primeira etapa (com especialistas) ajudaram no 

refinamento das perguntas, bem como para confirmar o perfil das empresas pesquisadas na 

segunda etapa. Ao longo do tratamento e análise dos dados, foram aproveitados alguns 

elementos da historiografia (CURADO, 2001; VERGARA, 2005b), tendo em vista o foco na 

evolução e desenvolvimento histórico das empresas e da implicação para seu estágio atual e 

ações no sentido de sua internacionalização via IDEs. Foram preservados na análise dos 

resultados os nomes dos entrevistados, especialmente na segunda etapa. 

As entrevistas gravadas foram transcritas mediante softwares Voice Editing e Sound 

Forge 9.0. O conteúdo foi analisado e categorizado de forma a se relacionar com as 

proposições do modelo de análise, acrescido de outras que lhe fossem complementares 

(BARDIN, 2004; BAUER, 2003; DELLAGNELO; SILVA, 2005; EASTERBY-SMITH; 

THORPE; LOWE, 1999; GODOI, 2006; QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005; ROESCH, 

1999; VERGARA, 2005b).   

Os resultados das análises comparativas dos dados coletados, subsidiaram as 

conclusões mediante generalização analítica, a partir da integração conceitual com os 

componentes do modelo (GODOY, 2006; GOULART; CARVALHO, 2005; JOIA, 2004; 

MILES; HUBERMAN, 1994; USUNIER, 1998; YIN, 2005). Os resultados foram 

comparados com o modelo (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005) e suas proposições 

teóricas (YIN, 2005), conforme o Quadro 5.  
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O estudo de campo a ser detalhado nos próximos capítulos, portanto, engloba: 

• seleção das empresas a serem estudadas, conforme critérios preestabelecidos; 

• empresas brasileiras internacionalizadas e práticas de gestão globais; 

• caracterização das empresas a partir de estudo documental e das entrevistas; 

• análise dos resultados. 
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PARTE II – ESTRUTURAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

 

4. SELEÇÃO DAS EMPRESAS PARA O ESTUDO DE CASO 

 

O próximo capítulo discute a questão do desempenho das empresas brasileiras em seu 

processo de internacionalização por investimentos diretos no exterior, o que serviu de base 

para a seleção daquelas empresas que se constituíram objeto desta tese. Além disso, cobre os 

resultados das entrevistas da primeira etapa, como caracterizado no capítulo referente à 

metodologia, para buscar maiores conexões entre a internacionalização das empresas 

brasileiras e as práticas de gestão globalmente solicitadas, a partir das representações 

institucionais reguladoras das mesmas no Brasil. 

 

4.1 As empresas brasileiras nos rankings de internacionalização 

 

 A base utilizada para esta seleção provém de pesquisa bibiográfica: por livros e, 

especialmente, por relatórios públicos e notícias em forma impressa ou eletrônica.  

Uma primeira fonte foi o Relatório de Investimento Mundial da UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), que fornece, entre 

outros ranqueamentos, o das 100 maiores companhias transnacionais dos países em 

desenvolvimento, com dados de 2005 (UNCTAD, 2007). 

O ranqueamento principal é por ativos no exterior, mas também são fornecidos os 

ranqueamentos segundo dois índices: o TNI, calculado como a média de outros três índices, 

ativos no exterior/ativos totais, vendas no exterior/vendas totais e número de empregados no 

exterior/número total de empregados; e o II, o “índice de internacionalização”, que é a relação 

entre o número de subsidárias no exterior e o número total de subsidiárias. 

 Três empresas brasileiras constam da lista, a Petrobras, a Vale e a Gerdau, aqui 

dispostas por ordem de colocação em termos dos ativos no exterior: 13º, 18º e 33º, 

respectivamente. Entretanto, segundo o TNI, a Gerdau está na frente, em 56º, seguido pela 

Vale, em 64º, e pela Petrobras, em 98º. Já com relação ao II, Gerdau e Vale estão lado a lado, 

em 87º e 88º lugares, respectivamente, enquanto a Petrobras está na frente, em 76º. 

 Penido e Cyrino (2007) desenvolveram outro ranqueamento, com as seguintes 

dimensões: mercados, ativos, recursos humanos, dispersão geográfica dos mercados, cadeia 

de valor, estrutura de governança e tempo de experiência internacional. Neste caso, a empresa 



 

 

140 

brasileira mais internacionalizada foi a Gerdau, em seguida, a Construtora Norberto 

Odebrecht, a Vale, a Petrobras, a Marcopolo, a Sabó, a Andrade Gutierrez e a WEG. 

 O ranqueamento, porém, utilizado como base principal, foi o desenvolvido pela 

Columbia Law School e a Fundação Dom Cabral (COLUMBIA LAW SCHOOL, 2007; CPII, 

2007), relativo a empresas brasileiras, caracterizado no Quadro 6. 

 

A B II NOME INDÚSTRIA C D E F 
1 2 29% Vale Mineração 46 18 24 10 
2 18 12% Petrobras Petróleo e Gás 12 12 11 9 
3 1 46% Grupo Gerdau Siderurgia 39 54 46 11 
4 6 23% Embraer Aviação 45 12 13 5 
5 24 6% Grupo Votorantim Diversificado 5 9 4 12 
6 13 16% CSN Siderurgia  18 28 3 2 
7 9 19% Camargo Corrêa Diversificado 26 13 18 12 
8 5 27% Grupo Odebrecht Construção/Petroquímica  15 20 47 12 
9 23 7% Aracruz Papel e celulose 19 n.a 1 5 
10 7 22% WEG Eletromecânica 24 30 11 12 
11 4 27% Marcopolo Transporte de ônibus 30 30 22 7 
12 11 17% Andrade Gutierrez Diversificado 4 7 41 8 
13 8 20% Tigre Construção 27 17 17 20 
14 31 0,3% Usiminas Siderurgia 1 n.a n.a 0 
15 17 14% Natura Cosméticos 22 3 15 7 
16 15 15% Itautec TI 19 20 6 8 

17 19 12% 
América Latina 

Logística 
Logística 2 11 23 1 

18 26 2% Ultrapar Diversificado 2 2 3 2 
19 3 29% Sabó Autopeças 16 43 27 11 
20 22 7% Lupatech Eletromecânica 10 4 7 2 
 

Quadro 6 

Ranqueamento das 20 principais multinacionais brasileiras por variáveis-chave em 2006 

Fundação Dom Cabral/Columbia Law School 

Fonte: Adaptado de CPII (2007), p. 2. 

 
Legenda: 
 
A – Ranking em ativos no exterior 
B – Ranking no índice de transnacionalidade 
C – Ativos no exterior/Ativos totais 
D – Vendas no exterior/Vendas totais 

E – Empregos no exterior/Total de empregos 
F – Número de países de atuação 
II – Índice de transnacionalização (média de C, D e E) 

 
  

O índice de internacionalização adotado é a média das razões entre ativos, empregados 

e vendas no exterior sobre o total dos grupos empresariais, que é o usado pela UNCTAD no 

estudo mostrado anteriormente e que foi proveniente de um acordo com a Universidade de 
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Columbia, parceira da FDC nesta pesquisa, com 13 nações. Isto é o começo de um ranking 

internacional das economias emergentes, e este critério permite uma melhor colocação de uma 

empresa de menor porte (CHINA..., 2007). 

 Do relatório desenvolvido pela Columbia Law School e pela a Fundação Dom Cabral 

(COLUMBIA LAW SCHOOL, 2007; CPII, 2007), destacam-se as seguintes observações: 

A) Todas são empresas privadas, exceto Petrobras;  

B) Os ativos no exterior da Petrobras e Vale representam dois terços dos ativos totais no 

exterior das 20 maiores empresas neste quesito. Se somar a terceira maior, a Gerdau, 

chega-se a mais de três quartos do total;   

C) Todos os principais executivos das 20 maiores empresas internacionalizadas são 

brasileiros e somente cinco dos 157 membros dos conselhos de administração não são 

brasileiros. Somente oito das vinte maiores empresas disseram que tem espanhol e/ou 

inglês como línguas oficiais adicionalmente ao português; 

D) Há uma concentração de empresas ligadas ao setor de recursos naturais, com um 

segundo grupo ligado a produtos industriais; desta lista apenas a Natura está 

relacionada ao setor de consumo; 

E) A grande maioria das multinacionais brasileiras são regionais na verdade, com 

concentração na América Latina; 

F) A Odebrecht teve um índice de transnacionalização de 27%, mas se excluído seu 

braço petroquímico, a Braskem, considerando-se só o segmento Engenharia e 

Construção e sua empresa líder, a Construtora Norberto Odebrecht (CNO), o índice 

salta para 57%, sendo a mais internacionalizada; 

G) As maiores empresas multinacionais brasileiras tornaram o Brasil o segundo maior 

investidor externo entre os países em desenvolvimento em termos de fluxos de 

investimento direto estrangeiro (IDE) em 2006, atrás apenas de Hong Kong (China). 

Ainda conforme o Quadro 6, as seis empresas mais internacionalizadas, tomando o 

índice de internacionalização, são, pela ordem: Gerdau, Vale, Sabó, Marcopolo, Odebrecht, 

Embraer e WEG. Entretanto, foi retirada a Sabó, por ter, em termos absolutos, poucos ativos 

no exterior, bem como a Embraer, por atuar em apenas cinco países. Assim, foram escolhidas 

as cinco empresas, sendo que no caso da Odebrecht, houve enfoque no segmento de 

engenharia e construção, por sua maior internacionalização; e no caso da Vale, por questão de 

acessibilidade, foi dado ênfase ao segmento de manganês, em um estágio mais maduro de 
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internacionalização, com unidades na França e Noruega há quase 10 anos (maiores detalhes 

serão fornecidos posteriormente, ao longo do desenvolvimento do estudo). 

 A intenção de entrar no mercado chinês com unidades produtivas é um dos pontos em 

comum das empresas brasileiras mais internacionalizadas, segundo o critério da CPII e FDC. 

Gerdau, Sabó e Marcopolo já anunciaram essa intenção e Vale, que tem a China como 

principal consumidora de seu minério de ferro, possui participação em duas joint ventures 

produtoras de carvão mineral neste país (CHINA..., 2007). 

 Uma informação complementar está no estudo da Boston Consulting Group (BCG, 

2007) sobre as empresas desafiantes dos países emergentes. Na lista das 100 challengers dos 

países emergentes, 13 são brasileiras: Braskem (Odebrecht), Vale, Coteminas, Embraer, 

Gerdau, JBS-Friboi, Marcopolo, Natura, Perdigão, Petrobras, Sadia, Votorantim e WEG. O 

Brasil ficou em terceiro, atrás da China, com 41 empresas na lista, e da Índia, com 20. O 

México teve sete empresas e a Rússia seis. Quanto aos setores industriais, a maioria está em 

recursos naturais e em bens industriais, como no caso do trabalho FDC/Columbia.  

 A metodologia consistiu nas seguintes etapas: 

• verificação pela equipe de pesquisa do BCG que as companhias são de fato baseadas 

em RDE (rapidly developing economies); 

• verificação se as receitas das empresas em 2006 superaram US$ 1 milhão; 

• análise de dados financeiros dos últimos três anos e a classificação das restantes por 

cinco critérios: presença internacional da companhia; maiores investimentos 

internacionais nos últimos cinco anos, incluindo fusões e aquisições; acesso da 

companhia ao capital para financiamento da expansão internacional; amplitude e 

profundidade das tecnologias e propriedade intelectual; e apelo internacional de suas 

ofertas e proposições de valor. 

 Nesta pesquisa foram comentados alguns modelos de internacionalização aplicados 

por estas empresas, tais como: globalização da marca (exemplo: Natura), inovações globais 

(exemplo: Embraer), assunção da liderança global na categoria, monetizando os recursos 

naturais (utilizando fusões e aquisições), envio de modelos de novos negócios para múltiplos 

mercados e aquisição de recursos naturais (BCG, 2007).   

 As empresas escolhidas têm se destacado em outros ranqueamentos ligados à gestão, 

como o das empresas mais admiradas no Brasil (CARTA CAPITAL, 2007) e o das melhores 

companhias para os acionistas (CAPITAL ABERTO, 2007). 
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 Entre as 10 mais admiradas em 2007, a Vale, do setor de mineração, ficou em segundo 

(campeã no seu setor), a Petrobras, do setor petrolífero, em quarto, e a Gerdau, do setor de 

metalurgia e siderurgia, em quinto (campeã no seu setor). A campeã deste ano foi a Natura, 

outra que se destaca em gestão e internacionalização. A Odebrecht ficou em 19º lugar (a mais 

admirada no setor de construção pesada) e a WEG, em 25º lugar (CARTA CAPITAL, 2007). 

 A Vale teve reconhecido seu foco em sustentabilidade (CARTA CAPITAL, 2007) e é 

na qualidade da gestão, seguida pela Gerdau; na capacidade de competir globalmente, seguida 

pela Gerdau e Petrobras; e pela solidez financeira, seguida pela Petrobras. A Petrobras ficou 

em primeiro no compromisso com o país (Vale, em segundo, e Gerdau, em quarto), em 

segundo no comprometimento com o desenvolvimento sustentável (a Vale ficou em quarto) e 

em terceiro na responsabilidade social (a Vale também ficou em quarto). A Gerdau ficou em 

quinto em ética (a Vale, igualmente, em quarto). A Vale ficou em quarto ainda no 

compromisso com RH (CARTA CAPITAL, 2007). 

 Quanto ao ranqueamento das melhores companhias para os acionistas em 2007, com 

base nos critérios de liquidez, criação de valor, retorno financeiro, governança corporativa e 

sustentabildade, a WEG ficou em segundo lugar entre as empresas com valor de mercado 

entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões. Seu perfil foi considerado cauteloso, do tipo “ações de 

viúva” (crescimento lento e seguro, bom pagador de dividendos), mesmo reconhecendo-se 

uma mudança mais recente. É forte na governança, com transparência de dados. A WEG 

optou por fazer pequenas aquisições em 2006, cujo interesse foi no nicho de mercado ou 

tecnologia, incorporando os conhecimentos ao negócio (ADEUS..., 2007). 

 As empresas escolhidas para o caso também tem sido reconhecidas em outros prêmios 

ou ranqueamentos na área de gestão, como a Vale, pela sua subsidiária Albras, no Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ) de 2007, a WEG, no PNQ de 1997 e a Gerdau, também no 

PNQ, por meio das usinas de Piratini, em 2002, e da Riograndense, em 2007 (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA QUALIDADE, 2008). A Gerdau e a WEG estão também no índice de 

sustentabilidade da Bovespa (BOVESPA, 2008).  

 Cada empresa terá, a partir da proposição de estudo escolhida, seu caso analisado, 

constando, cada um destes, de fases: bibliográfica, documental e de campo (entrevistas). 

Como a moldura pela qual cada caso será analisado é a da gestão, suas tecnologias e práticas, 

serão abordadas as iniciativas de implantação destas. Portanto, antes de partir para a descrição 

dos casos, trabalhou-se previamente na compreensão da natureza das principais práticas e 

tecnologias de gestão com algum impacto nas empresas estudadas, que tenham um alcance 

global e uma linguagem gerencial comum.  
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Esta seleção de práticas e tecnologias, e respectivas instituições que zelam por seu 

conteúdo, foi objeto também da primeira etapa de entrevistas, suportado por uma pesquisa 

documental e bibliográfica relacionada, que, por sua vez, como já explicado, conduziram à 

segunda etapa, feita com as empresas brasileiras internacionalizadas selecionadas. As 

entrevistas realizaram-se junto a técnicos e gestores das instituições reguladoras da aplicação 

e avaliação das práticas mencionadas, como também considerando-se os especialistas a elas 

ligados. O resultado da pesquisa bibliográfica e documental consta do Apêndice A, enquanto 

os resultados das entrevistas estão na próxima seção, relacionando particularmente as práticas 

aqui destacadas aos movimentos de internacionalização, no caso, das empresas brasileiras. 

 

4.2 As práticas de gestão de alcance global 

 

 Esta seção baseia-se nas entrevistas constantes da primeira etapa, ressaltando alguns 

aspectos da ação de instituições brasileiras no que se refere a sistemas e práticas de gestão de 

alcance global, e sua repercussão nas empresas brasileiras, a partir das visitas às seguintes 

instituições: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), 

Comitê de Qualidade (CB-25) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o Instituto Ethos e Centro de Estudos da 

Sustentabilidade (CES) da Fundação Getulio Vargas de São Paulo.  

 

4.2.1 Sistemas de gestão  

 

 A respeito da atividade de certificação nos vários sistemas de gestão (Qualidade, 

Ambiental, Segurança e Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social), especialmente o de 

Gestão de Qualidade e Gestão Ambiental, o diretor de Qualidade do Inmetro, declarou que 

esta deixou de ser um diferencial para ser algo básico, sem o qual não há a inserção no 

exterior. Os fornecedores estrangeiros exigem um sistema gerencial: 

 
É crescente a demanda de empresas no exterior com as quais as empresas 
brasileiras têm relação, principalmente quando a relação é de fornecimento, 
[e] o quanto essas empresas têm influenciado as empresas brasileiras na 
mudança de gestão, [o que é] muitas das vezes, uma das condições para 
exportar, [ou seja,] a empresa dispor de um sistema de gestão.  
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Como reforça um representante brasileiro do comitê da ISO 9000, entrevistado: 

certifica-se pelo preço baixo da certificação, o que não é nada demais, já que a concorrência a 

exige. Para as pequenas empresas, especificamente, a certificação torna-se uma condição de 

acesso ao mercado, e para não perder a concorrência, torna-se uma espécie de “certidão”. 

Muitas vezes também, segundo este profissional, esta iniciativa é deflagrada de forma 

pessoal por parte dos gestores da qualidade. O consumidor mesmo não vê muita diferença, 

ainda que haja benefícios para o sistema, como no caso do tratamento das reclamações: a 

única maneira de se distinguir um fornecedor certificado é que ele trata melhor as 

reclamações, a norma é explícita nisso. 

Reconhece também que a aplicação sistemática pode levar às mudanças na gestão ao 

longo do tempo: do ponto de vista operacional a empresa fica mais cuidadosa, os 

procedimentos são mais bem estabelecidos, e assim por diante. Quando se começa a ver 

benefícios, fica difícil voltar atrás. 

Este entendimento de obrigatoriedade, prossegue o especialista, é mais pronunciado 

para os países em desenvolvimento. Enquanto os países desenvolvidos usam as normas por 

questões de comércio internacional e, “quanto menos, melhor”, menos “burocracia”. Por outro 

lado, os países em desenvolvimento vêem a norma como diretriz, roteiro, um guia para a 

gestão, e “quanto mais, melhor”. Isto leva a conflitos. A mudança pequena, no texto da norma 

ISO 9000 foi reflexo da vontade dos países desenvolvidos, pois os em desenvolvimento 

queriam introduzir uma série de requisitos, como gestão de riscos, por exemplo, ainda que 

isso possa ser feito independentemente de norma. A certificação é vista pelos países em 

desenvolvimento, portanto, como uma espécie de passaporte, algo obrigatório para a empresa 

que se internacionaliza. 

Além disso, essas exigências não se dão de forma uniforme pelos países. Segundo o 

diretor do Inmetro, os EUA não valorizam muito a ISO 9000, diferentemente da Europa, 

notadamente na Inglaterra. A China é o maior demandante de ISO 9000 no mundo: há 140 mil 

certificados ISO 9000 emitidos e algumas das empresas compradoras pelo mundo afora 

exigem que seus fornecedores se certifiquem. Entretanto, com o crescimento expressivo da 

demanda chinesa, multinacionais da certificação foram para a China. A qualidade do processo 

se deteriorou, comprometendo a reputação da ISO 9000 no país e no próprio mundo, levando 

o governo chinês a chamar para si a responsabilidade do controle da certificação. 

Ter um sistema de gestão contribui para o sucesso, inclusive da internacionalização. 

Como disse o diretor,  
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[...] as empresas que conseguem incorporar e adquirir empresas no exterior 
em geral já tem um robusto sistema de gestão da qualidade [...] ocorre 
justamente o contrário, se você observar o perfil das empresas que foram 
para o exterior, pois elas promoveram esta interação, o que resulta no fato de 
o adquirido ter provocado uma ou outra mudança no adquirente, mas, ainda 
assim, o adquirente é quem proporciona uma grande mudança no adquirido, 
na grande maioria das vezes. 
 

 
Com relação às diferenças de aplicação das normas nos vários contextos nacionais, a 

diferença, para o especialista entrevistado, está no modo de gerir, e não na forma da norma. A 

norma é universal, mas na aplicação as diferenças são imensas conforme o país, mesmo tendo 

à disposição instrumentos como os da ISO. Questões culturais e sociais permanecem como 

diferenças. As variações são maiores na gestão que na auditoria e normalização. O normativo 

é universal, a certificação/maneira de se auditar apresenta variação intermediária, mais pelas 

pessoas, mas é amenizada pela universalidade dos procedimentos normativos específicos, e 

pela institucionalização das multinacionais que realizam as auditorias (auditores circulam pelo 

mundo, o que dá certa homogeneização) – ou seja, para ele, a diversidade maior está na 

gestão. Observa também que o país influencia a instituição reguladora: uma empresa 

brasileira é muito mais observada se está em um país onde sua importância geopolítica é 

menor, como seria no caso de ser auditada por um órgão americano. 

 Para ilustrar a diferença entre uma abordagem de certificação e a de reconhecimento 

de excelência em gestão, por critérios predefinidos, uma declaração do especialista do comitê 

da ISO: “enquanto a Norma é consensual e representa o possível, algo não muito difícil de ser 

alcançado e superado, a Excelência é para líderes, não tem limite, se a média não se puder 

realizar, não é o problema.” 

O representante da ISO prossegue observando que a ISO 9000 e o PNQ avançam por 

que têm certificação ou premiação: guias, como a ISO 9004, não têm resultado em vendas, 

pois não dão reconhecimento, no Brasil ou no mundo. Sempre há a questão pragmática por 

trás: acesso a mercado, vantagem em relação aos competidores, e não especificamente para 

melhorar resultados ou produtividade. 

A decisão de se investir na qualidade é por vezes feita com base na paixão, na vontade 

de líderes e técnicos da empresa em si. Não serve tanto a premiação/certificação para 

promover a marca, como no caso de alguns grandes conglomerados nacionais, a FNQ nestes 

exemplos se promove mais em função destas grandes empresas que o contrário. Os benefícios 

no desempenho são vistos com mais nitidez nas pequenas e médias empresas (PMEs), em 
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termos de impacto no faturamento, e nas empresas grandes, isto se perde um pouco, pois a 

estrutura é maior e a gestão, mais especializada. 

Independentemente do tamanho, no entanto, o entrevistado avalia que a empresa aplica 

com sucesso os requisitos da gestão já comentados, porque ela é boa nestes requisitos. A 

empresa pode largar os procedimentos, ir para os EUA e ainda assim ganhar prêmios, mas se 

perder a consciência, segundo ele, ocorre a reversão. Esperar que o prêmio seja um indutor 

com má gestão torna-se uma tarefa mais difícil, quando a empresa já tem um sistema de 

gestão mais estabelecido o trabalho fica facilitado, porém isto revela uma contradição: quem é 

bom não precisa de fomento e vice-versa.  

Neste caso, entram em ação, como já dito antes, o papel dos profissionais e gerentes da 

qualidade, uma “confraria”, no entender do técnico consultado. Um influencia o outro, 

ajudando a convencer seus respectivos líderes dos resultados que são obtidos: 

 
Existe um grupo, assim, uma identidade, uma solidariedade entre as pessoas 
que atuam nesta área e que em geral são pessoas que não só têm 
competência técnica mas gostam muito do tema [...] então tem muitos 
fóruns, eventos, quase que uma comunidade, e são estes caras que fomentam 
[...] é muito comum falar, vai você na minha empresa falar, que te conheço 
[...] ajudar a convencer. 

 
 
Os gerentes de qualidade, ao assumir posições de destaque com o tempo, têm papel 

preponderante neste processo de influência: 

 
[...] hoje há muita gente que já chegou ao topo das empresas, veio com esta 
formação, então ao longo do tempo isto tende a mudar, já são pessoas que 
acreditam [...] mas o grosso ainda é fomentado [...] o decisor é fomentado 
por alguém a fazer isso e o argumento sempre tem que ser prático. 

 
 
O superintendente geral da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) ressaltou a 

importância de um modelo de gestão para a viabilização de uma transferência de 

conhecimento gerencial, tanto para outras organizações do próprio país, como também no 

exterior. Destacou também, no entanto, que é um modelo, as práticas, processos e 

ferramentas, ou seja, “a linguagem”, no seu entender, devem ter sua aplicação adequada ao 

contexto, devendo haver mais a preservação da essência do enfoque e seus requisitos. Um 

desafio é como levar para fora suas crenças, princípios e valores, assim como falta, muitas 

vezes, um inventário de práticas para se ter uma idéia do que se tem e do que pode ser 

transferido.  
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O superintendente ressaltou que várias empresas situadas no Brasil têm os critérios de 

excelência da FNQ em seus modelos e sistemas de gestão que, direta ou indiretamente, podem 

ser transferidos. Mesmo empresas não brasileiras em sua origem podem transferir estes 

critérios para outras unidades fora do Brasil, como no caso da mineradora australiana BHP 

Billiton. Esta empresa utilizou o modelo da FNQ como base em suas operações mundiais e, 

em cima deste, faz as avaliações das práticas de gestão utilizados em suas unidades 

(EXCELÊNCIA..., 2005), prática, depois, confirmada em entrevista feita com um gestor da 

empresa no Brasil. 

 

4.2.2 Práticas de Responsabilidade Social 

 

 Serão tratados aqui os indicadores Ethos e o índice de sustentabilidade empresarial 

(ISE) do Centro de Estudos de Sustentabilidade (CES) da FGV, articulado com o da Bovespa. 

Nos sistemas de gestão integrados, nota-se a ascensão da gestão de responsabilidade 

social em tempos de internacionalização, como reforça o diretor do Inmetro: 

 
Há hoje aqui no Brasil uma procura muito grande de certificações de Gestão 
de Responsabilidade Social por conta de demanda de clientes no exterior. No 
comércio internacional, os países em desenvolvimento estão pagando um 
preço muito alto por conta das exigências sociais e ambientais dos países 
desenvolvidos muito mais fortes, se não cumprir você não exporta. O Brasil 
hoje é o país talvez que mais está avançando ao criar programas de 
certificação com requisitos de gestão ambiental e gestão social. A 
coordenação [brasileira] da elaboração da ISO 26000 [fica] por conta disso, 
e a ABNT decidiu fazer a norma de Responsabilidade Social porque as 
empresas brasileiras, principalmente, as exportadoras, vinham demandando, 
mais pelas cobranças que elas estavam tendo no exterior, do que 
propriamente por quererem melhorar sua gestão. 

 

Para um dos coordenadores da formulação dos indicadores Ethos e ferramentas de 

gestão relacionados, os referidos indicadores foram criados também como meio de se fazer 

com que os balanços sociais fiquem mais consistentes, tenham função de autodiagnóstico e de 

aprendizado. Os resultados das empresas não são revelados publicamente e nem dão prêmios. 

 Há também no Instituto, relacionado ao processo dos indicadores, um Banco de 

Práticas para fins de benchmark (empresas que estejam no quarto estágio, com julgamento de 

pessoas como os professores universitários), assim como casos concretos ou atitudes, 

trabalhados os dois últimos pela área de comunicação, a partir de empresas que escrevem 

sobre suas experiências.  
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Com relação à internacionalização, o técnico coordenador relatou que uma empresa do 

Sul, com muita participação ainda de brasileiros em sua gestão, começou a aplicar os 

indicadores Ethos na Eslováquia, China, Estados Unidos. Há ainda o programa latino-

americano de Responsabilidade Social, com participação de sete países: Paraguai, Colômbia, 

Bolívia, Guatemala, Peru e Equador, além do Brasil. Aplicam-se aos países questões 

relacionadas a indicadores de uso geral, mais um conjunto de questões locais. O interesse de 

empresas brasileiras em participarem no processo pode ser visto também como uma maneira 

das unidades no exterior de empresas brasileiras utilizarem os referidos indicadores e as 

práticas se consolidarem nestes outros lugares. Note-se, também, que subsistem dificuldades 

de adaptação para o contexto local, como no caso de que possíveis questões venham a ser, em 

alguns países, de caráter tão elementar que não seja verificada a necessidade de tratamento 

das mesmas 

Já com relação ao ISE, um dos coordenadores do projeto relatou que no caso de 

empresas que tenham várias unidades, no caso de empresas multinacionais, estas são 

consideradas “grupos econômicos” e as respostas são feitas considerando-se as controladas, 

não precisando ser todas, mas as que correspondam a pelo menos 80% do faturamento, 

apresentando as controladas por ordem decrescente de contribuição. O alinhamento é 

condição necessária. 

A ênfase na documentação a partir do segundo ano foi fortalecida, no primeiro ano a 

ênfase foi na auto-avaliação. A análise é feita por amostragem. No ISE são 130 empresas 

convidadas e pouco mais de 30 na carteira, contra algo em torno de 2.500 de seu congênere 

internacional, o Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 

O questionário aplicado é único, sendo diferenciado para instituições financeiras e 

não-financeiras. O tratamento, para estas últimas, em termos de ponderação, é diferenciado 

em termos de impacto ambiental, forte ou moderado. É feita uma revisão por dimensão por 

meio de uma oficina de natureza acadêmica. Referente ao alinhamento das unidades 

internacionais, consta a pergunta 4: “A companhia tem instrumento formal estabelecendo que 

suas políticas e procedimentos relativos à sustentabilidade sejam observados em todas as suas 

unidades e em suas controladas, independentemente dos países ou regiões em que se 

localizem ou atuem?” (CES, 2007, p. 11). 

Após o processo, são também enviados às empresas relatórios de desempenho, com 

feedback por dimensão e notas nos critérios, porém não se revelando pesos de indicadores e 

das perguntas por critério. Dá-se os benchmarks, por média da carteira e de todos os 
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participantes. A análise do indicador é feita, por dimensão, vendo-se o peso das perguntas e 

desempenho alcançado, com variáveis normalizadas e com realização de análise de cluster. 

Para o coordenador entrevistado, as possibilidades do ISE na gestão são significativas, 

representando um instrumento de melhoria de gestão e de crescimento e de mudança no 

desempenho da empresa neste particular. Nota ainda que as empresas que respondem ao ISE, 

GRI, DJSI, são em geral as que estão no grupo mais envolvido, mais engajado. 

 

4.2.3 Comentários gerais 

 

Observa-se que as demandas por sistemas de gestão são bastante explicadas por 

questões isomórficas, seja pela via profissional (consultores, auditores, gerentes da 

qualidade), seja pelo modismo, seja por imposição de organismos de fora. Nota-se que 

quando a aplicação torna-se cerimonial, pouco resultado gera, sendo ilusório e efêmero. 

Ter sistemas da qualidade hoje, como foi percebido nas entrevistas, confirma-se como 

mais do que uma obrigação, deixando-se de ser um diferencial. Todavia, é indispensável 

conhecer esta linguagem se a empresa vai para o exterior, ela é, de fato, um “passaporte”. Já 

os sistemas de responsabilidade social vêm crescendo em importância, porém são os que 

apresentam maiores diferenças de acordo com o contexto do país onde é aplicado, onde os 

diversos graus de desenvolvimento imprimem notáveis diferenças em prioridades e ênfases. 

Outro dado importante é o pragmatismo e utilitarismo preponderante neste contexto, 

em que a busca por um destaque junto a um mercado rende, na prática, mais dividendos que a 

oportunidade de um aprendizado de alavancagem futura. Houve também uma concordância 

no sentido de que, se tratando de práticas de gestão, há convergências no enfoque e 

divergências quanto à aplicação, mais dependente do contexto em si. Isto reforça, de alguma 

forma, a coexistência de forças convergentes e divergentes, que fazem sentir sua influência 

nas práticas em aspectos diferentes de sua manifestação. 

Por outro lado, a qualidade e a representatividade do Brasil em organismos de 

normalização e certificação, seja na área da qualidade ou da responsabilidade social, têm 

ajudado a impulsionar as empresas brasileiras para atender a exigências do mercado 

internacional. Isto leva a supor que empresas que têm se ressaltado na internacionalização já 

são destacadas quanto à sua gestão de “berço”. Tanto que se questiona se uma empresa que já 

não fosse boa teria chances em uma premiação ou reconhecimento de maior envergadura. 

Pode ser resgatado o que se costuma chamar de “dilema de Tostines”, aplicado ao caso em 

estudo: a empresa se internacionaliza (e transfere conhecimento gerencial) eficazmente por ter 
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uma boa gestão, ou ela aprimora sua gestão ao se internacionalizar (e transferir conhecimento 

gerencial)? Segundo as entrevistas, caminha-se mais para a primeira opção. 

Portanto, foram mostradas algumas tecnologias gerenciais de impacto global que 

pudessem servir de linguagem comum em empresas que se internacionalizam, inclusive 

brasileiras. Os capítulos a seguir enfocam as empresas escolhidas para o estudo de caso, sob a 

lupa de seus sistemas, práticas de gestão e respectivas tecnologias utilizadas. Não são aqui 

explicitados detalhes maiores sobre as características e o histórico de cada empresa, dados, 

porém, que foram consultados para melhor embasamento na análise das suas ações gerenciais 

no contexto da internacionalização. Buscou-se mostrar que o estágio e particularidades dos 

sistemas, práticas e tecnologias gerenciais para cada empresa são também reflexo da interação 

desta com diferentes contextos culturais e institucionais. Cada empresa depende, em seu 

processo de internacionalização, de como é sua gestão, seus valores, práticas e outras 

referências. Há uma interdependência entre o modo pela qual a empresa é gerenciada, e o 

modo pela qual a empresa encara sua participação internacional. 
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PARTE III – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASO 

 

5. MARCOPOLO 

 

 A Marcopolo é a empresa líder no Brasil no setor de carrocerias de ônibus. Possui 

6,5% de participação no mercado mundial, por intermédio de seus negócios em países como 

Portugal e África do Sul, com operações próprias, e México, Colômbia, Rússia, China e Índia, 

com joint ventures (STAL, 2007). 

Iniciou sua história em 06 de agosto de 1949, na época chamada ainda Carrocerias 

Caxiense de Nicola Ltda., fabricando carrocerias de madeira e fazendo reparos em ônibus. Os 

anos 1970 marcaram o começo de aquisições e também das exportações (BRUM, 1994). 

 

5.1 A Gestão 

 

A Marcopolo, até em função da maior demanda em face da predominância da 

alternativa rodoviária no transporte brasileiro, assim como em outros países periféricos e 

semiperiféricos, construiu sua competência em atender a um mercado diversificado, até se 

aproveitando dele. Para isso, desenvolveu tecnologia apropriada, que procurou proteger, 

optando pelas joint ventures. Flexibilizou sua produção, o que foi viabilizado com o 

aprendizado de mais de 20 anos de técnicas japonesas de qualidade, com reflexos em seus 

processos e produtos, e sua capacidade instalada, proporcionando economias de escala. As 

alianças com outras empresas, por sua vez, prepararam a empresa para o domínio das normas 

técnicas necessárias, inclusive para o mercado internacional (HEXSEL, 2004). 

 Dos contatos com as técnicas japonesas de Qualidade foram criados o Sumam, 

Sugestões de Melhoramentos do Ambiente Marcopolo, e o Simps, Sistema Integrado 

Marcopolo de Produção Solidária, com base no Kaizen, de melhoria contínua. Dentro do 

Simps há o recurso do quadro que avalia o estado emocional das pessoas: se bom, regular ou 

ruim. Quando alguém da equipe passa por problemas, por exemplo, seu estado de ânimo pode 

ser identificado no seu quadro, o que facilita uma ação do supervisor, ou mesmo dos colegas, 

no sentido de se amenizar ou se reverter aquela situação. Trabalha-se também na manutenção, 

no treinamento e nos poka yoke, o “dispositivo à prova de erros”, procurando-se introduzir 

mecanismos que evitem as falhas humanas (BRUM, 1994). 

 O Sumam e o Simps se deram por adesão. O programa atual é composto por 11 

ferramentas, incluindo o automações, técnicas estatísticas e 5 S. Nascido nos anos 1960, no 
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Japão, e popularizado no Brasil a partir da década de 1990, o 5 S enfoca (MARSHALL JR. et 

al., 2003, p. 106): 

a implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo 
eliminação de desperdícios, arrumação de salas e limpeza. O método é 
chamado de 5S porque, em japonês, as palavras que designam cada fase de 
implantação começam com o som da letra S e são: Seiri (organização, 
utilização, descarte), Seiton (arrumação, ordenação), Seisou (limpeza, 
higiene), Seiketsu (padronização) e Shitsuke (disciplina). 
 

A implantação dos programas nas unidades no exterior é gradativa, como no caso de 

Portugal, Colômbia e México, com as devidas adaptações à realidade de cada país. 

Com a implantação do programa de qualidade assegurada, mais para frente, 

começaram os processos de certificação (STAL, 2007; MARCOPOLO, 2008a), dentro da 

visão do sistema integrado: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000. O Sistema 

Marcopolo de Competitividade & Qualidade inclui a questão ambiental e a adoção de padrões 

técnicos de construção de ônibus, que foram transferidos para as fábricas no exterior (GÓES, 

2005). Não há, porém, uma atuação corporativa neste sentido quanto a unidades no exterior: 

as unidades do México e da Colômbia têm certificação ISO 9001, assim como as de Portugal. 

A empresa apresenta como competências o desenvolvimento tecnológico (autonomia, 

considerada uma das empresas mais inovadoras do Brasil) e a verticalização, além da 

produção customizada. A autonomia tecnológica é preservada na internacionalização com as 

joint ventures (CADERNO DIGITAL, 2007; STAL, 2007). É ainda nível 2 na Bovespa 

(BOVESPA, 2008b). 

 Entre os programas de Recursos Humanos, destacaram-se (MARCOPOLO, 2006b): 

• Remuneração fixa (competências e habilidades) e variável via programa de 

participação nos lucros e resultados, o Efimar – Programa de Eficácia Marcopolo.  

• Processo Sucessório (1999) para disponibilização em funções estratégicas, com 

avaliação feita segundo pré-requisistos, competências emocionais e profissionais. 

• Escola de Formação Profissional Marcopolo – EFPM –, em convênio com o Senai. 

• Código de Conduta (MARCOPOLO, 2008b). 

• Centro Marcopolo de Educação Corporativa (Cemec), aplicado a executivos e aos que 

participam do Processo de Sucessão (RA MARCOPOLO, 2004). 

• Programa de Trainees, criado em 2003 e durante o período da pesquisa suspenso 

(MARCOPOLO, 2004). 

• PRMAR – Programa de Recrutamento da Marcopolo, priorizando candidatos internos. 
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Tais programas contribuíram para que a Marcopolo figurasse nove vezes na lista das 

melhores empresas para se trabalhar (MELHORES..., 2007). Todavia, alguns destes 

programas, como o de trainees e os de educação corporativa, sofreram descontinuidades nos 

últimos anos.  

 

5.2 A Internacionalização 

 A estratégia de internacionalização está baseada na decisão de se tornar multinacional, 

com empresas próprias ou via joint ventures, com verticalização e tecnologia própria. A 

internacionalização via investimentos diretos no exterior, seja por estabelecimento 

independente ou por joint venture, decorre das barreiras de importação de produtos completos 

(CBU), cuja redução é condicionada pela nacionalização da montagem dos produtos. Para que 

o estabelecimento se viabilize, são necessários, entre outros, conhecimento do mercado, mão-

de-obra disponível, conhecimento logístico, conhecimento das peculiaridades de natureza 

legal, inclusive no tocante a exigências de nacionalização progressiva (local content), e em 

questões ambientais, conhecimentos das características da sociedade (MARTINS, 2007). 

A prática de exportar produtos com peças fabricadas no Brasil teve que ser modificada 

quando houve a desvalorização acentuada do dólar, procurando-se, com isso, fornecedores 

nas unidades de atuação, deixando o Brasil de ser centro de distribuição mundial. Para não 

perder competitividade, as unidades de outros países passaram a ter liberdade para comprar 

insumos de fornecedores locais (O FIM..., 2007; NAIDITCH, 2007; STAL, 2007). 

O programa de expatriação, hoje bastante acionado diante das recentes associações nos 

últimos anos, compreende, além do apoio legal à esposa e à família, o estudo de idioma, para 

períodos de um a dois anos. No caso de períodos menores, em que o funcionário não leva a 

família, a permanência é de 90 dias, com retornos ao Brasil com estadas de duração de sete a 

dez dias. 

Entretanto, entrevistas posteriores mostraram alterações neste plano em função das 

necessidades contingentes de provimento de funções. Como nem sempre a volta atende às 

expectativas, costuma ocorrer problemas de readaptação.  

 Os expatriados que ficam são, em geral, os com função diretiva ou gerencial. A 

Marcopolo coloca dirigentes da matriz, pois acredita que, segundo um dos entrevistados, 

“quem sabe construir somos nós”. A colocação, entretanto, é feita majoritariamente na função 

tecnológica, especialmente nas joint ventures, com a gestão comercial sendo delegada aos 

gestores e parceiros locais. No plano de sucessão da sede, a ida para o exterior é vista como 
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algo positivo, mesmo que os reflexos disso no plano não sejam formais. Não se vê ainda 

nacionais de outro país que não o Brasil na alta administração. 

 
PAÍS CARACTERIZAÇÃO 
PORTUGAL A operação é 100% Marcopolo, em um mercado competitivo e com estabilidade. 

A mão-de-obra não é especializada. Mesmo com uma unidade pequena, em 
Coimbra, buscou-se uma presença estratégica no mercado europeu, servindo de 
posto avançado, aprendizado tecnológico e inteligência de mercado. A operação 
pequena foi fruto da falta de experiência e se tornou dependente da relação 
cambial, levando a uma reestruturação da empresa. 

ARGENTINA Em 1997 a Marcopolo adquiriu uma unidade em Córdoba. A proximidade 
geográfica e cultural era atraente, assim como a superação de outras barreiras 
como as de custo. Entretanto, a crise argentina de 2002 alavancou a decisão da 
companhia em fazer a unidade “hibernar”. Na virada de 2007 para 2008, 
entretanto, a Marcopolo comprou 33% do capital da empresa argentina Metalpar, 
com possibilidade de mais 17% no prazo de até dois anos. No início a Marcopolo 
participará na gestão industrial e de engenharia da empresa, pondendo depois 
entrar na parte administrativo-financeira, repassar tecnologia, ampliar os negócios 
no exterior e ter a empresa como fornecedora de componentes. Deste modo, a 
Marcopolo viabiliza seu retorno ao mercado urbano argentino. 

MÉXICO A afinidade cultural e o potencial exportador foram fatores fortes de atratividade. 
As atividades iniciaram-se em 1992 com a aliança com a Dina Autobuses, 
interrompida em 1997 como reflexo da crise mexicana. Surgiu a Polomex, foi 
implantada inicialmente (2000) como 100% Marcopolo, em Águas Calientes. Foi 
feita depois uma joint venture com a Daimler Chrysler (26% do capital), que 
convidou a empresa para transferir-se para sua fábrica, em Monterrey. A 
Marcopolo montou depois uma fábrica para verticalizar-se e proteger sua 
tecnologia. Tem sido a operação internacional mais bem-sucedida da Marcopolo. 

COLÔMBIA Montada para atender a região mais ao norte da América do Sul, a Superpolo 
S.A. foi criada como uma joint venture (50/50%) com a Fanalca, dona de uma 
fábrica local de ônibus, a Superbus. Outra operação também considerada muito 
bem sucedida, a segunda em produção.  

ÁFRICA DO SUL No final de 2000 a Marcopolo comprou a fábrica da Volvo em Johanesburgo, 
iniciando-se as atividades um ano depois. Trabalha em parcerias com empresas 
como Volvo e Scania. A operação na África do Sul é também bem sucedida e 
apresenta perspectivas de crescimento, ao ver de Martins, “razoáveis”. 

RÚSSIA Na Rússia, há uma joint venture (50/50%) com o maior grupo automobilístico 
russo (Russian Buses) e outra nas mesmas proporções com a Technoart, para 
fabricação de componentes plásticos, fiberglass e termoplásticos para indústria 
automobilística e de ônibus. A Marcopolo responsabiliza-se pela tecnologia de 
montagem das carrocerias, e a empresa russa, com os chassis e instalações fabris, 
além da comercialização na Rússia e outros países da antiga União Soviética. 
Foram transferidos dois grupos de empregados da Marcopolo, nas áreas de 
administração, produção, logística, qualidade, engenharia e treinamento, para 
treinar os trabalhadores locais na montagem nos padrões da Marcopolo. 

ÍNDIA Na Índia, houve uma joint venture com a TATA, maior empresa automotiva 
local, com a perspectiva de ser a maior operação da Marcopolo no exterior. O 
chassis é Tata e a carroceria projetada pela Marcopolo, conforme as 
peculiaridades do mercado local.  

EGITO Foi fechada uma joint venture no Egito com a companhia local GB Auto, com 
mercado projetado para parte da Europa, norte da África e Oriente Médio  

 

Quadro 7 

Caracterização da operação da Marcopolo em diferentes unidades 

Fonte: Góes (2005); Hunoff (2008); Marcopolo (2008);  

Marcopolo e Tata... (2008); Martins (2007); Russian Buses... (2007). 
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 O Quadro 7 faz uma descrição das características das primeiras unidades do exterior 

da Marcopolo. Além destas, há também a entrada na China e, mais recentemente, na Rússia e 

Índia, dois grandes mercados, com grande demanda e baixa tecnologia (MARTINS, 2007).  

Mesmo no aspecto técnico as questões interculturais se fazem sentir, até porque os 

padrões técnicos, de qualidade do produto, são influenciados pela visão do cliente local e 

pelas perceptivas próprias de seu contexto e cultura, além do arcabouço legal. Neste aspecto, 

toma-se como verdadeira a idéia de que o que é feito na unidade subsidiária é melhor do que 

na sede, até pelo melhor entendimento das preferências do cliente e aproveitamento das 

competências. Entretanto, isto não é percebido da mesma maneira pela sede, que detém as 

competências do que configura de fato o produto Marcopolo.  

Ressalte-se que isso pode ser advindo da empresa como refletir um autoconceito do 

brasileiro, pois como disse um dos entrevistados: “brasileiro acha que ele ainda está no Brasil, 

não muda a cabeça”. Assim, por vezes, uma maior humildade e disposição para aprender vêm 

da subsidiária, enquanto na matriz pode ser sugerida uma certa auto-suficiência e não haver 

interesse, por vezes, em se aprender até o idioma local, mesmo sendo o inglês. 

 

5.3 A experiência em Portugal 

 

A Marcopolo em Portugal começou em 1991 com uma joint venture com a Evicar. 

Este grupo português foi fundado em 1953 e comercializa veículos pesados e ligeiros de 

passageiros e comerciais, acessórios e peças, além de prestar serviços de pós-venda. Participa 

integral ou majoritariamente de mais de 40 empresas e integra outras sociedades, como 

imobiliárias e financeiras (EVICAR, 2008). 

A Marcopolo estava então interessada especialmente em aspectos tecnológicos 

peculiares para o mercado europeu. Em 1996 a sociedade foi encerrada, e a Marcopolo 

assumiu integralmente o negócio, investindo inicialmente US$5 milhões, após o que não 

houve mais aportes significativos, enfatizando-se uma maior autonomia operacional a esta 

unidade. É a terceira maior empresa em Portugal, passando de 80 empregados em 1991 para 

250 em 2008, com margens de 16 a 25%. A fábrica está localizada em Coimbra, e é uma das 

que restou da antiga pujança industrial da região. Buscou-se em 2008 a fabricação de cinco 

carros por semana; em 1991 eram dois por mês; e em 2000, 60 carros por ano.  

A Marcopolo em Portugal faz ônibus com características típicas do mercado, mais 

refinados se comparados com os do Brasil. A Marcopolo não pretende ter uma unidade grande 
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no país, mas almeja manter-se com tecnologia diferenciada e ter um desempenho e volume de 

produção sustentáveis, atendendo a um mercado mais detalhista no tocante à qualidade. 

Os poucos expatriados brasileiros ocupam posições estratégicas nas áreas comercial e 

de produção, porém não na tecnológica. A preparação deles teve suas limitações e alguns 

dramas típicos da expatriação aqui emergem, como a questão da volta e a falta de preparação. 

O sistema de produção e a “mentalidade” de produção, para usar a expressão de um dos 

gerentes expatriados, se mantêm, apesar das peculiaridades locais. Porém, a menor escala não 

permite a verticalização completa característica da Marcopolo, o fornecimento é terceirizado. 

Foram feitos no início os gabaritos e o treinamento devido.  

Vê-se o Sumam/Simps na fábrica e suas manifestações, como as indicações sobre 

ferramentas da Qualidade e práticas como o 5S, além do típico quadro dos estados de ânimo 

dos empregados, para controle dos estados de moral. Porém, as peculiaridades são outras, nem 

sempre bem entendidas ou aceitas pelos gerentes expatriados brasileiros. A implantação teve 

suas dificuldades e resistências clássicas, o que pode ter sido agravado, segundo os 

entrevistados, pela personalidade mais pessimista do português, ou então pelas questões 

sindicais (maior protecionismo, resquício da memória salazarista). “Nadando contra a 

corrente”, “empurrar montanha”, “não dá para pôr o ritmo de Caxias, tem que retroceder”, são 

algumas das frases recorrentes. Entretanto, reconhecem o maior esmero do pessoal na 

qualidade do produto, pelo mercado mais exigente: a área de projeto continua a cargo do 

pessoal local, ao contrário de outras unidades do grupo.  

 Quanto às certificações, a última recertificação foi em 2005, da ISO 9000 (Apecer, 

entidade certificadora), havendo outra em curso agora. Há ainda o interesse, não concretizado, 

de certificação pela ISO 14000 e mesmo o desenvolvimento do sistema integrado de gestão. 

 

5.4 A experiência na Colômbia (Superpolo) 

 

 A Marcopolo está presente na Colômbia por intermédio da Superpolo, uma joint 

venture 50/50%, em parceria com a Superbus, do grupo Fanalca, empresa local. Há, com isso, 

ônibus da Superpolo com duas marcas, a Superior, da Superbus, e a Marcopolo, cada uma 

com seu logotipo. A Marcopolo é mais global, a Superior é mais local. Pretende-se que a 

empresa colombiana sirva de ponta de lança para o mercado Andino e Centro América, 

havendo já iniciativas neste sentido na Venezuela, com parceria entre Marcopolo, Fanarco e 

uma empresa local. Há um rodízio entre os grupos na presidência, recentemente a presidência 

saiu do grupo brasileiro para o colombiano. 
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Uma mudança significativa na estrutura foi a passagem da gerência ligada à produção, 

tipicamente em poder dos brasileiros, para o grupo colombiano, permanecendo com a 

Marcopolo o controle da competência tecnológica. Uma razão para isso, segundo entrevistas 

com os gerentes colombianos, é a dificuldade de relacionamento dos gerentes brasileiros com 

o operariado, problemas que, guardadas as proporções, lembram as considerações de um 

executivo da Marcopolo a respeito da absorção da Ciferal, no Rio de Janeiro: 

 
Quem pode competir com o nosso operário, que demonstra grande 
dedicação, principalmente em Caxias? [...] eu lhe digo: porque a nossa mão-
de-obra não existe em lugar nenhum do mundo. Não se consegue fazer um 
ônibus rodoviário de luxo, cheio de detalhes, com poltronas, salas de jogos, 
toalete, bar, acabamento interno igual ao de um avião, com dois andares, em 
uma cidade como o Rio de Janeiro, nunca. Tem que se ter dedicação, amor à 
camiseta, uma cultura diferente. Compramos a Ciferal, no Rio de Janeiro, há 
quatro anos e levamos um ano e meio tentando transmitir aos funcionários a 
cultura da Marcopolo. Era quase uma pregação religiosa, tentando mostrar 
para eles por que é preciso amor pela empresa, o que ela representa em 
termos sociais, de empregabilidade, de tornar os nossos irmãos mais felizes, 
etc. O carioca vive no mundo da lua, cheio de violência, com mil e um 
problemas. Será que esse homem tem condições de concentrar-se em um 
trabalho artesanal, certinho, bonitinho? Não tem. Por essa razão estamos em 
Caxias. Jamais sairemos dali, pelo contrário. Se um dia eu puder trazer a 
Ciferal do Rio para Caxias, eu trarei, porque a velocidade da nossa mão-de-
obra é algo impressionante [...] (AL/RS, 2003, p. 12) 
 

 Percebeu-se uma significativa autonomia de desenvolvimento dos programas 

relacionados à gestão, reforçando a não preocupação da matriz com este aspecto. Aplica-se, 

por iniciativa própria muitas vezes, uma série de programas bem estruturados no seu enfoque, 

de recursos humanos, gestão ou estratégia, relacionados a tecnologias gerenciais de conteúdo 

global, como o balanced scorecard (BSC), remuneração variável alinhada aos resultados do 

BSC, matriz de competências, programas de benefícios, políticas de comunicação, 

desenvolvimento de competências gerenciais, clima laboral, entre outros.  

Outros programas, ainda que de uso comum, adquirem contornos específicos, como o 

de polivalência, em um contexto de muita competitividade na oferta de trabalho, e 

conseqüente rotatividade, agravada pela mudança de fábrica e resistência dos antigos 

operários em se deslocar.  

A Superpolo, por meio do gerente da produção, desenvolveu seu próprio sistema, o 

SPOC, Sistema de Produtividade Orientada para a Competitividade, baseado em sistemas da 

Toyota, Masp, 5S, Kaizen, Marcopolo e outros. Nesse sistema o controle é mais intenso, com 

sistemas de gestão visual e ferramentas de solução de problemas. Busca-se a rastreabilidade 

dos problemas na produção, com controle de desperdícios na produção e nos processos, 
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sistemas de resposta rápida, cronometrando tempos e vendo as causas das demoras, quais os 

gargalos. Da Marcopolo ficou o sistema visual de controle emocional, desdobrado nas equipes 

por cada setor, além, é claro, da tecnologia da linha de montagem, seus gabaritos e outros 

elementos. 

Segundo um gerente local colombiano, constatou-se o conflito entre o latino da 

Colômbia e o “europeu” do Brasil, ou, no caso, do Sul do Brasil. Sobre as reações culturais, o 

sistema da Marcopolo é adequado para operários com maior instrução, não sendo o caso da 

Superpolo, onde se tem que mostrar e indicar o que fazer: é comum, por exemplo, um 

operário afirmar que entende determinado procedimento e, depois, não o fazer, causando 

algum problema posterior para o sistema produtivo como um todo. Em outro momento, nas 

entrevistas, essa questão surgiu novamente, quando se ressaltou uma formação 

majoritariamente tecnicista dos brasileiros da Marcopolo. 

Aumenta, assim, a percentagem de tempo realmente destinada à produção, à 

transformação, com observações constantes na produção e problemas apontados, 

retroalimentando o planejamento e a melhoria e buscando-se sempre a produção média diária 

de 13 UPs (unidades-padrão). Como ressaltou o gerente de produção, “las plantas hablan”.  

 No tocante à Gestão da Qualidade, houve também uma iniciativa própria, com o 

desenvolvimento do Sistema Integral de Gestão da Qualidade Superpolo (SIGCS), estruturado 

por processos, e o alinhamento a conceitos de Qualidade como o PDCA (plan-do-check-act) e 

a descrição do negócio (fornecedores, insumos, processo, produtos e clientes). Os processos 

estão inter-relacionados em um mapa de processos, voltado ao cliente. O sistema hoje foi 

integrado ao direcionamento estratégico, em cuja base está o BSC, iniciado há três anos, e 

seus indicadores, com adaptações e particularizações domésticas, com integração à 

compensação variável. A gestão ambiental está ligada também ao Sistema de Gestão da 

Qualidade e seu foco em processos, mas a unidade ainda não está certificada pela ISO 14000. 
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6. WEG 

 

 A WEG é um dos maiores fornecedores mundiais de motores elétricos mundiais, com 

presença também em equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

entre outros negócios (RA WEG, 2007). Segundo os dados de 2006, a empresa teve um 

faturamento bruto de R$ 3.527.110.100, um faturamento líquido de R$ 3.009.387.614 e um 

lucro líquido de R$ 502.830.832 (WEG, 2007). 

 A WEG foi fundada por três profissionais de diferentes experiências: um eletricista 

especializado em motores (Werner Ricardo Voigt), um contador (Eggon João da Silva) e um 

técnico de ferramentaria (Geraldo Werninghaus). Fundada em 16 de setembro de 1961, ainda 

com o nome de Eletromotores Jaraguá, só passou a ter o nome atual em sua razão social em 

1978 (FPNQ, 1997). A marca WEG resulta de um anagrama com as iniciais dos nomes dos 

fundadores e significa caminho (TERNES; SILVA, 1986). A partir das décadas de 1970 e 

1980, a empresa experimenta intensa expansão e diversificação em seus negócios, incluindo 

as operações internacionais (TERNES; SILVA, 1986; WEG S.A., 2004). 

 

6.1 A Gestão 

 

 O desenvolvimento na gestão iniciou-se mais incisivamente com a contratação de 

algumas pessoas-chave, em que se destaca o professor Walter Christian, cuja biblioteca 

especializada foi doada à empresa, hoje parte do Museu WEG. Ele estruturou o Departamento 

da Qualidade, definiu uma política de qualidade, promoveu a normalização e implantou o que 

veio a ser uma das marcas propagadas pela WEG, que é o sistema de administração 

participativa por meio de comissões de trabalho (BRUM, 1994; FPNQ, 1997; TERNES; 

SILVA, 1986). Com isso, a WEG foi sistematizando seus princípios gerais de gestão (MELO, 

2002; TERNES, 1997). 

Outro marco é o Programa WEG de Qualidade e Produtividade, criado em 1991 

(BRUM, 1994) e associado à participação nos resultados. Possui quatro subprogramas 

(TERNES, 1997; WEG, 2004): o de metas específicas ( melhoria da qualidade, produtividade 

e redução de custos de produtos e serviços), desenvolvimento tecnológico, normalização e 

segurança no trabalho.  

 Outra característica importante da gestão WEG é representada pelos seus trabalhos de 

normalização, cuja seção foi criada em 1978 (BRUM, 1994; FPNQ, 1997; TERNES; SILVA, 

1986). A valorização do trabalho de normalização pela WEG foi importante para a sua 
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liderança no mercado brasileiro de motores padronizados e seriados. A ABNT assumiu esse 

padrão e proporcionou à empresa uma vantagem competitiva significativa ante aqueles que 

adotaram a normalização americana (BRUM, 1994). 

 Em 1992, deu-se a primeira certificação ISO 9001, quando, junto com a Fundação 

Christiano Ottoni, acelerou o processo de qualidade total. Um dos programas gerados por esse 

processo foi o de 5S, em 1994 (FPNQ, 1997). A WEG Motores, uma das empresas do grupo 

(FPNQ, 1997), ganhou, em 1997, o Prêmio Nacional da Qualidade.  

A área de Qualidade não exerce ainda uma coordenação mais forte junto às unidades 

no exterior: as certificações nessas unidades não refletem uma ação deste tipo, fora alguma 

consulta eventual, como no caso da unidade no México. De uma forma geral, a passagem de 

valores e práticas se faz mais pela liderança expatriada, normalmente pessoas com muito 

tempo de WEG, quando não ligados familiarmente a um dos três fundadores, ou pelo 

intercâmbio de gestores e profissionais destas unidades ao Brasil, levando a algumas 

experiências como o mapeamento de processos nos EUA ou o gerenciamento da rotina na 

unidade do Reino Unido. 

 Entretanto, há iniciativas que buscam dotar o comitê da Qualidade de uma atribuição 

mais corporativa; algo semelhante pretende-se fazer também no comitê de Gestão Ambiental. 

A própria gestão da WEG, seguindo propostas encontradas na literatura relacionada 

(GROOTE et al., 1996), se faz com a integração de suas práticas mais específicas e 

características, como a Administração Participativa, já citada, o Programa WEG de Qualidade 

e Produtividade (PWQP) e tecnologias, como o Gerenciamento da Rotina e o Método de 

Análise e Solução de Problemas (Masp).  

Quanto à Gestão da Responsabilidade Social, destaca-se o Relatório de 

Sustentabilidade, em um total de 47 programas (RS WEG, 2006), além da CENTROWEG, 

com o desenvolvimento de competências do menor aprendiz, qualificando-o ao pleno 

exercício do trabalho (WEG, 2004). A WEG tem usado também como critério e aprendizado 

os indicadores Ethos, e 2007 foi o ano em que a WEG voltou à carteira do ISE, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial.  

A WEG foi considerada a melhor empresa em seu setor pela revista Exame em 1981, 

1984, 1985, 1995, 1996 (FPNQ, 1997) e, mais recentemente, em 2006 (RA WEG, 2007). 

Figurou na lista das melhores empresas para se trabalhar segundo a revista Você S.A., em 

2001, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 (WEG, 2007). Em 2003 o museu WEG foi inaugurado, 

com objetos e fatos que explicam a trajetória da empresa, incluindo sua cultura. Em 2007, a 

companhia entra no Novo Mercado, da Bovespa, e Décio da Silva deixa o cargo de diretor 
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presidente executivo, ficando no Conselho de Administração, em prol de Harry Schmetzer Jr., 

funcionário de carreira da empresa, então diretor regional da WEG Europa 

(REINVENTAR..., 2007). Já o sistema ERP está sendo implantado a partir de 2008 (RA 

WEG, 2007). 

 O sucesso da WEG em sua gestão deveu-se também, segundo Melo (2002), à união de 

competências entre seus fundadores, como concepção, administração e fabricação, com forte 

verticalização e relação com a comunidade e a cidade, numa atmosfera de forte influência da 

cultura de imigração alemã. Com base no conceito de Penrose relacionado à disponibilidade 

de recursos humanos (insuficiência de demanda para a utilização plena dos serviços 

disponibilizados pelas pessoas em uma firma, levando ao aumento da produção e a novos 

investimentos), Moraes (2004) reforça a importância da acumulação de conhecimento para o 

crescimento da WEG, manifestada nas visitas técnicas, parcerias e aquisições, treinamento, 

práticas de RH, permanência do funcionário, institucionalização da qualidade, atração e 

retenção das pessoas, exposição à concorrência etc. 

 Utilizando os conceitos de Penrose, pode ser aproveitada ainda esta, por que não dizer, 

coincidência: “as pequenas firmas têm-se baseado freqüentemente numa divisão de trabalho 

entre um inventor, ou um qualificado gerente de produção, e um “homem de negócios”, capaz 

de mobilizar capitais e de fazer compras a crédito (PENROSE, 2006, p.80)”. Aplicando o 

conceito à WEG, Werner era o “inventor”, Geraldo, o gerente de produção, e Eggon o homem 

de negócios. 

 

6.2 A Internacionalização 

 

A estratégia se deu em três fases (WEG S.A., 2004): 

1. Exportação via Representantes e Distribuidores no Exterior (1970-1990); 

2. Exportação via Empresas Controladas (1991-1999); 

3. Desenvolvimento de Parque Fabril no Exterior. 

 Em março e junho de 2000, respectivamente, as empresas argentinas Morchio y 

Benitez SAIC, fabricante de motores elétricos para lavadoras e secadoras de roupas, e 

Intermatic SACIF, fabricante de disjuntores em caixa moldada, foram incorporadas pela 

WEG. Em agosto de 2000 a WEG adquiriu da Asea Brown Boveri (ABB), no México, uma 

fábrica de motores elétricos de baixa tensão. Em maio de 2002, foi adquirida a unidade de 

motores do grupo Efacec, em Portugal, incorporada pela WegEuro Indústrias Eléctricas S.A. 
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(WEG S.A., 2004) e especializada em motores especiais e áreas de risco (REINVENTAR..., 

2007). Em 2005 foi incorporada a fábrica de transformadores no México. Mais adiante, a 

WEG entra na China e, depois, na Índia (WEG, 2008).  

 Quanto à expatriação, são seus objetivos desenvolver a carreira e levar a cultura WEG, 

com a expectativa de se retornar ao país. Em grandes números, há no mínimo um brasileiro 

em 90% das filiais, que são 22 no total, entre técnicos, administrativos e gerenciais. Há mais 

de 50 expatriados com dois ou mais anos fora. A China é o lugar onde há mais brasileiros 

expatriados, e para lá foram contratados descendentes de chineses, para justamente serem 

veículo de transmissão cultural e de práticas, sem maiores choques culturais em sua vertente 

nacional. 

 Em função da expansão no Brasil, cujas perspectivas de crescimento no curto prazo 

são maiores, experimenta-se hoje processos de expatriados com apenas um ano de WEG, o 

que para a passagem da cultura organizacional seria negativo. Porém, o processo de 

expatriação termina, por sua vez, na geração de oportunidades também no Brasil. A 

expatriação maior é de vendas. Há também programas de vinda de expatriados de unidades no 

exterior para o Brasil, desde pequenos programas a outros de maior permanência, este 

também relacionado a programa de trainees, visando diminuir a necessidade de expatriação. 

As próximas seções tratarão das experiências em duas unidades. A primeira, de forma 

mais geral, relativa à unidade no México, a partir de informações com gerente expatriado que 

retornou à sede. Outra, de forma mais detalhada, com a unidade de Portugal, a partir de 

entrevistas com gerentes expatriados e in loco na unidade. 

 

6.3 A experiência no México 

 

 O processo coberto na entrevista refere-se a um período de quase cinco anos, que 

envolveu uma mudança de fábrica e reestruturações, inclindo também saídas de pessoas. A 

empresa adquirida anteriormente pertencia a Asea Brown Boveri (ABB), havendo hoje pouca 

gente remanescente dessa época. Os maiores impactos advindos deste contato foram os 

relativos ao conflito entre as práticas gerenciais expressas pela liderança expatriada, seja da 

organização em si, seja do contexto cultural que o envolve (sul do Brasil) e o grupo de 

trabalho local, expressas, do ponto de vista do entrevistado (ex-gerente industrial da unidade), 

em termos de comportamento, forma de se trabalhar, responsabilidades, cumprimento de 

horário, entre outros.  
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 Para o gerente entrevistado, os mexicanos precisam de uma melhor supervisão, pois 

ainda que treinados para os novos procedimentos e executando-os, um tempo sem supervisão 

é suficiente para que se deixe de executá-los. Na WEG Brasil isto é diferente, num contexto 

em que uma decisão publicada em ata não é questionada, é cumprida, enquanto no México, 

“tem-se que chamar, explicar”. 

 Para o gestor, o fato de ser brasileiro ajudou na relação, porém a reação a alguma 

mudança nos hábitos ocorria independentemente disso:  

 
Nós, por ter uma pele mais clara, normalmente somos confundidos com 
estadunidense”, persona non grata no México. Ao perceberem, porém, que 
se é brasileiro, a reação “muda completamente e para melhor [...] existe 
química favorável no relacionamento com brasileiro [...] Mas, “mesmo 
assim, quando você mexe nas práticas e costumes alguma coisa acaba 
gerando reação contrária.  

 
  

O entrevistado faz uma referência ao ahorita dos mexicanos, que, segundo ele, pode 

ser um minuto, uma hora, um dia, ou mesmo nunca, característica de quem não diz “não”, 

ainda mais para superior. O que se faz por aqui, prossegue, funciona lá em outro ritmo, com 

outra roupagem, prazos mais largos e cobrança mais intensa. Outro exemplo narrado foi o da 

máquina de refrigerante e salgadinho utilizada pelos mexicanos em seus locais de trabalho, 

cuja tentativa de disciplinar seu uso sem um maior tato quase levou a uma greve. Apesar do 

choque, porém, com o retorno das máquinas o ambiente de trabalho tornou-se mais limpo. 

 Entre as práticas de gestão trazidas da matriz, destacam-se a certificação ISO 9000, 

que foi implantada por iniciativa da empresa brasileira, e ainda o CCQ (Círculos de Controle 

da Qualidade) e o 5S. O 5S, especificamente, levou a reações do pessoal, diante da decisão do 

entrevistado de levar à frente o que ele batizou de “limpeza escandalosa”, eliminando muito 

ferramental guardado não utilizado. Foram geradas 90 toneladas de sucata, para uma empresa 

então pequena.  

 O intercâmbio de práticas também se fez com a vinda de mexicanos ao Brasil, 

ocupantes de diversas posições, constituindo-se um mecanismo de transmissão cultural de 

forma mais acelerada.  

 

6.4 A experiência em Portugal 

 

 A WEG comprou uma fábrica de motores elétricos em Maia, comprada da Universal 

Motors, que havia comprado em 1999 da Efacec, que estava desinvestindo nesta área, onde 
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aliás começou, para dar ênfase à tecnologia de inovação. A Efacec é uma das empresas 

portuguesas, por sua vez, mais internacionalizadas, presente em 65 países, sendo o maior 

grupo eletromecânico, com atuação na área de energia, sistemas de automação, assistência de 

manutenção, entre outros, com foco no desenvolvimento tecnológico (UP, 2008).  

A WEG divide em condomínio suas instalações com a própria Efacec e outras 

empresas, e com muito custo conseguiu pôr seu logotipo na entrada. Enfrenta hoje problemas 

para aumentar seu espaço, especialmente no armazém de expedição para liberar a produção. A 

empresa passou de 156 pessoas, em 2002, para 240 atualmente. 

 Será passada esta experiência segundo dois pontos de vista, a dos gestores expatriados 

que lá estiveram (geral e de produção), com forte vínculo à empresa, e a dos gestores locais, 

que trabalhavam na empresa ainda na situação anterior, com outro dono. 

 

6.4.1 A percepção dos brasileiros 

 

 Para o primeiro diretor da WEG na unidade adquirida em Portugal, esse país foi a 

porta de entrada da Europa. A WEG, por conta disso, passou a ser vista como fabricante 

europeu. Os produtos estão ligados a nichos de mercado, impossíveis de serem atendidos no 

Brasil no prazo rápido de costume, além do que já se produz lá em base mundial. Ficou 

patente a percepção da diferença e do desafio entre os que chegavam, carregando os valores 

da empresa, até pelo seu próprio histórico e pela situação contextual local, tanto em termos 

organizacionais quanto culturais: 

 
Estamos falando principalmente do material humano que se adquire junto e 
tem sua cultura/disciplina enraizada que deve ser respeitada e trabalhada 
com projetos bem fundamentados e que dependem muito da perseverança, 
objetividade e atitudes para buscar a cultura desejada, e que não é nada fácil. 
A empresa [...] encontrava-se em estado de falência há três anos quando foi 
adquirida pela WEG e, os costumes, cultura, regalias, pessimismo, falta de 
ambição e desconfiança entre os colaboradores, era de desanimar qualquer 
indivíduo que vinha com uma cultura totalmente diferente, cheia de 
entusiasmo e ambição como é a disciplina de quem trabalha na WEG. Por 
maior força de vontade que tive em mudar logo algumas atitudes, estas 
precisavam ser bem pensadas antes de serem aplicadas. A administração 
principal/geral da empresa recomenda-se sempre ser idealizada por pessoa 
da matriz com filosofia e política própria bem desenvolvida.  
 
  

O gestor contatatado reforça a importância da presença física. Tal dimensão 

presencial, portanto, é mais importante do que meramente levar instrumentos e tentar 

implantar – para o entrevistado isto não “ramifica”, fica superficial. Demonstrar confiança é 
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também demonstrar que não se está lá para usurpar depois ir embora, ou seja, uma espécie de 

“espírito de saque”. 

 Quanto à expatriação, torna-se algo difícil em Portugal, dada a dificuldade de entrada 

de pessoas para trabalhar. A qualificação de mão-de-obra também foi apontada como um 

problema em um contexto de falta de investimento governamental em formação básica, como 

fazem no Brasil. 

 A certificação em Portugal, tanto a ISO 9000 quanto as específicas técnicas do 

produto, como as de risco, por exemplo (do motor à prova de explosão), tiveram entidade 

certificadora e processos diferentes dos usualmente feitos no Brasil, o que foi mantido por 

uma melhor adaptação aos processos locais e por incorrer em menor custo. 

 Uma ação gerencial da WEG, em Portugal, importante na opinião do entrevistado, foi 

com relação aos fornecedores. Os fornecedores europeus atrasavam sistematicamente, e a 

WEG teve um intenso trabalho no sentido de mudar isto, alcançando pontualidade e depois 

encurtando prazos, repetindo as práticas adotadas no Brasil, “com interferência nossa, o 

presencial”, caracterizando uma mudança na forma de atuar.  

 Outro gestor entrevistado, da área de produção, aponta diferenças na forma de se 

trabalhar e no que ele entende por dedicação ou comprometimento. Para ele, trata-se de uma 

luta para se implementar valores da organização, resultados, e entusiasmo, como percebia em 

seu local de origem. Comentou ainda o esforço de renovação nos quadros, para combater os 

“vícios” por parte dos empregados mais antigos, como o exagero nas ausências por motivos 

de saúde, por certos protecionismos e até certa acomodação. Outras adaptações tinham 

também que acontecer quanto a questões sindicais e trabalhistas, diferentemente de Portugal, 

ao menos com relação ao sul do Brasil, tais adaptações visavam a diminuição de possíveis 

processos trabalhistas, todavia qualquer punição tinha que ser muito bem fundamentada para 

não ser revertida legalmente.  

Este gestor procurou passar práticas de gestão da produção da WEG, mas como no 

caso de seu par no México, houve reações. As reações ocorreram, por exemplo, durante a 

implantação do 5S, diante do hábito do pessoal local de reter tudo quanto achava necessário. 

Outras iniciativas, tais como a de reformulação do ambiente de trabalho, ou a de desestimular 

compartimentalização do trabalho (profissional não mexer no motor, por exemplo) também 

provocaram reações. 
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6.4.2 A percepção dos locais 

 
 Foram entrevistados alguns gerentes de primeira linha da unidade portuguesa, que 

demonstraram visões que traduziam a dicotomia entre uma empresa tradicional, que teve sua 

produção descontinuada estrategicamente, e a entrada de uma empresa de fora, com outra 

cultura e prioridades, agradando a alguns e desagradando a outros que queriam ver mantidas 

as vocações que julgavam ser da empresa. 

 A atual gerência industrial, por exemplo, encarna um típico boundary spanner, aliando 

conhecimento técnico à rede de contatos que tinha com fornecedores em Portugal e Brasil, 

buscando adaptar soluções WEG às necessidades da fábrica, além de adquirir boas práticas no 

Brasil. Narrou também as dificuldades que ele e outros gerentes envolvidos têm com o Plano 

de Expansão, mas não as de natureza técnica, já que, como afirma, “a linguagem técnica é 

universal”. 

 O 5S não prosperou após a saída dos gestores brasileiros, restando apenas os cartazes 

vindos do Brasil, apesar do esforço isolado do gerente industrial, hoje dividido com outros 

trabalhos importantes para os quais é requisitado. Os efeitos deste recuo na prática se fazem 

sentir no “chão-de-fábrica”. Outras práticas, como o Gipa (Grupo Interno de Prevenção de 

Acidentes), vão bem, com pessoal mais novo e motivado. Os comitês continuam, apesar de 

estarem sendo questionados quanto à sua eficiência. As comissões, no entender de outro 

gerente, ainda não estão “no sangue”, funcionando por iniciativas pessoais dos gestores, o que 

leva também a diferenças de evolução entre as comissões.  

 A gestão participativa, incentivada pelos gestores da WEG, foi destacada como uma 

mudança de prática importante, o que ajudou a imprimir um ambiente mais informal, 

relativamente ao usado em Portugal. Já o PWQP foi adaptado à realidade local, concentrando-

se em metas anuais para a empresa, com percentagem sobre resultados no salário mensal. O 

foco é em resultados e não lucros, até porque os resultados não eram positivos. 

 Segundo um dos gerentes entrevistados, a nova gestão WEG teve um trabalho 

significativo ao fazer afirmar sua cultura gerencial, buscando uma contrapartida à identidade 

Efacec presente ainda em algumas pessoas-chave, em que uma das principais diferenças 

observadas foi a da autonomia. As mudanças no tocante à identidade ocorreram também em 

função da renovação de pessoal: 60% são novos em relação a 2002, já como WEG. Outro 

gerente entrevistado, na área de produto, reforça a idéia de que a empresa já não representava 

fortemente a identidade Efacec, por já se apresentar em declínio na época da compra, com 

claros sinais de desinvestimento estratégico por parte da então controladora. Enquanto os 
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fundadores eram ativos, ficava a paixão pela técnica, arrefecida depois da gestão profissional 

que se estabeleceu e o desinvestimento que se seguiu. 

 Esse gerente destaca ainda outras vantagens da nova gestão, como: uma maior 

disposição ao risco – em Portugal há mais cautela –, uma maior exposição internacional, com 

tecnologia da WEG e seus sistemas; a boa gestão, rastreabilidade e disponibilização da 

informação por parte da WEG Brasil; o enriquecimento cultural com o intercâmbio com 

colegas de diversos países; o foco no cliente interno; a maior autonomia técnica, quando 

possível; a maior informalidade; o desfazer das “panelinhas”, antes existentes; e mesmo a 

simpatia dos brasileiros, ou “dos brasileiros da WEG”, ponderava.  

 Entretanto, observava também uma certa centralidade da sede em Jaraguá, esquecendo 

da dimensão atual da empresa e da necessidade de ter um pensamento mais global, expresso 

em grandes ou pequenos detalhes, como o de avisar quando um padrão muda no Brasil para 

que possa ser feito o devido “de-para” em Portugal. Defende, com isto, que a WEG Brasil 

deveria prestar mais atenção ao feito na WEG Euro, pois algumas das práticas desta podem 

servir àquela. 

 Quanto à certificação ISO 9000, trata-se hoje de uma questão obrigatória, “argumento 

de venda”. No caso da WEG Euro, já existe desde 1988, nos tempos da Efacec, com a Lloyds. 

A ajuda da matriz se verificou durante a passagem para a versão 2000. Concomitantemente a 

isto há as ações procedimentais específicas do grupo WEG relacionadas à normalização 

interna, mas segundo o responsável pela área sua aplicação na unidade portuguesa deve 

garantir uma maior flexibilidade, devido às suas dimensões. Portanto, o sistema de 

acompanhamento é relativamente simples e de elaboração própria. 

 Destaca ainda como importante a conexão da competência logística/gerencial da WEG 

(verticalizada) com a expertise da antiga Efacec, solucionando os problemas advindos das 

flutuações e dando estabilidade. Devido às características desta empresa, entretanto, criou-se 

em algumas áreas o pensamento de que as soluções técnicas eram a chave da Efacec. 

Entretanto, para outro gerente entrevistado, apoiador da cultura da WEG, não era bem assim: 

ao invés de se fazer o padrão e o opcional, preferia-se por falta de planejamento ter um tipo 

novo a cada nova demanda. Para ele, aprendeu-se muito com o know-how brasileiro: 

 
Nós sempre tivemos uma visão sobre nós próprios, enquanto Efacec que 
fazíamos muito produto especial, não havia dois motores iguais, que nós 
éramos o supra-sumo da engenharia [...] e com a WEG a gente viu que de 
fato nós não éramos o supra-sumo da engenharia. Havia mais complexidades 
e a WEG usava o padrão/opcional, ao invés de ser especial, que na verdade 
tinha sido mal pensado.  
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7. ODEBRECHT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

 
 Trata-se de um dos segmentos de negócio do grupo Odebrecht. Sua empresa líder é a 

Companhia Norberto Odebrecht (CNO), fundada por Norberto Odebrecht em 1944, na Bahia, 

com um faturamento correspondente a R$ 7,425 milhões em 2006 (ODEBRECHT, 2004, 

2006, 2008a; RA ODEBRECHT, 2006). A Companhia Brasileira de Projetos e Obras 

(CBPO), incorporada em 1980, é a sua subsidiária integral (ODEBRECHT, 2004). A 

Companhia atua nas três Américas, África, Oriente Médio e Europa e é líder nos negócios de 

engenharia e construção na América Latina (ODEBRECHT, 2006).  

 A Odebrecht S.A., como holding, surge em 1981, incorporando outras Companhias no 

setor, como a CBPO e a Tenenge. A CNO começou suas atividades internacionais em 1979, 

com a hidroelétrica de Charcani V no Peru. Em 1988 a Odebrecht faz uma aquisição 

internacional, a Bento Pedro Construções (BPC), em Portugal, participando de diversos 

empreendimentos, como a Ponte Vasco da Gama e trechos do metrô de Lisboa. Já em 1993 a 

Odebrecht atuava em 19 países (ODEBRECHT, 2004). 

 

7.1 A Gestão: a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) 

 

 A Odebrecht praticou desde sua fase inicial princípios como descentralização e 

delegação, dando aos mestres-de-obras autonomia para executar tarefas ligadas a pedidos, 

admissão de pessoal ou compras. Essas práticas foram compiladas na década de 1970 na 

Tecnologia Empresarial Odebrecht (ODEBRECHT, 2004), a TEO, que como radical grego, 

significa Deus (CUNHA, 1986). A TEO, um infusor de valor (SELZINICK, 1972), para 

Dantas (2007), está institucionalmente melhor representada pela obra “Sobreviver, crescer e 

perpetuar” (ODEBRECHT, 2007), cujo título evoca a seqüência da evolução de uma empresa 

(ODEBRECHT, 1993a). A TEO é dirigida aos “empresários” (GONÇALVES, 2003), que é 

como são chamados os chefes e gerentes, o empresário-parceiro, prestador de serviços. 

 Entre os conceitos essenciais da TEO, são muito enfatizadas a descentralização e a 

delegação planejada com programas de ação. Entre os critérios gerais, o papel do líder e do 

empresário, o foco no cliente e no acionista, o direito à partilha dos resultados, a educação 

pelo trabalho, o reconhecimento dos erros e lições aprendidas, entre outros aspectos, 

desdobrados em 60 critérios operacionais (COSTA, 2004; MAZZOLA, 2006; ODEBRECHT, 

2007), refletindo a influência marcante de sua formação luterana. Parte de uma estrutura 

modular, cujos níveis hierárquicos são compostos por áreas de negócios, “grandes empresas” 
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e “pequenas empresas” (MAZZOLA, 2006; ODEBRECHT, 2007). A Odebrecht é vista como 

uma “federação de empresas” (ODEBRECHT, 2007). 

 Norberto Odebrecht viu na prática as limitações do modelo taylorista-fordista 

(GONÇALVES, 2003; ODEBRECHT, 2007), mas tornou-se visível, com o tempo, seu 

alinhamento à Administração por Objetivos (APO) e ao Desenvolvimento Organizacional 

(MOTTA, F. C., 1987), especialmente no tocante ao Plano de Ação. Foi ressaltada a 

admiração do fundador por Peter Drucker, cujo livro “A Prática da Administração” (1954) foi 

um marco da APO (segundo um executivo entrevistado, “diz a lenda que ficaram amigos”). 

Entretanto, o refinamento da TEO deve-se muito, de fato, à contribuição de Sérgio Foguel e 

César Souza (FOGUEL; SOUZA, 1984), que fizeram suas pós-graduações nos EUA e cuja 

influência pôde ser percebida nas versões posteriores de “Sobreviver, Crescer e Perpetuar” 

(GONÇALVES, 2003).  

 A ligação com César Souza pode ser vista na apresentação de um livro de palestras, 

em que ele discorre sobre sua adminiração por Odebrecht e sua obra (ODEBRECHT, 1985). 

Norberto Odebrecht confirma ainda a ligação com Foguel (ODEBRECHT, 1993a, p. 128), 

dando-lhe uma missão perante uma situação contextual de perigo para a cultura que ele 

procurara transmitir até então à Organização: 

 
Em 1976-1977 adquirimos a INCREMENTA, Empresa de Consultoria em 
Administração, liderada por Sérgio Foguel [...] foram contratados para que, 
após os necessários ajustes culturais, nos apoiassem na recuperação e 
reimplantaçao da Tecnologia Empresarial Odebrecht, que foi grandemente 
prejudicada com a ida da Construtora para o Centro-Sul e pela contratação 
de Recursos Humanos procedentes de outras Empresas com culturas 
substancialmente distintas da nossa. 

 
  

Foguel participou de programas como a Sistematização das Concepções Filosóficas e 

Conceitos Fundamentais, a Organização das Áreas de Negócios, a Montagem do Sistema de 

Planejamento em toda a Organização e do Plano Estratégico para a próxima década, e 

desenho da nova Macroestrutura da Organização, além da publicação da primeira edição do 

livro “Sobreviver, crescer e perpetuar” (UMA HISTÓRIA..., 2004). Como o próprio Foguel 

confirma (UMA HISTÓRIA ..., 2004, p. 2): 

 
Já em 1977, poucos meses depois de eu ter concluído trabalho de consultoria 
para a Construtora Odebrecht, Dr. Norberto me convidou para integrar a 
empresa compartilhando de sua visão e missão de transformá-la em um dos 
maiores grupos empresariais brasileiros. Quando recebi o convite [...] 
visualizava algo como dois anos. A oportunidade acabou perdurando por 27 
anos! 
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Na TEO, dentro da delegação planejada e descentralização, os diretores de contrato 

têm autonomia para o que fazem e são responsáveis por isso. Fazem as propostas no local, 

inclusive no exterior, cada um deles com seu plano de ação, o PA, incluindo suas metas e 

desafios e dando a referência necessária para a correspondente avaliação. Um entrevistado 

assim descreve a descentralização e o plano de ação: 

 
Ele incutiu nas pessoas, nos encarregados, de forma bastante simples, o 
princípio do que nós chamamos de Plano de Ação. Uma vez conquistado, se 
transforma num Programa de Ação, que é acompanhado periodicamente 
pelas pessoas. A partir dos resultados que você pactua neste programa de 
ação, você estabelece a partilha dos resultados com as pessoas [...] A única 
questão centralizada na empresa é o Caixa. Os contratos não têm o direito de 
sair investindo dinheiro do acionista. O dinheiro que o acionista recebe em 
retribuição ao seu investimento vem para a estrutura concentrada e aqui é 
tomada a decisão de como investir. 
 

 
Relacionada à TEO está uma série de projetos ligados à gestão do conhecimento na 

empresa, cuja importância já aparece na década de 1980 com o lançamento de boletins 

técnicos para compartilhamento de experiências na CNO (DANTAS, 2007). Preocupa-se 

ainda em aculturar os “jovens talentos” que recruta com os princípios da TEO e com a ênfase 

na chamada “pedagogia da presença”, enfocando na experiência e no desenvolvimento do 

conhecimento das pessoas (ODEBRECHT, 1991). São iniciativas para a troca e disseminação 

de conhecimentos (ODEBRECHT, 2008b):  

• Prêmio Destaque: Com começo em 1992, registra e difunde experiências vividas e das 

idéias e práticas inovadoras. Está estruturado em quatro categorias: Produtividade, 

Jovem Parceiro, Responsabilidade Social e SSTMA (Saúde, Segurança no Trabalho e 

Meio Ambiente). O prêmio implica a apresentação do autor do trabalho na reunião 

anual da empresa. Outro estímulo do prêmio é a reutilização do conhecimento. 

• Comunidades de Conhecimento: Criadas em 2001, com foco em Barragens e Usinas 

Hidrelétricas, fazem o intercâmbio entre “Pessoas de Conhecimento”, envolvendo 

competências como educar, aprender e desenvolver, enfrentar desafios, liderança de 

equipes, satisfazer clientes exigentes e com o compromisso de formar sucessores, 

principalmente, com interesses comuns. Há 10 comunidades de conhecimento aplicadas 

a diferentes temas, em que os seus integrantes realizam periodicamente encontros para 

fins de compartilhamento do aprendizado (ODEBRECHT, 2006). Podem ser verticais, 

caso das ligadas à engenharia, ou horizontais, os que permeiam toda a empresa, mais 

funcionais.  
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• Programa Jovem Parceiro, selecionando recém-formados ou que estejam nos dois 

últimos anos da faculdade (engenharias, administração, economia, entre outros), 

passando a cultura da empresa, a TEO e o PDE, o Programa de Desenvolvimento de 

Empresários (BOECHAT, 2007; MAZZOLA, 2006).  

• Cursos a distância, como o de Planejamento e Orçamento Integrados, que formou mais 

de 400 integrantes da Odebrecht e é ministrado por um colaborador aposentado que 

continua a passar sua experiência (SANT’ANNA, 2008).  

• Odebrecht Informa, disponível na internet (DANTAS, 2007). 

• Programa de Desenvolvimento dos Empresários (PDE), criado em 2005 para 

intercâmbio entre as gerações da empresa, mediada pela TEO (DANTAS, 2007).  

• O Ciaden (Departamento de Conhecimento e Informação para Apoiar o 

Desenvolvimento de Negócios), que promove a disponibilização, disseminação e 

integração corporativa do conhecimento na Odebrecht, incluindo os projetos 

internacionais desenvolvidos (MAZZOLA, 2006).  

O amadurecimento do trabalho tem tornado hoje as comunidades muito consultadas, e 

o Ciaden é hoje mais uma referência desse e de outros produtos em que participa na 

viabilização.  

Nas comunidades de conhecimento tem havido a participação de representantes de 

vários países, com encontros presenciais em diversos lugares, onde eram apresentados os 

casos mais significativos. Um exemplo foi o que ocorreu com a comunidade de rodovias, cujo 

encontro ocorreu em Cuzco, no Peru, devido a uma importante rodovia que lá estava sendo 

construída, com exigências tecnológicas especiais. 

Quanto à relação entre a Qualidade e a TEO, diz o responsável pela área de Qualidade 

entrevistado que a TEO é a “Gestão-mor”, com os sistemas de Qualidade prestando suporte. 

A CNO no Brasil tem certificado sistemas de gestão de Qualidade, Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional. A decisão de criar ou manter certificações é do diretor de 

contrato. 

No tocante às auditorias da Qualidade realizadas em unidades no exterior, há as 

auditorias de adequação (no começo, até 3% do empreendimento), e de conformidade do 

sistema (quando completar 20% da primeira grande fase do empreendimento). As auditorias 

são feitas com a participação, na liderança, da equipe auditora, um lead assessor. Todos os 

gerentes da qualidade, mais de 50 no total, são lead assessors, com intercâmbio entre gerente, 

para evitar auto-auditoria.  
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Os trabalhos como certificações ISO tiveram muitas resistências na CNO, como, aliás, 

a própria idéia de manuais e procedimentos em geral. As regulamentações eram consideradas 

uma distorção burocrática, de certa forma percebida contra os princípios da TEO. Entretanto, 

como a certificação era exigência em muitos contratos, houve a necessidade de uma resposta 

adequada, mas o foco foi nos pontos críticos, de forma que as certificações necessárias 

pudessem ser viabilizadas. O responsável pela área de Qualidade tem buscado desfazer esta 

percepção de contradição entre os princípios que movem as auditorias de Qualidade e os 

princípios da TEO, mas reconhece: trata-se de uma palavra que provoca reações. 

 

7.2 A Internacionalização 

 

 A saída para o exterior se deu pela percepção de uma mudança no perfil do mercado: o 

mercado brasileiro estava descapitalizado, mas, por outro lado, havia um incentivo para 

exportação, inclusive de serviços. Assim, atuaram como exportador de serviços, começando 

com a América do Sul, depois Estados Unidos e Europa e, no último estágio, indo para Ásia, 

mais precisamente para o Sudeste asiático. A atuação da Odebrecht se estende hoje para algo 

em torno de 20 países, e o desafio, segundo o gerente, está na diversidade de clientes e 

contextos, mas que podia ser tratado por meio do que considera uma das grandes 

características de Odebrecht, a descentralização.  

Os princípios da TEO se manifestam também na internacionalização. Marcelo 

Odebrecht, ao ser perguntado se a Odebrecht é uma “Organização Global”, reforçou o 

conceito de que é local, em função do cliente a atender (ODEBRECHT, 2007). Já para Emílio 

Odebrecht (REFLEXÃO..., 2007, p. 51), “o que buscamos são visões e percepções capazes de 

enriquecer nossa cultura, que foi construída e continuará sendo preservada sobre a sólida base 

de nossos princípios, conceitos, valores e crenças – uma base que não muda nunca”. Assim, a 

forma de praticar pode mudar, mas não a essência (GONÇALVES, 2003). 

 Portanto, como explicado por um dos gestores entrevistados, ter as competências para 

lidar com a internacionalização significa manter os princípios da TEO, especialmente, o foco 

no cliente, o que seria válido para qualquer contexto. Um exemplo dado pelo entrevistado foi 

o que chamou de flexibilidade junto ao cliente: se um cliente público quer um metrô e o 

investimento requerido para que este possa bancar uma obra deste tipo não é viável de se 

obter junto às instituições de financiamento, oferece-se um metrô de superfície, mais viável, 

leva-se o cliente para conhecer, ajusta-se aqui e ali, incorporando-se as desapropriações a 
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serem requeridas, e se consegue, assim, atender ao objetivo, de forma que o cliente público 

também possa capitalizar para ele os benefícios obtidos. 

 O fato de haver o imperativo do código de valores na gestão não invalida nem 

contradiz, no entanto, o entendimento de outras culturas, até porque ele se faz na premissa de 

conhecimento do cliente, como confirma o entrevistado: 

 
Qual é a grande questão da internacionalização? O aprendizado do mercado, 
que está já no pessoal mais graduado, está no diretor do País, e está com o 
empresário que vai buscar os contratos. Mas você tem uma questão cultural 
muito forte, seja por diferença de temperatura, seja por diferença de cultura, 
de idioma, de religião, o que quer que seja, e da própria relação com o seu 
cliente, com o seu parceiro-cliente, que vai ver você como estrangeiro [...] 
Nós não encaramos os mercados como mercados de oportunidade [...] 
Estamos lá porque a (nossa) vocação é servir o cliente. Essa vocação de 
servir o cliente, para a gente, é que faz uma diferença enorme nos 
empresários. Porque o foco dele é o seguinte: se eu não conseguir satisfazer 
esse cliente, eu posso trabalhar para ele uma vez, e não posso trabalhar para 
ele a segunda [...] 
 

 
O mesmo entrevistado ressalva, entretanto, que não basta, no exterior, a pessoa ter o 

perfil individual, há outras questões que, principalmente no início da internacionalização, 

geraram muitas lições, como a preparação das famílias ou o aprendizado do idioma, mesmo a 

questão da etiqueta, ainda que em países aparentemente próximos, em termos culturais, ao 

Brasil. Fernando Reis, que foi responsável por exportações e projetos estruturados na CNO e 

com experiência como expatriado, ressalta que é importante o profundo interesse pelos 

costumes, linguagem, instituições e regras do país, seus valores morais e históricos, 

características geofísicas, e demais peculiaridades e sutilezas (COSTA, 2008, p. 33): 

 
para trabalhar fora do país, temos que mudar mais do que o software; é 
preciso mudar o sistema operacional, porque passamos a necessitar de uma 
amplitude para entender os valores daquela sociedade à qual estamos nos 
integrando e nos servindo, para servi-la bem. 
 

Gonçalves (2003), em um estudo sobre a repercussão da TEO nas atividades da 

empresa no Peru, confirma que, na esfera internacional, como na nacional, o relacionamento 

político é competência importante na Odebrecht, assim como a inserção cultural, fazendo 

parte da ação junto ao cliente. A TEO é bastante acionada, especialmente a operacionalização, 

como o Plano de Ação. Valoriza-se a descentralização, assim como a delegação e a partilha, a 

disseminação “boca a boca” típica da TEO com a comunicação falada (ODEBRECHT, 2007), 

mas não se reconhece originalidade da TEO em termos de gestão.  
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Aplicar as diretrizes da TEO na internacionalização reflete a centralidade do Brasil, 

“onde começa tudo”, nas palavras de um dos entrevistados. Para o presidente da portuguesa 

BPC, adquirida pela Odebrecht, não se faz internacionalização com sistemas, ou lendo sobre 

TEO, mas com a cultura, o estilo de gestão, a forma de se relacionar dos executivos. Nas suas 

palavras: “sistema replica-se, cultura não, se desenvolve [...] por isso somos dogmáticos”. 

A seção seguinte tratará da experiência específica de internacionalização da CNO com 

a aquisição da BPC, a Bento Pedroso Construções. Serão apresentadas as percepções do ponto 

de vista de gestores brasileiros, no Brasil e em Portugal, bem como de gestores locais, tanto os 

novos quanto os antigos.  

 

7.3 A experiência da BPC 

 

Conforme citado anteriormente, já que as demais ações foram majoritariamente por 

start-ups, a típica internacionalização da CNO via aquisição foi a Bento Pedroso Construções 

(BPC), em 1988, uma empresa de tradição no setor (UMA TRAJETÓRIA..., 2004). A 

integração entre as duas culturas, diferentes entre si, foi um trabalho longo e delicado, se 

estendeu até a metade da década de 1990. Segundo um dos empregados locais, um 

aprendizado de mão dupla, juntando a maior informalidade brasileira ao maior formalismo 

hierárquico português. A TEO, por sua vez, foi se consolidando como a prática-mor da 

empresa adquirente, notabilizando a BPC em termos da capacidade gerencial (UMA 

TRAJETÓRIA..., 2004), porém, como esclareceu o presidente da BPC entrevistado, levou-se 

uma geração para que a TEO de fato se implantasse. 

O responsável pelo apoio à engenharia no Brasil conta que a transição inicial não foi 

das mais tranqüilas: contou o entrevistado que algumas pessoas que estavam na Malásia e 

foram a Portugal sentiram saudade da Malásia, “porque achou que o ambiente não era um 

ambiente Odebrecht, que era um ambiente muito BPC, as pessoas olhavam muito torto e as 

outras não se sentiam bem”. Hoje, ao contrário da fase inicial, praticamente todos os 

empresários são portugueses, com algumas poucas exceções. Procurou-se aproveitar as 

competências já estabelecidas pela empresa portuguesa, formando, nas palavras do presidente, 

“um time de talentos, elite da engenharia”, reforçando a autoconfiança. Isto, para ele, ajudou a 

explicar o sucesso da BPC comparado ao insucesso da entrada na Alemanha, comprando 

empresas pequenas: segundo o entrevistado, viu-se que “não se transfere TEO para qualquer 

empresa”.  
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Os portugueses mantiveram-se na empresa e, segundo os entrevistados, se alinharam à 

cultura, assimilando as práticas da TEO, ainda que haja dificuldades, especialmente dos mais 

velhos. Hoje, os portugueses, por conta da TEO, se sentem mais à vontade para arriscar, pois 

se é estimulado para isso. A Bento Pedroso atualmente é um terço do que era em termos de 

estrutura (sétima maior empresa do ramo em Portugal), estando entre as 20 melhores 

empresas para se trabalhar nesse País, e também se internacionalizou: há empresários, por 

exemplo, no Djibuti, ou nos Emirados. Esta internacionalização se explica, segundo o 

responsável pelo apoio à engenharia, como conseqüência da retração do mercado após os 

investimentos mais maciços viabilizados pelo Banco Central europeu. A mudança de rumo 

levou também a resistências por parte dos empresários portugueses, mas o momento era, 

definitivamente, outro, não havia uma saída melhor. 

 Os gestores portugueses entrevistados mantiveram, de forma geral, o discurso 

corporativo, com foco na TEO e seus programas alinhados, ressaltando a influência das 

práticas da CNO e sua filosofia gerencial nas práticas da BPC.  

Um dos entrevistados é líder de contratos desde 2000 e ressaltou sua atuação na 

preparação dos jovens parceiros sob sua responsabilidade: “ter a responsabilidade por esse 

crescimento é uma das coisas mais gratificantes, mais importantes”. Alguns dos jovens 

parceiros iniciais dele já são líderes também, muitos já no estrangeiro, como no Oriente ou na 

Líbia. Um evento significativo para ele foi o Encontro de Empresários em 1995, marco dos 50 

anos da Odebrecht e o primeiro acontecimento deste tipo do qual ele participou, apresentando 

um trabalho. Em entrevista, ele confessou que naquela ocasião ficara muito impressionado 

com o “tamanho” da Odebrecht, com representantes presentes de 22 países diferentes. Narrou 

também sobre a experiência do PA, sobre as metas, sobre sua capacidade de aferição, sua 

disposição para cumprir objetivos, o compromisso assumido, e a partilha resultante. 

Outro gestor entrevistado é da área administrativo-financeira. Considera a Odebrecht 

como a melhor empresa para ser empresário sem arriscar custos e destaca aspectos como a 

autonomia e a descentralização. Reforçou também sua identificação e sentimento de 

propriedade (“como se fosse meu”): “eu sou Odebrecht porque posso estar em qualquer lugar, 

só sou BPC por questão de lei [...] a pessoa que é da Odebrecht, nota-se”. Uma das formas de 

se atacar a BPC/Odebrecht em Portugal, inclusive, é nomeá-la como “dos brasileiros”. 

Considera as práticas da TEO inovadoras até hoje, destacando o PA. Juntou-se, para ele, a 

maior persistência do português com a maior ousadia do brasileiro. 

O depoimento seguinte foi de um gestor da área corporativa, com tempo de casa 

superior à aquisição da Bento Pedroso pela Odebrecht. Ele revelou o desenvolvimento de 



 

 

177 

alguns programas próprios, em que destacou o das “Rotas de Conhecimento”, criado em 2005 

e do qual ele foi um incentivador. Tal programa foi inspirado na ação de uma ordem religiosa, 

a “Companheiros do dever”, em que a regra essencial era a de que o conhecimento não pode 

ser perdido, ele deve ser transmitido: cada mestre deve ter seu aprendiz para passar seu 

conhecimento. Uma de suas funções é preparar os “empresários” para áreas que eles escolhem 

em função de suas necessidades. Possui convênios com universidades, como a de Coimbra 

(ASSIM..., 2005). Neste programa, as pessoas num primeiro estágio escolhem as ferramentas 

que querem fazer, o que precisam em seu estágio de carreira, quem vão ser os agentes de 

conhecimento habilitados para transmitir isso (por exemplo, Universidade de Coimbra), entre 

outras ações. Une-se, aqui, a questão prática da experiência ao suporte teórico, efetivando um 

compromisso com o que foi pedido.  

Os programas brasileiros também foram recontextualizados, como o Jovem Parceiro, 

que a partir de 1991 passou a estabelecer ligações com universidades. Nos demais programas 

institucionais de desenvolvimento da Odebrecht, como o PDE, há a presença de integrantes 

portugueses. No tocante aos fóruns, houve um salto qualitativo nos últimos cinco anos quanto 

à passagem do conhecimento, com uma produção neste período maior que nos 15 anos 

anteriores. Para este propósito concorreu a disponibilização de ferramentas no que diz respeito 

à democratização do conhecimento, associado à boa formação acadêmica dos portugueses no 

nível universitário.  

Dentro dos programas de gestão da responsabilidade social, foi destacado o projeto 

“Aprender a empreender”, oriundo do programa americano Junior Achievement, que 

proporciona aos alunos conhecer o que é feito na empresa dentro de seu foco de interesse, 

sendo auxiliado por voluntários que são profisisionais da empresa. 

Foi também a primeira empresa na área de construção em Portugal a conseguir a 

certificação integrada pelos quatro sistemas de gestão, em 2006: Qualidade (ISO 9001), 

Ambiente (ISO 14001), Segurança e Saúde (OHSAS 18001) e Responsabilidade Social (SA 

8000). Tal grau de realização é superior ao verificado no Brasil. Procurou-se mostrar que se 

trata de um investimento de trabalho e não algo burocrático, valorizando o grau de 

participação e envolvimento conseguido pelas pessoas.  

Para ele, os empresários e parceiros da BPC, mais que integrados, são para ele 

disseminadores da cultura Odebrecht, desde a linguagem até as atitudes, chegando a dizer que 

dominam a cultura até mais que muitos brasileiros. Reconhece ainda que a transmissão foi 

bem-sucedida pela força da cultura da Odebrecht: “se o grupo não tiver uma identidade 

própria e uma cultura muito forte este grupo não podia ter crescido como cresceu”.  
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8. GERDAU 

 
 A Gerdau é a mais internacionalizada das companhias brasileiras, com 61% do 

faturamento no exterior e 46% da mão-de-obra (TEMOS..., 2007). Segundo dados de 2007, 

apresenta a receita líquida de R$ 30.614 milhões (RA GERDAU, 2008). Em 2006 era a 14º 

maior produtora de aço e líder no segmento de aços longos (uso maior na indústria e na 

construção civil) nas Américas (RA GERDAU, 2007; STAL; AMATUCCI, 2007), com 231 

unidades industriais e comerciais, quatro joint ventures e uma empresa coligada, operando no 

Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, no Uruguai, nos Estados Unidos, no 

Canadá, na Espanha e também na Índia (RA GERDAU, 2007, 2008). 

 A empresa foi fundada em 1901 por João Gerdau, imigrante alemão, com a Fábrica de 

Pregos de Paris, em Porto Alegre. O grupo ingressou na siderurgia em 1948, com a usina 

Riograndense, em Porto Alegre. Nos anos 1990, a Gerdau comprou usinas privatizadas como 

a Aços Finos Piratini, em 1992, e, na última virada de década, começou a crescer fortemente 

por meio de investimentos diretos no exterior (RA GERDAU, 2007). 

 

8.1 A Gestão – GBS (Gerdau Business System) 

 

 Ao contrário da Odebrecht, que se intitula uma federação de empresas, a Gerdau 

afirma o contrário, que é um grupo integrado (TEMOS..., 2007). O desenvolvimento de 

sistemas de gestão faz parte do processo de viabilização do crescimento e da utilização de 

suas competências e recursos competitivos. A competência na gestão, recuperando empresas 

em dificuldades que foram adquiridas, neste caso, tem sido mais proeminente do que a 

tecnológica (STAL; AMATUCCI, 2007; VIEIRA, 2007). 

O sistema de referência que será tratado aqui será o Gerdau Business System, o GBS, 

estruturado em macroprocessos de gestão e que reflete as políticas e diretrizes propagadas 

pela Gerdau. Entretanto, para entender o processo gerencial na Gerdau e seus parâmetros, 

convém recordar que isso é decorrência das ações desenvolvidas na década de 1980, com os 

acordos com a Nippon Steel para transferência de tecnologia, que conscietizaram para uma 

maior necessidade de documentação, padronização e métodos de gestão. Esse intercâmbio 

levou a Gerdau a impulsionar movimentos da Qualidade originários do Japão e que 

começavam também a tomar corpo no Brasil, com a participação de nomes como o de 

Vicente Falconi, que, segundo um gerente entrevistado na área de gestão, já dava cursos de 

metalurgia para a Gerdau, daí a forte ligação que foi gerada desde então.  
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As práticas de gestão, com aplicabilidade inicial na área industrial, começam a se 

estruturar e se sistematizar. A primeira certificação ISO 9000 foi obtida pelas Aços Piratini 

em 1993. Cabe destacar também a utilização ampla do método de análise de solução de 

poblemas, formando os GSPs (Grupos de Solução de Problemas), hoje uma prática global na 

Gerdau, com encontros envolvendo unidades de diversos países. 

Ainda nos anos 1990 a Gerdau começou também a participar dos ciclos de premiação 

do Prêmio Nacional da Qualidade. Duas unidades da Gerdau já ganharam: a Piratini, em 2002 

(FPNQ, 2003), e a Riograndense, em 2007 (FNQ, 2007b). Em 1996 implantaram-se as células 

de negócios e a gestão por processos, com a adoção de sistemas informatizados e integrados, 

usando softwares como o SAP R/3. 

Segundo profissionais da área de gestão entrevistados, até 2000 o modelo de 

transferência de práticas de gestão na Gerdau – na época restrita praticamente a empresas 

adquiridas dentro do território nacional, algumas das quais privatizadas, como a Piratini ou a 

Cosinor – se dava de forma menos flexível. Com o esforço de internacionalização da empresa, 

especialmente com a ida aos EUA, a idéia de que um projeto que dá certo no Brasil, dá certo 

em outros países, na América Latina e mesmo nos Estados Unidos, passou a ser mais 

questionada. Começou, assim, a amadurecer a idéia de um modelo baseado em processos. 

Surge, assim, o Gerdau Business System, visto como uma “ferramenta-chave” e significando 

um estilo mais negociado e flexível.  

O GBS foi estruturado a partir de 2002, com base na experiência de outras empresas 

(Votorantim, Siemens, Cemex, Toyota, Alcoa, por exemplo) e de instituições como a FNQ. 

Busca reunir as melhores práticas internas e possibilitar a replicação nos países onde atua, 

padronizando os indicadores de desempenho e subsidiando o planejamento (RA GERDAU, 

2005; TEMOS..., 2007). As oportunidades de melhorias são tratadas via projetos e ações 

específicas, a partir de práticas internas ou externas (RA GERDAU, 2007). Pode ser atrelado 

ainda à remuneração variável para alguns níveis, caso já dos EUA. 

O alinhamento das práticas de gestão das unidades ao GBS é avaliado nas unidades 

por meio dos assessments, incorporado ao sistema em 2005, para mensurar a aderência das 

práticas de operações do grupo, bem como facilitar e acelerar a transferência do modelo, 

suportar planos de ação alinhados aos objetivos empresariais, ou identificar lacunas ante a 

padrões de excelência. É estruturado por macroprocessos e compreende duas etapas: a de 

auto-avaliação e a composta de uma avaliação definitiva feita por uma equipe constituída por 

líderes de processos (RA GERDAU, 2005). É estruturado por práticas e resultados, com 50% 
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de peso para cada um, sendo que os resultados são avaliados segundo a comparação com 

referenciais de excelência e sua tendência positiva de desempenho.   

 

 
 

 

Figura 8 

Gerdau Business System - GBS 

Fonte: RA GERDAU, 2007, p. 24. 

  

Até 2007 a Figura 8 representava os macroprocessos e sua relação com as operações 

dentro do GBS. Posteriormente foi destacado do macroprocesso industrial o macroprocesso 

de Saúde e Segurança do Trabalho, separados os macroprocessos de Contabilidade e 

Auditoria, incluído o de Energia e modificados os nomes de alguns outros macroprocessos já 

existentes. Quanto às áreas de operações, foi acrescentada uma relativa à Índia e expandida a 

da América do Sul, como América Latina. 

Fechando esta seção, estão destacadas algumas outras realizações da Gerdau no campo 

gerencial. Em 2001 a empresa obteve o nível 1 de Governança Corporativa (RA, GERDAU, 

2007). Em abril de 2007, a Gerdau S.A. recebeu da PriceWaterhouseCoopers Auditores 

Independentes a certificação de conformidade à Lei Sarbanes-Oxley (SOX). A Gerdau 

Ameristeel também foi certificada nesse ano (ACIONISTA, 2007). Outros reconhecimentos 

obtidos pela Gerdau no Brasil a destacar são: o de melhor clima organizacional do Brasil, 
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segundo a Hay Group, um Sistema de Gestão Ambiental adotado em todas as usinas Gerdau, 

com padronização dos indicadores ambientais. A empresa dispõe ainda de 20 unidades com 

certificação ISO 1400, grau de investimento concedido pela Fitch Ratings (GERDAU, 2007) 

e a inserção no grupo de empresas notabilizadas pelo Ìndice de Sustentabilidade Empresarial 

da Bovespa (BOVESPA, 2008a).  

 

 
 

 

 
Figura 9 

Implantação de tecnologias gerenciais na Gerdau: 1980-2006 

Fonte: Johannpeter (2007, lâmina 7). 

 

Corroborando com o que foi até então caracterizado, a Figura 9 mostra 

esquematicamente um histórico dos principais marcos de implantação de tecnologias 

gerenciais na Gerdau, na visão da empresa, a partir da década de 1980. Após um início mais 

tipicamente relacionado à Gestão da Qualidade, o escopo dessas tecnologias foi sendo 

ampliado, suportando progressivamente um conceito de sistema de gestão integrado. 
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8.2 A Internacionalização 

 

 A internacionalização começa com a siderúrgica Laisa, no Uruguai, comprada em 

1980, e que começou a operar em 1981: ela ganhou o Prêmio Nacional da Calidad em 1997. 

A expansão na América do Sul continuou nos primeiros anos dessa década, na Argentina, 

Colômbia, Chile e Peru. Em 2005, foi adquirida parte – 40% – da Sidenor, na Espanha 

(GERDAU..., 2001) e mais 20% em 2008 (GERDAU..., 2008). 

Segundo depoimento de Jorge Gerdau em meados da década de 1980 (AQUINO, 

1986), quando a única unidade no exterior ainda era a do Uruguai, já havia a aspiração de se 

basear nos Estados Unidos pela oportunidade competitiva que vislumbrava, apesar do 

protecionismo e da necessidade de ter um nível de desenvolvimento em gestão bem maior do 

que tinha no Brasil. A expansão para a América do Norte, entretanto, se dá de fato com a 

compra da Courtice Steel em 1989, no Canadá, a 100 km de Toronto, com um maior impacto 

em termos de mercados, regras e culturas. Em março de 1995, é comparada a Manitoba 

Rolling Mills. Em 1999, adquire-se 75% do capital da AmeriSteel Corporation, tornando-se a 

segunda maior produtora de vergalhões nos EUA (GERDAU, 2001), aglutinando as 

operações dos Estados Unidos e do Canadá, sendo a experiência mais significativa de 

participação internacional, e onde a maioria das aquisições internacionais, até hoje, tem sido 

feita.  

 Dentro da internacionalização, para o atual presidente executivo, André Gerdau, “o 

modelo é replicar nosso sistema de gestão; este é o nosso fator de diferenciação” (TEMOS..., 

p. 2). André Gerdau comenta que na Chaparral pretende-se aproveitar processos americanos 

em outras unidades da Gerdau (TEMOS..., 2007). Para seu primo e diretor geral de operações, 

Cláudio Gerdau Johanpeter, “o sistema deve ser ao mesmo tempo rígido e flexível, estando 

aberto para aprender". Cláudio Gerdau confirma também que não houve necessidade de 

grandes mudanças na Espanha, pela liderança forte e uma equipe competente de gestores, mas 

houve necessidades de mudanças, em alguns casos, na América Latina. O principal executivo 

da subsidiária é local em 70% dos casos (TEMOS..., 2007). 

Durante o processo, uma estratégia importante foi conhecer e trabalhar pessoas locais 

que possam ser nucleadoras da prática, como no exemplo dado por um diretor entrevistado:  

 
você tem que estar colocando pessoas que já estão [...] que já adquiriram 
esse conhecimento [...] em algumas posições nós vamos botar pessoas que 
são americanas mesmo, e já estão ambientados [...] já são perfeitos 
conhecedores daquilo que a gente quer em termos de gestão [...] fica fácil, 
você coloca um camarada aqui, outro ali e [...] pessoas que são nucleadoras 
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destas práticas e que vão fazer [...] que as coisas possam ocorrer com mais 
[...] com a velocidade mais rápida [...] e quando nós não temos no país local 
alguém [...] a gente busca pelo Brasil.  

 

O GBS pretende, em seus princípios, corroborar para a consolidação de uma Gerdau 

global. Este reforço de identidade concorre, como percebido por alguns entrevistados, para o 

sentimento de orgulho de muitos dos empregados da Gerdau pela empresa, com adesão à 

cultura e à imagem da organização, pelo que está acontecendo com ela, e as mudanças, 

quando ocorrem, são bem recebidas. Entretanto há ainda uma influência significativa da área 

de Aços Longos, a origem da empresa; os donos dos processos, por sua vez, permanecem 

brasileiros. Isso, segundo alguns entrevistados, pode prejudicar um pouco esta mesma visão 

de globalização e de intercâmbio de práticas, apesar da disposição crescente de se tirar 

vantagens das boas práticas vistas nas unidades adquiridas, especialmente entre os mais 

jovens. 

Dentro da estruturação por macroprocessos, a idéia é de preservar aquilo que tenha 

orientação global, dentro das melhores práticas. O respeito à cultura é colocado, ainda que isto 

não implique a cessão total às práticas de fora. Ser global, portanto, como coloca um gerente 

entrevistado, requer sair da cultura antiga da customização, com um sistema para cada área 

funcional. A palavra de ordem aqui é flexibilidade, enfatizando as diretrizes e a 

disponibilidade a trocas com unidades subsidiárias, como explicado por um diretor: 

 
Gerdau sempre tem escolhido por fazer de uma maneira flexível [...] tenta 
convencer as pessoas que aquilo é a maneira melhor de fazer e, se existir 
uma maneira melhor de fazer, isso a gente incorpora nesta maneira de fazer 
as coisas, que nós chamamos de Gerdau Business System [...] foi escrito para 
ser cumprido, evidentemente, com flexibilidade aceitável, de maneira tal que 
não ferindo, vamos dizer, diretrizes estratégicas básicas, ele possa ser 
flexibilizado na sua implementação atendendo a uma cultura regional.  
 

  
Esta estratégia de não confrontar, entretanto, requer a capacidade de explicar os 

motivos da conformação de dada prática, como afirmou um analista de gestão entrevistado: 

 
[...] então nós temos que ser capazes, não só de fazer, de reproduzir o 
modelo daqui, e muitas das pessoas que foram, elas não tinham a pré-história 
do modelo que foi criado [...] gente que entrou em 2000 na Gerdau foi pra lá 
e disse, olha, desde que estou na Gerdau sempre foi assim [...] e aí a palavra 
que eu pessoalmente aprendi muito forte lá fora foi [...] a explicação do 
porquê [...] se você não souber o porquê, a chance de fracasso é enorme! 

 
 Sendo o GBS estruturado por macroprocessos, nota-se, logicamente, que os resultados 

obtidos não devem ser creditados àqueles mais relacionados à Gestão da Qualidade ou 
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atividades similares. Há também experiências em outros macroprocessos, ou processos que a 

esses pertençam, como o de responsabilidade ambiental, típico do macroprocesso industrial. 

Entre suas metas, há a intenção de ter todas as unidades certificadas em ISO 14000 e, entre 

suas principais preocupações, o atendimento à legislação ambiental, o que nos EUA, por 

exemplo, requer uma atenção ainda maior, pois qualquer problema tem efeitos muito 

indesejados. Entre os demais macroprocessos, serão relatados aqui mais dois, o de 

Contabilidade, que conta também com o processo fiscal, e de Responsabilidade Social. 

 Com relação ao primeiro, o entrevistado nesta área comentou que em 2004/05 foi feito 

um diagnóstico sobre quais (sub)processos seriam eleitos como melhores práticas dentro da 

contabilidade. O trabalho prosseguiu com o manual contábil e um seminário, realizado em 

2007, reunindo os controladores e responsáveis pelos processos contábeis nas unidades da 

Gerdau, para finalizar o manual e estabelecer um cronograma de assessment e 

acompanhamento dos planos de ação decorrentes. Com o trabalho de assessment conseguiu-se 

muitas vezes fortalecer práticas já existentes no Brasil, bem como, em 30% das vezes, 

aproveitou-se práticas melhores fora. Procurou-se ouvir, “com humildade e não arrogância”. 

  Já quanto ao macroprocesso de Responsabilidade Social (RS), ele o é desde 2005, 

quando da criação do Instituto Gerdau, mas tem ainda sido historicamente de atuação mais 

significativa no Brasil. Por meio do GBS, entretanto, tem-se levado práticas, diretrizes, 

indicadores e projetos para outros países onde a Gerdau opera, porém os resultados não têm 

sido ainda muitos. A área de RS é responsável por propor políticas e diretrizes de gestão 

socialmente responsável para as outras áreas, a partir de práticas de mercado, sugestões 

internas ou orientações de indicadores como o GRI, Ethos e o próprio ISE Bovespa, já 

comentado, onde a Gerdau consta pelo segundo ano consecutivo. Uma vez que o conceito 

proposto for incorporado pela área, o GBS garantirá a adoção da prática por toda a 

organização.  

Existem diretrizes globais quanto aos projetos de investimento social (destinados a 

comunidade) mas com focos locais. O investimento prioritário é em educação, mas há 

flexibilidade para o atendimento de demandas locais, válido nos países onde o grupo atua: a 

verba é alocada em cada unidade, com os projetos sociais. O processo “Gestão do 

Investimento Social” é responsável pela gestão dos Comitês, cuja principal atividade é 

apresentar a todos os comitês as melhores práticas em diversas áreas. Outro processo 

integrante é o da Execução do Investimento Social. Por meio do assessment, as unidades 

conhecem as melhores práticas e planejam uma aderência mais significativa às práticas 

corporativas.   
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As seções seguintes cobrirão o impacto do GBS em duas unidades no exterior com 

experiências bem diversas. A primeira, na Ameristeel, a partir de entrevistas com 

profissionais e gestores brasileiros que tiveram contato com a subsidiária; a segunda, com a 

Sidenor, em que a Gerdau detém 40% das ações, a partir de entrevistas in loco. 

 

8.3 A experiência na Ameristeel (Estados Unidos e Canadá) 

 

A Ameristeel é o resultado da incorporação de unidades de várias empresas diferentes 

(Co-steel, Nordstar, Sheffield, Chaparral), tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. 

Assim, desde o início, a Gerdau enfrentou o desafio de integrar várias culturas diferentes, com 

vários sistemas. Desta forma, as fontes de resistência à mudança se multiplicam, associados à 

questão de uma possível perda de talentos ante o ambiente de negócios pouco favorável, 

acrescido de uma força de trabalho, em boa parte, envelhecida.  

Aqui será comentada a experiência da Gerdau junto às unidades americanas da 

Ameristeel.  

Para um dos profissionais contatados, com experiência na integração de práticas de 

gestão nos EUA, a atuação da Gerdau nos EUA foi motivada principalmente pelos 

movimentos globais que ajudaram a reativar e tornar mais competitiva a siderúrgica local, 

então bastante defasada. Este contexto favorável facilitou também uma reestruturação na 

gestão.  

Entretanto, a defasagem citada no setor é prejudicial em outros pontos, como no caso 

da atração e retenção de competências. Como disse um outro profissional que esteve nos 

EUA, porém em outra área: 

 
A gente sabe que a indústria siderúrgica não é atrativa [...] que não é a 
primeira escolha de muitas pessoas [...] quem é que nasceu querendo 
trabalhar em siderúrgica?! [...] Estou acompanhando agora a seleção de 
trainees, 21 mil inscritos; quando eu vou ter 21 mil inscritos num programa 
de trainee na Ameristeel?” [...] “É muito difícil ter essa atratividade e 
selecionar os melhores lá [...] o mercado não ajuda muito neste sentido. 
 

  
Notou-se, portanto, uma diferença em termos de cultura de negócio e cultura de uma 

forma geral, dos americanos, no caso. Seja nos modelos de previsão de vendas, ou de controle 

de estoque, as premissas americanas obedecem a uma lógica diferente da brasileira. Assim, 

não se podia pensar em “empurrar” modelos de gestão baseados em um sucesso no Brasil.  
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Entretanto, o analista de gestão entrevistado comentava a ignorância dos americanos 

do setor siderúrgico acerca das próprias técnicas gerenciais americanas consagradas. Não 

conheciam mapa estratégico (empregados não precisam conhecer estratégia: “o mapa 

estratégico que vocês inventaram aí no Brasil para nós não serve”); não tinham familiaridade 

com os conceitos de gestão trazidos “na casa deles”; nunca tinham ido aos encontros da ASQ 

(American Society for Quality), entre outros. Isso era originário também da posição relativa da 

indústria siderúrgica no contexto do conjunto do PIB do país, não só em termos de volume, 

mas também na taxa de crescimento, conforme esclarecimento do entrevistado: 

 
eles não têm esse modelo de estar atualizados tecnologicamente em termos 
de gestão [...] a própria indústria deles ficou atrasada [...] não tem talento, 
não tem gestão, o resultado é ruim [...] agora ele é ruim só porque o preço é 
ruim ou porque a gestão é ruim também? 
 

 
A implantação dos processos de gestão levou a resistências, mas essa resistência não é 

tão explícita, pois o americano evita confrontos, são polited, e não falavam mal dos brasileiros 

diretamente. Outra diferença marcante extraída das entrevistas foi a diferença na linguagem 

gerencial, opondo o pragmatismo do americano à prolixidade do brasileiro. Os americanos 

não entendiam as apresentações em inglês dos brasileiros, pela objetividade de seu modelo 

mental. Fazer traduções literais, sem modificar o estilo, trazia problemas: 

 
Pensavam que isto bastava para a comunicação. Mas está em inglês [...] mas 
não está falando a língua deles. Se eu quero ser uma empresa global, eu 
tenho que entender que a verdade não é dita pelo escritório de São Paulo ou 
pelos 25% que eram a Gerdau até há pouco tempo atrás, ou seja, se não me 
dispuser a aprender [...] eu vou postergar meu sucesso [...] nós temos que ter 
a flexibilidade [...] o que é importante aqui é o slide ou é a mensagem [...] é a 
mensagem! Se um está passando a mensagem melhor do que a outra, vamos 
ter esta habilidade de reconhecer isto. 

 
 
Todavia, a objetividade não implica dizer que os caminhos de uma argumentação dos 

americanos sejam sempre percebidos como diretos pelos brasileiros. Como disse um dos 

profissionais entrevistados, a partir de uma declaração de um executivo da empresa 

subsidiária: “Americano, para chegar do ponto A ao ponto B, ele faz um caminho 

completamente diferente do brasileiro [...] brasileiro chega ponto A, ponto B, americano faz, 

ponto AAAAAAAAAAAAAAA e chega no ponto B”. Isto faz lembrar o modelo de Robert 

B. Kaplan mostrado na seção 2.2, só que inversamente. 
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Note-se ainda a diferença de percepção quando o assunto é participação. Os 

americanos imputam a responsabilidade no líder: “ele que decida e comunique, eu vou fazer o 

que ele me mandou fazer”, ilustra um entrevistado. Não assumem algo que entendem que é de 

total responsabilidade de outro. Entretanto, questionam mais. O americano se prende ao que 

está escrito, algo útil para ele em um assessment, como disse o analista de gestão entrevistado: 

 
os caras são muito mais advogados do que a gente [...] como tem aqueles 
bullets lá, o cara me mostra que o que está escrito ali [...] mas não está tão 
bom assim [...] você acha que não está tão bom [...] só que eu não tinha 
argumento [...] então, se eu acho que não está bom, que chega, eu tenho que 
transformar esse “não está bom que chega” num requerimento [...] isto o 
pessoal aqui não consegue [...] mas tinha que interpretar [...] na nossa cultura 
nós aceitamos esta interpretação, eles não aceitam. 

 
  

Foi reforçado que a Gerdau não tem para os americanos a mesma representatividade 

que tem no Brasil. Para eles, não importava o fato de ser ou não uma empresa global: o que 

lhe interessava mais diretamente era a permanência ou não em seu emprego. Afinal, eles não 

sabem por quanto tempo a Gerdau vai se manter neste negócio, logo deve haver uma 

mensagem clara de que a empresa deve permanecer competitiva para que os empregos sejam 

mantidos, e, assim, enfrentando esta espécie de “síndrome do saque”. 

 No concernente às avaliações das várias unidades que compõem a Ameristeel, 

observa-se variações significativas por unidades e por processos. Houve também poucas 

oportunidades de transferências reversas das unidades americanas, só sendo mencionadas 

mais explícitamente no macroprocesso de contabilidade. Reflexos de etnocentrismo podem 

também induzir a um não aproveitamento do potencial de certas práticas observadas na 

Ameristeel, bem como em outros países, apesar da intenção e do discurso de aproveitamento. 

 

8.4 A experiência na Sidenor (Espanha) 

 

 Localizada nas regiões do País Basco e da Cantábria, a Sidenor, antes Acelor e Estatal, 

foi privatizada em 1995. Sua especialidade é a produção de aços especiais, a partir da sucata. 

Compreendia as plantas de Reinosa, Basauri e Vitória, cada uma delas especializada na 

produção de determinada modalidade de produto. Recentemente foram compradas mais duas 

fábricas de uma outra empresa, as de Azkoitia e Legazpi. Como há redundância com as usinas 

já existentes, a produção foi remodelada. A Gerdau possui 40% do controle da Sidenor, mas 

tem ingerência sobre a gestão. Há por lá alguns brasileiros, lotados em áreas como RH, 
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Marketing, Vendas, Finanças e Segurança. Foram entrevistados o diretor da área de 

Tecnologias de Gestão local e um de seus subordinados diretos. O diretor montou uma 

estrutura proporcionalmente grande, segundo ele, para incluir profissionais de TG em cada 

etapa do processo produtivo (acearia, laminação e acabamento).  

 O diretor contou que, por ocasião da aquisição da Sidenor pela Gerdau, a empresa já 

tinha um modelo de gestão estabelecido desde 1997. O modelo tem raízes similares às da 

própria Gerdau em seu início de caminhada pelas ferramentas e práticas da Gestão da 

Qualidade, incluindo a gestão participativa e a análise por unidades gerenciais, intituladas 

aqui de “minicompanhia”. Como é conhecido, e observado em empresas que tem essas 

ferramentas e práticas (Marcopolo, por exemplo), estas tem seus indicadores e descrições dos 

processos visualizados ao longo da linha produtiva das plantas industriais. O modelo foi 

progressivamente implantado nas unidades da Sidenor originais, mostrando uma melhoria nos 

resultados de produção. Há outras iniciativas nesta área além da consolidação do referido 

modelo, como as certificações dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiental e de 

Segurança e Saúde Ocupacional, inclusive nas novas plantas, em processo. 

 A entrada da Gerdau deu-se ao longo deste processo e antes da compra das plantas de 

Azkoitia e Legazpi. Entretanto, procurou-se manter o que já está introduzido, inserindo 

práticas ou requisitos da Gerdau paulatinamente, com ênfase nas práticas que são parecidas, 

como a OOL (Organização, Ordem, Limpeza) e o 5S. Um das dimensões da minicompanhia, 

a de pessoal, por sua vez, foi atrofiada em prol do conteúdo do macroprocesso de RH do 

GBS, tirando-se, assim, da produção uma boa parte dos indicadores a ela relacionados.  

Optou-se ainda por alinhar as novas plantas ao sistema existente, e não ao GBS. O 

diretor justificou essa decisão pelo fato de o sistema vigente ser mais flexível, acarretando 

menores problemas e resistências, especialmente nas plantas citadas, mas também em função 

da convergência de algumas das ferramentas e práticas desse modelo com as práticas do GBS. 

Tal convergência deu-se, segundo ele, nos seguintes processos dentro do macroprocesso de 

Tecnologias de Gestão (TG): 5S, padronização, auditoria de padrões, tratamento de falhas, 

benchmarking, gestão de resultados de rotina, GSP (Grupos de Solução de Problemas), Plano 

de Ação Anual (PAA) e GAP, Seis Sigma, GFO e Lean System. O GBS trouxe ainda algumas 

ações, como a introdução da Gestão da Melhoria da Rotina (GMR) e a mudança de 

indicadores, como o global de competitividade. Assim, para ele, o GBS reforça estratégia 

iniciada pela Sidenor 10 anos antes.  

 Os assessments já realizados pela Gerdau em TG, em 2006 e 2007, mostraram 

resultados variando de 30 a 50%, em termos de aderência. Os programas de RH 
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desenvolvidos por empregados da Gerdau na unidade são fruto também do resultado de 

assessments que geraram ações de maior criticidade. Dentro da área de TG, já foram iniciados 

do GBS alguns processos, e este ano estarão em processo de assessment, entre outros, o 5S, 

Padronização, Tratamento de Falhas e Auditoria de Padrões. 

 Com relação a reações e preconceitos por ter um controlador de fora, brasileiro, o 

diretor colocou que isto não se processou da mesma forma que nos EUA. Alguns fatores 

podem ter contribuído para isto, como um histórico semelhante de privatizações na Espanha e 

similiaridades nos processos de gestão das duas empresas.  

Tem-se, assim, uma relação ambígua, em que práticas e sistemas são implantados, 

porém de forma não tão intensa, mantendo-se, até por segurança, a experiência anteiror. De 

qualquer modo, a experiência da Sidenor, bem como da Ameristeel, mostra a preocupação de 

formar este fluxo de conhecimento, embora na prática reconheça-se que há um bom caminho 

ainda a trilhar em termos de aprendizagem, de forma a se chegar a uma solução mais efetiva e 

próxima dos contornos globais aspirados pela Gerdau. 
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9. VALE – NEGÓCIO MANGANÊS E FERRO-LIGAS 

 
Criada em 1942 como estatal e privatizada em 1997, a Vale, até final de 2007 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), é a maior empresa privada na América Latina e a 

segunda maior mineradora diversificada do mundo. É a maior produtora de minério de ferro e 

pelotas e uma das maiores produtoras de níquel, produzindo ainda outros minérios, como 

cobre, manganês, bauxita, alumina, alumínio e carvão (GOMES, 2007; VALE, 2007, 2008).  

A Vale é hoje controlada pela Valepar, com 53,3% das ações ordinárias, cujos 

principais sócios são o fundo de pensão Previ (dos funcionários do Banco do Brasil), a 

Bradespar (do Bradesco), além da siderúrgica japonesa Mitsui. O BNDESPAR conta com 

6,8% das ações ordinárias e o governo brasileiro possui seis ações do tipo golden shares, com 

poder limitado de veto sobre certas decisões (VALE DO RIO DOCE, 2007). 

Caracterizou-se na última década por uma maior expansão, principalmente 

internacional, consolidada pela aquisição da mineradora canadense Inco, líder no mercado 

mundial de níquel (GOMES, 2007; VALE, 2008). As operações da empresa cobrem países 

como a África do Sul, Chile, Estados Unidos, China, França, Gabão, Moçambique, Mongólia, 

Noruega, Peru, Canadá, entre outros.  

A Vale opera ainda um grande sistema de logística no Brasil, incluindo ferrovias, 

terminais e portos marítimos (VALE DO RIO DOCE, 2007). 

A empresa apresenta um retorno total ao acionista de 54,6% (VALE, 2008b) dos quais 

quase 40% vêm de fontes externas (GOMES, 2007; VALE, 2008b). É também a primeira 

empresa de capital nacional a conseguir o título de investment grade (VALE, 2008b). 

Será estudada neste caso a internacionalização do negócio de manganês e ferro-ligas, 

com uma história particular na condução de sua gestão e respectivas técnicas e práticas. 

Assim, não houve propriamente uma transferência corporativa deliberada, em forma de 

sistemas, códigos ou competências de gestão específicas, mas por meio de seus gestores, que 

carregavam uma “bagagem cultural” da Vale muito densa, herdada desde os tempos de 

estatal. Atualmente, porém, reconhece-se a intensificação de pressões por uma sistematização 

e mesmo uma centralização maior. 

 

9.1 O Negócio Manganês 

 

 O “Manganês (Mn) é um elemento essencial para a produção de praticamente todos os 

aços e é importante na produção de ferro fundido” (VALE DO RIO DOCE, 2007, p. 4). Já as 
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ferro-ligas são “ligas que contêm um ou mais elementos químicos [...] utilizadas para 

adicionar esses outros elementos ao metal fundido, geralmente usado na fabricação de 

aço”.(VALE DO RIO DOCE, 2007, p. 4). 

O Negócio Manganês na Vale no Brasil foi uma junção de diversas empresas e 

negócios diferentes, agrupadas em outras como a Companhia Paulista de Ferro-Ligas (CPFL), 

a Eletrosiderúrgica Brasileira S.A. (Sibra) e a própria Vale (AÇÕES..., 2004; CLIENTE..., 

2004; DIAS; PITASSI; JOIA, 2003; MAIS..., 2004; MINA... 2004; RDM..., 2004; 

RIQUEZA..., 2004; TECNOLOGIA..., 2004; UNIDADE..., 2004). Em 1996, a CPFL é 

adquirida pela VUPSA, composta em partes iguais por Vale e Usiminas. O processo de 

reestruturação foi iniciado em 1998, quando a CVRD negociou o controle acionário com a 

Usiminas, reunindo-se as antigas empresas Sibra Eletrosiderúrgica Brasileira S/A e Cia. 

Paulista de Ferro-Ligas (DIAS; PITASSI; JOIA, 2003; MUDANDO..., 2004).  

Em 2003, a empresa resultante veio a se chamar Rio Doce Manganês S.A. (RDM), 

incluindo as operações no exterior: a RDME (Rio Doce Manganèse Europe), na França, e a 

RDMN (Rio Doce Manganese Norway), na Noruega (CVRD, 2003; MUDANDO..., 2004), 

primeiras experiências de aquisições no exterior da Vale. O negócio de manganês e ferro-ligas 

representa somente 2,2% dos negócios totais da Vale (VALE, 2008b). 

Este caso tratará fundamentalmente da internacionalização do Negócio Manganês da 

Vale, mais especificamente na França. Primeiramente será coberta a reformulação gerencial 

ocorrida entre 1999 e 2005, a partir de depoimentos de brasileiros que participaram do 

processo; posteriormente será analisado o período entre os anos de 2005 e 2007; e por fim, na 

última seção, a fase atual, apurada in loco em Dunquerque, França, junto à liderança brasileira 

e gestores locais. 

 Foram entrevistados três diretores gerais da RDME, o primeiro, que comandou as 

transformações mais inicisivas da gestão, o então diretor do Negócio Manganês; o segundo, 

um de seus sucessores (não o imediato), além do diretor-geral atual. O atual diretor do 

Negócio Manganês também foi contatado, assim como outros gestores, no Brasil e na França, 

que participaram ou têm participado do processo. Esta seção focalizará, por opção e 

oportunidade do pesquisador, na RDME, na França, sendo colocadas, ainda, algumas 

observações sobre o processo na RDMN, na Noruega. 
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9.2 Atuação da Vale na Europa: histórico de atuação  

 

 A RDME era a antiga SEAS (Societé Européene des Alliages pour la Sidérurgie), 

adquirida pela Vale devido à necessidade de um ponto estratégico de distribuição do minério 

brasileiro para o mercado europeu (DIAS; PITASSI; JOIA, 2003; NOVO..., 2004). 

O processo teve início em 1989, com um contrato de fornecimento de minério de 

manganês entre a então francesa Usinor/Socilor (atual indiana Arcelor Mittal) e a CVRD. Em 

1990 começou a ser construída a planta, pronta um ano depois, que possui o maior forno do 

mundo para produção de ferro-liga. Entretanto, além de não ser a atividade fim para a 

Arcelor, a sociedade com a Vale não era sinérgica, na medida em que interessava a esta o 

minério caro, e a aquela, o produto mais barato. Assim, a Vale compra 35% da SEAS em 

1992, e mais 35% em 1995, até ter 100% em 1999 (NOVO..., 2004), passando a se chamar 

RDME – Rio Doce Manganese Europe (DIAS; PITASSI; JOIA, 2003). Ressalta-se, porém, 

que a Arcelor-Mittal permanece a maior cliente da usina. 

Entre 1999 e 2001, houve uma reformulação na forma de atuar da Vale. Na direção 

geral, um engenheiro brasileiro da Vale, então CVRD, um dos entrevistados, liderava na 

RDME uma proposta mais incisiva de mudança, ficando lá até 2005. Ao assumir, a empresa 

estava com problemas de capitalização, aumento de estoque e, especialmente, problemas 

ambientais, sem contar outros problemas operacionais e de relacionamento de equipe. O 

diretor atribui a Vale e a suas competências de gestão uma vantagem importante e aliada da 

também necessária tecnologia.  

Sua estratégia de resgate foi calcada nas práticas e ferramentas de Gestão da Qualidade 

Total, tão em voga a partir da década de 1990, cuja implantação no Brasil teve a Vale como 

uma das empresas pioneiras. Em 1989, Vicente Falconi, recém chegado do Japão, era 

contratado para treinar multiplicadores da qualidade na Albras, uma sociedade da Vale, e na 

Nippon Amazon Aluminium Co (NAAC), que passou a ser uma das referências sobre 

qualidade total no Brasil (RAMOS, 2005). A Albras, inclusive, ganhou Prêmio Nacional da 

Qualidade em 2007 (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008). 

O depoimento do primeiro diretor entrevistado confirma o papel das técnicas de 

Gestão para a Qualidade Total como base para ação gerencial: 

 

A minha estratégia [...] foi de buscar a participação de todo mundo. Primeira 
coisa que eu fiz lá foi uma reunião com o quadro de comando, fiz aquele 
trabalhinho de espinha de peixe [...] o Masp, análise de problema [...] e aí 
fizemos um plano de ação básico [...] precisávamos de uma ferramenta que 
as pessoas participassem [...] “O negócio era muito de igrejinha” [...] 
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Segundo movimento meu foi fazer o 5S [...] era preta a usina [...] água e 
sabão [...] abrir os escritórios [...] comecei a integrar, junto com a 
comunidade, junto com os organismos, e fui conquistando, comemorando as 
vitórias, começou a melhorar na parte do meio ambiente [...] Acho que o 
mais importante é a certificação mais o GQT [...] eu tinha isto muito no 
sangue também.  

 

Seguindo essa estratégia, o referido diretor também procurou formas de medição e 

reconhecimento, concentrando-se então no trabalho de certificação, que se constituiu em um 

importante marco de mudança. Para obter a ISO 14001, contratou-se um brasileiro, que estava 

então na Europa, para trabalhar como coordenador na área do meio ambiente, em parceria 

com um consultor, o belga Paul de Backer, com quem já tinha trabalhado. Em um ano 

implantou o sistema ISO 14001, de outubro de 2000 a setembro de 2001, conseguindo o 

certificado com uma empresa francesa de menor renome, porém adaptado à cultura e ao 

tamanho da organização, conforme o segundo diretor entrevistado. Para outro engenheiro 

envolvido, o processo de construção, o engajamento, foi mais importante do que a certificação 

em si: 

 
Essa vontade dos empregados foi muito por causa da proximidade da 
gerencia com a parte mais operacional [...] proximidade empregado-patrão, 
vamos dizer assim [...] justamente essa proximidade [...] eu acho que levou 
um bocado de benefício para a empresa [...] é muito mais importante você se 
sentir dono daquilo, olha isto [...] diz respeito à minha atividade [...] dar um 
jeito de que o cara se sinta dono do negócio. 
 

 Em seguida houve a certificação na ISO 9001:2000, com a mesma equipe da 

certificação anterior. A certificação pela OHSAS 18001 foi obtida em janeiro de 2004, e em 

dezembro obteve-se a certificação integrada. Em 2001 a RDME conquistou o Troféu Empresa 

Meio Ambiente, concedido pela União das Indústrias Químicas da França (RDME..., 2002). 

 Em 2002 a empresa ganhou o Troféu das Melhores Fábricas, prêmio de excelência 

industrial, feito em conjunto com a Insead – Institut Européen d’Administration des Affaires – 

e a WHU – Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung –, bem como as revistas 

L’Usine Nouvelle, francesa, e a Wirtschatfswoche, alemã. A experiência de recuperação da 

RDME e depois da RDMN chamaram a atenção dos avaliadores acadêmicos do prêmio e 

foram objeto de um estudo de caso de assimilação gerencial reversa (LOCH; CHICK; 

HUCHZERMEIER, 2008; PONTAPÉ..., 2004; RDME..., 2002). 

 A RDME recebeu também pelo Great Place to Work Institute o troféu Le Palmarès – 

Best Workplace France, por ocupar o 11º lugar entre as 20 melhores empresas para se 



 

 

194 

trabalhar na Europa (RDME..., 2004), uma boa colocação, segundo os diretores, comparando 

o tamanho das empresas concorrentes na região e o próprio ramo de atuação, o siderúgico. 

Entre as realizações obtidas no período encontram-se projetos culturais e institucionais 

(FRANÇA..., 2005). Foram assinados dois convênios internacionais, com instituições de 

ensino do Brasil, França e Noruega, no âmbito do Programa de Intercâmbio Internacional de 

Educação na área de manganês e ferro-ligas, permitindo a capacitação profissional de 21 

empregados da RMDN, além de possibilitar oportunidades de estágio para estudantes das 

universidades conveniadas (CONVÊNIOS..., 2005). Destaca-se também o Espaço Rio Doce, 

construído tanto na RDME como na RDMN, com painéis fotográficos, artefatos indígenas e 

esculturas de animais brasileiros, estando aberto à comunidade local (CASSANO, 2006).  

 A Figura 10 mostra os reconhecimentos obtidos pela RDME entre 2001 e 2004. Com 

estes resultados, transparecia-se, segundo o coordenador entrevistado, um sentimento de 

orgulho na época entre os trabalhadores da RDME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 

Reconhecimentos obtidos na RDME em 2001-2004 (Gestão) 

Fonte: Cedida por diretor entrevistado. 
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A RDMN, cuja origem remonta aos anos de 1950, estava fechada quando foi 

comprada pela Vale, sendo, portanto, objeto de uma série de melhorias nas funções técnicas e 

comerciais (EM NORVÈGE..., 2003). A certificação pela OHSAS 18001 e ISO 9001:2000 foi 

obtida em 2004 (RESPEITO..., 2005). Como na França, foram promovidas atividades 

culturais e institucionais (CASSANO, 2006; INTEGRAÇÃO..., 2005). Segundo o gerente da 

área entrevistado, em termos ambientais a experiência na França ajudou bastante no 

aprendizado da compra da RDMN, pois lá não houve problema ambiental.  

O primeiro diretor entrevistado entendeu que uma das razões para o sucesso foi a 

pequena distância cultural, de base ocidental, ecoando, assim, os preceitos da escola de 

Uppsala. Todavia, a interação não era apenas com os franceses, mas também com os oriundos 

do Magreb (Marrocos, Argélia e Tunísia), em número considerável. Por isso, foi necessário 

tomar alguns cuidados, como: o respeito ao Ramadã, mudando o turno de trabalho e 

adaptando os costumes religiosos à segurança no trabalho. 

O executivo destacou como a humildade como uma de suas primeiras lições, já que 

em uma empresa a sensação de auto-suficiência pode gerar o risco de uma percepção de 

arrogância. Reforçou ainda a proximidade com os empregados e o estímulo à participação das 

famílias, como forma de ajudar a romper possíveis barreiras culturais. 

Sobre a relação com o sindicato, este era, segundo o diretor, mais duro do que no 

Brasil, mas com o qual alegou não ter tido problemas de forma geral, exceto uma vez, 

quando, de forma sigilosa, negociava bônus para os gerentes, o que antes não era feito. O 

sindicato entrou em ebulição. Ao receber um boletim diretamente de um sindicalista, agiu de 

forma bastante agressiva, dizendo que os sindicalistas deveriam ter falado antes com ele, pois 

havia liberdade para isto, antes de se criar um clima ruim. Por muito tempo o sindicalista 

“brincava” com o diretor dizendo que, depois da briga, não ia mais lá conversar.  

 Segundo o diretor, uma estratégia de sucesso é uma espécie de sincretismo positivo, 

aproveitando o melhor dos dois lados, uma espécie de antropofagia organizacional, cunhada 

por Wood Jr. e Caldas (1999) ao inverso: 

 
Eu acho que o grande toque do negócio todo foi quando a gente percebeu, 
que a gente tinha que dar [...] mudar aquelas práticas, dentro de uma cultura 
francesa, e com a abordagem francesa [...] não adiantava nada eu usar 
algumas práticas copiando coisa daqui. O sucesso não está em você copiar e 
o sucesso não está fazer [...] não está também de forma alguma em fazer 
igualzinho ao que eles fazem [...] o sucesso está em você pegar o melhor da 
sua experiência, da sua cultura com o melhor da cultura de lá, misturar, e 
conseguir algo melhor do que você teria isoladamente. 
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O primeiro diretor entrevistado chamou também a atenção de que se deve evitar o 

efeito “Robocop”, quando se é expatriado. O “robocop” procura analisar todos os dados da 

pessoa. Algo parecido ocorre quando se depara com o estrangeiro, e tentar adivinhar o que ele 

está pensando, como um estereótipo. O brasileiro deve trabalhar seu próprio estilo de ser, pois 

um brasileiro globalizado é um inglês de segunda classe, tomando a frase de um amigo: 

 
você não fala inglês igual ao cara, você não tem o estilo do cara [...] então 
brasileiro tem que se internacionalizar, e não se globalizar [...] o que tem de 
diferenciar é por ser brasileiro [...] que adianta botar lá um terno inglês, 
padrão inglês, não uso nada do Brasil, eu sou um cara de segunda classe [...] 
sou imitação [...] nunca vai ser igual ao cara [...] aí que a gente tem que ter 
um diferencial. 
 

  
Esta percepção também foi muito semelhante para o segundo diretor: 

 
Para um expatriado num ambiente assim, é muito importante [...] você nunca 
iria se tornar um francês [...] a gente não pode chegar também a querer viver 
como um brasileiro [...] se chegar lá, só quiser conviver com brasileiro, ver 
canal de televisão brasileiro, ver notícias brasileiras, fazer churrasco, não sei 
o quê, não dá certo [...] ao mesmo tempo chegar lá e viver que nem um 
francês eu não consigo [...] eu não sou francês.  

  

Tais diferenças se materializam em várias situações, como por exemplo, na 

valorização ao trabalho. O profissional de gestão ambiental entrevistado comenta algo 

semelhante quanto à postura profissional do francês, de fazer aquilo para o qual foi 

contratado, pagando-se pelo que se fizer a mais, resistindo a tudo que indique controle e 

coerção, mesmo com a cultura hierárquica. Os diretores entrevistados reforçavam ainda as 

diferenças de ritmo entre o francês e o expatriado brasileiro, o que não deve ser julgado de 

forma descontextualizada, embora, como se pode perceber a seguir, é ainda assim que 

acontece: 

 
Ah, esse cara não trabalha, esse cara não está engajado, o cara tira férias, tira 
férias desde pequenininho, o pai dele já tirava férias, e aqui no Brasil o cara 
não tira férias, então, é outro esquema [...] vou tentar buscar outras formas 
de tentar obter informação. 
 

  
Uma dificuldade apontada pelos diretores da época da reformulação de competências 

dentro da RDME foi o fato de que na França é muito difícil achar profissionais da área de 

metalurgia; a cidade de Dunquerque não é tradicionalmente um lugar atrativo para os 
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franceses, a própria carreira não era atrativa, diferente da Noruega, considerada um berço da 

metalurgia, com “fartura” de profissionais, como reforçou o segundo diretor: 

 
Uma coisa é você trabalhar no Brasil [...] na Vale do Rio Doce, uma das 
maiores empresas do País [...] outra coisa é se você estiver na França, e vai 
para a Vale do Rio Doce, e daí? O cara quer trabalhar é para a Arcelor-
Mittal, para a Microsoft [...] trabalhar na RDME [...] não tem apelo nenhum 
[...] a Engenharia de Minas acabou lá [...] o francês, cada vez mais, quer as 
condições bem remuneradas, limpas, e que tenha uma certa facilidade, 
inclusive, de arrumar emprego também. 
 

  
Quanto ao intercâmbio de práticas, notou-se a já citada autonomia da implantação, por 

parte do corpo gestor, comandado pelos brasileiros, e as adaptações e aprendizagens que 

foram necessárias diante do contexto cultural e organizacional local. Um exemplo citado foi a 

prática de avaliação de performance, cujas mudanças foram feitas levando em conta as 

conhecidas características francesas de ênfase na hierarquia e do individualismo, chocando-se 

com uma ferramenta que espelhava originalmente uma cultura americana. Outras práticas 

foram aplicadas apesar da resistência, como os espaços abertos. Havia também o “BSC 

francês”, ou o tableaux de bord, que não era igual ao BSC (balance scorecard), mas que 

atendia em boa parte.  

Entretanto, ele chama a atenção para o fim da autonomia que existia quando a RDME 

era “o braço internacional da Vale do Rio Doce”. Comentou que o alinhamento que existia era 

mais por causa das pessoas que conviviam com a cultura da Vale e a replicava, do que 

propriamente por uma ação corporativa. 

 Em 2005, com a substituição programada do diretor de manganês da época, foi 

escolhido para substitui-lo o diretor-geral da RDME, lastreado pelas realizações que havia 

feito naquela unidade. Entretanto, segundo um dos gerentes entrevistados, a escolha não foi a 

melhor, pois se aquele gestor era talhado para cuidar dos assuntos institucionais e de gestão, 

não se revelou tão bem quando a competência específica era gerir negócios de alta 

competitividade de preço e custo, com agilidade de resposta. Houve também perda de boa 

parte de pessoal capacitado. 

 Trata-se, para ele, do caso clássico de um perfil adequado numa situação e nível 

gerencial, mas quando alocado em outra situação e nível, atuando da mesma forma, leva a 

inadequações severas. Alega que os sucessos na gestão daquele diretor deveram-se, 

sobretudo, a retaguarda que tinha na sede e mesmo a alegação de “terra arrasada”: 
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para mim, era uma ótima fábrica, melhor fábrica de ferro-ligas do mundo. 
Excelente até para os padrões franceses. Só que a legislação não era tão 
rigorosa com o controle ambiental, tem que colocar isso também. Começou a 
ficar rigoroso naquela época. Uma fábrica de ferro-ligas normalmente solta 
muita poeira. Não havia mesmo a preocupação estética, então [...] fez-se um 
trabalho estético muito bom [...] compatível com uma legislação mais 
rigorosa em termos de emissão de poluentes, também faz sentido uma gestão 
da poluição visual, conceito mais moderno de ambiente de trabalho. A 
Arcelor também era assim, e melhorou também. Ele [...] pegou uma empresa 
normal, que precisava partir para os novos tempos.  
 

 A estas críticas, porém, também foram aliados os efeitos positivos da gestão já citados, 

com boa repercussão juntos aos franceses, também favorecida pelo preço alto da liga, mesmo 

com o custo alto da energia. Entretanto, apesar da experiência conquistada, a partir das 

entrevistas feitas, não pareceu ter sido muito forte a repercussão junto à Vale, não se 

formalizando efetivamente uma transferência corporativa de conhecimento, tornando-se mais 

uma iniciativa isolada. 

 

9.3 RDME atual: a percepção no local 

 

 Havia em meados de 2008 dois brasileiros na RDME, incluindo o diretor-geral – 

número bem inferior aos 12 funcionários de anos anteriores.  

Para o atual diretor do Negócio Manganês, a questão agora é de alinhamento e 

integração de procedimentos, rotinas, trabalhando as diferenças na cultura e língua. O foco na 

operação foi comprometido pelos recentes acidentes ocorridos: o primeiro em agosto de 2007, 

e o segundo, um ano depois. 

 Na manhã do dia 23 de agosto de 2007 ocorreu um vazamento de escória no forno 

elétrico da Rio Doce Manganèse Europe (RDME – França), provocando um princípio de 

incêndio que foi cessado imediatamente, sem atingir empregados. Houve a paralisação das 

operações por dois meses, com perda de 20 mil toneladas de produção de Ferro Manganês 

Alto Carbono (NOTA, 2007). A situação foi administrada em termos ambientais, embora não 

se tenha tido uma resposta muito nítida quanto aos aspectos econômico-sociais 

(L’ACCIDENT..., 2007). 

 Em 2008, quando a usina operava apenas 60% de sua capacidade produtiva, devido ao 

acidente anterior, houve um vazamento de metal no forno elétrico, o que manteve a usina 

fechada até fevereiro de 2009, com interrupção de produção de 45 mil toneladas de ligas. A 

empresa deverá empregar, portanto, sua capacidade produtiva para minimização dos impactos 
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ao fornecimento para seus clientes (RDME GRANDE-SYNTHE..., 2008; VAZAMENTO... 

2008). 

O atual diretor esteve, antes de assumir a Direção Geral, na Noruega e trabalhou 

também na RDME Entrevistas anteriores confirmam que a relação dos franceses com o 

trabalho não se assemelha à relação dos brasileiros, o que se pode notar, inclusive, na própria 

Vale. Não que as pessoas não vistam a camisa, a forma é que é diferente. Por outro lado, não 

se deve confundir orgulho com arrogância, ou até mesmo autoritarismo. Apesar de estar 

havendo uma maior identificação com a Vale, o trabalho para o francês, segundo ele, é visto 

como um direito, enquanto para um brasileiro, de forma geral, é visto como um privilégio. 

Isso gera uma série de implicações: 

 
Aquela história de ficar até tarde no trabalho, cortar férias, fim de semana, 
não é assim na França, em todos os níveis, o senso de urgência, a noção de 
tempo, ela não é a mesma [...] antes não entendia isso [...] achava um 
absurdo [...] depois comecei a entender esse ponto de vista (com relação à 
parada geral em julho/agosto nas férias, é quando tem Sol) [...] a minha 
leitura era má vontade, não veste a camisa da empresa [...] na Noruega isso é 
mais forte, tem o jantar deles às cinco da tarde, “sagrado”, saem às quatro 
horas. 
 

  
A empresa é uma espécie de “mãe protetora”. Assim, tornar-se automotivado é um 

negócio que não existe muito, pois as pessoas esperam muito da empresa provedora. Apesar 

do conhecido individualismo do francês, a questão aqui é mais a da “cultura igualitária”, o 

que não significa, na verdade, trabalho em equipe, já que eles conversam pouco, “não tem 

tanto isso de ficar amigo do colega do trabalho”. O diretor entrevistado reforça também que o 

francês é mais discursivo, questionador e reivindicador: até o fato de usarem EPI 

(equipamento de proteção individual) e caminharem alguns minutos a mais na área de 

trabalho justifica o pedido de adicionais. Buscam a participação e não o autoritarismo, mas 

não confundem isso com a responsabilidade de decisão do chefe, cuja delegação não aceitam 

também.  

 A relação com os franceses pode ser direta e sem problemas de preconceito, desde que 

o brasileiro não sucumba a um complexo de inferioridade, ou seja, tem de se impor e provar 

que pode ser o líder. Os brasileiros são testados a todo momento, como também citou o 

gerente de comunicação.  

 Com relação às conquistas e melhorias obtidas em tempos anteriores, como prêmios e 

certificações, estas, segundo ele, têm conseguido se manter, bem como a moral das equipes, 

reforçando, porém, a importância de se ter tomado ações mais efetivas, e não decorativas. 
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 Conforme adiantado anteriormente, com a evolução do processo de 

internacionalização da Vale, em que se insere a aquisição da Inco, aumentam as pressões por 

uma maior integração do negócio, e, conseqüentemente, da gestão, ao contrário da maior 

independência e autonomia existente antes, não só da RDME como do próprio negócio 

Manganês, antes um conglomerado de empresas, que levou à constituição da RDM. Na época 

a Vale não estava tão presente no exterior. Esta integração, para ele, está acontecendo com 

uma velocidade relativamente grande. Na opinião do diretor, esta velocidade de integração 

tem sido algo bom: 

a razão de ser dessa planta é fazer parte de uma empresa como a Vale [...] 
todo processo de integração, de mudança envolve um certo desconforto para 
todo mundo [...] mas tem sido bom [...] não tem sido traumático [...] até 
porque a RDME, por fazer parte da Vale há mais tempo [...] muitos falam 
Português [...] já estão acostumados a trabalhar com brasileiros [...] 
conhecem a Vale [...] a integração é vista com bons olhos. 
 

  
Essa integração, entretanto, terá de passar por alguma maior adaptação à cultura de 

trabalho da RDME. Como já mencionado nas seções anteriores, implantar políticas 

corporativas de integração sem discussões prévias não produz bons resultados. Questiona-se 

muito as “posturas de rei”, mesmo (ou principalmente) quando parte de diretores 

corporativos. Ligando-se isso a uma faceta mais autoritária do estilo gerencial brasileiro, pode 

levar a conflitos inevitáveis. 

 Logo, introduzir práticas como a de “Remuneração Variável” não se torna algo bem 

visto, pois o importante é o direito adquirido. Até hoje, se for solicitado a um gestor avaliar 

sua equipe de forma a promover uma diferenciação, este não se sente confortável, considera 

uma agressão, que pode destruir o trabalho em equipe. A política de remuneração variável foi 

implantada, mas foi adaptada do sistema da Vale, “o percentual em relação à remuneração 

total é muito menor do que na Vale, ela é negociada com o sindicato”.  

 Há outros programas a serem implantados, como o de carreira e sucessões, mas, em 

função da legislação francesa, o pessoal hierarquicamente abaixo deve ser avaliado por um 

comitê. Isso deve ser discutido com o sindicato, por causa das implicações legais. Aliás, a 

maior parte das questões de RH tem que ser discutida com o sindicato e encaminha pelo 

diretor-geral para a sua subordinação direta, como já ocorre em QSMS (Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional).  

 Do contato com o diretor administrativo, além de ele ter reforçado as políticas atuais 

de RH já comentadas anteriormente pelo diretor-geral, o entrevistado percebe hoje a RDME 

com mais dinamismo e comunicação, inclusive no chão-de-fábrica, pois há uma maior 
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abertura, de falar com o próprio diretor-geral: numa empresa tradicional da França isso é mais 

difícil. 

Já o gerente de QSMS tem conduzido o desenvolvimento e consolidação dos sistemas 

de gestão localmente, embora busque uma integração corporativa, dentro do sistema já 

existente, sem redundâncias. Não vê tanta diferença entre os sistemas da França e do Brasil, 

mas o peso da legislação, por sua vez, é mais forte na França. A conscientização vem 

aumentando, a aplicação procedimental tem sido mais automática, a idéia agora é de reforçar 

investimentos em treinamento e equipamentos: este um ponto fraco no sistema de gestão, a 

seu ver. Não tem havido mais resistências primárias, mas o que está sendo feito é mais no 

sentido de não mudar a forma de trabalhar dos mais antigos. O trabalho maior tem sido em 

fortalecer o que já existe e investir no lado comportamental, da pessoa, como o diálogo diário 

de segurança (auditoria) e o controle dos equipamentos de segurança.  

Quanto à Gestão da Qualidade, trata-se de algo, segundo o gerente de QSMS, já 

implantado: é um produto só, resultado de um processo bem conhecido. A implantação de 

práticas como Seis sigma e lean organization está prevista para os próximos anos. Já no 

tocante à responsabilidade social, ponderou que o papel cultural da empresa na França é 

diferente do Brasil, com foco na relação com universidades ou no controle ambiental.  

 Por fim, houve o contato com o gerente industrial, na RDME desde o início da década, 

que contribuiu na reorganização do sistema de produção e participou do processo de 

certificação. Gastou-se muito tempo na organização dos sistemas de qualidade e no próprio 

trabalho com a idéia de auditoria e confirmou que devia ser almejada a certificação para que 

não se corresse o risco de fechar a planta, em 2000/01, com o endurecimento das regras. Teve 

que gerenciar as resistências e desenvolveu sua capacidade como gestor de pessoas.  

 Após sete anos, a fase mais aguda se arrefeceu, mas a filosofia permanece, com 

diversas auditorias externas e internas. Vários inspetores vieram ao mesmo tempo para ver o 

sistema produtivo, cada um em sua área. Os tratamentos são diferentes, logicamente, de 

acordo com o patrocinador, conforme seu depoimento: 

 
Quando é a Vale que fala, como é a Vale que paga, as coisas vão rodar muito 
rápido. Quando é o auditor externo, vou lhe aconselhar, depois vai ter que 
organizar, planejar, definir um orçamento, informar a Vale, a Vale vai 
querer, não querer [...] no final é para chegar ao mesmo ponto. 
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10. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta considerações extraídas dos casos, convergindo para um painel 

sinóptico das principais características encontradas em cada um. Em seguida, os resultados 

são analisados segundo as proposições do modelo construído para esta tese. 

 

10.1 Análise dos casos, por empresa 

 

10.1.1 Marcopolo 

 

Uma força identificada na Marcopolo foi a transferência de competências gerenciais 

específicas, especialmente as de gestão tecnológica da produção. Com a mudança no contexto 

do câmbio e a maior ênfase na produção local, a preocupação com a qualidade do produto no 

local vem sendo mais intensificada, ainda que não necessariamente com os mesmos métodos 

de gestão da produção, especialmente em joint ventures sem participação majoritária da 

Marcopolo. Já nestes casos, pouco se via de outros aspectos da Gestão, como Recursos 

Humanos, Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental ou Gestão Comercial, salvo a iniciativa 

pontual de algum gerente expatriado.   

A estratégia da empresa com as joint ventures é a de aproveitar as competências 

comerciais locais, de conhecimento do mercado local, de forma a escoar e aproveitar as 

competências e recursos da Marcopolo relativos à tecnologia do produto e sua gestão. Isso 

acontece no México, Colômbia, Rússia, Índia, mas não em Portugal, talvez pela influência 

maior das fábricas européias e pelo peso menor dos ônibus nas soluções de transporte a 

médias e longas distâncias (não urbanos), além do fato de, neste caso, a Marcopolo deter 

integralmente a empresa. Assim, a Marcopolo precisa de competências comerciais, em um 

mercado mais sofisticado tecnologicamente e com características bem diferentes, não tão 

dependentes de malha rodoviária, ao contrário do Brasil e outros países não-centrais.  

Ainda quanto aos métodos de Gestão da Produção, como no caso do Sumam/Simps 

(Sugestões de Melhoramentos do Ambiente Marcopolo/Sistema Integrado Marcopolo de 

Produção Solidária), implantados nas unidades no exterior, nota-se uma influência grande do 

contexto da cultura do trabalho, ou seja, da relação com os operários. Assim, os métodos de 

produção que deram certo no contexto da sede, não necessariamente funcionam da mesma 

forma em grupos inseridos em outros contextos organizacionais e nacionais. Se, além disso, 

há por parte da empresa uma maior “rigidez”, “auto-suficiência” cultural, ou narcisismo 
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organizacional, bem traduzido na frase “quem sabe construir somos nós” (HATCH; 

SCHULTZ, 2002), as dificuldades de se entender as reações dos operários aumentam ainda 

mais.   

Práticas gerenciais das outras empresas são respeitadas, apesar da preferência pelas 

suas próprias, desde que o “tributo” da Gestão Tecnológica fosse “cobrado”: algo parecido 

com o que os árabes faziam durante o auge de seu domínio, em boa parte da Idade Média. Em 

unidades com maior estrutura, como a Colômbia, viu-se programas desenvolvidos de forma 

praticamente independente da experiência da Marcopolo; em unidades menos estruturadas, 

como em Portugal, não houve também a “importação” de outras práticas, permanecendo a 

realidade local com suas demandas específicas. Assim, programas com certo grau de 

desenvolvimento no Brasil, como os de Recursos Humanos ou de Integração de Sistemas de 

Gestão, não foram transferidos, ao menos nestas duas unidades.  

Observou-se ainda que, apesar de sinais positivos de evolução, há ainda oportunidades 

de melhoria quanto à expatriação e preparação das pessoas para ir ao exterior. Programas 

foram descontinuados, e talvez tenha ficado aquela idéia de que a cultura da lealdade à 

empresa tem que compensar tudo, como reforça uma entrevistada: “[...] o brasileiro trabalha, 

o brasileiro puxa [...] na Índia tinha que se puxar [...]”. 

 Portanto, o caso da Marcopolo reflete a transferência de competências específicas de 

gestão tecnológica, alinhadas à estratégia de internacionalização da companhia, com maior 

independência nos demais aspectos. Desta forma, não há um intercâmbio ou fluxo de 

conhecimento estruturado, mas transferências lineares e respectivas adaptações locais.  

 Contribui para a dificuldade desta transferência questões de ordem cultural, a pequena 

institucionalização das práticas e a pouca troca e indução de conhecimentos gerenciais, bem 

como o não estímulo à formação de redes, apesar da existência de boundary spanners, porém 

mais concentrados no desenvolvimento dos sistemas tecnológicos da produção. Práticas 

gerenciais de caráter integrador esbarram ainda em uma flexibilidade intercultural deficiente. 

Convém ressalvar a ênfase nas joint ventures como influenciador do resultado, porém sem ser 

absoluto.  

 Enfim, tomando o modelo de análise deste estudo, o modelo gerencial global se 

resumiu na competência-chave escolhida pela companhia, estando o restante mais propenso, 

não deliberadamente, mas por conseqüência disso, à diversidade internacional e 

interorganizacional. Tal modelo mais pontual é observado no próximo caso, porém um pouco 

mais calcado em seu contexto de formação histórica e cultural, como será visto a seguir. 

 



 

 

204 

10.1.2 WEG 

 

 As forças incidentes no caso WEG levam ainda a esforços mais isolados e não tão 

globais, ao menos quanto à gestão e ao fluxo de conhecimento a ele relacionado. A 

transmissão é feita não por um sistema ou código integrado, mas por iniciativas mais 

pontuais, como foi na Gestão Participativa ou as comissões, que embora de uso geral 

apresentam características específicas em função da trajetória histórica da empresa, como 

depreendeu-se das entrevistas. Não se apreendeu, por sua vez, na matriz, um sistema de 

gestão ou código de valores estruturado a ponto de ser institucionalmente disseminado. Além 

disso, mesmo entre as iniciativas pontuais, aquelas em que houve uma contextualização 

organizacional maior, como as já citadas, foram mais adiante do que “práticas universais de 

prateleira”, como o 5S.  

Ressalta-se também a competência da WEG até agora em se expandir, em particular 

em suas competências técnicas e de comercialização, materializadas nas pessoas que a 

compõem. Estas pessoas, ligadas de forma muito forte a determinada região de origem, 

reforça também a identidade e o comprometimento além dos limites meramente 

organizacionais, o que se reflete também nas iniciativas internacionais. Entretanto, isto não 

implica ainda uma política global quanto à sua gestão, ou, como reforça um dos entrevistados, 

não se tem uma idéia clara se este é o caminho mais adequado. 

Nota-se uma preocupação de se transferir o modo de gerenciar da empresa às suas 

unidades no exterior, porém sem sê-lo por intermédio de um sistema ou código de valores 

explícito. As iniciativas neste sentido são incipientes e menos evoluídas e sistematizadas do 

que daqueles ligados à base tecnológica, apesar da implantação do sistema integrado (SAP) 

em andamento. Assim, um dos principais veículos de transmissão tem sido a ação gerencial 

comprometida, buscando a introdução de valores e práticas que retratem o sistema da matriz, 

tal como empreendorismo e melhoria, informalidade ou disciplina. A prática de trazer 

pessoas-chave para o Brasil, de modo a que estas fiquem permeadas na cultura da empresa, 

está inserida nesta lógica. 

 Entretanto, isto também esbarra nas diferenças contextuais, tanto de ordem nacional 

quanto organizacional, adicionadas à visão autocentrada: respeita-se a diversidade até certo 

ponto, também se impõe, especialmente quanto ao foco no resultado e sua otimização, do tipo 

“ir ao 100 ao invés de 80”, como narrado por um dos entrevistados. Isto leva a conflitos no 

âmbito da cultura do trabalho, como já visto. 
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 A cultura forte da matriz, levando a uma identidade forte com a empresa, enfrenta 

barreiras no âmbito de sua presença nas unidades no exterior. Isto se reflete, inclusive, como 

mencionado em algumas entrevistas, no hábito de não se ver contribuições no outro, ou 

menos não explicitar isto, ou ainda causar este entendimento por membros da subsidiária. 

 No caso de Portugal, a empresa adquirida também tinha uma forte singularidade, não 

totalmente apagada no processo de renovação de pessoas característico de aquisições deste 

tipo. Assim pôde-se perceber, nas entrevistas efetuadas, defensores e apoiadores à mudança, 

com paralelos significativos quanto à construção da cultura, identidade e imagem resultantes. 

Via-se em um dos gerentes um certo incômodo de ver a empresa onde trabalhou tanto tempo 

ter uma identidade, cultura e imagem de uma empresa que não era a de seu desejo. Por outro 

lado, houve outro gerente que não escondeu sua satisfação de ver certas situações com as 

quais não concordava serem substituídas por outros valores e práticas, que levavam a WEG 

como uma espécie de salvadora, facilitando, assim, a nova identificação. 

 Além disso, esta prática, ligada às pessoas mas não enraizada em sistemas ou códigos 

de valores, apresenta os riscos correspondentes, como a não manutenção dos resultados 

obtidos inicialmente com uma estratégica de liderança presencial, conforme se verificou 

durante as entrevistas, em especial no caso do programa 5S. 

Portanto, nota-se ainda um processo de institucionalização incipiente e com poucos 

isomorfismos, ou ao menos concentrado em certos aspectos da gestão. A singularidade da 

WEG faz-se sentir nas unidades, especialmente se a empresa adquirida tem uma história 

significativa de realizações. Notou-se, em algumas práticas de qualidade e outros pontos, 

algumas trocas interativas, levando a algumas respostas às práticas corporativas serem 

produzidas nas unidades de forma diferente do caso original, como no caso dos comitês e 

mesmo da Gestão Participativa. O capital social e as redes de entrada, por sua vez, dependem 

bastante dos boundary spanners e outros conectores. 

 Enfim, com base novamente no modelo de análise deste estudo, o fluxo de 

conhecimento gerencial na empresa teve como parâmetro o conjunto de suas práticas e 

valores representativos de sua trajetória e autenticidade. A ação da liderança e intercâmbio de 

pessoas-chave são de desenvolver este fluxo, mais sujeito à diversidade internacional e 

interorganizacional, sem soluções globais e práticas universais. A presença internacional da 

empresa ainda não proporcionou a consolidação de um sistema próprio. Assim, a experiência 

da empresa não chega a desembocar ainda em um conjunto integrado e sistematizado, algo 

posto em dúvida, inclusive, por alguns setores, o que no entanto será visto nos próximos dois 

casos, apresentados a seguir, por duas vias com bastante diferenças entre si. 
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10.1.3 Odebrecht 

 

 O caso da CNO (Constutora Norberto Odebrecht) ilustra o fluxo de conhecimento 

balizado por um código de valores que guia um conjunto de práticas dele derivadas, que 

constitui a TEO (Tecnologia Empresarial Odebrecht). Sendo uma empresa de prestação de 

serviços de construção estruturada como uma federação de unidades que agem como 

empreiteiras, as características deste código, concebidas a partir dos princípios do fundador e 

refinadas com o concurso de abordagens como a da Administração por Objetivos (APO), 

formam o referencial pelo qual ela pode se movimentar não só dentro do país mas também 

fora dele. 

 A TEO, como dito literalmente por um dos entrevistados, é dogmática, logo sujeita a 

pregações e a muito cerimonialismo. A TEO é a linguagem dominante, a senha, ao menos no 

discurso formal, para caminhar na organização. Transparece ainda a presença forte do 

fundador, denominado sempre do mesmo modo por todos os entrevistados.  

 Entretanto, este tipo de modelo parece funcionar melhor em greenfields 

(empreendimentos criados diretamente pela organização). Ao se aplicar a aquisições, o 

enfrentamento natural de culturas e respectivas práticas dificultou o processo, retardando o 

alinhamento pretendido, seja no plano nacional, caso da CBPO (Companhia Brasileira de 

Projetos e Obras), seja no plano internacional, caso da BPC (Bento Pedroso Construções). 

 O processo de institucionalização torna-se aqui bem pronunciado, com isomorfismos 

bastante nítidos, práticas legitimadas em função dos preceitos da TEO e cerimônias 

representativas como a reunião anual onde há a entrega dos prêmios Destaque. Entretanto, isto 

fica comprometido se há a necessidade de uma interação mais complexa de caráter cultural ou 

organizacional, como sugeriu o caso malsucedido de integração de práticas na Alemanha. 

Como foi dito por um dos entrevistados, não se transfere a TEO para qualquer empresa. 

 Associado à institucionalização encontra-se o uso maciço de boundary spanners 

brasileiros como disseminadores da cultura e do conhecimento das práticas da CNO, 

associadas à TEO, algo alavancado pelos fóruns e compartilhamento de experiências 

disponbilizadas pelo Portal. O capital social é, ainda que não de forma deliberadamente 

estruturada, modelado para propagar os valores dominantes e conduzir, além disso, a própria 

integração do conhecimento técnico e gerencial. 

 A busca pela manutenção da identidade, moldada pela TEO, é permanente, 

consolidada pelos seus rituais e iniciações de diversos níveis, desde o Jovem Parceiro, até o 

galgar às lideranças superiores, com cursos como o PDE (Programa de Desenvolvimento de 
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Empresários), que o fazem entrar numa categoria especial. O discurso dominante é o de não 

agir como estrangeiro, mas agir para o outro como cliente, mantendo sua própria identidade 

nacional e organizacional. No entanto, a contrapartida disto é uma identificação às avessas 

que possa ser interpretada como negativa no contexto local, caso da BPC ter sua imagem 

associada a uma empresa de “brasileiros”.  

O caso da BPC, interagindo mutuamente com a CNO na incorporação da TEO sem 

perder sua singularidade mais nuclear, mostra também o caráter auto-referenciado do 

desenvolvimento do conhecimento gerencial (como dito por um dos entrevistados, o sistema 

se replica, a cultura se desenvolve). São exemplos deste processo o programa “Rotas de 

Conhecimento”, ou ainda a obtenção de um sistema integrado de gestão certificado antes 

mesmo disso acontecer na CNO no Brasil, talvez até pela reação maior dos brasileiros da 

Odebrecht a programas deste tipo, por conta da TEO. Mais uma vez, porém, disto emergem 

contradições, pois o próprio “Rotas” causou reações no Brasil, como depreendido das 

entrevistas, por razões que sugerem alguma competição de prestígio, o que, em essência, 

naturalmente transcende a contextos.  

Portanto, pôde ser visto que as características estruturais e de formação histórica da 

organização condicionaram uma forte matiz gerencialista no fluxo de conhecimento gerencial, 

no sentido de que o conjunto resultante de práticas pouco foi significativamente influenciado 

por fatores de diversidade tanto organizacionais, quanto nacionais, ainda que houvesse 

transições maiores no caso de aquisições, como já comentado. O código de valores que 

orientou todo este processo teve impacto fortemente indutivo na conformação da gestão nas 

unidades, mas tendo como elemento comum a manutenção da singularidade de origem e que, 

no discurso da organização, orienta seu próprio modelo de negócio. O modelo com base em 

um código deste tipo é, com isso, um exemplo bastante explícito, e que pode ser colocado em 

contraposição a outro que possa ter como chave a difusão de conhecimentos tendo como 

parâmetro um sistema consolidado de práticas. É o que será visto no caso a seguir. 

 

10.1.4 Gerdau 

 

 A experiência da Gerdau caminha por trilhas diversas das da CNO, ainda que os 

objetivos quanto ao desenvolvimento da gestão sejam, em sua essência, semelhantes. 

Enquanto a CNO faz questão de se autodenominar uma federação, a Gerdau busca a 

integração e abomina a idéia de federação; enquanto a CNO baseia-se em um código de 

valores que gera suas práticas, induzido por todos os lugares onde atua, a Gerdau segue um 
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modelo sistêmico, estruturado em macroprocessos, práticas e acompanhamento de resultados, 

cuja presença do seu arcabouço geral busca assegurar em todos os lugares por onde atua. 

 São notáveis, também, as ambigüidades quanto à forma de implantar e realizar a meta 

de integração global. A flexibilidade, principalmente após a experiência americana, é 

reconhecida como importante no processo de transmissão das práticas e do conhecimento 

sistematizado em gestão da companhia, por meio da observância das políticas, diretrizes e 

características essenciais dos processos que deverão ser respeitados. Todavia, em vários 

momentos, resistiu-se também a receber um nível de contribuição um pouco maior das 

unidades no exterior, seja pelo conhecimento organizacional diverso que estas têm 

acumulado, seja pelas nuances culturais dos países de origem, seja pela inclusão de gerentes 

de alto nível de outros países e organizações na matriz brasileira.  

Em outras situações, impressões contraditórias surgem, como a reação de 

aparentemente entender a nova prática mas não a seguir, e a expectativa de que, de forma 

negociada e humilde, e não imposta, conseguir-se o entendimento e o consenso de implantar-

se a prática corporativa, por, no fundo, acreditar-se de fato que seja a melhor. Surge então 

movimentos de unidades, como a Sidenor, de não usar de imediato um sistema concebido 

para ser flexível, por não ser considerado justamente [...] flexível! Usando os depoimentos, é 

como se um “superego” da Gerdau, da área de Aços Longos no caso, resistisse a tais 

influências, como se isto comprometesse a própria singularidade da organização, de “cumprir 

a recomendação do Dr. Jorge de ver a mesma Gerdau em todos os lugares do mundo”. 

 Repete-se aqui, talvez de forma mais intensa, o dilema do crescimento. O sistema de 

gestão desenvolvido pela Gerdau reflete sua forte singularidade e o sucesso que obteve em 

sua expansão e internacionalização. Por outro lado, esta internacionalização e expansão, por 

conta da interação com as unidades no exterior, de diferentes contextos, pode levar a 

mudanças neste sistema que o façam distanciar, um pouco ao menos, dos seus princípios 

originais, quando a empresa não aspirava ser global. Isto cobra uma mudança, o que nem 

sempre é entendida e conscientemente aceita, refletindo a auto-suficiência cultural já 

comentada nas seções anteriores. 

 Não se trata, simplesmente, de gerenciar resistências à mudança, algo já constante de 

tantas cartilhas e com as quais a empresa tem como se preparar, mas de vencer as resistências 

à mudança no sentido reverso, ou seja, a mudança, no plano interativo, por definição, tem 

mão dupla. Neste contexto, o racional, percebido diversas vezes, como na busca pela 

flexibilidade, esbarra também no emocional. Esta resistência, por sua vez, passa 

recursivamente às unidades, que desenvolvem mecanismos desde uma rejeição mais incisiva, 
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haja vista os problemas sindicais ocorridos nos Estados Unidos e na Espanha (GERDAU..., 

2007; LOS TRABAJADORES..., 2008), até movimentos artificiais de mudança, um 

formalismo (RAMOS, 1966; RIGSS, 1964), mas um formalismo com maior conotação 

gerencial.  

Estas observações, entretanto, não interferem absolutamente no valor evidenciado da 

competência essencial da Gerdau em seu processo de fazer fluir o conhecimento gerencial, 

que é a de construir um sistema de gestão amplo, completo em seus macroprocessos críticos, e 

integrado como convém às suas estratégias e aos próprios traços que marcam a sua 

singularidade organizacional. Claro também é que se trata de um processo em 

desenvolvimento, como é reconhecido por boa parte dos entrevistados, senão todos. 

 Os resultados das entrevistas também questionaram alguns estereótipos sobre a gestão 

e sua transferência. As reações à mudança por parte das empresas americanas adquiridas não 

tinham muito a se diferenciar do que é costumeiramente colocado por uma empresa brasileira 

adquirida por uma americana (contestar, fazer para “inglês ver” e outros). O que parece ser 

depreendido desta experiência específica é que os papéis desempenhados dependem do 

“sinal”, de quem é adquirente ou adquirido, como o explicado, por exemplo, na análise 

transacional e seus modelos de “pai”, “filho” e “adulto” (OLIVEIRA, 1976). Outro exemplo 

foi o desconhecimento de empresas americanas de técnicas gerenciais nascidas em seu 

próprio país, em função, pelos relatos ouvidos, do contexto de negócios então decadente e de 

pouca preocupação com sua modernização. 

 Vendo agora sob as dimensões do modelo de análise sugerido, o que salta muito aos 

olhos é a força da singularidade da organização, do fazer valer a cultura, imagem e identidade 

engendrada a todos os rincões, como um Zeus disseminando seu material genético. A 

identificação com a Gerdau, por parte de todos os entrevistados, revela-se tão forte que de 

certa forma se confunde, por vezes, entre o que poderia ser causado como brasileiro ou 

específico da organização, na própria percepção destes. A aspiração de se buscar a 

universalidade no nível de políticas, diretrizes e práticas, sem entrar no nível do procedimento 

e se mantendo as identidades das organizações envolvidas, seja a matriz ou sejam as 

subsidiárias, não se revela assim tão pura. O sistema formulado, portanto, busca garantir, no 

que for possível, a extensão desta unidade no âmbito global aspirado pela empresa. 

 No tocante à institucionalização, no entanto, não se pode avaliar se a prática dos 

assessments levaria a isomorfismos e legitimaria uma nova ordem institucional nas unidades. 

A singularidade forte de uma organização não se constitui, por si só, numa caixa de 

ressonância institucional, mas, por outro lado, não se nota também esta disposição por parte 
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da organização em ver reproduzidos, por exemplo, os mesmos atos cerimoniais, até pelo 

reconhecimento de seu valor duvidoso para a consecução de suas estratégias, preferindo 

concentrar-se nos resultados e numa linguagem que possa ser comum. O isomorfismo do tipo 

profissional, por sua vez, é patente, especialmente do grupo da Qualidade, que está na origem 

do GBS e das demais iniciativas de gestão na empresa, patrocinadas pela alta administração. 

 Vê-se, do ponto de vista da autopoiesis, que a implantação de sistemas integradores 

centrais não leva naturalmente a uma resposta auto-referenciada das unidades subsidiárias ou 

coligadas. Em função das diferentes experiências e capacitações gerenciais, as reações ao 

sistema integrado são diferentes. Isto resulta, como esperado, em diferentes estágios de 

integração e níveis de aprendizagem correspondentes. Além disso, a visão autocentrada, já 

comentada, prejudica a recursividade, com prejuízos a uma aprendizagem mais ampla. 

 Já quanto às redes e no capital social, observou-se também a inserção de boundary 

spanners, tanto locais para o Brasil para serem nucleadores das práticas corporativas, como 

também de brasileiros experientes para unidades no exterior, como ocorrido nos Estados 

Unidos, por exemplo. Não se comentou em redes, embora o assunto tenha passado de forma 

velada, ou pelo menos, subliminar. Estrutura para tal existe, e acontece quando dos eventos 

profissionais de difusão de técnicas e práticas, ou com o trabalho das comissões de operação, 

manutenção e desenvolvimento do GBS (Gerdau Business System). 

Enfim, ainda que por vias diferentes, percebeu-se, como no caso anterior, também uma 

matiz gerencialista no fluxo de conhecimento em gestão, embora com uma preocupação, ao 

menos formal, de considerar a diversidade nacional e organizacional. Entretanto, acredita-se 

naquela solução gerencial própria, pouco influenciada contextualmente. Ecoando o que diz a 

Fundação Nacional da Qualidade, que tem a Gerdau como uma de suas patrocinadoras, a 

aplicação pode mudar, mas a essência no enfoque não. Desta forma, ainda que não visto in 

loco, uma centralização de práticas é vista como um objetivo a alcançar. Em outras 

organizações, no entanto, o processo histórico de transferência de conhecimento em gestão 

pode levar a um modelo mais descentralizado, ou ao menos sem uma preocupação dominante 

com uma centralização na gestão, como o que, por exemplo, será visto a seguir. 

 

10.1.5 Vale/Manganês 

 

As características próprias da cultura de trabalho francesa, associadas às realizações 

gerenciais e institucionais das administrações brasileiras que passaram na usina, geraram uma 

história própria e sincrética, em que se incluem práticas mais universalistas como as 
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certificações. O sincretismo ajudou também na edificação de uma relação mais tolerante entre 

as partes envolvidas, apesar das diferenças flagrantes de mentalidade e valores em algumas 

áreas, como na relação com o trabalho, por exemplo.  

Logo, pela fragilidade natural de uma penetração mais incisiva da cultura 

organizacional da Vale, cuja representação estava restrita aos gestores, uma das saídas para a 

maior identificação da RDME (Rio Doce Manganèse Europe), na França, assim como da 

RDMN (Rio Doce Manganese Norway), em menor escala, esteve no fortalecimento da 

imagem institucional, com os espaços Rio Doce e outras medidas de articulação política 

representativa. Por meio deste fortalecimento de imagem, resgatando a presença brasileira, 

caminhou-se mais para a identificação do que pela inserção e transferência de práticas de 

gestão de forma mais sistematizada.  

 Mesmo com as certificações, o gerencialismo na RDME não foi tão pronunciado, no 

sentido de reproduzir soluções corporativas ou globalizadas. Sistemas e práticas implantadas 

na França tinham que ter suas características próprias, reforçando a tese da auto-referência: 

dentro do próprio sistema de valores que as práticas ganham sua conformação final. As 

soluções e processos seguidos, deste modo, foram mais divergentes, derivadas do contexto 

cultural, do relacionamento interorganizacional e mesmo do estilo dos gestores brasileiros que 

passaram nessa empresa francesa, alguns dos quais tiveram a herança, aí sim, de movimentos 

mais isomórficos, como o da Qualidade dos anos 1990.  

Não se observou uma presença mais formal de redes dentro do segmento, embora 

alguns indivíduos tenham feito papel de conectores. Com a chegada do ERP (Enterprise 

Resource Planning), talvez possa se avançar um pouco mais neste aspecto. 

 No que concerne ao papel do gestor principal, este caso oferece algumas reflexões. A 

primeira delas, mais óbvia, é sobre a liderança situacional ou contingencial, fundamentando 

que o perfil de competências que possa ser considerado adequado e mesmo vantajoso para 

dado ambiente não o seja, ou até seja indesejado, para outro, podendo custar mesmo a 

sobrevivência do negócio. A segunda diz respeito à aprendizagem organizacional e está ligada 

à armadilha da competência (LEVITT; MARCH, 1988). O diretor local da unidade foi 

guindado à sede e, enxergando isso como uma avaliação positiva de suas práticas, as replica, 

confiante. Entretanto, o aprendizado neste caso torna-se falacioso, pela diferença de contexto. 

 Observou-se ainda a repetição neste caso de alguns conceitos sobre prática gerencial 

mais consagrados pelas consultorias ou literatura executiva, como o caso da Gestão da 

Qualidade Total disseminada por Vicente Falconi (por exemplo, CAMPOS, 2001), bem como 

frases de efeito, relacionadas à humildade em não impor o seu valor cultural em detrimento 
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dos de outrem, não tentando adivinhar os “modelos mentais” do estrangeiro (efeito 

“Robocop”) ou ainda a recomendação de não se passar por estrangeiro, sob pena de ser uma 

mera imitação.  

A “reclamação” dos brasileiros quanto à compartimentalização dos franceses em 

relação a suas tarefas, e os limites resultantes disso, ficou ilustrada durante a entrevista com os 

gestores franceses, que se esquivavam de responder mais diretamente sempre que entendiam 

que o conteúdo do que estavam falando não era de sua alçada, como ocorreu ao perguntar ao 

gerente industrial assuntos que ele entendeu que deveriam ser remetidos ao gerente de QSMS. 

No outro extremo está a “vergonha” do brasileiro, especialmente o do gestor, de se trabalhar o 

necessário e de sair na hora, comportamento também observado em outras empresas, como na 

Marcopolo, por exemplo. 

 Chamaram também a atenção algumas características associadas aos franceses, como a 

hierarquia, a resistência a uma avaliação por resultados, individual e diferenciadora, o papel 

diferente da RDME na disseminação da responsabilidade social, a cultura igualitária e a visão 

da empresa como mãe provedora, que podiam, por sua vez, estar ligados a empresas 

brasileiras também, como talvez a Vale dos tempos de estatal, mas não da atualidade. 

Pergunta-se, aí, até que ponto são características francesas ou de estatais ou ex-estatais 

francesas. Como a presença estatal foi, e ainda é, forte na França, estas questões estão 

irremediavelmente misturadas. 

 O caso da Vale-Manganês mostra, em termos gerenciais, um maior grau de autonomia 

e independência da matriz. Assim, as realizações ocorridas no período de consolidação da 

Vale foram bastante dependentes do estilo gerencial individual, ainda que reflexo de uma 

cultura gerencial da Vale, ou de uma de suas culturas, devido ao seu tamanho. Mesmo agora, 

com uma investida maior corporativa em integrar os sistemas, calcada mais no ERP, esta 

iniciativa não parece ter ainda muita força. O desalinhamento corporativo pode estar ligado 

também à captação pouco significativa da experiência de processos e pessoas, neste caso com 

relação a negócios posteriores, como na Inco, apesar de existirem programas corporativos que 

pudessem potencialmente responder a esta demanda. A priorização do novo e a 

desconsideração significativa da experiência fazem voltar às pessimistas previsões de Sennett 

(2006) sobre o futuro do trabalho. 
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10.1.6 Quadro-resumo sobre as empresas pesquisadas 

  

O Quadro 8 procura mostrar alguns tópicos que buscassem uma síntese da situação 

observada em cada uma das empresas estudadas. Não cabe aqui analisar que uma ou outra 

solução seja melhor, mas de apresentar os caminhos percorridos e como as forças de caráter 

convergente e divergente interferiram em cada situação, tanto no nível nacional, quanto no 

organizacional. 

 

 
EMPRESA OBSERVAÇÕES 

Gerdau Modelo de práticas estruturadas por processos (GBS), usados para 
integração da gestão das aquisições e unidades já existentes, via 
avaliações sistemáticas e procedimentadas. Acompanhamento e 
disciplina mais intensivos, inclusive nos aspectos sindicais, podendo 
gerar conflitos. 

Odebrecht Disseminação da cultura empresarial (TEO) como “cola” à atuação da 
empresa no Brasil e exterior, com efeito na formação de redes, 
disseminação do conhecimento e aprendizado decorrente. Modelo de 
gestão associado também às particularidades do negócio e do contexto 
histórico da organização.  

Marcopolo Transmissão de conhecimento gerencial via competências específicas, 
associadas à gestão tecnológica e à gestão da produção (TANURE; 
CYRINO; PENIDO, 2007), dependendo do contexto da empresa. 
Expansão da capacidade organizacional associada à produção e 
tecnologia, utilizando pessoal qualificado, além das gerências. Nas 
outras competências, houve maior descentralização ou sincretismo com 
técnicas desenvolvidas a partir de iniciativas locais. 

WEG Focado na ação gerencial como veículo reprodutor de valores da matriz, 
com ênfase na gestão participativa, padronização, empreendedorismo, 
controle de prazos, qualidade autêntica e tecnologia de produção, entre 
outros. Em função disto, maior variabilidade à ação dos contextos de 
cada unidade do exterior, em especial as de singularidade mais forte, 
gerando também sincretismos. 

Vale/Manganês Não houve um modelo específico, as ações de gestão foram resultantes 
das iniciativas dos gestores brasileiros em interação com o contexto 
local, com maior autonomia e sincretismo, hoje em revisão. Apesar da 
iniciativa isolada, esta esteve em fase com a cultura gerencial da 
empresa. A replicação inversa da experiência no país, porém, resultou 
em armadilhas de competência, um típico problema ligado à 
aprendizagem e à liderança situacional.   

 

Quadro 8 

Resumo das características encontradas em cada caso estudado 
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Não se tem a pretensão aqui, claro, de universalizar afirmações, primeiro por uma 

questão de princípio do próprio modelo, de natureza contextual, segundo porque o estudo não 

é quantitativo, logo, não dado a generalizações de caráter estatístico. A generalização aqui 

sugerida é de caráter analítico, próprio dos estudos de caso, porém sempre tendo como limites 

os casos estudados. 

A história administrativa de cada uma destas empresas ditaram, em maior ou menor 

grau, seus estilos na gestão de suas unidades do exterior. Independentemente da maior ou 

menor intensidade e abrangência da aplicação de práticas e tecnologias de gestão, criadas ou 

adaptadas endogenamente ou ainda adquiridas como universais, as perplexidades advindas da 

interação com outras realidades organizacionais, nacionais e do próprio ambiente de negócio 

ditaram conseqüências que, apesar das diferenças, tiveram seus pontos em comum.  

Um ponto comum observado em todas as empresas pesquisadas, tendo como lupa o 

modelo de análise, foi de que todas elas tiveram a intenção de adotar um enfoque gerencial 

nas unidades de natureza essencialmente convergente. O que variou foi a forma pelo qual isso 

aconteceu (se em códigos de valores, sistemas, competências específicas, estilos gerenciais); a 

extensão (em toda a gestão, em partes relacionadas à estratégia produtiva da empresa); a 

intensidade (mecanismos de acompanhamento ou indução mais ou menos intensos, maior ou 

menor centralização), entre outros.  

Por sua vez, todas as empresas também enfrentaram de diversas formas a contrapartida 

divergente. Em alguns casos, não houve um controle de gestão mais explícito, em outros esta 

preocupação esteve mais presente, levando a diferentes graus de mobilização. As diferenças 

se dão em função da natureza da interação entre as organizações adquirente e adquirida, no 

contexto cultural e econômico que o circunda. 

Portanto, como pôde se depreender dos casos apresentados, a depender da interação 

possibilitada pelo contexto, o campo de forças convergentes e divergentes leva a fluxos de 

conhecimento em gestão singulares, com repercussões na aprendizagem e oportunidades de 

desenvolvimento. Trata-se de uma experiência que, para estas empresas brasileiras, ainda é 

relativamente nova, além de complexa. A agregação e sistematização das lições aprendidas 

com estas experiências, porém, nem sempre são percebidas ou valorizadas pelas empresas, ou 

se o são, não conseguem ser priorizadas devido a outras tantas dificuldades e pressões. Logo, 

é um assunto que requer um maior debate e contribuição da Academia para que, com 

pragmatismo, ajude-se as empresas a responder os desafios e as contingências por que passam 

na sua gestão e desenvolvimento. 
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10.2 Análise dos casos, por proposição do modelo 

 

Como visto na seção anterior, em cada caso foram observadas difererentes 

contextualizações e interações organizacionais, o que se refletiu na diversidade das práticas, 

das tecnologias e dos valores, sejam por parte das organizações como dos países envolvidos. 

Entretanto, tais experiências podem ser lidas por referenciais comuns, como o que é feito 

nesta tese por intermédio do seu modelo de análise, com suas respectivas dimensões e 

proposições de trabalho. Esta análise, portanto, será detalhada a seguir nesta seção. 

 

10.2.1 Dimensão Global 

 

10.2.1.1 Proposição P1.1 (A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de 

tecnologias gerenciais é direcionada pelas práticas do capitalismo global e a cultura global 

em que estas estão imersas, reproduzindo uma visão hegemônica). 

 

Esta proposição foi naturalmente confirmada, constatando o efeito inegável que a 

dimensão global tem no fluxo de conhecimento e aprendizagem resultante.  

As empresas pesquisadas estão dentro do cenário de globalização, cujas diretrizes 

principais são hegemônicas. Isto leva ao alinhamento tanto das práticas de aquisição e 

integração das empresas adquiridas, como das tecnologias gerenciais globais que são 

adotadas: Gestão da Qualidade, Responsabilidade Social, entre outros. Este alinhamento, 

conforme dito pelo especialista da ISO entrevistado, costuma ser nos países em 

desenvolvimento ou emergentes maior e mais explícito do que nos países centrais.  

A linguagem pela qual as empresas trocam suas experiências e práticas de gestão é 

hoje, de acordo com o apresentado, também acentuadamente global. Não importa o papel que 

a organização assuma, se adquirente, se adquirida, se coligada, ela age por conceitos inseridos 

nesta globalização, ainda que expressos de formas diferentes. A globalização, tecnológica 

principalmente, reduziu as distâncias entre países e organizações e hoje, pelo que se percebeu 

nas empresas pesquisadas, uma prática implantada pode não se dever à ação da matriz ou 

organização adquirente, mas de influências diversas, de consultorias, de livros, de 

acadêmicos, entre outros, dificultando uma transferência linear e o fluxo de conhecimento 

resultante. Mesmo do ponto de vista acadêmico, nota-se o atrelamento das análises e estudos 

sobre a gestão aos conceitos dos países centrais, marcadamente os Estados Unidos, e a dita 
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“filosofia de gestão”, por alguns considerada universal, segue na sua origem a “filosofia real” 

sim, mas a americana, como busquei mostrar ao longo do desenvolvimento teórico. 

Quanto aos choques culturais, a dita linguagem comum os atenua na gestão. Além 

disso, a “pasteurização” dos costumes disseminada pela mídia leva a uma relativa 

uniformização de hábitos, principalmente nas grandes cidades. Os choques observados 

decorrem de uma menor flexibilidade que seria mais inerente à pessoa ou à sua família, a 

depender da complexidade do caso. Com isso, tem-se nas empresas a situação de um gestor 

qualificado porém confortável em agir no seu contexto e quando muda de país, suas 

inadaptações na vida pessoal e até profissional terminam por prejudicar, e, em algumas vezes, 

até anular, como num caso da Vale, uma reputação construída no país de origem. 

 

10.2.2 Dimensão Gerencial 

  

10.2.2.1 Proposição P2.1 (A aprendizagem gerencial relaciona-se menos a fatores culturais 

do que à incorporação dos valores gerenciais mais propagados e dominantes). 

 

A proposição se verificou verdadeira, porém dentro de certos limites. Como 

comentado na seção anterior, se há a linguagem global, também há uma linguagem gerencial 

comum. Assim, o que se aprende nas escolas de administração, MBAs, entre outros, tem um 

conteúdo relativamente homogêneo, o que se reflete nos planos gerados, nas práticas 

transferidas, mesmo nas disposições autônomas de subsidiárias e coligadas nesta área, o que 

foi identificado nas empresas que visitei. No entanto, a operacionalização destas práticas e 

tecnologias no contexto do trabalho, que envolve as pessoas, seus valores e reações mais 

ligadas à sua formação familiar, nacional, é que pode apresentar nuances próprias.  

Com isso, em se tratando de práticas de gestão, há uma universalização 

(convergências) no enfoque e uma particularização (divergências) quanto à aplicação, mais 

dependente do contexto em si. A tecnicidade da prática, enfim, não apresenta diferenças 

significativas, porém a mobilização desta junto às pessoas, no que passa para o 

relacionamento humano, é que conduz a ambigüidades, mesmo conflitos, por conta da 

diferença de percepções e valores. Durante a pesquisa, por exemplo, notou-se freqüentemente 

certa perplexidade por parte de gestores brasileiros, de diversos níveis, frente às 

particularidades de suas equipes e à forma de encarar o trabalho. Aceitava-se a 

diferença, ainda que, no íntimo destes gestores, nem sempre ela fosse entendida ou 

concordante.  
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Se no contato com as equipes há particularidades, nos papéis assumidos nem tanto. 

Verificou-se, neste caso, uma certa similaridade nos papéis assumidos pelas pessoas no 

processo de integração pós-aquisição, especialmente em termos de resistência mais ou menos 

explícita à mudança, independentemente do perfil geopolítico do país. O aspecto gerencial de 

um processo de mudança como este, portanto, transcendeu as questões nacionais. 

Esta observação derivou-se principalmente da experiência da Ameristeel, onde 

brasileiros e americanos tinham reações semelhantes, porém inversas ao que comumente se 

estuda em reestruturações em multinacionais americanas no Brasil, por exemplo. Condutas 

como “agir para Inglês ver” (WOOD JR.; CALDAS, 1999), questionamentos sobre eficácia, 

entre outros, foram mostrados pelos entrevistados brasileiros sob sinal trocado, ainda que com 

suas nuances, como a maior objetividade dos americanos, ou, para citar outro caso, um maior 

questionamento dos franceses. Como comentado anteriormente, tal situação traz uma conexão 

com as propostas da análise transacional, dos modelos de “pai”, “filho” e “adulto”, e que 

continuavam a ser exibidos a depender de quem estivesse à frente do processo.  

 

10.2.2.2 Proposição P2.2 (A aprendizagem gerencial é produto da assimilação das práticas 

gerenciais planejadas e reconhecidas internacionalmente, tendo força de aculturação). 

 

A proposição é particularmente verdadeira em práticas de uso global. Na certificação, 

por exemplo, ter a ISO 9000 não é diferenciador, virou condição necessária a depender do 

mercado onde opera. Já uma certificação em Responsabilidade Social depende do lugar, 

tornando-se na prática quase obrigatória para uma empresa se o país que a hospeda é um país 

em desenvolvimento, ou emergente, para usar termos em voga. 

Por sua vez, não são ignoradas as influências destas práticas “universais” de gestão na 

formulação dos modelos de atuação das empresas estudadas, como a relação entre a APO 

(Administração por objetivos) e a TEO (Tecnologia Emprearial Odebrecht), ou ainda uma 

proposição da WEG de estender sua atuação internacional na gestão por parâmetros já 

disseminados na literatura (GROOTE et al., 1996) e que constituem “receitas provadas”. 

Podem ser enumeradas ainda as diversas tecnologias gerenciais, disponibilizadas por 

consultorias, livros e outras fontes, que contribuem para que a linguagem seja praticamente a 

mesma, destarte diferenças de aplicação de acordo com as características da organização ou 

do país. Há ainda a força dos grupos profissionais, que acabam por defender propostas 

semelhantes, como no caso dos profissionais da Qualidade. Pode se alegar para a 
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similiaridade observada, como foi alegado por alguns entrevistados na pesquisa, a tecnicidade 

da linguagem, mas isto pode tornar-se uma armadilha.  

Tal técnica, em se tratando de gestão, envolve fatores humanos, conseqüentemente, 

culturais e políticos. Muitas destas técnicas tem matriz americana, nelas embutidos valores 

oriundos da experiência americana, inclusive da filosofia disseminada em suas escolas, que 

não é a mesma da francesa, da japonesa, da colombiana, da brasileira. Se o gerencialismo 

americano vira uma referência, não pode necessariamente ser confundida como a única. Outro 

exemplo está nas técnicas de gestão da qualidade total disseminadas no Brasil principalmente 

a partir de década de 1990 e que partiram de uma leitura bastante estrita do que foi visto no 

Japão uma década antes. Uma parcela significativa desta herança permaneceu com as 

empresas pesquisadas, em maior ou menor grau, e isso terminou por dificultar uma maior 

compatibilização quando as técnicas foram passadas “in natura” para outras unidades no 

exterior. 

 

10.2.2.3 Proposição P2.3 (A aprendizagem gerencial resulta de práticas institucionais de 

desenvolvimento gerencial, aprendizado contínuo e educação corporativa). 

  

 O que ficou mais pronunciado quanto a esta proposição foi a aprendizagem pela 

prática gerencial, alinhada aos valores das empresas adquirentes brasileiras, podendo 

sobrepujar-se, em importância, à educação corporativa. Uma das razões de não se fortalecer 

esta segunda estratégia foi o temor de não gerar expectativas nas pessoas envolvidas, assim 

como pela dificuldade de alinhar os objetivos de programas deste tipo às demandas pontuais e 

urgentes da vida prática, como observado na Marcopolo, por exemplo. Logo, esta proposição 

necessita incluir a complementaridade entre a prática gerencial e a educação corporativa, 

como defendem, por exemplo, Burgoyne e Reynolds (1997).   

As observações realizadas salientaram a presença de gestores brasileiros nas unidades 

no exterior como portadores da cultura e conhecimento organizacional para fazer valer os 

interesses estratégicos e operacionais da empresa, incluindo os de gestão. O próprio período 

no exterior constituiu-se de uma escola de prática aos executivos expatriados, aprendendo-se 

com a experiência e aprimorando-se as competências identificadas anteriormente, com maior 

ou menor nível de formalização, incluindo-se também o conhecimento sobre o mercado local 

e outras particularidades no tocante à produção e finanças empresariais 
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10.2.2.4 Outras proposições sobre a Dimensão Gerencial.  

 

O contexto de negócios do país onde está uma empresa adquirida pode afetar mais a 

relação com a adquirente do que a distância cultural. Por exemplo, se a empresa, mesmo se 

for de um país desenvolvido, comprada por uma congênere brasileira, estiver em má situação 

ou em um setor decadente, isto pode acabar tendo mais peso do que a cultura em si, em 

termos de uma receptividade e aprendizagem a novas técnicas e práticas, ainda que a questão 

cultural possa influenciar mais nas relações de trabalho. Os exemplos estudados de unidades 

compradas nos Estados Unidos e na França, por Gerdau e Vale, respectivamente, validam esta 

lógica. 

Outro aspecto está na relação de emprego. De uma forma geral, as empresas brasileiras 

que se internacionalizaram são de commodities ou então de setores considerados secundários 

pelos países centrais. O apelo de se trabalhar em uma empresa deste tipo é pequeno, 

principalmente se for brasileira e desconhecida no âmbito internacional. Assim, problemas de 

ordem gerencial não mais vistos no Brasil podiam ser encontrados nos Estados Unidos ou 

França, por exemplo, em pior grau. Práticas gerenciais criadas nos Estados Unidos eram 

desconhecidas pelos próprios americanos em um setor de negócios onde não havia então 

maiores investimentos, inclusive na capacitação e atualiazação dos expertises das pessoas.  

Logo, pode ser formalizada uma quarta proposição para esta dimensão: 

 

P2.4: A aprendizagem gerencial é impactada, além de fatores gerenciais e interculturais, 

também pelo ambiente de negócio circundante ao setor onde a empresa atua. 

 

Volta-se, aqui, ao já referido e circular “dilema de Tostines” aplicado à gestão e à 

gestão internacional: uma empresa é premiada e se internacionaliza com sucesso porque tem 

uma boa gestão, ou tem uma boa gestão porque busca as premiações e investe na 

internacionalização? A tendência dos entrevistados foi a de apontar a primeira alternativa, o 

que também alinha-se ao formulado por Nelson e Winter (2005), ou Penrose (2006) e ao que 

também defendo nesta tese: as capacidades gerenciais preexistentes ditam a trajetória de 

internacionalização da empresa e, inclusive, a forma pela qual convivem nela práticas e 

tecnologias de gestão mais universalizadas ou internacionalizadas.  

As tecnologias gerenciais, globalizadas ou não, são inúteis sem o alinhamento destas 

às suas capacidades e aos seus princípios organizacionais, o que dificulta a implantação de 
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novas práticas e sistemas, quando exigida. A própria interação entre capacidades e recursos 

gerenciais muitas vezes não foi bem aproveitada, ou mesmo, trabalhada. 

Logo, a dimensão gerencial é influente no processo de aprendizagem não tanto pela 

capacidade de transacionar práticas importadas, mas por portar as capacidades gerenciais 

desta própria empresa, levando-a a se diferenciar e ter determinada sua trajetória de 

crescimento e de internacionalização. Na pesquisa de campo isto pôde ser observado na forma 

pela qual as empresas estudadas integravam práticas de uso corrente de forma particular à sua 

trajetória e formação, adicionando, por vezes, algumas novas particularidades, que foram 

valorizadas pelas empresas.  

TEO (Tecnologia Empresarial Odebrecht), GBS (Gerdau Business System), Simps 

(Sistema Integrado Marcopolo de Produção Solidária) ou PWQP (Programa WEG de 

Qualidade e Produtividade) não são, em princípio, absolutamente modelos novos ou originais, 

mas sua conformação a práticas e valores das respectivas empresas lhes permitiu apropriar 

estas contribuições e usá-las a seu favor em sua busca por uma difusão de suas práticas às 

unidades que adquiriam no exterior. 

Portanto, e para terminar esta seção, esta última conclusão pode ser formalizada em 

uma quinta proposição para esta dimensão, aqui explicitada: 

 

P2.5: A aprendizagem gerencial da organização dá-se segundo suas capacidades e recursos, 

direcionando a forma de assimilação das práticas e tecnologias, de uso global ou não. 

 

10.2.3 Dimensão Internacional 

 

10.2.3.1 Proposição P3.1 (A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de 

tecnologias gerenciais é afetada pela diversidade intercultural envolvendo os países da 

matriz e das unidades onde a empresa atua). 

 

 Esta proposição também foi validada, ratificando a base interacionista que dá 

sustentação ao presente estudo. A aprendizagem está imersa na cultura. A influência se dá 

mais na cultura do trabalho, ou seja, como os grupos locais reagem a estilos de gestão e de 

liderança de contextos nacionais diferentes, refletindo-se na diferença no pensar e no agir. 

 Foi recorrente a alegação de ser flexível ante esta diversidade. Por outro lado, em mais 

de uma empresa ficou também explícito que esta flexibilidade não implica uma imitação do 

ser estrangeiro. Resgatando o que foi dito nas entrevistas, não se conseguirá ser um francês, 
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americano ou mexicano, mas, sendo brasileiro, estar aberto para as diferenças; ou ainda, que 

brasileiro “globalizado” é um inglês de segunda classe, como dito por um gerente da Vale. 

 A flexibilidade no plano gerencial e no plano pessoal andam de mãos dadas, como 

pôde ser inferido de alguns depoimentos. Gerentes da Vale e da WEG procuraram se integrar 

aos ambientes que os envolviam, bem como suas famílias. No caso dos filhos, evitavam 

colégios internacionais para priorizarem escolas locais, facilitando a integração. Com isso, o 

choque cultural também fica atenuado e o ciclo adaptativo se processa mais rapidamente 

(HICKSON; PUGH, 1995; HALL, 1989).  

 A flexibilidade passa também pela concepção de trabalho, mas aqui se concentrou em 

rotinas e não em valores, gerando uma aprendizagem de ciclo simples (ARGYRIS; SCHON, 

1996). Um exemplo bastante replicado (BARBOSA, 2007) é a valorização do brasileiro em 

trabalhar por longos períodos, especialmente se gerente, muitas vezes postergando férias. Os 

entrevistados comentavam seu esforço de entender o porquê das pessoas saírem de férias, ou 

não estendiam seu horário formal de trabalho em países como Estados Unidos e França, quase 

como uma concessão. Já na Colômbia e no México, a diferença entre estas culturas e a cultura 

brasileira sulista, com influência européia marcante, levava a preconceitos semelhantes aos 

que os brasileiros constumam sofrer nas multinacionais que atuam neste país. 

Coincidentemente ou não, a maior parte das empresas pesquisadas tem uma relação 

com a região Sul do Brasil, com forte presença da imigração européia não-ibérica, 

especialmente alemã e italiana, ou por ser oriunda de lá, ou porque a origem do fundador é de 

lá, da qual carregou seus valores formativos. Isso levou a particularidades nos contatos entre 

as empresas, a ponto de as subsidiárias não enxergarem em uma das empresas uma matriz 

latina, e em outro caso, um executivo importante lamentou as inadequações culturais de uma 

subsidária, só que esta localizava-se no Brasil, em outra região. Por outro lado, o que os 

integrantes de subsidiária viam como cultura brasileira era, na verdade, de uma faceta regional 

desta cultura. Esta leitura das empresas tem levado também a outro tipo de conflito, o de 

ordem sindical, com peculiaridades não observadas no local de origem, diante da dificuldade 

de algumas das empresas em lidar com sindicatos mais presentes, incluindo paralisações 

importantes em uma das empresas pesquisadas. 

Percebeu-se, portanto, uma certa auto-suficiência cultural por parte dos adquirentes, 

que vêem as organizações, mesmo que inconscientemente, funcionando a partir de sua própria 

perspectiva cultural, inclusive regional. Esta auto-suficiência pôde se manifestar de outras 

formas, por vezes sutis, como na percepção de que contribuições de unidades no exterior não 

possam ser incorporadas de fato a um sistema global de gestão por não se acreditar que possa 
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dar certo, por alguma incompatibilidade, quando esta não existe de verdade. Naturalmente, 

estes desvios geram as armadilhas de competência retratados por Levitt e March (1988). 

A relação entre aprendizagem e diversidade deu-se também na comunicação interna. 

Viu-se na Gerdau os problemas ocorridos pela percebida não objetividade, por parte dos 

americanos, às apresentações e comunicações brasileiras. Por sua vez, entre franceses e 

brasileiros, ambos latinos, não houve dissimilaridades tão significativas. Ambas as 

manifestações reforçam o que disse Kaplan (2001), ainda que seu trabalho originalmente 

remonte há algum tempo, a respeito da forma de escrever de alguns grupamentos culturais. 

Ao se tratar de comunicação, pôde-se comparar, por exemplo, o GBS da Gerdau à 

TEO da Odebrecht tendo em vista a formulação de Hall (1989) sobre comunicações de baixo 

contexto (BC), mais relacionado com o código explícito, a sistemas e alto contexto (AC), 

mais relacionado às pessoas e à cultura. Assim, enquanto o GBS da Gerdau pode ser 

associado a comunicações de baixo contexto, a TEO da CNO estaria mais próxima a uma 

comunicação de alto contexto. 

 Note-se ainda que lograr manter a lógica gerencial de determinada organização em um 

contexto nacional diverso, se pode proporcionar menores conflitos, leva por sua vez a outros 

com relação aos seus compatriotas, como se associasse a similaridade da organização com o 

país de origem desta. Tal pode ser o caso da BPC (Bento Pedroso Construções), quando um 

dos entrevistados admitiu que a empresa é atingida por rivais quando se diz que é de 

“brasileiros”. Por outro lado, o sucesso de um programa de uma subsidiária pode significar, 

ainda que veladamente, uma ameaça competitiva à matriz. 

 

10.2.3.2 Proposição P3.2 (A difusão e transferência de tecnologias gerenciais e a 

aprendizagem gerencial decorrente se dão como reprodução do contexto político entre os 

países da matriz e das subsidiárias). 

 

Quanto a esta proposição, a idéia é de que o contexto político influencia a dinâmica da 

transferência, ou do fluxo de conhecimento; as ações gerenciais da empresa são direcionadas, 

de alguma forma, por disposições desta ordem.  

Notou-se que, quando a empresa adquirida era de um país dito central, como Estados 

Unidos ou França, havia um cuidado explícito maior sobre as reações a questionamentos e 

posicionamentos das equipes da empresa adquirida, até porque isto, de fato, ocorria. Por outro 

lado, se o país era de importância geopolítica percebida como menor, tal preocupação não era 

tão acentuada, quando não omitida. Isto levava a reações dos países envolvidos, no sentido de 
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perceber uma insensibilidade da empresa, como transpareceu na Colômbia, por exemplo. 

Dessa forma, talvez bem alinhado ao imaginário da cultura brasileira, assim como existe o 

ditado de que “alguns são mais iguais do que outros”, a flexibilidade também tornava-se 

“mais flexível” a depender da relação de forças percebida.  

 O autoconceito nacional é muito importante para entender a maior ou menor facilidade 

ou receptividade à difusão e ao fluxo de práticas. De um lado, os preconceitos culturais diante 

de outros países, como comentado ou, ao menos, induzido, em algumas entrevistas. Do outro 

lado fica o preconceito quanto à sua própria cultura, muitas vezes associado à própria falta de 

confiança. Isto ficou patente nas entrevistas quando, na Vale, alguns gestores tinham sucesso, 

outros não, na medida em que desafiavam “complexos de vira-lata” e se afirmavam ante a 

pessoas de culturas bem mais autoconfiantes; ou na WEG, quando ouvi certa 

autocomplacência dos portugueses a respeito de suas possibilidades, exceção feita, 

possivelmente, nas entrevistas feitas com a BPC, o que até “confirma a regra”. 

Percebeu-se na pesquisa também que a implantação mais ou menos forte de práticas 

não apresentou uma relação típica com o fato do país da organização adquirida ser 

geopoliticamente mais ou menos forte do que o Brasil. Todavia, observou-se também, como 

confirmado na literatura, menor capacidade das organizações brasileiras em reproduzir suas 

práticas, se comparado com o que vê em termos dominantes, os americanos, por exemplo. 

A questão política também se manifesta em outras situações, como preocupação dos 

países com a manutenção dos empregos quando uma empresa importante é adquirida por 

outra estrangeira, a qualificação dos locais, questões de soberania nacional, crescimento 

econômico sustentável, entre outros. Algumas decisões de gestão, portanto, dependem do aval 

ou de regulamentação do país onde o investimento direto está aplicado. Outra alternativa, 

aproveitada pela Vale Manganês na Europa, no caso, foi o de usar ações institucionais, como 

no Espaço Vale, as cidades gêmeas ou o patrocínio político da comunidade local, ou mesmo 

no âmbito nacional, da empresa que dirige. Estas últimas observações reforçam a idéia de que 

a imagem percebida do Brasil influenciou, ao menos em parte, a receptividade, e a condução 

da gestão por partes das empresas nacionais.  

Deve ser levado em conta também o peso da articulação política nas estratégias de 

relacionamento com os clientes e mercado, e tal competência torna-se também importante na 

internacionalização, marcadamente na Odebrecht, a partir dos dados coletados. Como 

costuma ocorrer neste tipo de articulação, conquistas e perdas podem ser potencializadas, 

como visto em 2008 no episódio do Equador (EQUADOR..., 2008). O próprio presidente da 

BPC realçou a importância de ter empresas fortes internacionalmente de um país também 
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forte. Esta força deveria ser refletida também na gestão, mas apesar de exemplos bem-

sucedidos dos modelos das empresas pesquisadas, isso não se pode afirmar neste trabalho. 

 

10.2.4 Dimensão Interorganizacional 

 

10.2.4.1 Proposição P4.1 (A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de 

tecnologias gerenciais é moldada pelo isomorfismo institucional entre as unidades 

organizacionais pertencentes à empresa, incluindo a matriz). 

 

 Em primeiro lugar, faz-se aqui uma digressão ao nomear um isomorfismo resultante 

da interação entre matriz e subsidiárias, e não um isomorfismo coercitivo ortodoxo, de mão 

única, cuja aprendizagem compartilhada seria mais difícil de se conceber. Nas experiências de 

internacionalização da gestão por parte das empresas pesquisadas, sem dúvidas, ocorreu a 

intenção de se passar uma diretriz, seja de caráter mais geral, ou concentrada em uma 

disciplina específica, como na produção. Na CNO, com a TEO, centrada nos valores e 

condutas, na Gerdau, com o GBS, centrado nos sistemas e processos, na Marcopolo, com o 

Sumam/Simps, centrado em disciplinas específicas, na WEG com atitudes de maior foco na 

participação e na informalidade, podem existir indícios deste isomorfismo, intencionalmente 

praticado. Todavia, ter um modelo que conduza às unidades a uma forma comum a partir de 

uma troca de experiências, tal não foi percebido.  

 Houve empresas subsidiárias/coligadas em que se percebeu, a partir das entrevistas, 

alguma aplicação cerimonial dos sistemas e práticas da matriz, incorporando-as por 

convenção e de forma a não gerar maiores conflitos. Para citar um exemplo, quase sempre vi 

estampados nas salas e galpões das unidades no exterior a Política da Qualidade, Missão, 

Princípios, Práticas da Qualidade como o 5S, entre outros, porém, muitos desatualizados, ou 

de períodos diferentes, parecendo decorativos.   

Convém dizer aqui, todavia, que as proposições de Rosenzweigh e Singh (1991) a 

respeito das pressões opostas sofridas pelas subsidiárias de multinacionais, uma do ambiente 

local, outra da consistência interna, em que se inclui a força da matriz, são válidas no contexto 

da pesquisa. As dificuldades e incertezas de subsidiárias ou coligadas em assimilar um 

modelo de gestão da adquirente são bem referenciadas a tais tipos de pressões, levando ainda 

a soluções específicas e locais, configurando uma aprendizagem setorial (MACHARZINA; 

OESTERLE, 2006), cujos exemplos podem ser extraídos de unidades no exterior da Gerdau 

ou Marcopolo visitadas, no tocante à implantação local de seus sistemas de gestão. 
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Uma outra observação que pode ser feita é a que segue Abrahamson (1991) sobre a 

perspectiva da escolha eficiente, em que uma prática é seguida na medida de sua contribuição 

para a performance da unidade. Em algumas das unidades visitadas, percebeu-se ao menos 

esta tentativa, seja mantendo sistemas anteriores na medida em que não causavam 

interrupções maiores na produtividade, ou ainda, cuidando de aperfeiçoar o sistema existente, 

tornando-o mais adequado às necessidades da referida unidade. Já em outros tantos casos, 

deparou-se com o modelo da escolha forçada, seguindo-se práticas e tecnologias que não 

eram adequadas à forma da unidade “de fazer as coisas”.  

 Já especificamente quanto ao isomorfismo mimético e normativo, este ocorre na 

própria linguagem comum de gestão, já comentada. A influência de profissionais da 

qualidade, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho foi muito importante para a 

diseminação das normas ISO e da certificação: o movimento no Brasil, inclusive, pode ter 

sido contributivo para uma maior familiarização das empresas com o ambiente internacional.  

 Pode também ser levantado um isomorfismo gerencial, nas práticas e tecnologias 

gerenciais de caráter “global”, como certificações, BSC (balanced scorecard) etc. Esta 

condição facilita a transferência, porém a expansão induzida pela organização adquirente foi 

pouco observada. Julgava isso mais importante, antes, porém, o viés organizacional se 

mostrou também muito significativo, ou seja, a forma pela qual a organização seleciona e 

traduz as práticas e tecnologias de gestão do mercado influencia em sua difusão. 

Já com relação aos contextos estruturados por Kostova (1996, 1999) como 

influenciadores do processo de transferência, o social, o organizacional e o relacional, são 

conceitos robustos no sentido de que uma distância institucional maior, uma falta de 

receptividade da organização recipiente, ou uma relação difícil e pouco dependente da matriz 

por parte da organização recipiente constituem-se, de fato, em dificultadores de um fluxo de 

conhecimento gerencial mais ativo. Nas empresas pesquisadas, ao menos quanto ao contexto 

organizacional e relacional, isto pareceu verdadeiro, já que, quanto ao contexto institucional, 

não foram pesquisadas unidades com distância mais significativa, como a China ou a Índia.  

Os conceitos de Kostova, entretanto, conduzem a uma explicação parcial da 

resistência posterior da CNO em incorporar outras empresas, como no caso da BPC. Um 

modelo como a TEO, como admitido inclusive nas entrevistas, é dependente de uma 

homogeneidade maior: qualquer diferença significativa no contexto relacional, organizacional 

e, principalmente institucional, quebra a espinha dorsal de transmissão de valores.  

Já quanto à legitimidade (KOSTOVA; ZAHEER, 1999), esta torna-se mais difícil em 

organizações etnocêntricas e de menor visibilidade em termos geopolíticos caso ao qual as 
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organizações brasileiras estudadas mais se aproximam, dificultando a implantação de suas 

práticas e valores, principalmente nos países mais desenvolvidos. O processo de transferência 

fica ainda mais delicado quando as firmas locais mantêm uma legitimidade representativa, o 

que se notou em algumas unidades visitadas no exterior, que carregavam um histórico 

importante, ao menos, para a comunidade local, como as atuais RDME, da antiga Usinor, 

Sidenor, que era estatal, ou da WEG Euro, que pertencia a Efacec, multinacional portuguesa. 

 A fraqueza de uma aplicação mais rígida do neo-institucionalismo foi reconhecida por 

Kostova, Roth e Dacin (2008) ressalvando os aspectos mais globais das práticas ou no âmbito 

do relacionamento intra-organizacional de suas unidades. O isomorfismo, por sua vez, é 

também complexo e multifacetado, incluindo práticas globais, práticas da multinacional e 

estrutura local. O cerimonialismo, por conseqüência, também seria pouco observado em seu 

sentido neo-institucionalista, ainda que, como observado na pesquisa, ela exista pela falta 

justamente de um inter-relacionamento mais amplo. Com base nestas considerações, a 

proposição correspondente pode ser reformulada e sintetizada nos termos definidos abaixo: 

 

P4.1: A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais 

em cada unidade enfrenta pressões institucionais concorrentes de alinhamento entre sistemas 

corporativos ou globais, práticas de outras unidades e práticas organizacionais locais. 

 

10.2.4.2 Proposição P4.2 (A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de 

tecnologias gerenciais é relacionada positivamente à construção de um sentido 

organizacional comum, formado pela cultura, identidade e imagem das unidades 

organizacionais envolvidas, incluindo a matriz). 

 

O conteúdo da proposição é válido, no discurso, caso o desejo manifesto das empresas 

seja ou venha a ser de integração. Todavia, há resistências, até maiores, da matriz, em ceder a 

algo significativamente diferente dos valores fundadores. Então, a identidade não se forma a 

contento, nem estrutura a aprendizagem, para usar o pensamento de Kogut e Zander (1996).  

 Nos estudos de caso, a experiência da CNO com a TEO foi a mais significativa quanto 

à relação sentido organizacional comum e aprendizagem gerencial. Porém, no geral, o que 

pôde ser visto é que, sejam por motivos organizacionais ou nacionais, a ausência de uma 

identidade significativa levava a não valorização das práticas da adquirente por parte das 

aquiridas, assim como certa falta de preparo para enfrentar e entender as diferenças.  
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Uma cultura dita “forte”, ou narcisista, portanto, pode vir a dificultar o aprendizado, 

por falta de permeabilidade, tornando a empresa adquirente “cega” para outras alternativas 

mais contributivas para o todo. Notou-se, a partir das palavras de entrevistados com grande 

tempo de casa em suas respectivas empresas, que a identificação cultural forte acentua, ainda 

que inconscientemente, a resistência, com tradicionalismos e saudosismos. 

Percebeu-se dos depoimentos em unidades no exterior exemplos de abertura na 

adaptação de sistemas corporativos às necessidades locais, incorporando as técnicas das 

matrizes. Porém, notava-se algum ceticismo destas às contribuições das unidades como algo 

eficaz, ainda que no discurso isto fosse desejado, configurando, assim, uma realidade que não 

favorece um aprendizado derivado de uma identidade compartilhada. 

Verificou-se, também, o paradoxo da coexistência, marcadamente na organização 

adquirente, entre permeabilidade excessiva a tecnologias gerenciais “globais” e narcisismo no 

não-reconhecimento de práticas e valores de outras unidades adquiridas, ainda que também de 

origem global. A linguagem é comum, mas “o sotaque é meu”, poderia ser dito.  

 Na maioria das empresas pesquisadas houve também uma referência histórica pessoal 

importante, seja dos fundadores, dos seus descendentes ou ainda de executivos importantes. 

Tal peculiaridade também contribui para a tentativa de disseminar uma característica em todas 

as unidades semelhante à matriz e a estes mesmos valores fundadores. Usando como 

exemplos a TEO, o GBS, o foco no prazo da WEG, a “religião Marcopolo” (nas palavras do 

seu vice-presidente), entre outros, tem-se que as práticas derivadas disso possuem caráter 

aglutinador em todas as unidades, apesar dos diferentes graus de intensidade encontrados. 

 Em algumas entrevistas observou-se, ainda, que os comportamentos clássicos de 

processos de gestão da mudança estão presentes nas empresas adquiridas, com a renovação de 

pessoal e busca de aliados. Por outro lado, se a empresa vai mal e um novo adquirente propõe-

se, e consegue, levantá-la, a identificação tende a aumentar. Antes, porém, a adquirente teve 

que vencer o medo da “síndrome do saque”, que surge quando a empresa compra outra, a usa, 

depois vai embora, não criando vínculo maior com o pessoal da empresa adquirida.  

 Há de se acrescentar também que houve outros fatores interculturais que puderam 

favorecer ou não uma identificação. Alguns deles relacionaram-se a uma cultura do trabalho 

diferente, com uma identificação de classe mais forte do que a da empresa, como nos 

sindicatos, na Europa, ou com gestores da qualidade, no Brasil. Outro fator esteve relacionado 

à presença do sócio local nas coligadas, com a correspondente tendência de identificação com 

as práticas conduzidas por gerentes locais, como visto na Marcopolo na Colômbia. 
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Assim, os resultados da pesquisa fortaleceram a tendência de que, quando falta maior 

permeabilidade entre culturas e identidades das organizações que constituem uma 

multinacional, a aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias 

gerenciais fica dificultada.  

 

10.2.4.3 Proposição P4.3 (A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de 

tecnologias gerenciais entre as unidades organizacionais e a matriz é adquirida por um 

processo de relacionamento organizacional auto-referenciado, com a preservação da auto-

imagem e identidade das unidades envolvidas) 

 

Qualquer modelo visto nas entrevistas repercutiu mais ou menos na unidade a partir da 

maneira pela qual esta internalizou as mudanças e as assimilou de fato, produzindo nela sua 

resposta ao que era colocado. Não havendo isto, o cerimonialismo institucional imperava, 

entre outros mecanismos de resistência. A aprendizagem e a produção de conhecimento, 

gerencial, neste estudo, são mais induzidos do que simplesmente recebidos: o passo seguinte à 

transferência é a indução do conhecimento na unidade, auto-referenciadamente. 

Trata-se de uma relação recíproca, em que a matriz também tem seu aprendizado do 

processo a partir das respostas que recebe das subsidiárias e coligadas. Entretanto, seja pela 

auto-suficiência cultural, pelo cerimonialismo e formalismo, ou por deficiências de 

comunicação, já comentadas, este processo auto-referenciado não se realiza em sua plenitude, 

até mais por parte da própria matriz, dificultando, conseqüentemente, a aprendizagem.  

As respostas das unidades de maior alinhamento ou, pelo menos, de aproximação, aos 

conceitos que se pretendiam ser implantados pela matriz, eram esboçadas e praticadas no seio 

da própria unidade, o que vai ao encontro da proposição da auto-referência como viabilizador 

do aprendizado. O que não ficou explícito, porém, foi a disposição deliberada da matriz em 

modificar mais substancialmente seus sistemas em função destas respostas, pelo receio de 

perder a unidade conceitual e o controle. A autoprodução, se remete à autonomia, oferece 

limites no caso de um sistema empresarial, ao menos em algum nível. Como já citado no caso 

da Gerdau, a resistência ao processo recursivo de transformação organizacional pode ser 

muitas vezes maior do lado da empresas adquirente. 

Os sistemas de gestão a serem integrados têm que ser reconhecidos dentro dos códigos 

de cada unidade, gerando uma série de transformações paralelas, internamente: reconhecer 

isto, particularmente pelas matrizes ou unidades dominantes, pode ser um fator crítico de 

sucesso para um sistema integrado. Entretanto, não se via esta disposição de fato.  
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Portanto, com a dificuldade e mesmo resistência das matrizes de reconhecerem a 

recursividade e o caráter mútuo implícito em uma interação, a viabilização de uma 

aprendizagem organizacional mais ampla, almejada pelas empresas, fica obstaculizada. 

 

10.2.4.4 Proposição P4. 4 (A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de 

tecnologias gerenciais entre subsidiárias e matriz é dependente do capital social a ser 

formado, aumentando esta dependência com a complexidade dos relacionamentos existentes). 

 

Viu-se na pesquisa que a aprendizagem era facilitada pela formação e melhoria das 

redes de conhecimento e de seus principais atores, aumentando o capital social. O recurso que 

tem sido o mais utilizado para aumentar o capital social e, conseqüentemente, reduzir a 

resistência no tocante às interações entre unidades a presença contante de um destes atores, o 

boundary spanner, representado seja pelo gerente ou técnico da matriz, que passa um tempo 

da unidade e contribui com sua experiência na implantação de sistemas ou internalização de 

valores, seja pelo gerente ou técnico de uma unidade que vai à matriz para conhecer o que lá é 

feito e é “cooptado” para servir de ponte da transferência de sistemas e valores para a unidade.  

 Quanto aos gerentes locais como boundary spanners, há gerentes de unidades que 

usam uma vasta rede de relacionamentos para se chegar a soluções que agradem tanto a 

matriz quanto atendam às necessidades locais, como se viu na WEG, por exemplo. Um outro 

exemplo que caminha para a importância deste capital social está na CNO, com suas redes e 

fóruns, gerando um conhecimento compartilhado orientado para a solução de problemas. 

 Entretanto, no que se refere às redes, não pareceu, ao menos do ponto de vista dos 

sujeitos entrevistados, algo ainda sistematicamente institucionalizado, ou mesmo, em alguns 

casos, internalizado nas práticas informais. Neste caso, as redes ainda se tornam dependentes 

dos conectores e outras pessoas-chave, que disponham de informações importantes para as 

redes em formação em função da experiência ganha ao trafegar por matriz e unidades. É de se 

esperar, ainda, que o capital social seja sensível também à diversidade cultural e 

organizacional, à medida que possa resultar em barreiras para os relacionamentos que o 

alimentam, inclusive pelas diferenças no idioma. 
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11. CONCLUSÃO 

  

11.1 – Trajetória retrospectiva 

 

 O presente estudo teve como base a seguinte pergunta de partida: 

Como aspectos globais e contextuais influenciam o aprendizado gerencial em multinacionais? 

 
Em cima da pergunta de partida, formulou-se a seguinte suposição central: 

O aprendizado gerencial proveniente da interação entre matriz e subsidiárias/coligadas de uma 

corporação multinacional está sujeito a dois tipos de forças, a convergente e a divergente: na 

primeira, o aprendizado tem motivação técnica, relacionada às práticas organizacionais 

estandardizadas e globais; na segunda, o aprendizado provém de uma prática social e está 

sujeito às singularidades e contextos organizacionais e culturais.  

 
Desta forma, objetivou-se com esta tese propor um modelo que relacionasse estas 

forças, composto por dimensões baseadas na suposição central e no desenvolvimento teórico 

correspondente. Investiu-se numa abordagem interacionista/contextualista, com base no 

pragmatismo clássico. Tendo como parâmetros as dimensões deste modelo, foram elaboradas 

algumas proposições de trabalho, verificadas por uma pesquisa qualitativa 

Para viabilizar sua verificação em campo, o modelo foi aplicado no contexto 

brasileiro, estudando-se cinco casos de empresas brasileiras com investimentos diretos no 

exterior, selecionadas a partir de critérios preestabelecidos e relacionados a índices de 

internacionalização utilizados pela UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento). De forma a compreender melhor os caminhos que as empresas 

percorrem ao adotarem práticas e tecnologias de gestão, especialmente as globais, foram 

contatadas instituições que regulam ou promovem este assunto no Brasil, subsidiando a 

análise dos estudos de caso. A análise dos dados foi apresentada, num primeiro estágio, caso a 

caso, comparativamente depois, e por fim, de forma integrada, baseada nas dimensões e 

proposições do modelo que foi construído.   

 

11.2 Verificação da suposição central e das questões da pesquisa 

 

 Inicialmente será comentada a suposição central, seguida pelas questões 

complementares e outros pontos gerais ligados ao modelo de análise. 
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11.2.1 Suposição central 

 

Podem ser resumidas algumas considerações críticas acerca de fatores implícitos na 

suposição central, resumidas no Quadro 9: 

 

FATOR CONSIDERAÇÕES 
INTERCÂMBIO OU 
TRANSFERÊNCIA 

DE CONHECIMENTO 
E APRENDIZAGEM 
DECORRENTE 

Se estudar o fluxo de conhecimento gerencial em multinacionais 
não deve ser condicionado exclusivamente pelas políticas e 
estratégias da matriz, a pesquisa indicou, entretanto, uma 
preocupação maior com a transferência direta, ao invés do 
intercâmbio; a transferência nem sempre ocorria sistematicamente, 
e, por vezes, nem era estratégia de atuação, pois a decisão poderia 
ser a de fazer uma unidade adquirida operar stand-alone, de forma 
isolada.  

INTERAÇÃO E 
APRENDIZAGEM 

Se a interação organizacional não se realizava com o potencial 
possível, a aprendizagem situada também não se via plenamente 
realizada, concentrando-se, quando possível, em questões técnicas 
e de informação.  

INFLUÊNCIA DAS 
TECNOLOGIAS 
GERENCIAIS 

ESTANDARDIZADAS 
NAS PRÁTICAS 
TRANSFERIDAS 

 

Esta influência foi indireta pois estas tecnologias estavam 
inseridas, como componentes, nos modelos gerenciais que foram 
difundidos, em maior ou menor grau, nas empresas. Se estes 
componentes eram de uso “universal”, tornava-se possível fazer 
adaptações mais facilmente quando a prática ou sistema gerencial 
atravessava as fronteiras do país de origem para alcançar um outro 
contexto cultural.  

VISÃO 
ETNOCÊNTRICA 
COMO BARREIRA 
AO INTERCÂMBIO 
DE CONHECIMENTO 

GERENCIAL 

O discurso de flexibilizar procedimentos em prol de diretrizes 
tinha seu limite na percepção de perigo à singularidade da empresa 
no Brasil. A aceitação de um modelo independente no exterior, 
quando ocorria, provavelmente não significava a sua difusão para 
a matriz ou outras unidades. Preservar a integridade de um modelo 
gerencial tornou-se, inclusive, justificativa para evitar problemas 
com aquisições. 

 
Quadro 9 

Considerações sobre a suposição central 

 
 Entretanto, a despeito de todas estas ressalvas, a pesquisa realizada validou a 

suposição central. A aprendizagem ocorrida o foi no sentido de expor as capacidades 

construídas das empresas a diferentes realidades culturais, setoriais do negócio e 

organizacionais, desenvolver seus modelos alinhados a estas competências e ter a 

flexibilidade de rever estes modelos a partir da experiência desenvolvida no contato com estas 

realidades. À tentativa de orientação e padronização corporativa contrapunha-se a necessidade 

de maior agilidade local, de forma mais coerentes com as suas necessidades. 
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As empresas perceberam esta contraposição de forças e estão no caminho de 

desenvolver formas de aproveitar o potencial gerado por múltiplas capacidades e experiências 

advindas das empresas adquiridas ou criadas em outros locais do mundo, tendo como suporte 

maior os hábitos e práticas globais disseminados. Se o etnocentrismo dificulta a agilização 

deste movimento, vale lembrar que mesmo empresas ditas geocêntricas (PERLMUTTER, 

1969), não garantem a ausência de um etnocentrismo expandido americano ou europeu. 

Por essa lógica, a construção de uma ordem mais “global” no intercâmbio de 

conhecimento em empresas multinacionais brasileiras poderia incorrer, no plano dos 

negócios, numa perda da centralidade brasileira em prol de uma gestão de profissionais 

globalizados (SKLAIR, 1995, 2002), como parece acontecer no caso da aquisição da 

Anheuser-Busch pela InBev (ver Introdução). Uma alternativa a esta situação é o 

fortalecimento da importância geopolítica do Brasil, levando a ter empresas fortes 

globalmente em um país forte no cenário global. Tais movimentos fogem do escopo da tese, 

mas são importantes como reflexão sobre as estratégias gerenciais das empresas. 

 

11.2.2 Questões complementares à suposição central 

 

 Quanto à primeira destas questões, apresentadas na seção 2.8 (Que condições geram 

um aprendizado mais convergente, em que condições a divergência aparece mais?), uma 

empresa que propõe sistemas ou códigos corporativos mais robustos, como Gerdau e CNO, e 

os aplica gera um aprendizado mais convergente, ou menos influenciado por questões 

contextuais. Nas empresas cuja disseminação se fez mais por sistemas ou competências 

específicas, a influência dos contextos se faz valer mais. Este comentário serve também para 

abranger a segunda questão (A prática administrativa padronizada global e 

institucionalmente é mais incisiva sobre as divergências e tem propriedades isomórficas?). 

Com a relação à terceira questão (A singularidade organizacional e local é um fator 

gerador de divergência não redutível?), esta se mostrou também verdadeira, ao menos em 

curto prazo. A organização adquirida no exterior apresenta, por sua singularidade, uma 

resistência, ou um atrito natural de saída. Se vai haver uma assimilação, construção de algo 

novo, ou uma resistência generalizada, o histórico da aquisição é que vai dizer. Ainda assim, 

uma assimilação total é difícil, pela própria natureza da contraposição das forças convergentes 

e divergentes apresentadas neste modelo de estudo.  

A dicotomia entre assimilação e resistência pode, talvez, depender do que Shenkar, 

Luo e Yeheskel (2008) chamam de “fricção cultural”, em contraposição ao conhecido termo 
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“distância cultural”, numa abordagem construcionista social, interacionista. Sob esta 

perspectiva proposta, a interação cultural e o IDE são mutuamente relacionados, assim como 

o inter-relacionamento entre a ação da multinacional e os contextos nacionais. 

O emprego do termo “fricção” pode fazer ainda lembrar a comparação com um 

fenômeno da física usado por Riggs (1964) e Guerreiro Ramos (1966). O meio organizacional 

e cultural inerente a uma determinada unidade adquirida em um país diferente do da 

adquirente levam a uma espécie de “refração” da prática, passada desta adquirente. Deste 

modo, o conhecimento gerencial, como, aliás, qualquer tipo de conhecimento que importe na 

experiência prática e na interação social, nunca será o mesmo em outro ambiente, por estas 

refrações. Práticas e valores aparentemente ocultos por um sistema de gestão corporativo 

podem continuar a influenciar suas unidades nativas como se tivessem sido “difratadas”.  

A partir do conhecimento destas “refrações “ e “difrações”, o aprendizado tende a se 

tornar mais robusto, o que se evidenciou, mesmo quando de forma tímida ou inicial, nas 

entrevistas, na admissão de uma construção de modelos mais flexíveis e de buscar a 

humildade como um “mantra” para conduzir-se com mais eficácia nesta complexidade global 

ainda não tão bem conhecida pelos gestores brasileiros. Humildade que, segundo Hamel e 

Prahalad (1995), também faltou aos americanos, e que foi usada pelos japoneses ao 

aprenderem as técnicas de fora de seu país, incorporando-as em seu contexto. 

Benedict (1989) já dizia, no âmbito da Antropologia, que, dentro do conceito de 

integração entre culturas, objetivos e motivações diferentes levam também a uma integração 

diferente: por exemplo, enquanto as sociedades primitivas são integradas em unidades 

geográficas, as atuais são estratificadas em grupos sociais diferentes. Assim, uma integração 

organizacional em um nível global deve seguir a uma rede intrincada e complexa de 

motivações, com práticas, técnicas e experiências na gestão que, por um lado, tendo 

codificações semelhantes, são realizadas em contextos complexos.  

 

11.2.3 Questões gerais 

 

 Os resultados das pesquisas indicaram que, como colocam Argyris e Schon (1996), 

promover a aprendizagem por procedimentos, rotinas ou sistemas não são suficientes. Há de 

se trabalhar os valores também, até porque as práticas refletem os valores, mais ou menos 

diretamente, como se viu nas empresas pesquisadas em diferentes gradações. Entretanto, não 

se percebeu um trabalho de reestruturação mais significativo que tratasse mais incisivamente 

questões deste tipo. 
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 Em alguns casos foi observado também o aqui chamado de “síndrome do 

seqüestrado”, que é o que ocorre quando o gestor expatriado fica um tempo maior na unidade, 

com maior distanciamento das decisões estratégicas e maior resistância a mudanças no status 

quo, aliando-se aos locais. Não se percebeu uma situação “pura” deste tipo, mas alguns 

comportamentos observados durante a pesquisa deixaram indícios de que isto pode acontecer. 

A herança administrativa da unidade pode ser considerada uma barreira potencial ao 

fluxo de conhecimento, em especial, quando do risco de uma visão auto-suficiente da matriz, 

podendo gerar, em última instância, um “diálogo de surdos”. 

Por fim, a visão de uma multinacional aos moldes de Kogut e Zander (1993), ou seja, 

como comunidades sociais voltadas à criação e transferência interna de conhecimento, 

também é algo mais distante no caso das empresas brasileiras vistas, em que predomina uma 

abordagem mais centralizadora. Tal abordagem gera reações, como os já citados 

cerimonialismos e resistências (stickness). Ao não se aproveitar a dimensão social da 

aprendizagem, se corre o risco de se ter um conteúdo eminentemente técnico se perder por 

falta de compartilhamento do conhecimento e maior interação entre os grupos envolvidos. 

 

11.3 Contribuições do estudo e extensões do modelo 

 

11.3.1 Contribuições ao desenvolvimento teórico 

 

A) Oferecer uma abordagem integrativa sobre o aprendizado de multinacionais brasileiras 

com o conhecimento gerencial transferido ou intercambiado, por meio de um modelo 

que junta níveis de análise, o continuum entre enfoques convergentes e divergentes, e 

as fronteiras entre contexto nacional e organizacional, vendo-os concomitantemente. 

B) Desenvolver esta abordagem por meio de um veio de fundo teórico contextualista 

/interacionista, integrando questões técnicas e sociais. O pragmatismo clássico foi 

tomado como ponto de partida teórico e metodológico, buscando-se a centralidade do 

problema, o pluralismo e a orientação para a prática (CRESWELL, 2007), encadeando 

questões a priori do modelo com verificações por meio dos casos. 

C) Aplicar o modelo sob a perspectiva do Brasil, país que não é central e que maneja 

diferentes relações de hegemonia conforme o país em que atua. Deste modo, este 

estudo também contribuiu para fortalecer a importância de se estudar mais as 

experiências das empresas brasileiras como insumos para a teoria em administração, 

inclusive no âmbito internacional. Os resultados da pesquisa de campo puderam 
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evidenciar e corroborar com a idéia de uma Administração Brasileira, mesmo com a 

globalização, neocolonialismos e a dificuldade de enquadramento do país nos modelos 

existentes (RONEN; SHANKAR, 1985). 

 

11.3.2 Extensão do modelo 

 

Uma aplicação do modelo às matrizes das multinacionais está representada na Figura 

11. Esta extensão identifica o posicionamento das empresas conforme os eixos convergência-

divergência (horizontal) e prática organizacional-prática global (vertical). O primeiro eixo 

indica o quanto a matriz flexibiliza suas práticas sob diferentes contextos nacionais ou 

organizacionais; uma empresa autocentrada tende a não trocar experiências com subsidiárias 

ou coligadas. Já o segundo eixo indica o grau de maturidade da empresa em lançar suas 

próprias tecnologias gerenciais, ou a tendência a importar e adotar tecnologias gerenciais 

globais, além das praticamente mandatórias, como os sistemas de gestão certificados (ISO 

9000, ISO 14000 etc.). Tem-se, assim, quatro perfis de organizações segundo esta tipologia: 

 

 

Figura 11 

Tipos de multinacionais, segundo o fluxo interno de conhecimento gerencial 

Divergente Convergente 

Organizacional 

Global 

SEGUIDORAS 
Empresas que reproduzem 
práticas globais e não as 
intercambiam com as 
subsidiárias. 

MANDATÓRIAS 
Empresas que lançam 
práticas e as disseminam, 
com alcance global, mas 
não as trocam com as 
subsidiárias. 

DESCENTRALIZADAS 
Descentraliza, focando a 
transferência de práticas 
mais relacionadas às suas 
competências-chave. 

INTERATIVAS 
Empresas que lançam 
práticas e as intercambiam 
com subsidiárias, havendo 
ajustamentos mútuos. 
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• SEGUIDORAS: multinacionais reprodutoras de tecnologias gerenciais globais em 

suas práticas e não fazem um intercâmbio de conhecimento com as subsidiárias, 

focando na transferência linear; 

• MANDATÓRIAS: multinacionais que particularizam suas práticas de gestão 

adaptando tecnologias gerenciais existentes, ou lançando novas, mas também não 

intercambiam conhecimento com as subsidiárias; 

• INTERATIVAS: multinacionais que particularizam suas práticas de gestão adaptando 

tecnologias gerenciais existentes, ou lançando novas, e intercambiam conhecimento 

com as subsidiárias, levando a um conjunto consensual e recursivo de práticas, 

aplicadas conforme o contexto; 

• DESCENTRALIZADAS: multinacionais que reproduzem tecnologias gerenciais em 

suas práticas, porém são mais flexíveis ao implantá-las nas subsidiárias, transferindo 

competências-chave e descentralizando o restante.  

Este modelo pode ser ampliado para além de uma matriz 2x2, de forma a aprimorar a 

respectiva descrição dos quadrantes. Na prática o estágio de uma empresa estará situado em 

uma posição intermediária, com tendências em um determinado quadrante, porém 

repercutindo características dos demais. Outra particularização a ser feita seria utilizar o 

modelo do ponto de vista da subsidiária. Desta forma, se uma organização matriz é 

reprodutora de práticas e com grau alto de divergência, e uma subsidiária lançadora de 

práticas e convergente, pode haver um ambiente propício a uma transferência reversa de 

práticas em massa, por exemplo. Assim, diversas matrizes poderiam ser feitas, se necessário, 

mas sua representação pode ficar um pouco mais complexa. 

Com relação às empresas brasileiras estudadas, elas tenderam a estar em uma posição 

intermediária quanto à maturidade das práticas, com algumas formas de adaptação e 

desenvolvimento de tecnologias já existentes, enquanto há uma preocupação maior com a 

convergência, ainda que haja uma preocupação expressa, embora relativamente tímida de 

forma geral, de flexibilização conforme os contextos. Especificando melhor: 

• O segmento manganês da Vale estaria situado mais marcadamente no quadrante das 

descentralizadas, transmitindo algumas práticas mais características de suas 

competências e de caráter mais global, como por exemplo, a implantação de um 

sistema integrado. 

• A WEG e a Marcopolo tenderam a enfatizar mais a transferência das práticas ligadas 

às competências chave, mais voltadas à gestão tecnológica, sendo mais flexíveis com 
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as demais, algo mais característico também das empresas situadas no quadrante das 

descentralizadas. 

• A CNO e a Gerdau se situaram em uma região intermediária entre as empresas 

seguidoras e mandatórias, disseminando e fazendo preservar nas subsidiárias suas 

práticas, baseadas em códigos de valores ou em sistemas estruturados, 

respectivamente. Embora com base em conceitos de gestão reconhecidos globalmente 

(exemplo: administração por objetivos, gestão da qualidade), estas práticas refletiram 

também a experiência acumulada e inerente às realidades e singularidades 

organizacionais destas empresas.  

Estas considerações, entretanto, representam estimativas, já que o estudo realizado não 

foi orientado para esta extensão. Sugere-se, portanto, desenvolver a pesquisa para este fim, o 

que requer um estudo mais detalhado de cada caso, podendo vir a incorrer em técnicas 

estatísticas. 

De qualquer forma, uma análise deste tipo pode ajudar a identificar possíveis 

dificuldades, facilidades, barreiras e oportunidades na implantação da forma mais adequada 

para uma empresa que se internacionaliza, dadas suas condições contextuais e opções 

estratégicas, de gerenciar seu conhecimento em gestão. Se houver por parte de uma empresa, 

por exemplo, a disposição de construir um ambiente transnacional e interativo, e um fluxo de 

conhecimento que reflita isto, este modelo estendido, ao promover um diagnóstico situacional 

quanto ao seu capital de práticas de gestão e como o utiliza, pode repercutir positivamente. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

12.1 Sugestões para estudos futuros e recomendações  

 

As duas primeiras sugestões de caráter acadêmico resgatam a idéia de continuidade 

deste trabalho com análises estatísticas, a partir dos resultados desta presente pesquisa: 

A) Desdobrar as alternativas oferecidas pelas diversas perspectivas teóricas estudadas 

para dar suporte ao modelo concebido para a tese, não plenamente aproveitadas, seja 

no próprio estudo atual como em estudos futuros. Há vários exemplos neste sentido, 

como as teorias de aprendizagem, o neo-institucionalismo, a teoria da firma, entre 

outros. 

B) Rever e aperfeiçoar as proposições de trabalho definidas para as dimensões 

estabelecidas do modelo, reconfiguradas como hipóteses. A aplicação da pesquisa, 

seria, com isso, feita em larga escala, num universo maior de empresas, não 

necessariamente condicionado a país de origem ou país de atuação. Os sujeitos da 

pesquisa manter-se-iam estratificados por gerentes, de diretores a gerentes 

operacionais, ou técnicos, divisões de linha ou staff, expatriados, atualmente, ou 

retornados, locais ou nacionais da sede.  

C) Trabalhar com o modelo estendido (ver seção 11.3.2) montando indicadores para 

medir suas dimensões (global-organizacional; convergente-divergente). 

Um segundo grupo de sugestões refere-se a questões de contexto despertadas pela 

tese, cuja natureza recomendaria também estudos qualitativos, a saber: 

A) Estudar a relação entre atributos da cultura regional e sucesso na internacionalização, 

como no caso da região Sul do Brasil.  

B) Relacionar a maior ou menor possibilidade de um intercâmbio pleno de 

conhecimentos em gestão em empresas a variáveis como sua trajetória histórica, a 

região de onde vieram, as experiências passadas, as oportunidades e ameaças 

vivenciadas e como as manejaram, estilos gerenciais cultivados, aspectos culturais 

etc., utilizando métodos historiográficos. 

 Quanto às sugestões de caráter mais aplicado ao mundo corporativo, podendo 

constituir-se em recomendações, destaco inicialmente a da realização de um diagnóstico do 

quão transnacional uma empresa brasileira tem sido, que pode dar parâmetros para orientar o 
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desenvolvimento de práticas e formas de disseminação, compartilhamento e intercâmbio de 

conhecimento gerencial alinhadas às estratégias, qualificando a convergência, divergência, 

inovação ou reprodução de tecnologias gerenciais.  

 Entretanto, um trabalho deste tipo tem que ser colaborativo e um simples questionário 

não captura isto. Uma forma com que as empresas estão mais acostumadas, é coletar os dados 

por meio de checklists, ou requisitos, questionários com participação mais direta dos 

pesquisadores, até mesmo in loco. Logo, a experiência desenvolvida nos processos de 

certificação ISO 9000, no PNQ, no ISE, na Fundação Dom Cabral, entre outros, poderia ser 

usada para a avaliação desta capacidade de gerenciamento do conhecimento gerencial em 

empresas internacionalizadas, gerando ainda rankings, benchmarking e guias de aprendizado.  

Este diagnóstico ajuda a confirmar o caminho que as empresas estão tomando para ter 

padrões de referência quanto às práticas gerenciais que utilizam nas diversas unidades que as 

constituem, configurando melhores práticas. Como foi visto, entre as alternativas 

desenvolvidas encontram-se a do desenvolvimento de competências, a dos estilos de 

liderança, a do código de valores, a do sistema integrado de práticas e por processos, e, o que 

tem ocorrido paralelamente, a da integração com recursos do tipo ERP (Enterprise Resource 

Planning). Estas alternativas podem ser combinadas, mas a melhor combinação, porém, 

sempre dependerá do contexto e da realidade da empresa que for estudada. 

Cada nova aquisição ou criação de uma nova unidade no exterior seria objeto de um 

estudo de caso focado nas demandas empresariais, com a consolidação de boas práticas e 

lições aprendidas e ampliação, tanto do repositório de conhecimento como de seu 

compartilhamento, pela dinamização da interação entre organizações e pessoas. Este tipo de 

trabalho pode reforçar e aperfeiçoar o já realizado em algumas empresas, ao resgatar e afirmar 

a análise histórica, não só como disciplina de pesquisa, mas como instrumento de ação 

gerencial, vinculado à análise estratégica de crescimento e diversificação do portfólio.  

Os resultados da tese podem também implicar outras contribuições para a realização 

de atividades empresariais, tais como: 

A) A análise estratégica e operacionalização de novos negócios, estudando os impactos 

dos IDEs do ponto de vista das oportunidades de sinergia, barreiras e desafios quanto à 

integração do conhecimento gerencial em toda a empresa. 

B) A inserção das empresas adquiridas à política de gestão da empresa internacionalizada, 

dinamizando a integração dos conhecimentos gerenciais da matriz e das unidades 

subsidiárias ou coligadas. 
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C) O aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e da sistemática de integração do 

conhecimento gerencial, pela consideração não só dos aspectos técnicos, mas também 

dos relativos ao contexto ambiental, das trajetórias históricas das empresas envolvidas, 

dos valores, práticas e processos preexistentes, da interação inerente à promoção de 

um melhor fluxo e intercâmbio de conhecimento. 

D) A construção de programas de desenvolvimento da gestão e gestão da mudança, 

envolvendo práticas, sistemas, processos, bem como cultura, valores e hábitos. 

E) A elaboração de programas de desenvolvimento gerencial de modo a considerar seu 

papel na dinamização do conhecimento em gestão em multinacionais, articulando 

convergência e divergência, interculturalidade e interação organizacional. Manter as 

equipes de transição durante incorporações na gestão pós-aquisição permanece como 

boa prática. 

F) A construção de redes de integração do conhecimento em gestão com a participação de 

grandes empresas multinacionais brasileiras, com a intenção de trocar suas 

experiências e possibilitar sinergias. 

Outras recomendações e sugestões podem ser dadas, integrando o acadêmico ao 

empresarial, por vezes tão separadas. O importante é que os resultados apurados na pesquisa, 

consolidadas na arquitetura dimensional modelada, podem levar a um conjunto de indicadores 

ou iniciativas que, isolada ou conjuntamente, podem servir às empresas. Seus benefícios vão 

desde o estabelecimento de informações comparativas e referenciais para planos de ação e 

aprendizagem gerenciais, à busca de um compartilhamento de conhecimento de como as 

empresas podem caminhar para o desenvolvimento deste trabalho, corroborando-se, assim, 

para a realização de suas aspirações de sustentabilidade e transformação. 

 

12.2 Considerações metodológicas 

 

Todo estudo está sujeito a dificuldades em seu percurso e seus conseqüentes riscos, 

especialmente nos aspectos metodológicos e nas premissas estabelecidas para a análise dos 

dados coletados. Assim, esta seção objetiva mostrar alguns comentários sobre as precauções e 

os caminhos seguidos por causa ou apesar destes. 

 Optou-se por não enfatizar a diferença entre transferências de conhecimento inter e 

intra-organizacionais, como fazem Easterby-Smith, Lyles e Tsang (2008) e Van Wijk, Jansen 

e Lyles (2008). Embora tenham se advertido da complexidade da transferência que se dava 
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além-fronteiras, não pareceu que se deram conta de que na multinacional as duas formas de 

transferência podem se dar ao mesmo tempo (no caso as empresas brasileiras pesquisadas, 

Gerdau e Marcopolo, são exemplos mais objetivos) e suas propriedades se confundem pela 

natureza presente e passada do relacionamento entre as unidades, muitas das quais antigas 

empresas independentes e adquiridas ao longo do tempo. Assim, um tratamento diferencial 

nestas condições pode se mostrar artificial. 

Ao estabelecer-se no capítulo 3 algumas diretrizes metodológicas, não foi considerado 

adequado executá-las rigidamente, pelas dificuldades inerentes aos contatos obtidos, pelos 

cuidados que as empresas têm com as informações, pela heterogeneidade de contribuições 

obtidas nos casos em termos de qualidade e quantidade, e pela sensibilidade às oportunidades 

de coleta de dados, nem sempre exatamente correspondentes às expectativas iniciais.  

Comungou-se também a idéia da não-neutralidade do pesquisador, no sentido de que 

este dá seu toque pessoal ao trabalho, o que é um dos seus principais fatores motivadores. 

Assim, a seleção e a classificação dos requisitos a serem estudados na pesquisa obedecem à 

interpretação do pesquisador, onde a subjetividade e valores estarão sempre atuantes. As 

proposições derivadas dessa análise, portanto, não são determinísticas, mas as que traduzem 

uma consolidação de percepções, tendências e sinalizações. 

Decidindo-se, então, pelo estudo qualitativo, buscou-se uma abertura e flexibilidade 

nos métodos de análise. Tomou-se a proposta de Quivy e Campenhoud como base, com 

adaptações quando da estruturação das proposições de trabalho, sem o rigor de hipóteses 

estatísticas, mas dispondo-se de balizamentos bastante úteis para orientar as entrevistas e, 

principalmente, suas análises. O conteúdo das entrevistas analisado foi agrupado em torno das 

proposições formuladas, que por estarem amarradas na teoria, exigiu um embasamento 

significativo quanto à literatura técnica sobre o assunto circundante à tese; sem ele, a análise 

seria muito prejudicada. Apesar da extensão dos caminhos teóricos abordados, não há dúvidas 

de que este processo foi necessário para a realização desta tese, dentro do modelo de análise 

construído e dos recursos disponíveis para coleta de dados que o suportasse. 

Além disso, no propósito de elaborar generalizações analíticas, a partir de casos 

diferenciados, enfocou-se aspectos mais essenciais, despidos das particularizações de países, 

regiões e organizações. Não foi intenção, contudo, avançar no método fenomenológico 

(DARTIGUES, 1973; HUSSERL, 2006; THIRY-CHERQUES, 2004), para chegar a esta 

essência, mas no exercício de atingí-la, estabelecer as desejadas generalizações possíveis de 

se fazer ou de se inspirar, dentro dos limites dos casos estudados e, ainda, das dimensões 

estabelecidas e respectivas proposições formuladas.  
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Ao redigir a análise dos dados coletados, percebeu-se também as contradições 

implícitas a cada afirmação que extraía especialmente a reação, em dado contexto, à aplicação 

de uma prática dita universal ou padronizada. Logo, a construção de afirmações a respeito das 

proposições estudadas procurou inspirar-se pelo entendimento destes dualismos, o global e o 

local, o organizacional e o nacional, o divergente e o convergente. Vale citar Usunier (1998) 

ao constatar que a pesquisa não tem como não ser desprovida de contexto, incluindo ainda a 

questão do problema dos estereótipos e etnocentrismos culturais.  

Foram observadas também dificuldades de acesso, resistências, desconfianças ou 

atitudes defensivas nos contatos realizados, fato já conhecido em pesquisa (por exemplo, 

BARTLETT; GHOSHAL, 1992). As percepções de executivos e profissionais da empresa 

exigiram também uma linguagem mais direta e objetiva nas entrevistas de forma a aproveitar 

melhor o inter-relacionamento e a confiança obtidos, evitando-se cair em academicismos que 

pudessem me levar, como pesquisador, a uma posição de isolamento. 

Constata-se, ainda, algum distanciamento da caracterização cultural do brasileiro, 

como descrito na seção 2.9.1, do encontrado nos casos estudados, o que se deve, entre outros 

fatores, à maior influência da cultura administrativa (BARBOSA, 1999) na ação das pessoas, 

e ainda pelo já discutido fato de as empresas escolhidas, em boa parte, serem do Sul ou com 

fundador do Sul, com influência da cultura alemã e italiana. 

A tese, portanto, envolveu inegavelmente uma significativa complexidade em si, pelas 

escolhas realizadas. A tarefa de integrar todas as constatações extraídas da experiência dos 

estudos de casos aos caminhos e proposições conceituais anteriormente formulados, e depois 

disso, ajustados e compatibilizados, foi um trabalho difícil e, principalmente, pela opção de 

trabalho definida, um grande quebra-cabeças. Havia uma pálida representação da imagem do 

resultado proposto na suposição central, mas, com o desenrolar da tarefa, os resultados 

consolidados mostravam coerência e sentido. Assim, aumentou-se a convicção de que os 

esforços realizados valeram a pena, apesar dos riscos corridos, como as armadilhas apontadas 

por Rosenzweig (2008) nas pesquisas aplicadas ao mundo corporativo.   

Portanto, empreender este trabalho e preencher progressivamente as lacunas 

encontradas foi, apesar de desgastante, também fascinante: como observa Mills (1975), na 

medida em que cresce a atenção ao tema e ao problema, parecem surgir “do nada” artigos e 

eventos relacionados, o que pôde ser constatado nas duas grandes fases de elaboração da tese, 

seja no desenvolvimento teórico ou no estudo de campo. Se os dilemas de percurso e os riscos 

associados existem, houve um benefício inestimável de ampliar o entendimento e de gerar 

novas idéias contributivas ao desenvolvimento acadêmico. 



 

 

243 

12.3 Considerações (mais) pessoais 

 

Começo aqui lembrando o mito da trindade hinduísta (PANNU, 2000) como uma 

metáfora para a gestão organizacional, inclusive se ampliado para a esfera internacional. Esta 

trindade compõe-se das divindades Brahma, Vishnu e Shiva, correspondentes à criação, 

sustentação e destruição/transformação. Assim se processam os diferentes ciclos da vida, e no 

caso específico da gestão de multinacionais, no governo de seus processos ao longo de 

unidades dispostas em diferentes lugares no mundo, inserem-se os princípios de criação, um 

start-up, o de sustentação, expresso pelo fluxo de conhecimento gerencial, e a transformação, 

com novas aquisições, associações e reestruturações internas, recomeçando-se o ciclo. 

Mostrei, portanto, a validade do esforço a ser empreendido pelas empresas 

multinacionais, particularmente as brasileiras, em gerenciar um intercâmbio de conhecimento 

gerencial entre suas unidades, e não somente uma transferência unilinear. Foram valorizados a 

interação entre as organizações, o contexto por que passam e suas respectivas trajetórias 

históricas de formação, sem desprezar também a importância de se ter rotinas, padrões e 

processos de caráter uniformizador para serem seguidos em toda a empresa. Tal situação 

envolve, por um lado, a confluência entre forças convergentes e divergentes, por outro, o 

continuum entre soluções globais e locais/organizacionais. Destes elementos emergiu o 

modelo de análise e suas dimensões/proposições, testadas na pesquisa de campo, e que levou 

aos refinamentos e sugestões de continuidade.  

Quando estava ainda na fase de qualificação, havia externado a expectativa de abordar 

um tema ao mesmo tempo complexo, motivador teoricamente, mas também com implicações 

práticas. Não hesito dizer que confirmei a expectativa, mas foi trilhado um longo e árduo 

caminho. Após um início apreensivo com as incertezas naturais sobre a validade ou não do 

modelo construído, a partir da experiência de campo e com o refinamento e desdobramento 

das proposições, a coerência do modelo vinha com uma nitidez motivadora, mesmo com as 

dificuldades e barreiras existentes, entre tantas viagens, entrevistas e análises. 

Pude também avaliar, no entanto, que atuar como expatriado exige flexibilidade e 

abertura a transformações. Percebi, então, que, além do idioma, há uma série de outros 

atributos, como alimentação, por exemplo, que se prosseguir por um conservadorismo o 

resultado seria catastrófico. Desta inflexibilidade pessoal vem um embotamento na condução 

profissional, e gerencial ainda mais. 

Desejo ainda voltar a chamar a atenção para a passagem de conhecimento entre 

pessoas, que fundamenta o capital organizacional geral destas empresas multinacionais 
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pesquisadas, mais homogênea ou heterogeneamente distribuídas. Dentro do conceito de 

autopoiesis, e também motivado pelas próprias compreensões de Polanyi (1997), o 

conhecimento se faz nas pessoas, repercute nas pessoas, e não é simplesmente transferido pelo 

fato de o conhecimento não ser simplesmente informação mas também a vivência e prática. 

Do processo de aprendizado, aquele a que se atribui o “poder” de transferência, pode, na 

realidade, fazer crescer seu capital pessoal com o retorno que a repercussão do aprendiz lhe 

trouxe e também lhe repercutiu.  

Logo, assim como nenhum aprendiz poderá ser igual ao mestre, simplesmente por não 

ser a mesma pessoa, mesmo que o mimetize, nenhuma unidade organizacional pode ser 

exatamente igual a outra, por mais sistemas e códigos que existam. Isto não invalida os 

sistemas e códigos, apenas os coloca dentro de seus limites e funções, algo necessário nas 

empresas. O aprendizado, neste caso, em um ambiente de compartilhamento e intercâmbio, 

move-se pelos universalismos e particularismos, afirmando as singularidades das unidades 

naquilo que compete sua expressividade, e resguardando a integridade maior da organização. 

Voltando ao que disse no início da tese, procurei um olhar que integrasse o contextual 

ao global, o interativo ao tecnicista, padronizador. Para tal foram importantes tanto o 

desenvolvimento teórico, resgatando o sentido original de certas idéias, como também os 

estudos de caso, refinando e aperfeiçoando o modelo teórico. Ambos os caminhos, o 

contextual e o global, são possibilidades de mudança da cultura e estrutura de todas as 

unidades de uma multinacional, mesmo a matriz. Parafraseando às avessas, o compositor 

Nelson Sargento, no samba “Agoniza, mas não morre”, a estrutura e a cultura são mudadas e 

até impostas desapercebidamente na ação das melhores práticas globais, porém podem 

também ser mudadas em sua imersão em outras culturas, e no caso brasileiro, se 

tropicalizando ou sendo antropofagicamente assimiladas (WOOD JR.; CALDAS, 1999).  

Termino a tese referindo-me às Olimpíadas de Pequim, ocorridas em 2008. Nada mais 

contextual do que terminar o conteúdo desta tese numa das maiores representações modernas 

do embate entre global e local, padrão e diversidade. Assim como comecei estas 

considerações finais com uma tradição hindu, encerro com uma tradição chinesa, a dualidade 

Yin Yang, a atividade e a recepção, cuja base é a fluidez. Do balanceamento das forças 

aplicado a uma interação multiorganizacional, tem-se a capacidade tanto de contribuir quanto 

receber contribuições em termos de experiência, prática e conhecimentos gerenciais, 

caracterizando-se, assim, a fluidez do conhecimento. No mais, muito obrigado a todos que me 

ajudaram a chegar até aqui.  
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APÊNDICE A – Avaliação da gestão e instituições relacionadas 

 

 Para fins do objeto da tese, foram selecionadas as práticas de Gestão da Qualidade, 

Gestão Ambiental, da Segurança e Saúde no Trabalho e da Responsabilidade Social, mais 

sujeitas a processos de certificação e ranqueamento, conforme delimitação do estudo 

apresentado. Desta forma, tendo como base a aplicação no Brasil, foram estudadas as 

seguintes instituições relacionadas a tais tecnologias e práticas: o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), o Comitê de Qualidade (CB-25) 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Fundação Nacional da Qualidade 

(FNQ), e relativo à Responsabilidade Social, o Instituto Ethos e o Centro de Estudos da 

Sustentabilidade (CES), da Fundação Getulio Vargas, de São Paulo.  

 

A.1 CERTIFICAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, MEIO 

AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL. 

 

 A International Organization for Standardization (ISO), sediada em Genebra, na 

Suíça, tem sua criação datada de 1946, sendo uma “confederação internacional de órgãos 

nacionais de normalização de todo o mundo”. É representada no Brasil pela ABNT, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (LOUETTE, 2007). 

 Em 1986, a ISO lançou a Norma ISO 9000 contendo um conjunto de requisitos para a 

implantação de programas de gestão da qualidade nas organizações. Naquela época, por 

demanda do mercado, havia normas sobre o assunto em vários países, sendo a ISO 9000 um 

instrumento unificador. Houve uma revisão em 1994 e outra significativa em 2000, com 

maior ênfase na gestão organizacional como um todo, com foco sistêmico e por processos. 

Dispõe de uma norma para fins de certificação, a ISO 9001 e um guia, a ISO 9004, com 

diretrizes para melhoria do desempenho (INMETRO, 2007a). 

 No Brasil, a normalização no âmbito da gestão da qualidade está sob a 

responsabilidade do comitê CB-25 – QUALIDADE da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Estabelecidas as normas, estas são verificadas nas organizações por meio 

das avaliações de conformidade, que segundo o Inmetro (2007a, p. 8) 

 
é um processo sistematizado, com regras preestabelecidas, devidamente 
acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança 
de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a 
requisitos preestabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor custo 
possível para a sociedade. 
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 A avaliação de conformidade pode ser de primeira parte, quando é realizada pela 

própria organização; de segunda parte, quando por uma parte interessada, a organização 

cliente, por exemplo; ou de terceira parte, por uma organização independente, tanto da 

organização avaliada, quanto da organização que seja parte interessada (INMETRO, 2007a). 

A certificação de sistemas de gestão “ atesta a conformidade do modelo de gestão das 

empresas em relação a requisitos normativos” (INMETRO, 2007a, p. 22).  

 Estas organizações de terceira parte tem sua acreditação feita no Brasil pelo Inmetro. 

A acreditação pode ser conceituada como (INMETRO, 2007a, p. 39): 

 

o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que a 
entidade foi avaliada, segundo guias e normas nacionais e internacionais e 
tem competência técnica e gerencial para realizar tarefas específicas de 
avaliação da conformidade de terceira parte.  
  

 
São mais conhecidos as certificações com base na NBR ISO 9001:2000 (gestão da 

qualidade) e na norma NBR ISO 14001:2004 (gestão ambiental). Há ainda as certificações de 

sistemas de gestão não relacionadas a ISO, como, por exemplo, as baseadas nas NBR 

16000:2004 (Responsabilidade Social Empresarial), SA 8000 (Responsabilidade Social) e 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), que audita o Sistema de 

Segurança e Saúde no Trabalho (LOUETTE, 2007). 

A certificação pode ser aplicada a toda a empresa, ou a parte dela, como um 

departamento ou uma área de negócios. A responsabilidade pela certificação é sempre do 

organismo acreditado a fazê-la, e não da norma, que é apenas uma referência normativa 

(INMETRO, 2007a). 

 O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) é 

no Brasil o único órgão acreditador reconhecido pelo Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) das organizações de terceira parte, usando, 

para tal, os Guias Internacionais da ISO e IEC. Representa o Brasil também nos fóruns 

internacionais relacionados à acreditação, como o IAF, International Accreditation Fórum, 

fórum de reconhecimento (INMETRO, 2007a). 

 O Inmetro e CB-25, dentro dos estudos sobre o processo de certificação de sistemas de 

gestão, realizaram uma pesquisa aplicada aos gerentes comerciais e de qualidade, com 

organizações que tivessem, ao menos, três anos de certificação, avaliando aspectos ligados 

aos impactos da implantação de sistemas de gestão da qualidade ISO 9000 e respectiva 

certificação (INMETRO, 2006). Entre os principais resultados, que reforçam consideralmente 
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a tese do isomorfismo institucional (ver seção 2.4.2), confirmou-se que as organizações 

buscam o organismo de certificação por sua credibilidade. As respostas foram positivas 

também quanto à credibilidade da própria organização e da produtividade. Com algo em torno 

de 50% de respostas favoráveis, o reflexo da certificação foi considerado positivo no aumento 

de vendas e exportações. Se para os gerentes comerciais as vantagens da certificação são mais 

voltadas para o aumento da confiança dos clientes, para os da qualidade, este fator está 

balanceado com a melhoria do controle dos processos (INMETRO, 2006). 

 Em outra pesquisa, mais recente, incluiu-se fornecedores não certificados. Uma das 

questões observadas foi a “pouca exigência da certificação ISO 9000 na seleção de 

fornecedores entre as empresas, mesmo as certificadas” (INMETRO, 2007b, p. 8). Embora a 

percepção seja de melhor qualidade intrínseca para as empresas certificadas, esta não é total, 

assim como a percepção de não haver diferença de prazo de atendimento ou de haver elevação 

de preços. Representativas também são as percepções de que uma fornecedora certificada 

trata melhor suas reclamações e a de que a “melhoria da imagem da empresa é um dos 

principais benefícios da certificação do sistema de gestão da qualidade com base nos 

requisitos da ABNT NBR ISO 9001” (INMETRO, 2007b, p. 39).  

Todavia, esta última percepção corre o risco de ser sobreestimada pelas empresas 

(“peça de marketing”), podendo levar ao descrédito. O documento aponta, entre outras 

conclusões, para a idéia de que o foco no cliente não tem sido observado, ou ainda, de que isto 

passou a ser condição necessária. O Inmetro recomendou, ao final, um posicionamento mais 

assertivo das certificadoras em suas auditorias (INMETRO, 2007b). As conclusões e 

recomendações da pesquisa ratificam solidamente os resultados da pesquisa de Caldas e 

Vasconcelos (2002), sobre o aspecto cerimonial de se seguir certificações no Brasil, conforme 

visto na seção 2.7. 

 

A.2 CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA/ PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE (PNQ) 

 

A avaliação de empresas pode ser feita por critérios de gestão alinhados aos seus 

princípios, caso das avaliações empresariais segundo critérios de excelência. Com base nesses 

critérios, são premiadas as que mais se destacam em seus esforços de melhoria de qualidade 

da gestão. As avaliações empresariais desse tipo começaram no Japão, com o prêmio Deming, 

ainda com o foco predominantemente na qualidade, na década de 1950. No final dos anos 

1980, surge o prêmio Baldrige, nos EUA, influenciando diversos outros países, como o Brasil, 
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que criou na década seguinte o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade (MARSHALL JR. et 

al., 2003; MAXIMIANO, 2002). 

Alguns estudos acadêmicos, ao tratar da transferência de práticas, utilizaram 

referências relacionadas à avaliação de empresas por critérios preestabelecidos, como o 

Baldrige e o European Organization Foundation for Quality (KOSTOVA, 2002; SKLAIR, 

2001b). Estes, porém, vêem a companhia como um todo, não a planta em si. Mas há outros 

que procuram estudar a performance operacional no nível da planta, como o elaborado por 

Groote et al. (1996), do Insead, aplicado em cooperação com a revista francesa L’Usine 

Nouvelle e a revista alemã Wirtschaft Woche na identificação das melhores práticas na Europa 

(DE GROOTE et al., 1996; LOCH; CHICK; HUCHZERMEIER, 2008). 

 O modelo de qualidade desses autores é baseado na visão da integração de três 

processos principais: a cadeia de suprimento (dimensão horizontal), o desdobramento da 

estratégia (dimensão vertical: desdobramento de metas, implantação da estratégia de 

manufatura em cada nível da planta) e o desenvolvimento de produtos e processos (dimensão 

temporal). A performance conjunta desses processos é determinada pela qualidade do 

gerenciamento, operacionalizado por seis dimensões: delegação ou descentralização, 

integração ou coordenação, medição (melhoria dos processos, feedback), participação dos 

empregados, comunicação e desenvolvimento dos empregados. 

 Loch e colaboradores (2003) promoveram aperfeiçoamentos e refinamentos no 

modelo. Incluiu-se depois outra dimensão, o estabelecimento de uma direção. Esta dimensão, 

junto com descentralização e integração, tornaram-se fundamentais, enquanto as demais 

foram consideradas habilitadoras. A cadeia de suprimento fica mais detalhada em 

fornecimento, manufatura e integração dos consumidores. Já o desenvolvimento do processo, 

em tecnologia dos recursos e gestão do conhecimento. Loch et al. (2007) continuam o 

desenvolvimento com o enfoque nas capacidades organizacionais necessárias para 

implementar as estratégicas, no caso, a maestria nos processos, a melhoria contínua e a 

qualidade na gestão. 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) surgiu em 1991, para administrar o Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ), com o propósito de reconhecer empresas de classe mundial 

(KANTER, 1996), o primeiro deles promovido em 1992. A Fundação é respaldada por um 

conjunto de empresas que valorizam e apóiam práticas desse tipo, por meio de seus 

executivos que a representam no seu Conselho (FUNDAÇÃO NACIONAL DA 

QUALIDADE, 2008). Isto reforça a tese de DiMaggio e Powell (1991) de isomorfismo 

institucional, ao comentar que, quanto maior a participação de gerentes em associações, mais 
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se parecem as organizações. Como disse Aidar (2006), um isomorfismo institucional 

normativo, entendendo-se os executivos como uma classe profissional. 

Após 2000 o padrão passa a incorporar critérios de diversos prêmios, levando ao que 

Aidar (2006) qualifica de antropofágico, mas não de tropicalização, pois pouco da cultura 

brasileira foi refletida. Muitas empresas brasileiras passaram a concentrar seus esforços de 

qualidade na gestão utilizando o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e seus critérios como 

referência (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008; MARSHALL JR. et al., 

2003; MAXIMIANO, 2002). Em 2004 inciou-se também a disseminação de modelos de 

gestão baseada nos fundamentos e critérios de excelência do prêmio (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA QUALIDADE, 2008). 

Os fundamentos em que os critérios de excelência se baseiam são (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA QUALIDADE, 2008): pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, 

cultura de inovação, liderança e constância de propósitos, orientação por processos e 

informações, visão de futuro, geração de valor, valorização das pessoas, conhecimento sobre 

o cliente e o mercado, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social. 

 

      

Figura 12 

Modelo de Excelência em Gestão (MEG) por Critérios de Excelência 

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2008, p. 16). 
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O modelo de critérios utilizado, conforme mostrado na Figura 12, está mais 

freqüentemente associado ao ciclo do PDCA, ou, mais especificamente, ao do PDCL (Plan, 

Do, Check, Learn), ressaltando a idéia de aprendizado. Assim, os critérios de Liderança, 

Estratégias e Planos, Clientes e Sociedade correspondem ao Plan; os critérios de Pessoas e 

Processos, ao Do; o critério de Resultados, ao Check; o critério de Informações e 

Conhecimento, ao Learn (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008).  

 

1. Liderança 110 
1.1 Governança corporativa 40 
1.2 Exercício da liderança  40 
1.3 Análise do desempenho da organização  30 
2. Estratégias e planos  60 
2.1 Formulação das estratégias  30 
2.2 Implementação das estratégias  30 
3. Clientes  60 
3.1 Imagem e conhecimento de mercado  30 
3.2 Relacionamento com clientes  30 
4. Sociedade  60 
4.1 Responsabilidade socioambiental  30 
4.2 Desenvolvimento social  30 
5. Informações e conhecimento  60 
5.1 Informações da organização  20 
5.2 Informações comparativas  20 
5.3 Ativos intangíveis  20 
6. Pessoas  90 
6.1 Sistemas de trabalho  30 
6.2 Capacitação e desenvolvimento  30 
6.3 Qualidade de vida  30 
7. Processos  110 
7.1 Processos principais do negócio e processos de apoio  50 
7.2 Processos de relacionamento com os fornecedores  30 
7.3 Processos econômico-financeiros  30 
8. Resultados  450 
8.1 Resultados econômico-financeiros  100 
8.2 Resultados relativos aos clientes e ao mercado  100 
8.3 Resultados relativos à sociedade  60 
8.4 Resultados relativos às pessoas  60 
8.5 Resultados dos processos principais do negócio e dos processos de apoio 100 
8.6 Resultados relativos aos fornecedores  30 
 

Quadro 10 

Critérios e Itens: Pontuação Máxima (total de pontos possíveis: 1.000) 

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2008, p. 12). 



 

 

316 

O conceito de aprendizagem, portanto, é bastante importante no modelo conceitual 

aplicado no PNQ. Um estudo interessante acerca de experiência de empresas brasileiras no 

desenvolvimento e aplicação de modelos de aprendizagem organizacional com base na 

aplicação dos critérios de excelência do PNQ foi realizado por Guaragna (2007).  

São sete critérios relacionados a processos gerenciais e um relacionado a resultados da 

aplicação desses critérios. No tocante aos sete primeiros, as práticas de gestão vêm a ser a 

“linguagem” pela qual os examinadores do prêmio verificam se os requisitos de tais critérios 

estão sendo atendidos (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008). 

Os critérios, de acordo com o Quadro 10, são subdivididos em itens, que por sua vez 

dividem-se em requisitos e formam a referência de avaliação das práticas de gestão das 

empresas que se candidatam ao prêmio, pontuando, segundo critérios preestabelecidos, o 

quanto estas práticas, de acordo com cada critério e seus desdobramentos, estão próximas da 

excelência descrita. A avaliação é pontuada, com um máximo de 1.000 pontos divididos pelos 

diversos itens e critérios, sendo que o critério Resultados abarca 45%.  

Várias empresas ganharam o prêmio desde que ele foi criado, em 1992. As empresas 

são estratificadas em categorias, como grandes ou médias empresas, podendo haver 

ganhadores em mais de uma categoria, ou mesmo nenhuma (FUNDAÇÃO NACIONAL DA 

QUALIDADE, 2008). No ciclo de 2007, ano base para a realização da pesquisa relacionada a 

esta tese, cinco empresas ganharam o prêmio na categoria “Grandes Empresas”, a saber 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008): a Albras Alumínio Brasileiro S.A, 

subsidiária da Vale; a Fras-le S.A; a Gerdau Aços Longos S.A. – Unidade Gerdau 

Riograndense; a Promon S.A; e a Petróleo Brasileiro S.A. – Área de Negócio de 

Abastecimento. 

Das empresas estudadas na tese, três delas encontram-se entre as ganhadoras do 

premio. Adicionalmente, a Gerdau, por meio da Gerdau Aços Finos Piratini, ganhou na 

categoria “Grandes Empresas” o PNQ 2002. Já a WEG, unidade motores, ganhou na categoria 

“Manufaturas” o PNQ 1997 (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2008). 

 

A.3 PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  

 

 Já foram criadas diversas práticas e ferramentas de avaliação da responsabilidade 

social empresarial (RSE), com o objetivo de inseri-las à cultura e aos sistemas de gestão das 

empresas (LOUETTE, 2007).  
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 Entre as ferramentas, encontram-se o Balanço Social Ibase, a SA 8000, o DJSI (Dow 

Jones Sustaintability Índex), o Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

brasileiro, o FTSE4Good, inglês, referenciado no DJSI (LOUETTE, 2007), e a NBR 

16001:2004 (MELO, 2006). 

 As ferramentas avaliam como as empresas têm incorporado e aprendido conceitos e 

práticas de RSE, envolvendo o diagnóstico, implementação, melhores práticas e avaliação do 

desempenho nas dimensões econômica, social e ambiental. A adoção tem sido voluntária e as 

ferramentas podem ser integradas para o gestor em termos de conformidade à legislação, 

diagnóstico do resultado das ações de RSE, indicadores de desempenho, auditorias de 

conformidade, guias, entre outros (LOUETTE, 2007). 

Quanto aos indicadores Ethos, iniciados em 2000, formam uma das ferramentas de 

gestão disponibilizadas pelo instituto Ethos que pretende medir o comprometimento das 

empresas com práticas de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, conforme 

depoimento de profissional do Instituto, que foi entrevistado.  

De uso voluntário, de auto-avaliação e não divulgado pela instituição, têm seus 

resultados apurados por meio de um questionário, aplicado preferencialmente por unidade de 

negócios e com sistema de entrada de dados on-line. Cada indicador pode ser formulado por 

meio de questões de profundidade (em forma de escala de estágios sucessivos de proficiência 

no assunto que se pretende avaliar), detalhadas por questões binárias (do tipo “sim ou não”) e 

quantitativas, estas últimas não integrando o cálculo final. Os resultados são apresentados por 

um relatório de diagnóstico, possibilitando comparações com um grupo de benchmarking e 

com a média geral das empresas que responderam ao questionário em um determinado 

período (ETHOS, 2008).  

Tal ferramenta está correlacionada a outras, tais como a norma SA 80000 e as 

diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative, ou GRI 

(CUSTÓDIO; MOYA, 2007). Cajazeira e Barbieri (2006) relacionam o desempenho das 

empresas ganhadoras do PNQ e as melhores práticas relacionadas no Instituto ETHOS 

(Responsabilidade Social), encontrando indícios que confirmaram suas hipóteses. 

O questionário que é aplicado está agrupado em sete temas (CUSTÓDIO; MOYA, 

2007): Valores, transparência e governança; Público interno; Meio ambiente; Fornecedores; 

Consumidores e clientes; Comunidade; e Governo e sociedade. Por sua vez, cada tema 

desdobra-se em subtemas, perfazendo 40, no total. 

O Quadro 11 detalha os indicadores segundo cada tema e subtema. 

 



 

 

318 

TEMA SUBTEMA INDICADOR 
1) Compromissos Éticos 
2) Enraizamento na Cultura Organizacional 

AUTO-REGULAÇÃO DA 
CONDUTA 

3) Governança Corporativa 
4) Relações com a Concorrência 
5) Diálogo e engajamento das partes interessadas 

VALORES, 
TRANSPARÊNCIA 
E GOVERNANÇA 

RELAÇÕES 
TRANSPARENTES COM A 
SOCIEDADE 6) Balanço Social 

7) Relações com Sindicatos DIÁLOGO E 
PARTICIPAÇÃO 8) Gestão Participativa 

9) Compromisso com o futuro das crianças 
10) Compromisso com o desenvolvimento infantil 
11) Valorização da diversidade 
12) Compromisso com a não-discriminação e 

promoção da eqüidade racial 
13) Compromisso com a promoção da eqüidade de 

gênero 

RESPEITO AO INDIVÍDUO 

14) Relações com trabalhadores terceirizados 
15) Política de Remuneração, Benefícios e Carreira 
16) Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de 

Trabalho 
17) Compromisso com o Desenvolvimento Pessoal 

e Empregabilidade 
18) Comportamento nas demissões 

PÚBLICO 
INTERNO 

TRABALHO DECENTE 

19) Preparação para a Aposentadoria 
20) Compromisso com a melhoria da Qualidade 

Ambiental 
RESPONSABILIDADE 
COM AS GERAÇÕES 
FUTURAS 21) Educação e Conscientização ambiental 

22) Gerenciamento do impacto no Meio Ambiente e 
do Ciclo de Vida de produtos e serviços 

23) Sustentabilidade da Economia Florestal 

MEIO AMBIENTE 

GERENCIAMENTO DO 
IMPACTO AMBIENTAL 

24) Minimização de Entradas e Saídas de Materiais 
25) Critérios de Seleção e Avaliação de 

Fornecedores 
26) Trabalho infantil na cadeia produtiva 
27) Trabalho forçado (ou análogo ao escravo) na 

Cadeia Produtiva 

FORNECEDORES SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E 
PARCERIA COM 
FORNECEDORES 

28) Apoio ao desenvolvimento de Fornecedores 
29) Política de Comunicação Comercial 
30) Excelência do Atendimento 

CONSUMIDORES 
E CLIENTES 

DIMENSÃO SOCIAL DO 
CONSUMO 

31) Conhecimento e gerenciamento dos danos 
potenciais de produtos e serviços 

32) Gerenciamento do impacto da Empresa na 
Comunidade de Entorno 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE LOCAL 

33) Relações com Organizações locais 
34) Financiamento da Ação Social 

COMUNIDADE 

AÇÃO SOCIAL 
35) Envolvimento com a Ação Social 
36) Contribuições para campanhas políticas 
37) Construção da cidadania pelas empresas 

TRANSPARÊNCIA 
POLÍTICA 

38) Práticas anticorrupção e antipropina 
39) Liderança e Influência social 

GOVERNO E 
SOCIEDADE 

LIDERANÇA SOCIAL 
40) Participação em Projetos Sociais 

Governamentais 

 
Quadro 11 

Desdobramento dos Indicadores Ethos 

Fonte: Custódio e Moya (2007). 
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Por fim, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, formulado em 

dezembro de 2005, envolve princípios tais como informação ao público, comparabilidade, 

auditabilidade/rastreabilidade, abrangência e temporalidade. É coordenado pelo Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces), da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getulio Vargas. Utilizada pela empresa de consultoria inglesa 

SustainAbility, é feito com base no Triple Bottom Line (TBL), nas dimensões econômico-

financeira, ambiental e social, e inclui critérios e indicadores de governança corporativa 

(BOVESPA, 2008).  

O índice é obtido a partir de um questionário enviado a companhias situadas entre 

aquelas que emitem as 150 ações mais líquidas da Bovespa, envolvendo ainda cobrança 

documental no sentido de comprovar as informações apresentadas. O conjunto final de 

empresas será um cluster daquelas que exibam as melhores práticas dentro das dimensões 

utilizadas, no geral. Portanto, o ISE implica a apresentação de uma carteira com ações de 

empresas com os melhores desempenhos nesse particular (LOUETTE, 2007). As dimensões 

utilizadas no questionário são: geral (compromissos, alinhamento, transparência, conduta), 

natureza produto (impactos, riscos, cumprimento legal), governança corporativa, econômico-

financeira, ambiental, social. Os critérios aplicados aos três últimos são, no geral, o de 

políticas, gestão, desempenho e cumprimento legal (CES, 2007). 

Na avaliação publicada na Bovespa no final de 2007, ano base para a realização da 

pesquisa relacionada à elaboração da tese, foram qualificadas 40 ações, com 32 empresas e 13 

setores. Dentre as empresas, encontravam-se a Gerdau e a WEG (BOVESPA, 2008). 
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APÊNDICE B – Exemplo de uma carta de apresentação 
 

Rio de Janeiro, __ de ________ de 200__. 

Prezado (a)_____________: 

 

 Sou doutorando em Administração (Fundação Getulio Vargas/Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas) e estou no momento na fase da pesquisa de campo de 

minha tese, investigando como as empresas brasileiras têm implantado seus sistemas e 

práticas de gestão nas suas unidades no exterior. Como exemplos destes sistemas ou práticas, 

têm-se as relacionadas com as certificações ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, 

NBR 16001; prêmios de qualidade, nacionais, regionais ou setoriais; participação em 

indicadores de Responsabilidade Social Corporativa, como o ISE/Bovespa ou DJSI. 

 Mais especificamente, pretendo estudar em campo a experiência das empresas na 

implantação desses sistemas em contextos diferentes, tanto organizacionais quanto nacionais, 

daqueles em que originalmente atuavam. Desse modo, busco avaliar como estas duas forças 

(os sistemas e o contexto) interagem na aprendizagem organizacional e na transferência de 

conhecimento em gestão nas empresas. 

 A pesquisa de campo será dividida em duas fases. Inicialmente estão sendo feitas 

entrevistas exploratórias junto a instituições relacionadas à normalização e regulação dos 

sistemas e práticas de gestão comentados anteriormente, como, por exemplo, o Inmetro, a 

Fundação Nacional da Qualidade e o Instituto Ethos, aprofundando na prática o que já pôde 

ser coletado na fase bibliográfica-documental. A fase seguinte tem como foco as empresas 

propriamente ditas, entre aquelas que, conforme critérios preestabelecidos, têm maior 

destaque, tanto em sua internacionalização, quanto na notoriedade de sua gestão, como é o 

caso desta empresa. Esta fase também se compõe de duas subetapas, a primeira buscando a 

percepção de profissionais de suporte à gestão empresarial, que facilitam ou acompanham os 

procedimentos gerenciais mencionados, ou a problemática da internacionalização, e a segunda 

visando gerentes de linha que atuaram ou estejam atuando no exterior, podendo, caso haja 

possibilidade, efetivar uma visita a alguma unidade no exterior mais representativa em termos 

da implantação de sistemas e práticas de gestão.  

 O estudo está delimitado aos aspectos relativos ao aprendizado decorrente da 

implantação de práticas e sistemas padronizados de gestão em contextos nacionais e 

organizacionais diferentes, não se prendendo, assim, a aspectos relacionados à estratégia de 

internacionalização em si e seus fatores críticos de sucesso. 
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 Previamente ou durante as entrevistas, poderei solicitar alguma documentação 

institucional. Com respeito às entrevistas, poderão ser cobertos os seguintes tópicos: 

1. Adoção de requisitos relacionados à gestão pelas empresas brasileiras em contextos 

organizacionais, culturais e institucionais diferentes.  

2. Natureza do processo de aprendizado na gestão entre matriz e subsidiárias, a 

preparação dos gerentes e fatores intervenientes (interorganizacionais, interculturais, político-

institucionais, os ligados ao conhecimento transferido, relacionados aos sistemas de gestão ou 

aos próprios gerentes). 

3. Influência do perfil cultural, político e institucional brasileiro no desenvolvimento de 

sistemas e práticas de gestão em unidades no exterior. 

4. Globalização/padronização x localização/flexibilização da cultura e linguagem 

administrativa.  

5. Transformações organizacionais resultantes de um processo de aquisição ou criação de 

uma empresa fora do país no âmbito da gestão.  

6. Gestão nas unidades no exterior e sua relação com: 

– transmissão do conhecimento em gestão (práticas, tecnologias) entre matriz e subsidiárias. 

– a identidade, cultura e imagem nas organizações envolvidas; 

– a forma pela qual uma unidade recebe uma prática de outra e como a aplica; 

– o peso da normalização e o peso da interação/compartilhamento na formação de redes de 

relacionamento e conhecimento/capital social. 

 O tempo final da entrevista terá tema livre, incluindo considerações complementares 

que possam ter emergido da conversa até então. 

 Desse modo, muito me gratificaria a confirmação de um contato para que possa fazer 

algumas entrevistas de suporte à minha tese, inicialmente com as áreas corporativas de gestão, 

e depois, se possível, com gerentes com experiência passada ou presente em unidades no 

exterior. Peço-lhe a sua ajuda para iniciar os contatos diretamente em sua gerência e, depois, 

indicar-me às demais gerências que sejam pertinentes, para os devidos agendamentos. 

 No caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, favor contatar-me. No mais, 

agradeço a atenção e aguardo sua anuência quanto à participação na pesquisa, o que muito me 

honrará. 

Atenciosamente, 

 

Américo da Costa Ramos Filho 
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