
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normando Rodrigues de Souza Filho 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO VIA REDES DE NEGÓCIO: UM ESTUDO 

DE CASO DE SUBSIDIÁRIA JAPONESA NO BRASIL EM EXPANSÃO 

PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO  
 

São Paulo 
 

2012 
 



1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normando Rodrigues de Souza Filho 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO VIA REDES DE NEGÓCIO: UM ESTUDO 

DE CASO DE SUBSIDIÁRIA JAPONESA NO BRASIL EM EXPANSÃO 

PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 
 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de MESTRE 
em Administração, área de concentração: 
Gestão Integrada das organizações, sob a 
orientação do Prof. Doutor Belmiro do 
Nascimento João. 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO - SP 
 

2012 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Banca Examinadora: 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às pessoas mais importante 

da minha vida, minhas mulheres, esposa Juliana e 

filhas Letícia e Alice, pois são elas que dão sentido 

e motivação para todas as minhas atitudes e em 

todos os momentos da minha vida. Elas são 

minhas verdadeiras professoras da vida. 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 
Primeiramente gostaria de agradecer a Deus sempre, pois sem ele não há nada, não 

somos nada. 

 

A minha mãe, Maria Creuza, por tudo que sou, sei, tenho e acredito hoje. E por tudo 

que descobrirei e serei no futuro. 

 

A minha querida irmã mais velha, Alessandra, a menina mais inteligente da família, a 

qual me “empurrou” para o mestrado e o mundo da pesquisa. Seus títulos de mestre, 

doutora, pós-doc, etc. pesaram neste incentivo. 

 

Ao meu orientador de todas as horas, Prof. Dr. Belmiro Nascimento João, pelo seu 

apoio e contribuições, que permitiram a realização deste trabalho. 

 

Ao meu chefe e amigo, Luis Carlos Silva, por ter sempre incentivado a busca 

constante pelo conhecimento, bem como por ter criado as condições necessárias 

dentro da empresa para que eu pudesse realizar o mestrado e aplicar muitos dos 

conhecimentos adquiridos da empresa e vice-versa. 

 

Aos meus colegas de trabalho pela ajuda e disposição em auxiliar sempre e fazer 

ser possível conciliar o mundo executivo com o acadêmico durante mais de dois 

anos. 

 

A minha família, Juliana, Lúcia, Alexandre, Henrique e Helvécio, sempre presentes 

em todos os momentos da minha vida, sempre ajudando de uma forma ou de outra. 

 

E à PUC-SP, por proporcionar conhecimentos, descobertas e me fazer pensar e 

refletir sobre tudo. Isto, sem dúvida, fará diferença na minha vida. A seus 

funcionários e professores, especialmente a Rita, que sempre me ajudou muito no 

convívio com as rotinas da universidade e sempre foi amiga nas urgências. 

 

 

 



5 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar a relevância da teoria da rede de negócios 

nas estratégias de internacionalização da empresa multinacional. O ponto de partida 

são as operações da subsidiária brasileira, que tem o objetivo de liderar o processo 

de internacionalização para a América do Sul e Caribe. Pretende-se compreender os 

relacionamentos entre os atores e como estes influenciam e contribuem para a 

internacionalização da empresa. Nos últimos 40 anos, os estudos na área de 

Negócios Internacionais têm se expandido como consequência dos processos de 

internacionalização de empresas com diferentes atividades ao redor do mundo. 

Inicialmente, as produções científicas saíam da Universidade de Uppsala. 

Posteriormente as relações entre o ambiente e a organização ganharam importância 

e surgiu a teoria da rede de negócios. Essas relações extrapolam as fronteiras da 

empresa, pois consideram as relações comerciais externas. Assim, neste contexto, 

será destacada a rede de negócios da subsidiária brasileira e suas relações com os 

atores locais. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso único de uma 

empresa multinacional japonesa com mais de um século de existência, a partir de 

sua subsidiária brasileira com mais de 50 anos de atividades. Foram coletados 

dados secundários e primários, bem como entrevistas em profundidade com 

executivos nas cidades de São Paulo, Buenos Aires e Panamá. Esta coleta teve o 

objetivo de elucidar a problemática da pesquisa. Para tanto, também foram utilizados 

softwares de análise de redes sociais para auxiliar no mapeamento das redes de 

negócios e na identificação dos principais atores. Os resultados demonstram que 

tanto os pressupostos defendidos pela teoria de rede de negócios quanto os 

aspectos ligados à internacionalização por meio da rede de relacionamentos, da 

confiança, do conhecimento e da relação com os atores são verdadeiros. Foi 

possível verificar a expansão dos negócios da empresa para novos mercados 

através do relacionamento construído com atores relevantes da rede, bem como foi 

evidenciada a importância da confiança neste processo.  

 

Palavras-chave: Internacionalização. Redes de negócios. Subsidiárias. Análise de 

redes sociais.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to analyze the relevance of business network 

theory in internationalization strategies of multinational firms. The starting point are 

the operations of the Brazilian subsidiary, which aims to lead the process of 

internationalization to South America and the Caribbean. The aim is to understand 

the relationships between the actors and how this influence and contribute to the 

internationalization of the company. Over the past 40 years studies in International 

Business have expanded as a result of the internationalization process of companies 

with different activities around the world. Initially, the scientific production came out 

from the University of Uppsala. Later the relationship between the environment and 

the organization has gained importance and has emerged the theory of business 

network. These relationships go beyond the boundaries of the firm, because they 

consider the foreign trade relations. Thus, in this context, we will highlight the 

business network of the Brazilian subsidiary and its relations with local actors. The 

survey was conducted through a single case study of a multinational Japanese 

company with more than a century of existence, from its Brazilian subsidiary which 

dates back to 50 years. We collected secondary and primary data, as well as in depth 

interviews with executives in the cities of Sao Paulo, Buenos Aires and Panama. This 

collection aimed to elucidate the research problem. For this purpose, a software for 

social network analysis was also used to assist in mapping the business network and 

identifying key actors. The results shows that the assumptions advocated by the 

theory of business network, as for the aspects related to internationalization through 

the network of relationships, trust, knowledge and relationship with the actors are 

real. It was possible to verify the company's business expansion into new markets 

through the relationship built with relevant actors of the network, and it was evident 

the importance of trust in this process.  

 

Keywords: Internationalization. Business networks. Subsidiaries. Social network 

analysis. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A globalização econômica derruba as barreiras comerciais, os investimentos e 

conecta países distantes em cadeias de abastecimento globais e integradas. Nestes 

cenários, as empresas buscam crescimento através dos mercados emergentes, 

porém elas ainda precisam distinguir os mercados emergentes como um conjunto 

diferente dos mercados desenvolvidos além de entenderem as diferenças entre cada 

país em ascensão (KHANNA; PALEPU, 2010).  

O Brasil está inserido no grupo dos países emergentes com grande potencial 

econômico em função da sua economia interna em expansão, seu potencial de 

recursos naturais e vantagens competitivas na produção. Os fatos econômicos 

aproximam as realidades do Brasil com os outros mercados emergentes como 

China, Índia, Rússia e África do Sul (BRICS). Porém, Khanna e Palepu (2010) 

argumentam que, apesar de esses países se aproximarem em alguns aspectos, em 

outros ainda diferem, como, por exemplo, liberação econômica e abertura para 

investimento estrangeiro, fazendo com que as empresas sejam obrigadas a enxergar 

de forma distinta o mercado dos países emergentes.   

Neste sentido, essa dissertação percorre o universo da internacionalização a 

partir da experiência em uma empresa multinacional que atualmente explora o 

mercado emergente. No entanto, destaca-se a importância de realizarmos uma 

delimitação cuidadosa do tema a fim de proporcionar um estudo mais claro e 

aprofundado.  

Como a internacionalização em uma empresa multinacional ainda é um tema 

muito amplo, serão utilizadas as contribuições da teoria da rede de negócios no 

processo de internacionalização, explorando principalmente o conceito de networks. 

Para Björkman e Forsgren (1997), a teoria das networks busca explicar a 

internacionalização das empresas através dos “laços cognitivos e sociais”1 que são 

                                                 
1
 Cognitione significa a aquisição de um conhecimento através da percepção. A psicologia cognitiva 
estuda os processos de aprendizagem e de aquisição de conhecimento. É o conjunto dos 
processos mentais usados no pensamento e na percepção, também na classificação, 
reconhecimento e compreensão para o julgamento através do raciocínio para o aprendizado de 
determinados sistemas e soluções de problemas. De uma maneira mais simples, podemos dizer 
que cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda informação 
captada através dos cinco sentidos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cognitiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compreens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
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estabelecidos dentro da rede de relacionamento de negócios entre os atores e não 

se atem apenas a fatos econômicos. 

Apesar do tema da internacionalização para a teoria de redes de negócios 

também ser bastante explorado pela literatura, pode-se afirmar que ainda é pouco 

delimitado e, sem dúvidas, não será esgotado ao longo deste trabalho. Dessa forma, 

será feito um recorte considerando alguns estudos a partir do processo de 

internacionalização através da rede de negócios de uma subsidiária. Os estudos de 

Bartlett e Ghoshal (1998), por exemplo, servirão de referência, uma vez que 

destacam o enfoque dado na teoria de negócios internacionais ao estudar as 

empresas multinacionais sob o ponto de vista da matriz e propõem a importância da 

subsidiária para o desenvolvimento da empresa.  

Entende-se, dentro dessa perspectiva, que o desenvolvimento da empresa 

multinacional está intrinsecamente ligado ao fato de que a subsidiária tem papel 

importante na transferência e propagação do conhecimento específico para as 

demais subsidiárias e para a matriz (BARTLETT; GHOSHAL, 1998; BIRKINSHAW, 

2001; GUPTA; GOVINDARAJAN, 1991, 2000). 

A partir de uma revisão da literatura, foram identificadas, de acordo com o 

estudo realizado por Borini (2008), quatro correntes de pesquisas que abordam as 

questões ligadas à gestão das subsidiárias (BIRKINSHAW, 2001). São elas: 

 

1- A importância dos centros de pesquisas e desenvolvimento (FROST; 

BIRKINSHAW; ENSIGN, 2002) que conferem à subsidiária um papel 

específico, ou seja, desempenhando uma função específica e estratégica 

dentro da empresa multinacional. Por exemplo, as funções de produção ou de 

pesquisa e desenvolvimento (BIRKINSHAW; NOBEL, 1998); 

 
2- A evolução do papel da subsidiária (BIRKINSHAW; HOOD, 1998). A ideia 

central no papel exercido pela subsidiária como consequência não só das 

decisões da matriz, mas também decorrente do próprio esforço estratégico da 

subsidiária; 

 
3- A terceira corrente de pesquisa, que será utilizada como guia ao longo deste 

trabalho, é a rede interna da multinacional (BJÖRKMAN; FORSGREN, 2000) 

e a inserção desta rede com as redes externas (ANDERSSON; FORSGREN; 
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HOLM, 2002) como fatores determinantes para o desenvolvimento de 

diferentes funções estratégicas que se estabelecerá entre a rede de negócios 

das subsidiárias. Esta linha de pesquisa considera ainda a importância da 

rede interna e as questões ligadas à administração (autonomia, controle, 

integração, orientação) como instrumento para realizar a transferência de 

conhecimento dentro da rede de subsidiárias (GUPTA; GOVINDARAJAN, 

2000; BJÖRKMAN; BARNER-RASMUSSEN; LI, 2004) e o surgimento de 

valor por meio da competição interna (MONTEIRO; ARVIDSON; 

BIRKINSHAW, 2008); 

 
4- A quarta corrente aborda as relações entre a matriz e as subsidiárias. O foco 

aqui está no estudo do gap existente entre o que as subsidiárias enxergam 

quanto ao seu papel estratégico para a matriz e o que a matriz considera da 

subsidiária (TAGGART, 1997), bem como em que medida a matriz se utiliza 

das capacidades da subsidiária para adquirir vantagens competitivas globais. 

 
Em síntese, as subsidiárias desempenham um papel fundamental na troca de 

conhecimento e nas relações próximas com atores específicos da sua rede de 

negócios. No entanto, deve-se sempre considerar que diferentes subsidiárias têm 

conhecimentos específicos dentro de sua rede ou dentro de sua localização e esses 

podem enriquecer o conhecimento básico na empresa multinacional (MOLERO; 

BUESA, 1992; BARTLETT; GHOSHAL, 1998). Assim, fica evidenciado que as 

características das redes de negócios trazem benefícios para a sede e para as 

subsidiárias da empresa multinacional. 

Nos estudos e pesquisas realizados no universo das empresas 

multinacionais, o conceito de redes de negócios tem sido amplamente utilizado para 

explicar como as empresas podem utilizar os recursos específicos de rede para 

alcançar metas estratégicas (BURT, 1992, 1997; CAMAGNI; CAPELLO, 2000; 

HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996). Andersson, Forsgren e Holm (2007) 

afirmam que em uma empresa multinacional a sede e as subsidiárias estão 

envolvidas constantemente em negociações para estabelecer as bases de poder 

entre os atores. Neste cenário, as subsidiárias têm importância equivalente a sua 

matriz, com papéis distintos dentro da rede de negócios, ora voltados para objetivos 
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comuns, ora centrados em objetivos específicos da sua rede de negócios, gerando 

conflito de interesse com a matriz. 

 

Problema de pesquisa  

 

Com os mercados cada vez mais competitivos e globalizados, as empresas 

multinacionais (MNC) passaram a entender e investir nas suas redes de 

relacionamentos e principalmente em relacionamentos duradouros com clientes e 

fornecedores como estratégias para o crescimento. Essas redes de relacionamentos 

se tornam um diferencial no processo de competição global de mercados. Desta 

forma, as empresas fazem investimentos em tais redes, sendo esta rede 

considerada a janela que abre possibilidades para a empresa e, ao mesmo tempo, 

impõe restrições em seus negócios (FORSGREN; JOHANSON, 1992). 

Destacamos alguns aspectos que dificultam a matriz japonesa em atuar de 

forma direta no processo de internacionalização para a América do Sul e Caribe, 

passando esse papel para sua subsidiária brasileira. As diferenças dos mercados da 

matriz e da subsidiária são brutais e, consequentemente, as redes de 

relacionamentos em que ambas estão inseridas também o são, principalmente no 

que tange aos aspectos burocráticos, legais, de infraestrutura e de investimento. Na 

tabela 1 é feita uma comparação quanto aos custos de transações comerciais em 

mercados emergentes versus os mercados desenvolvidos. Fazendo uma 

comparação, visando fundamentar as diferenças existentes entre a matriz da MNC 

que está no Japão e sua subsidiária brasileira, percebemos que, por exemplo, no 

Japão são necessários 23 dias para se iniciar um novo negócio, enquanto no Brasil 

são 152 dias. Outro exemplo é o tempo necessário para validação de um contrato, 

no Brasil são necessários 616 dias e no Japão 316 dias. 

Este cenário sugere que a subsidiária brasileira tem maior proximidade do 

cotidiano e da realidade dos mercados emergentes da América do Sul e Caribe do 

que a matriz da MNC. Desta forma, embora não esteja explícito na tabela 1, pode-se 

entender que esses fatores implicarão diretamente no comportamento das redes de 

negócios específicas da rede de negócios de cada país.   

Para a teoria de rede de negócios internacionais se faz necessária a 

compreensão da rede de negócios relevante existente no mercado específico para 

cada tipo de negócio, produto ou serviço. Com a teoria, afirma-se ainda que seja 
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necessário conhecer os principais atores desta rede e como eles se relacionam uns 

com os outros. Com isso, a subsidiária brasileira ganha destaque e relevância, por 

ter maior conhecimento da rede de negócios da América do Sul e Caribe e dos 

atores que estão presentes nela, quando comparado com o conhecimento da matriz 

japonesa. 

 

  

Procedimento 
de abertura e 
registro de 
uma empresa 
(número) 

Tempo 
necessário 
para a 
construção 
de um 
depósito 
(dias) 

Tempo 
necessário 
para a 
validação 
do 
contrato 
(dias) 

Tempo 
necessário 
para 
registro de 
propriedade 
(dias) 

Tempo 
necessário 
para 
começar 
um 
negócio 
(dias) 

País           

Mercado 
emergente           

Argentina 14 338 590 65 31 

Brasil 18 411 616 45 152 

China 13 336 406 29 35 

República Checa 10 180 820 123 17 

Índia  13 224 1420 62 33 

Nigéria  9 350 457 82 34 

Rússia 8 704 281 52 29 

Turquia 6 188 420 6 6 

Mercados Desenvolvidos         

Austrália 2 221 262 5 2 

Canadá 2 75 570 17 3 

Alemanha 9 100 394 40 18 

Japão 8 177 316 14 23 

Noruega 6 252 310 3 10 

Reino Unido  6 144 404 21 13 

Estados Unidos 6 40 300 12 6 
Tabela 1 – Comparação de custos de transações comerciais em mercados emergentes e 

desenvolvidos (2007) 

Fonte: Grupo Banco Mundial. Indicadores de Desenvolvimento Mundial, WDI Online. 
Adaptado de Khanna e Palepu (2010, p. 18).  

 
    

 

Khanna, Palepu e Sinha (2005) caracterizam o Brasil de acordo com sua 

estrutura político-social como possuindo uma forte democracia, burocrática e com 

uma corrupção federal severa. O Brasil, como mercado emergente, apresenta 

características únicas no contexto internacional e as subsidiárias brasileiras ganham 

relevância e autonomia dentro das suas redes internas, uma vez que tem domínio 

das relações com atores importantes na região da América do Sul e Caribe. Em 
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geral, é mais fácil trabalhar em mercados já desenvolvidos do que nos países 

emergentes. 

Partindo das ideias apresentadas até então, a questão a ser respondida nesta 

pesquisa é: As redes de negócios existentes na subsidiária brasileiras estão 

contribuindo para a internacionalização da empresa nos países da América 

Latina e Caribe?  

Finalmente, dentro da problemática apresentada, a presente dissertação 

pretende investigar através de um estudo de caso único, a teoria de rede de 

negócios e suas contribuições no processo de internacionalização liderado por uma 

subsidiária, uma vez que é ela quem detém o conhecimento das redes locais e quais 

os principais atores envolvidos no processo de internacionalização. 

 

Objetivos da pesquisa  

 

Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação é confrontar a teoria de rede de negócios, 

bem como a evolução do processo de internacionalização proposto pelos estudiosos 

de Uppsala, através do estudo de caso único, de uma empresa multinacional 

japonesa em expansão dos negócios na América Latina e Caribe, a partir de sua 

subsidiária brasileira. 

A relevância desta pesquisa está no registro das evidências e documentação, 

quanto à importância da rede de negócios da subsidiária, para a expansão dos 

negócios globais da empresa para países sob sua área de influência. 

 

Objetivos específicos 

 

De forma a complementar o objetivo geral, definimos os seguintes objetivos 

específicos desta dissertação:  

 

1. Caracterizar a rede de negócio existente através do levantamento dos dados 

quantitativos e qualitativos que evidenciem a rede existente na região da 

América Latina e Caribe; 
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2. Pesquisar as estratégias de internacionalização empregadas nos diversos 

países da América Latina e Caribe e como o relacionamento entre os atores 

influenciam neste processo; 

3. Identificar os principais atores da rede de negócios e como as questões de 

relacionamento e confiança influenciam no desempenho dos negócios entre 

os atores.  

 

Esperamos com a discussão proposta que por meio de uma análise desse 

estudo de caso possamos contribuir para a expansão do conhecimento em torno 

desta área. Primordialmente, o trabalho visa oferecer contribuição que ajude o meio 

acadêmico e os gestores de empresas a entenderem o processo de 

internacionalização na perspectiva da teoria da rede de negócios. 

 

Justificativa 

 

Como justificativa para a relevância da discussão do tema em meios 

acadêmicos e empresariais pode-se destacar que o aprofundamento do estudo 

sobre internacionalização de mercado busca a maximização de resultados da firma 

multinacional. Ou seja, de acordo com Hemais e Hilal (2002), a empresa expande 

para novos territórios a partir do momento em que o mercado local já não supre as 

necessidades e o lucro esperado, limitando o crescimento da mesma.  

Na teoria de redes de negócios é recente o papel e importância que a 

subsidiária desempenha na empresa multinacional, bem como suas redes de 

relacionamentos com atores locais, proporcionando e motivando as empresas a se 

internacionalizarem. Para Bartlett e Ghoshal (1992b), as subsidiárias são nomeadas 

como líderes estratégicas quando as mesmas têm a capacidade de criar habilidades 

que possam ser usadas em toda a firma multinacional. É crescente também o 

número de subsidiárias que ampliam sua função dentro da empresa multinacional, 

independentemente dos interesses exclusivos da matriz, mas decorrente das 

estratégias específicas da subsidiária e sua rede de negócios (BIRKINSHAW; FRY, 

1998). 

O aspecto importante que contribui para a motivação que levou à produção 

deste trabalho é o fato de a pesquisa acadêmica na área de internacionalização de 

empresas por meio das redes de negócios ainda ser pouco explorada em trabalhos 
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no Brasil. Neste sentido, foi realizada, no dia 23 de novembro de 2011, uma 

pesquisa na base de dados Web of Science, que tem como provedora a Thomson 

Reuters (anexo A), em que inserimos no campo título a palavra-chave “business 

network”. Obtivemos como retorno apenas 20 artigos relacionados ao tema, 

ratificando assim a existência de poucos trabalhos acadêmicos a respeito do 

processo de internacionalização através da rede de negócios internacionais. 

Diante de tudo que foi exposto é que este trabalho justifica-se, para 

evidenciar, sob a perspectiva da teoria de redes de negócios internacionais, o 

processo de internacionalização. Assim, o principal impulsionador deste processo é 

a rede de negócios estabelecida através da subsidiária brasileira, em uma empresa 

multinacional japonesa presente no Brasil há 54 anos. 

No que tange à viabilidade da pesquisa, destaca-se que a mesma será 

realizada através da coleta de dados. O pesquisador tem ao seu dispor os dados 

secundários e, principalmente, tem acesso à empresa multinacional para poder 

realizar entrevistas e obter dados primários. 

 

Estrutura da dissertação  

 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. Estes capítulos 

contemplam toda a trajetória percorrida para explorar os objetivos propostos e poder 

transformar a experiência tácita em conhecimento acadêmico.  

Desta forma, o primeiro capítulo é iniciado com as referências literárias que 

deram impulso para desenvolver o problema de pesquisa deste trabalho. Na 

sequência, expomos os objetivos geral e específico e a justificativa, que servem 

como guia para podermos delimitar o estudo e focar o olhar na literatura mais 

apropriada dentro do universo da rede de internacionalização de negócio.   

O segundo capítulo é uma revisão bibliográfica organizada em torno de dois 

eixos: o primeiro considerando as contribuições da escola de Uppsala, sob a 

perspectiva da abordagem comportamental e da importância das networks, e a 

teoria da rede de negócios. É importante destacar que se discute o conceito de rede 

de negócios a partir da ótica de cooperação interorganizacional e não sociológica, 

entendendo a rede como uma cooperação das atividades econômicas entre firmas. 

No capítulo 3 apresenta-se a metodologia, no qual é detalhado todo o 

processo de delimitação do método escolhido, da contextualização da empresa a ser 
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estudada e o protocolo de pesquisa, bem como é descrito como será desenvolvida a 

análise dos dados coletados. O estudo de caso foi escolhido por se entender que é 

possível explorar, descrever e explicar o fenômeno da internacionalização de uma 

rede de negócios a partir de diferentes fontes de evidência, como a documentação, 

registros arquivados, entrevistas e observação participante. Todos os dados 

coletados são então analisados de forma quantitativa e qualitativa, produzindo um 

material para análise. 

A análise destes dados levantados é realizada então no quarto capítulo. De 

forma investigativa, os gráficos gerados pelos softwares Ucinet e NetDraw, utilizando 

as respostas obtidas nas entrevistas, e as observações in loco são cuidadosamente 

analisados e discutidos com o intuito de poder confrontar a literatura com o problema 

de pesquisa.   

Por fim, são realizadas as conclusões, considerações finais e sugestões para 

novos estudos, entendendo que o presente trabalho é uma contribuição para a área 

acadêmica a respeito da internacionalização da rede de negócios. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nos últimos 40 anos os estudos na área de Negócios Internacionais têm se 

expandido como consequência dos processos de internacionalização de empresas 

com diferentes atividades ao redor do mundo. Inicialmente, esses estudos estavam 

centralizados em experiências suecas, uma vez que as produções saíam da 

Universidade de Uppsala, localizada neste país.  

A falta de conhecimento sobre o mercado externo junto com as necessidades 

que surgiam da expansão das operações dos mercados para novos territórios foram 

os grandes motivadores que deram início aos estudos. Estes pesquisadores tiveram 

como referência inicial a Teoria da Firma2 desenvolvida em trabalhos de Edith 

Penrose (1963), Richard Cyert e James March (1963), e Yair Aharoni (1966). No 

entanto, os estudos realizados pelos pesquisadores de Uppsala seguiram uma nova 

linha de pensamento, deixando de se ater apenas ao prisma da teoria econômica, 

para considerar também questões quanto ao comportamento organizacional, 

gradualismo e comprometimento, dentro da perspectiva da Teoria do 

Comportamento Organizacional.  

Diante deste cenário, este capítulo realiza uma revisão histórica da literatura 

no campo de internacionalização de mercado, apresentando e destacando alguns 

conceitos sobre as contribuições da Escola de Uppsala e da Escola Nórdica. Esta 

revisão bibliográfica é utilizada posteriormente para analisar o impacto deste campo 

de estudos no processo de internacionalização de uma subsidiária de uma 

multinacional japonesa em expansão na América Latina.   

 

1.1 Evolução do modelo de internacionalização  

 

 

O universo da internacionalização de empresa vem sendo abordado em 

diversos estudos e pesquisas desde o início do século 20 e ao longo desse tempo 

                                                 
2
 Penrose (1963) formulou a visão da firma centrada em suas capacitações (organizational 
capabilities), procurando identificar os mecanismos endógenos para o seu crescimento. A firma, 
sendo vista de dentro para fora e suas complexidades, introduziu a ideia do ser humano e do 
desequilíbrio, no qual a atuação dos dirigentes é que garante a alocação eficiente de recursos por 
meio da diferenciação das suas formas de alocação. 
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ocorreram diversas contribuições de autores e escolas as quais serão abordadas a 

seguir. 

 

1.1.1 Contribuições da Escola de Uppsala  

 

 

A Universidade de Uppsala através, principalmente, dos seus pesquisadores 

Johanson e Vahlme (1977) na década de 70, iniciou o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que procurava entender como ocorria o processo de internacionalização 

de empresas suecas manufatureiras. A partir dessas pesquisas, foi desenvolvido um 

modelo de como as empresas escolhiam os mercados e as formas de entrada 

utilizada a partir do momento que havia sido tomada a decisão da empresa em se 

internacionalizar na busca de oportunidades de crescimento em novos mercados.  

Este modelo de internacionalização da Escola de Uppsala levanta alguns 

conceitos sobre como as empresas expandem seus mercados para lugares que vão 

para além das fronteiras do território doméstico. Esses conceitos, que serão 

abordados a seguir, possuem o pressuposto básico inicial de que a consequência 

para expansão e crescimento de uma empresa está atrelada a exportações ou 

investimentos diretos (FDI) (HEMAIS; HILAL, 2002). Ou seja, de acordo com Hemais 

e Hilal (2002) a empresa expande para novos territórios a partir do momento em que 

o mercado local já não supre as necessidades e o lucro esperado, limitando o 

crescimento da mesma. 

Esta expansão para novos mercados internacionais concretizar-se-á 

inicialmente a partir de alternativas que se entendam mais seguras, muito 

possivelmente com o foco dirigido para territórios que tenham operações 

semelhantes aos que já existem na empresa. Por exemplo, semelhante em termos 

de princípios mercadológicos, economia, cultura etc.  

De acordo com Hemais e Hilal (2002, p. 21), 

O processo de internacionalização não é visto como uma sequência 
de passos planejados e deliberados, baseados em uma análise 
racional, mas como passos de natureza incremental, visando se 
beneficiar da aprendizagem sucessiva através de etapas de 
comprometimento crescente com os mercados estrangeiros.  

 
 Uma das principais contribuições desta Escola foi apresentada no trabalho de 

Johanson e Vahlne (1990), defendendo a ideia de que o processo de 
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internacionalização ocorria de forma incremental, como se fosse em estágios 

sequenciais de comprometimento de recursos devido às incertezas e imperfeições 

das informações sobre o novo mercado a que a empresa tinha acesso. Descrita 

pelos autores como modos de operação e seleção de mercado, a empresa, então, 

inicialmente exploraria todo o mercado doméstico para, na sequência, iniciar as 

exportações de forma direta. Com o tempo estabeleceria subsidiária de vendas e, 

finalmente, teria seu apogeu com a construção de uma indústria de produção do 

produto já consolidado no mercado estrangeiro (JOHANSON; VAHLNE, 1990).   

O estudo Hemais e Hilal (2002, p. 22), complementa que:  

A sequência de modos de operação se inicia com um envolvimento 
leve, geralmente representado por exportações diretas, quando se 
tivesse a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o novo 
mercado. O envolvimento se aprofundaria a partir do aumento 
desses conhecimentos e da melhora dos canais de informação, 
podendo a firma chegar a um alto envolvimento, representado pelo 
estabelecimento de subsidiárias no país estrangeiro. A sequência na 
seleção de mercados abrangeria a entrada sucessiva em mercados 
cada vez mais psiquicamente distantes, na medida em que a firma 
ganhasse experiência de operações estrangeiras.  

 
Desta forma, este modelo serviria como um desenho das etapas de um 

processo de internacionalização, ou seja, comprometimento crescente à medida que 

vai havendo maior envolvimento e conhecimento do mercado estrangeiro. No 

entanto, é importante enfatizar que os próprios Johanson e Vahlne (1990) 

destacaram ainda que poderia haver exceções dentro do processo incremental de 

internacionalização de uma empresa se ela possuísse recursos elevados e notável 

experiência em mercados com condições similares e se as condições do mercado 

fossem homogêneas e estáveis.      

Em relação às incertezas inerentes, a expansão para o mercado estrangeiro, 

de acordo com a Escola, tende a aumentar quanto maior for a distância em relação à 

matriz, uma vez que se terá que conhecer e aprender a lidar com um mercado ainda 

desconhecido e que gera dúvidas no que diz respeito às estratégias a serem 

adotadas. Assim, a Escola de Uppsala entendia que, seguindo uma sequência de 

seleção de mercado e modo de operação, o processo de internacionalização da 

empresa tenderia a ser mais seguro (JOHANSON; VAHLNE, 1990).   

No mercado exterior a empresa, então, tenderia a buscar condições mais 

familiares, numa tentativa de diminuir a incerteza e o risco. Inicialmente as empresas 
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procurariam por ambientes mais próximos e que tivessem maior conhecimento não 

só do mercado – que inclui procedimentos burocráticos, clientela, impostos, moeda – 

mas também da cultura, das condições econômicas e sociais, da língua, entre 

outros.  

Este movimento foi denominado pela Escola de Uppsala como distância 

psíquica, uma vez que pressupunham que a incerteza estaria diretamente imbricada 

com a distância psicológica: quanto maior a distância entre a matriz e o país 

estrangeiro a ser explorado no sentido do conhecimento das condições de vida, 

maior tenderia ser a incerteza (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Nota-se que essa 

distância psíquica não dizia respeito à exclusiva distância entre os territórios, apesar 

de os estudos demonstrarem que havia um padrão nas empresas suecas de 

selecionarem inicialmente territórios mais próximos para, só aos poucos, irem se 

expandindo para áreas mais distantes.  

À medida que as pesquisas foram avançando e o campo de estudo se 

expandindo para empresas de outros países além da Suécia, o conceito de distância 

psíquica foi sendo lapidado e mais tarde definido por Johanson e Wiedersheim-Paul 

(1975) como os fatores que perturbam o fluxo de informações entre a empresa e o 

país a ser explorado. Isso quer dizer, em outras palavras, que as condições 

culturais, idioma, sistema político, nível de desenvolvimento social e econômico e 

nível de educação seriam alguns dos fatores que influenciariam o fluxo de 

informações (HEMAIS; HILAL, 2002). Nordström e Vahlne (1994) complementam 

esta definição defendendo que este conjunto de fatores pode dificultar ou impedir a 

compreensão e o aprendizado das empresas sobre um outro país.  

A partir da revisão da literatura realizada por Hemais e Hilal (2002), as 

pesquisas desenvolvidas pela Escola de Uppsala introduziram, ainda, que não seria 

possível aplicar o modelo a empresas que tivessem sua operação inserida em 

mercados altamente internacionalizados. Eles entendiam que nestes casos, “as 

forças competitivas e outros fatores superariam as distâncias psíquicas como a 

principal justificativa para esse processo de internacionalização” (HEMAIS; HILAL, 

2002, p. 25).  

De forma geral, a Escola de Uppsala e, mais especificamente, os 

pesquisadores Johanson e Vahlne (1990) tinham como premissa básica a ideia de 

que as empresas tenderiam a escolher em primeiro lugar territórios que tivessem 

maior conhecimento ao mesmo tempo que pudessem gerar menores incertezas e 
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maiores oportunidades. Esse modelo de internacionalização parecia, então, não ser 

exclusivo de empresas suecas, como demonstrariam estudos posteriores de outros 

pesquisadores, apesar de nunca ter se comprovado que todas as empresas em 

expansão necessariamente passariam pelo mesmo processo descrito pela Escola de 

Uppsala.    

 

1.1.2 Surgimento da Escola Nórdica de Negócios Internacionais  

  

 

O estudo sobre as redes de relacionamentos na área da internacionalização 

de mercado, denominado de perspectiva de networks, pode ser considerado como 

evolução do pensamento da Escola de Uppsala (HEMAIS; HILAL, 2002). É o marco 

transitório entre a Escola de Uppsala e a atual Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais.  

Pode-se afirmar que a evolução do pensamento concernente à 

internacionalização de empresas não nega os pressupostos explorados pela Escola 

de Uppsala, muito pelo contrário, a Escola Nórdica permanece utilizando-os como 

base para os estudos. Weisfelder (2001 apud DIB, 2008) mapeou a tradição de 

pesquisas da Escola Nórdica e mostrou que os estudos sobre networks 

compartilhavam a mesma base conceitual do Modelo de Uppsala, conforme ilustrado 

pela figura 1. Além desta conclusão, encontramos na mesma figura uma ilustração 

que demonstra quais foram os principais pesquisadores e suas contribuições para o 

conhecimento em torno das organizações, bem como as influências e inspirações 

ocorridas entre esses pesquisadores.  
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Figura 1 – Escola Nórdica de Pesquisa 
       Fonte: Weisfelder (2001 apud DIB, 2008, p. 61). 

 

Neste sentido, os pesquisadores Johanson e Mattsson (1988) e 

posteriormente Pedersen e Shaver (2000) argumentavam que em decorrência das 

forças competitivas as empresas se viam impulsionadas a buscar por diferentes 

mercados e estratégias de entrada no novo território internacional, contrariando o 

previsto pelo modelo da Escola de Uppsala. Isso quer dizer que a expansão para o 

exterior não seria de forma gradual e incremental à medida que a empresa fosse 

ganhando conhecimento e experiência, mas sim dentro de um processo descontínuo 

a fim de obter sucesso diante das forças competitivas.  

Ainda assim, Johanson e Mattsson (1988) defendiam que o novo mercado e a 

estratégia de inserção adotada só seria possível mediante o estabelecimento de 

redes de relacionamentos. A inserção da empresa em diferentes networks deixaria 

de dar um aspecto individualizado entre empresa e novo mercado a ser explorado e 

passaria a considerar a influência e a interferência dos relacionamentos pessoais e 

de negócios (LINDQVIST, 1991; JOHANSON; SHARMA, 1987). Isso porque o 

processo de internacionalização para a Escola Nórdica estaria vinculado aos 

recursos, operação e conhecimento da empresa, como também dos 

relacionamentos com os outros atores e a forma como estes atores consideram a 
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network. Na figura 2 é demonstrado um esquema com as situações possíveis de 

internacionalização na perspectiva de networks. 

 

Figura 2 – Situações de internacionalização na perspectiva de networks 
          Fonte: Johanson e Mattsson (1988 apud DIB, 2008, p. 62). 

 

Desenvolvido em seu estudo, Johanson e Mattsson (1988 apud DIB, 2008) 

aponta através desta figura que as empresas podem ser classificadas a partir de 

quatro tipologias: “Early Starter” (novos iniciantes), “Late Starter” (iniciantes tardios), 

“Lonely International” (só internacionais) e “International Among Others” 

(internacional entre outros). Essas tipologias representam o grau de 

internacionalização das empresas, que seguem desde o modelo tradicional de 

Uppsala até diferentes formas de influência das networks nesse processo. 

Entendendo melhor essas classificações temos: 

  

1.  A “Early Starter”, quando o grau de internacionalização do mercado é 

considerado baixo e países direfentes apresentam poucas relações entre 

suas empresas;  

2.   A “Late Starter”, quando a internacionalização ocorre principalmente por 

pressões externas e pelos participantes de sua rede de negócios. Neste 

cenário as relações entre países e fronteiras já são estabelecidas, criando o 

cenário ideal para o surgimento de Born Globals; 
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3.  A “Lonely International”, quando a empresa busca se internacionalizar em 

mercados ainda pouco explorados ou considerados mercados nacionais 

ainda “fechados”; 

4. A “International Among Others”, quando a empresa se concentraria em 

integrar networks de diferentes origens. Johanson e Mattsson (1988) 

apontaram que, quando os mercados (indústrias) já apresentam alto grau 

de internacionalização, os processos de internacionalização das empresas 

tendem a ser bem mais acelerados. 

 

Para Gabrielsson e Kirpalani (2004), é a partir dos relacionamentos em rede 

que a empresa pode conseguir superar a escassez de recursos ao mesmo tempo 

que promove o aprendizado entre os atores.  

Assim sendo, a internacionalização deixa de ser somente uma 
questão de mudar a produção para o exterior e passa a ser 
percebida mais como a exploração de relacionamentos potenciais 
além-fronteiras. (ANDERSSON; JOHANSON, 1997 apud HEMAIS; 
HILAL, 2002, p. 31).  

 
Este caráter comportamental presente na teoria do processo de 

internacionalização de empresas fica mais evidente nesta perspectiva dos networks. 

De acordo com Björkman e Forsgren (2000), quando se pensa em networks no 

processo de internacionalização, o olhar está com foco nos “laços cognitivos e 

sociais” (HEMAIS; HILAL, 2003) constituídos pelo relacionamento específico de 

negócios entre os atores ao invés da interferência dos elementos econômicos. 

Portanto, para esses autores, a teoria da rede de negócios entende que o grau de 

internacionalização reflete os recursos alocados no exterior como também o grau de 

internacionalização da network em que a empresa está inserida.  

Dib (2008, p. 87) complementa as ideias de Hemais e Hilal (2003) resumindo 

em sua tese o que seria a abordagem de networks: 

Em suma, a abordagem das networks enxerga os mercados como 
redes de relações entre empresas. Sua teoria fundamenta-se na 
idéia de que empresas são dependentes de recursos controlados por 
outras empresas. Assim, a força motriz para a internacionalização 
seria o desejo de se utilizar recursos (disponíveis em networks 
internacionais) de forma a se alcançar os objetivos da empresa. Vale 
ressaltar que as empresas encontram-se ligadas por relações com 
outras empresas e a maioria das trocas se basearia em 
relacionamentos previamente estabelecidos. O posicionamento de 
uma empresa dentro de uma rede seria um ativo da empresa e 
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permitiria a essa empresa o acesso aos recursos desejados. Ford 
(2002) já afirmava que se o pesquisador desejasse entender uma 
empresa e suas decisões de mercado, o melhor lugar para olhar não 
seria para a própria empresa, mas sim para fora dela, para as outras 
empresas e seus relacionamentos, que seriam o que define sua 
existência.  

 
Nesta medida, as networks constituídas pela empresa ao longo do seu 

processo de internacionalização podem ser uma fonte de referência da maneira 

como foram conquistadas novas áreas de exploração do mercado. Ou seja, olhar 

para as características de como estabelece as networks é poder conhecer, de certa 

forma, as estratégias de manutenção e permanência no novo mercado. 

 

1.2 Revisão do modelo de internacionalização de Uppsala  

 

 

Da década de 70 aos dias atuais muitas mudanças podem ser observadas no 

cenário econômico e empresarial. Essas mudanças impactaram diretamente no 

comportamento dos atores envolvidos e, consequentemente, geraram novas ideias e 

conceitos no ambiente de negócios que não existiam na época em que o modelo de 

Uppsala foi publicado. 

Em decorrência dessas mudanças e com a continuidade das pesquisas nesta 

área, os estudiosos Johanson e Vahlne (2009) entenderam que seria prudente 

realizar uma revisão do modelo, a fim de atualizá-lo, considerado uma melhor 

compreensão das complexidades do mercado que explicam as dificuldades de 

internacionalização. Neste sentido, os parágrafos que seguem abordam em síntese 

os principais aspectos do modelo de Uppsala reavaliados pelos autores em questão.       

O principal argumento no atual estudo de Johanson e Vahlne (2009) está na 

relevância das pesquisas em redes de negócios em dois principais aspectos. 

Primeiro, que os mercados são redes de relação entre empresas e essas estão 

ligadas entre si em várias conexões complexas e com padrões invisíveis. Desta 

forma, o fato da empresa ou ator estar inserido (insidership) na rede relevante do 

mercado é fator de sucesso no processo de internacionalização. No entanto, se 

temos de um lado o insidership, consequentemente teremos aqueles atores que 

estão fora da rede de negócios relevante para aquele mercado, os chamados 

outsidership.  
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Já o segundo aspecto considera que as relações estabelecidas na rede de 

negócios oferecem um potencial para o aprendizado e para a construção de 

confiança e compromisso, ambos como precondições para a internacionalização. No 

entanto, deter  informação ou o conhecimento de forma interna (insidership) é uma 

condição necessária, mas não absoluta para o sucesso no desenvolvimento dos 

negócios. Por outro lado, a falta de conhecimento do que é estrangeiro 

(outsidership) torna impossível desenvolver um negócio e, ainda assim, de alguma 

forma, o processo de internacionalização se inicia (liability of outsidership and 

foreignness). 

O modelo revisado vai além e propõe que o desenvolvimento do 

relacionamento é um processo bilateral, envolvendo duas partes que aprendem de 

forma interativa e que assumem um compromisso mútuo para o relacionamento. O 

desenvolvimento desses relacionamentos é essencialmente um processo informal, 

logo, ganham importância as intenções, expectativas e interpretações entre os 

atores da rede. Relacionamentos são construídos de modo basicamente social, 

podendo-se afirmar que quanto maior a distância psíquica, mais difícil é a 

construção de novas relações (é o chamado efeito de liability of foreignness).  

Os pesquisadores de Uppsala, sob a influência e perspectiva da visão de que 

as empresas estão inseridas em redes, passaram, então, a pensar sobre a 

aprendizagem, a construção da confiança e do desenvolvimento de compromisso, 

bem como a identificação e aproveitamento de oportunidades. Estes aspectos serão 

aqui abordados em suas principais considerações.  

 

1.2.1 Conhecimento e aprendizagem  

 

 

Dada a visão de rede de negócios, foi adicionado ao modelo tradicional de 

Uppsala o conceito “conhecimento de relacionamento específico”, que é 

desenvolvido através das interações entre dois parceiros e que inclui o 

conhecimento mútuo sobre os recursos heterogêneos e capacidades. A empresa 

pode criar novo conhecimento por meio de trocas na sua rede de relacionamentos 

interconectados. Essas interações contribuem para o desenvolvimento do 

relacionamento internacional e facilitam a aprendizagem entre os parceiros sobre 



31 

 

como desenvolver e utilizar essas relações em diferentes situações (HOANG; 

ROTHAERMEL, 2005). 

Os autores reconhecem que o modelo de Uppsala não considera algumas 

situações específicas de mercado e que um modelo que tem aplicabilidade geral 

também não pode considerar todos os tipos de conhecimento e aprendizagem que 

podem ocasionalmente ser relevantes. Forsgren (2002) em sua revisão crítica ao 

modelo original, argumenta que existem três tipos de aprendizagem não 

experimental, que são as provenientes da aquisição de outras empresas, da 

imitação e das pesquisas. E que essas formas também podem acelerar o processo 

de internacionalização da empresa. 

Conhecimento em internacionalização está positivamente relacionado com as 

variações nas experiências que uma empresa tem em diferentes mercados 

(BARKEMA; VERMEULEN, 1998). Aprendizagem, aquela proveniente de 

experiências, é mantida como um mecanismo fundamental no processo de 

internacionalização. Entretanto, enfatiza-se que a aprendizagem experimental pode 

ser complementada com outras formas de desenvolvimento do conhecimento. 

 

1.2.2 Confiança e comprometimento  

 

 

Confiança, para Barney e Hansen (1994), é a mútua confidência de que 

nenhuma das partes explorará as vulnerabilidades da outra. Um parceiro de 

negócios que mereça confiança é aquele que não explorará as fraquezas da outra 

parte. Já o oportunismo é o oposto de confiança. Confiança é ainda um elemento 

potencializador de capacidade competitiva sob a ótica da teoria dos custos de 

transação. Neste enfoque, são três os tipos de confiança apresentados pelos 

mesmos, são elas: confiança fraca, confiança média forte e confiança forte. 

Complementando a definição acima, Child e Faulkner (1998) argumenta que a 

confiança é a base para a formação e a consolidação das redes de empresas. A 

confiança se refere à disposição de uma parte em poder se relacionar com outra 

parte com a crença de que as ações dos outros serão benéficas e não prejudiciais a 

uma das partes, embora isso não possa ser garantido (CHILD; FAULKNER, 1998). A 

cooperação através de relações interorganizacionais significa ter confiança suficiente 
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nos parceiros para compartilhar seus recursos (tangíveis e intangíveis) nas 

transações, mesmo com risco do parceiro tirar vantagem desta confiança.  

Confiança é uma prerrogativa arriscada por definição. Assim, em rede, as 

ações e reações se coordenam a partir de expectativas futuras de que a outra parte 

irá se comportar conforme o acordado, mesmo sem garantias ou sem supervisão 

direta, mas sim com base apenas na reputação do parceiro e pela frequência nas 

transações (CHILD; FAULKNER, 1998). 

Quanto aos pesquisadores de Uppsala, eles não incluíam explicitamente no 

modelo original as dimensões afetiva ou emocional nas relações, dentre elas a 

confiança. Apenas posteriormente reconheceram tal importância na compreensão 

das relações entre as empresas, e passaram a considerá-las (JOHANSON; 

VAHLNE, 2006). Assim, confiança desempenha um papel importante para o sucesso 

da aprendizagem e do desenvolvimento de novos conhecimentos. Confiança pode, 

inclusive, substituir o conhecimento, por exemplo, quando uma empresa não tem o 

conhecimento necessário de um mercado e ela opta por utilizar ou permitir que um 

parceiro/intermediário confiável execute seus negócios no mercado estrangeiro 

(ARENIUS, 2005). 

Na revisão do modelo de Uppsala a confiança assume a posição de ser pré-

requisito para o compromisso. As empresas investem nos relacionamentos e 

reconhecem a necessidade de eventualmente fazer sacrifícios no curto prazo por 

motivos que beneficiarão interesses próprios no longo prazo dentro da rede. A 

confiança convence as pessoas a compartilhar informações, promove a construção 

de expectativas comuns e é especialmente importante em situações de incerteza. A 

confiança é crucial nas fases iniciais de um relacionamento, e sua importância pode 

ser permanente se o relacionamento exigir esforços para criar e explorar 

oportunidades (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

Desta forma, tendo como base o tema exposto, podemos afirmar que a 

confiança é um constructo muito importante em redes de negócios. Para vários 

autores, a confiança ganha o status quo de elemento fundamental dos 

relacionamentos interorganizacionais em redes de negócios. 
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1.2.3 Desenvolvimento de oportunidades 

 

 

Os aspectos da aprendizagem adquirida através da vivência e experiência 

não foram abordados no modelo inicial de Uppsala. Hoje afirmamos que 

oportunidades surgem a partir dos conhecimentos adquiridos das relações com 

parceiros. Os mercados apresentam diversas oportunidades porque eles nunca 

estão em equilíbrio. Para Johanson e Vahlne (2009), a nova visão da rede de 

mercados proposta na revisão do modelo entende que as empresas têm acesso 

privilegiado a informações sobre seus parceiros de relacionamento e sua rede de 

negócios. A oportunidade de reconhecimento é provavelmente o resultado das 

atividades de negócios em andamento, que somam experiência e se agregam ao 

estoque de conhecimento existente. Uma parte importante da experiência é o 

conhecimento da própria empresa e seus recursos. 

O desenvolvimento de oportunidades é baseado na interação entre parceiros 

que constroem conhecimento juntos e incluem elementos de descoberta e criação. 

No novo modelo a busca de oportunidade é caracterizada em duas fases distintas, 

sendo elas: o reconhecimento e a exploração. O desenvolvimento de oportunidades 

é um processo interativo caracterizado pelo reconhecimento (aprendizagem) gradual 

e progressivamente crescente, e a exploração (comprometimento) de uma 

oportunidade, sendo a confiança um facilitador importante neste processo. 

 

1.3 Teoria das redes de negócios  

 

As relações entre o ambiente e a organização norteiam e diferenciam a teoria 

da rede de negócios, uma vez que destacam aspectos como as relações da 

empresa multinacional em seu ambiente e são conceituadas através das relações de 

negócios estabelecidas com atores específicos. Essas relações extrapolam as 

fronteiras da empresa, pois consideram as relações comerciais externas, como, por 

exemplo, fornecedores e cliente.  

Considerando o ponto de vista de uma subsidiária, as redes de negócios 

representam uma parte importante dos recursos desta unidade e podem ser usadas 

como forma de controle ou para exercer influência dentro da empresa multinacional. 
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Os estudos de Bartlett e Ghoshal (1998) destacam o enfoque dado na teoria 

de negócios internacionais ao estudar as empresas multinacionais sob o ponto de 

vista da matriz e propõem dar foco à importância da subsidiária para o 

desenvolvimento da empresa. Este desenvolvimento está intrinsecamente ligado ao 

fato de que a subsidiária tem papel importante na transferência e propagação do 

conhecimento específico para as demais subsidiárias e para a matriz (BARTLETT; 

GHOSHAL, 1998; BIRKINSHAW, 2001; GUPTA; GOVINDARAJAN, 1991, 2000).  

Com a competição global, os relacionamentos duradouros com clientes e 

fornecedores se tornam cada vez mais decisivos na competição por mercados. 

Hakansson (1982) e Turnbull e Valla (1986) comentam que no mercado europeu a 

maioria das empresas opera em mercados através de um número limitado de 

clientes com uma proporção considerável nas suas vendas. Isto reforça as práticas 

em que os gestores tendem a caracterizar e distribuir seus clientes e fornecedores 

de acordo com o Princípio de Pareto, afirmando que 80% das vendas estão 

concentradas em 20% dos clientes. Assim, as relações de negócios se tornam ainda 

mais importantes, pois, através delas, são assegurados o abastecimento e a 

comercialização das empresas. Logo, essas relações são consideradas ativos 

intangíveis detidos pela empresa, uma vez que podem ser fonte de vantagens 

estratégicas no mercado. 

Relações de negócio ou comerciais são estabelecidas e desenvolvidas 

através do investimento de recursos e tempo para promover a interação entre os 

atores. Os investimentos podem ocorrer em diversos campos, como adaptação de 

produtos ou processos para melhor atender ou se encaixar nas redes de negócios 

ou ainda adaptação em processos de rotinas. Estes processos normalmente são 

mútuos e neles as duas empresas buscam aprender uma com a outra e também 

como a outra funciona para se adaptarem, tornando a rede mais forte e gerando 

uma relação de dependência complexa, que engloba aspectos técnicos, logísticos, 

econômicos e know-how, que são compartilhados entre os envolvidos. Assim, as 

empresas fazem investimentos em tais redes, sendo esta rede considerada a janela 

que abre possibilidades para a empresa e, ao mesmo tempo, impõe restrições em 

seus negócios (FORSGREN; JOHANSON, 1992). 
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1.3.1 Surgimento da MNC na ótica da teoria das redes de negócios  

 

 

A teoria da rede de negócios tem uma visão muito distinta e particular do 

processo de internacionalização se comparada com aspectos ligados ao custo de 

transação ou ao fenômeno de que a internacionalização é um processo de dentro 

para fora que começa com um ativo dentro da empresa e posteriormente é aplicado 

no mercado estrangeiro. Ou ainda, citando Hymer (1976), quando argumenta que o 

conhecimento sobre o mercado estrangeiro não desempenha um papel fundamental 

para a internacionalização e que a ausência deste pode ser compensada por algum 

ativo da empresa que traga vantagens no mercado estrangeiro.  

Na teoria de redes de negócios o conhecimento do mercado estrangeiro 

desempenha um papel central, pois é fonte de melhora do desempenho da empresa, 

bem como se torna uma barreira para os concorrentes, uma vez que pode vir a ser 

difícil obter acesso às informações ou imitar como esta rede funciona. Isto ocorre 

porque na perspectiva da teoria das redes de negócios uma entrada bem sucedida 

em mercado estrangeiro envolve muito mais do que a construção de uma unidade 

fabril ou da assinatura de contratos formais com agentes locais. Incluem também, 

redes de conhecimentos com os respectivos atores internos e externos como fontes 

que motivam as empresas a buscar inovação e resultado superiores (MALIK, 2004; 

MANOLOPOULOS; PAPANASTASSIOU; PEARCE, 2005). 

A teoria exige compreensão das redes de negócios relevantes existentes 

naquele mercado para cada tipo de negócio, produto ou serviço. Afirma ainda que é 

necessário conhecer os principais atores desta rede e como eles se relacionam uns 

com os outros. Tais conhecimentos não podem ser adquiridos sem que a empresa 

atue de forma direta, mesmo que seja feita de forma cautelosa, através de pequenos 

investimentos. 

Este enfoque no conhecimento do mercado, como variável importante no 

processo de internacionalização dentro do contexto de redes de negócio, aproxima a 

teoria ao modelo de internacionalização de Uppsala, uma vez que o modelo sugere 

que a falta de conhecimento sobre o mercado externo é o principal obstáculo para 

operações internacionais. Esse conhecimento deve ser adquirido através da 

presença ativa no mercado externo e não através da coleta e análise de dados 

sobre ele (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Em consonância com o modelo de que o 
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conhecimento relevante para os negócio é tácito e de caráter específico, a tomada e 

implementação de decisão envolvem passos incrementais e cuidadosos através do 

aprender fazendo. 

Neste sentido, o modelo da Escola Nórdica se coloca como um processo 

dinâmico no sentido de que o conhecimento atual da empresa sobre certo mercado 

de um país terá influência decisiva sobre os futuros investimentos neste mercado. 

Assim, este modelo envolve um “caminho dependência”, ou seja, com base na 

interação entre o conhecimento atual do mercado e as decisões sobre investimentos 

futuros, o modelo prevê que: (1) as empresas tendem a investir em apenas um ou 

alguns países vizinhos, e (2) investimentos são feitos de forma sequencial e 

concomitantemente com os empregados das empresas aprendendo a operar neste 

novo mercado (FORSGREN, 2008). 

É notória e clara a conexão existente entre o modelo de Uppsala e a teoria de 

redes de negócios. Isso se manifesta também em relação ao conceito de 

comprometimento com o mercado, que trata as questões de alternativas de 

investimentos em uma ou em algumas atividades de mercado. Porém, também são 

notadas algumas diferenças que têm significados mais definidos do que possuíam 

no modelo de processo de internacionalização de Uppsala. Comprometimento de 

mercado significa principalmente compromisso com as relações comerciais 

específicas na rede de negócios e conhecimento de mercado consiste em conhecer 

os recursos dos parceiros e demais atores das redes, através do intercâmbio com 

esses parceiros.  

Essas redes de relacionamentos que são estabelecidas com os parceiros se 

tornam recursos específicos e importantes na empresa multinacional (BURT, 1992, 

1997; NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Como consequência, a internacionalização de 

uma empresa é uma questão de investimento em tempo e recursos no 

desenvolvimento das relações de negócios com empresas parceiras em outros 

países. Essas relações diretas e indiretas fornecem às empresas diversas 

informações que irão facilitar a tomada de decisão pelos gestores na busca por 

oportunidades de negócios no mercado exterior, tais como: (1) conduzi-la para 

explorar novas possibilidades de relacionamentos, (2) encorajá-la a tentar coordenar 

atividades através das relações comerciais e (3) incentivá-la a se beneficiar daquilo 

que foi aprendido em algumas relações e criar valor para outros relacionamentos 

(FORSGREN; HOLM; JOHANSON, 2005). 
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O processo de internacionalização pela teoria das redes de negócios ainda 

apresenta uma mudança quanto ao foco em comparação ao modelo de Uppsala, 

que ocorre em dois importantes aspectos. Inicialmente, o conceito de país 

estrangeiro é observado sob aspectos como desenvolvimento econômico, fronteiras 

geográficas, barreiras institucionais e culturais. Esses são aspectos importantes para 

Uppsala e a importância do conhecimento de mercado está atrelada a como superar 

essas barreiras. Para a teoria de redes de negócios, as fronteiras dos países se 

tornam menos relevantes. Em vez disso, as barreiras existentes para o acesso às 

redes de um determinado país são mais importantes, ou seja, a oportunidade de 

estabelecer relacionamentos com clientes e fornecedores no estrangeiro ganha 

relevância (FORSGREN, 2008). A questão é estabelecer uma posição em uma rede 

de negócios estrangeiro independentemente da área geográfica que esta rede 

cobre.  

Posteriormente, o modelo de internacionalização de Uppsala prevê a “cadeia 

de estabelecimento” (JOHANSON; VAHLNE, 1977), isto é, para iniciar os negócios 

através de exportação indireta, em seguida usar agentes ou distribuidores, depois 

subsidiária e finalmente unidades fabris. Na abordagem de redes de negócios é 

muito difícil prever essa cadeia de acontecimentos, até porque isso é menos 

relevante, uma vez que o principal objetivo das empresas é tentar organizar, 

desenvolver e coordenar seus relacionamentos no estrangeiro (FORSGREN, 2008). 

As formas escolhidas pela empresa refletem o desenvolvimento da rede 

específica em que a empresa está inserida em vez do seu conhecimento sobre as 

barreiras dos países. Essa abordagem comportamental difere em muito da teoria da 

internalização, em que a escolha entre usar um agente independente ou distribuidor, 

ou a abertura de uma unidade de vendas no mercado exterior está associada a 

questões de como minimizar a soma dos custos de transação e administrativos. Na 

teoria de redes de negócios as duas soluções podem ser vistas como diferentes 

estágios num processo de internacionalização, um dando lugar ao outro com o 

passar do tempo. 

No universo da teoria das redes de negócios o conhecimento de mercado não 

é um elemento estático como na abordagem da teoria da internalização, e sim como 

o principal veículo para que ocorra o investimento estrangeiro. Conhecimento de 

mercado é um processo dinâmico que é afetado pelo investimento estrangeiro e que 

afeta investimentos futuros. O aumento do conhecimento é o principal motor para o 
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processo de internacionalização e consequentemente para o surgimento da 

empresa multinacional (FORSGREN, 2008). 

 

1.3.2 Teoria das redes de negócios na empresa multinacional 

 

 

Abordaremos aqui as questões centradas nas redes de relacionamentos de 

negócios sob a perspectiva em que o ator está inserido. No processo de 

internacionalização, assumiremos que o ator de negócio é a matriz da empresa, sua 

sede, que gradualmente investirá no exterior, pois ela definirá inicialmente onde e 

como os investimentos serão feitos. Posteriormente, na perspectiva da teoria das 

redes de negócios, a empresa passará a ter operações em diversos países, sendo 

que um dos seus pressupostos básicos é que uma empresa multinacional é 

composta por vários atores, surgindo daí o papel das subsidiárias. Cada subsidiária 

é incorporada a uma rede específica de relações comerciais e que, de certa forma, 

apresenta características diferentes das redes das demais filiais.  

Birkinshaw e Fry (1998 apud JOÃO, 2009) propõem que as subsidiárias 

podem desempenhar um papel importante na otimização da rede interna, o que 

significa que as subsidiárias procuram ineficiências e eliminam atividades dentro da 

rede multinacional. À medida que cada subsidiária identifica problemas e 

oportunidades em sua própria rede, ela irá se esforçar na busca de maior autonomia 

ou poder de influência nas demais partes da empresa multinacional, visando o 

desenvolvimento do seu próprio objetivo na rede. 

Na teoria das redes de negócios a empresa multinacional tem que considerar, 

além das relações geográficas dos ativos da empresa, as configurações das redes 

de negócios das diversas subsidiárias que estão inseridas. Na figura 3 é ilustrada a 

relação em que a matriz é a entidade legal, administrativa da empresa, os atores 

mais próximos são as subsidiárias, que também compõem a base legal da empresa, 

e por outro lado os parceiros comerciais das subsidiárias, que são tratados pela 

matriz de forma superficial por serem externos à empresa multinacional. 
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Figura 3 – Perspectiva da empresa multinacional na teoria das redes de negócios 

         Fonte: Forsgren, Holm e Johanson (2005, p. 109). 

 

Ainda na figura 3, o contexto da subsidiária B difere do contexto coorporativo, 

bem como das demais subsidiárias e todas suas redes de negócios, pois seus 

atores são todos externos aos olhos da matriz, o que gera tensão entre as partes. As 

subsidiárias A e C são parceiras de negócios dentro da mesma rede, o que 

proporciona uma gestão mais independente quanto aos interesses e objetivos de 

negócios dessas unidades face aos interesses da matriz. Na figura 3 ainda 

destacamos aspectos ligados à profundidade das relações de negócios, 

demonstrados com linhas/ligações entre atores mais fortes ou mais fracas, ou seja, 

fortes quando o processo de adaptação é mútuo quanto aos recursos e troca de 

conhecimento, gerando maior grau de dependência entre os parceiros e de difícil 

substituição dos mesmos dentro da rede. Com essas ligações entre atores dentro 

das redes, considerando que uns têm mais conhecimentos específicos do que 

outros, o conhecimento pode ser adquirido e compartilhado a partir destas. Estudos 

sugerem que as características estruturais da rede, laços fortes e fracos, podem ser 

usadas para medir o acesso aos recursos específicos por um ator (BURT, 1992, 
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1997; GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000; HANSEN, 1999; MADHAVAN; KOKA; 

PRESCOTT, 1998).  

Existem também as relações menos intensas entre atores, caracterizadas por 

ações e atitudes opostas ao do primeiro caso. A teoria das redes de negócios 

reconhece que numa rede é importante ter relações próximas e distantes, laços 

fortes e fracos, com atores dentro da rede e que empresas vão sempre ter 

combinações destas relações dentro de sua rede. 

A teoria de redes de negócios se esforça para tratar e analisar cada 

subsidiária e suas relações de negócios. É o caráter heterogêneo da empresa 

multinacional que é enfatizado nesta teoria, o universo das subsidiárias é mais 

flexível e é influenciado pelas redes de negócios existentes. Desta forma, o negócio 

da subsidiária ganha maior importância. Este contexto tem um grande impacto no 

ambiente da subsidiária quanto as suas oportunidades, capacidades e 

comportamentos.  

É importante destacar que os interesses das subsidiárias podem ou não estar 

de acordo com as intenções corporativas da empresa multinacional. Neste sentido, 

entende-se, então, que as redes são compostas, em primeiro plano, pelas relações 

de negócios, enquanto as ligações formais e administrativas da empresa 

multinacional são espelhos desta relação. As empresas atuam em diversos 

contextos de negócios em que as subsidiárias são inseridas. Na medida em que as 

diversas subsidiárias estão conectadas umas às outras, a rede de negócios se 

estabelece pelo grau dessas relações e não pelas conexões formais, administrativas 

e jurídicas da empresa multinacional, os seja, a rede é influenciada por seu ambiente 

de negócio ao invés do ambiente institucional (FORSGREN, 2008). 

Cada subsidiária opera dentro de uma rede particular de relações de 

negócios. Com isso, do ponto de vista do controle exercido pela sede da empresa 

nas subsidiárias, os interesses às vezes são conflitantes, pois os interesses da sede 

podem ser de abrangência global ou estratégica. Sob seu ponto de vista, no entanto, 

os interesses da subsidiária podem estar relacionados com um objetivo local, 

influenciado por sua rede de negócio, com laços fortes e consistentes com alguns 

atores de sua rede. Uma vez que as subsidiárias adquirem capacidades específicas 

e acumulam conhecimentos únicos dentro de sua área de atuação, elas podem 

desejar manter um certo nível de autonomia frente à matriz em suas estratégias 

locais (BARTLETT; GHOSHAL, 1998). 
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Influência e controle da empresa multinacional também são manifestados 

pelas relações jurídicas e administrativas entre as unidades, incluindo o 

relacionamento vertical entre a matriz e filial. Quanto maior a posição formal de uma 

subsidiária na corporação, maior será sua chance em exercer influência sobre as 

outras unidades da empresa. Essa afirmação acima também se baseia na suposição 

de que uma maior posição formal também significa melhores oportunidades de 

entender e lidar com o ambiente e as incertezas de forma mais adequada 

(HICKSON et al., 1971). Para a teoria de redes de negócios, uma maior posição 

formal não garante mais ou melhores informações ou conhecimento para os atores 

desta rede. 

O conhecimento é a principal fonte de poder para a teoria de redes de 

negócios, conhecimento este de como as redes funcionam e sobre recursos 

estratégicos da empresa e dos atores. O conhecimento é criado pelo curso das 

interações com outros atores da rede de negócios e, normalmente, são as 

subsidiárias que desenvolvem tais interações e não a sede da empresa 

multinacional (FORSGREN, 2008). A teoria sugere que o poder da sede repousa 

mais no seu legítimo direito de dar ordens do que no seu conhecimento superior. 

Desta maneira, a sede exerce influência através da sua autoridade formal, enquanto 

a subsidiária ganha poder pela influência que exerce através do conhecimento que 

detém sob a rede.  

Pode-se dizer que estudos com enfoque na matriz falham em reconhecer o 

papel da subsidiária, uma vez que essas são unidades localizadas nas proximidades 

das fontes de conhecimento externo (JOÃO, 2009). Nohria e Ghoshal (1997) 

afirmam que essa “rede diferenciada” disponibiliza um ambiente de experimentação 

por meio da recombinação de conhecimento disperso no mundo. 

 

1.3.3 Valores compartilhados na teoria das redes de negócios 

 

 

Quanto ao compartilhamento de valor na teoria das redes de negócios, a 

problemática analisada é que dentro de uma empresa multinacional existem 

comportamentos ou forças que atuam em sentidos diferentes quanto à tomada de 

decisão, uma vez que os interesses individuais e as redes de negócios em que as 

subsidiárias estão inseridas influenciam este comportamento e empurram a empresa 
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em diversas direções. A teoria da contingência3 também reconhece este fenômeno, 

porém defende que a sede tem poder de eliminar este problema com a perfeita 

organização e comandos impostos às subsidiárias, através do conceito de partilha 

de valor, ou seja, normas e objetivos comuns entre filial e matriz. Quanto mais a filial 

e sua matriz forem capazes de enxergar questões com o mesmo ponto de vista, 

mais inclinada estará a subsidiária a trabalhar com sua rede de negócios em prol da 

organização como um todo. Para Rugman e Verbeke (2001), faz parte da estratégia 

da matriz agir como condutora no processo de aprendizagem nas subsidiárias 

quanto aos conhecimentos provenientes de outras subsidiárias dentro da MNC 

melhorando o desempenho da rede. 

Na perspectiva da teoria da rede de negócios existem principalmente duas 

objeções quanto à possibilidade de alcançar altos níveis de valores compartilhados. 

Primeiramente, o caráter específico das redes de negócios, as diferenças das filiais 

entre si, atores envolvidos diferentes e interesses individuais das subsidiárias, tudo 

isso são barreiras sérias para a construção e desenvolvimento de valores 

compartilhados na empresa multinacional. Segundo, as conexões através da rede 

interna de relacionamento proporcionam às demais unidades dentro da empresa 

multinacional ter acesso a conhecimentos específicos e únicos de cada subsidiária 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1998). 

Segundo a teoria, mesmo com uma alta proporção de valores compartilhados 

na empresa multinacional, não é garantido que o conhecimento será efetivamente 

compartilhado entre as subsidiárias. Por exemplo, duas filiais podem compartilhar as 

mesmas metas e objetivos com sua sede, porém isto não garante que as 

subsidiárias desenvolveram competências através da partilha do conhecimento. 

Forsgren, Holm e Johanson (2005) indica que as relações comerciais são mais 

                                                 
3
 A teoria da contingência ou teoria contingencial de acordo com as pesquisas realizadas por 
Chandler, Burns e Stalker e Laerence e Lorch, enfatiza que não há nada de absoluto nas 
organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo. Tudo depende. A abordagem contigencial 
explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas 
administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. As variáveis 
ambientais são variáveis independentes, enquanto as técnicas administrativas são variáveis 
dependentes dentro de uma relação funcional. Na realidade, não existe uma causalidade direta 
entre essas variáveis independentes e dependentes, pois o ambiente não causa a ocorrência de 
técnicas administrativas. Em vez de relação de causa e efeito entre as variáveis do ambiente 
(independentes) e as variáveis administrativas (dependentes), existe uma relação funcional entre 
elas. Essa relação funcional é do tipo "se-então" e pode levar a um alcance eficaz dos objectivos da 
organização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
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importantes que os valores compartilhados, quanto à compreensão, integração e 

cooperação na empresa multinacional. 

 

1.3.4 A função social da empresa multinacional 

 

 

Muitas abordagens teóricas envolvem as questões da contribuição à 

sociedade pela empresa multinacional. Penrose (1971) argumentou que os gestores 

da administração das empresas multinacionais são “não responsáveis” no sentido de 

que eles mesmos decidem o interesse público internacional. Penrose (1971) 

observou ainda que os gestores do topo hierárquico da organização de grandes 

empresas multinacionais, com recursos de grande porte, possuem mais poder na 

sociedade do que o assumido pela teoria da internalização e teoria da contingência. 

Para a teoria de rede de negócios, a empresa multinacional é considerada uma 

organização heterogênea, e que nenhuma unidade, nem mesmo a sede, tem 

controle total. Os gestores têm menos poder intraorganizacional para controlar os 

recursos do que os assumidos nas outras teorias. A empresa é, em primeiro lugar, 

um ator de negócios e não um ator político, embora seja perfeitamente aceitável, sob 

a perspectiva de redes de negócios, que a empresa possa exercer certo grau de 

influências em decisões políticas tomadas em uma sociedade (FORSGREN, 2008). 

Quanto ao papel social das empresas multinacionais, a teoria da rede de 

negócios é bastante clara e precisa em afirmar dois aspectos. Segundo Forsgren 

(2008), o primeiro diz respeito à empresa multinacional sendo vista como uma “rede 

global”, ou seja, um sistema integrado de subsidiárias, que terão relações comerciais 

umas com as outras, podendo influenciar o papel político da empresa. Buckley e 

Ghauri (2004) argumentam que devem ser consideradas as redes de conhecimento 

global nos estudos em subsidiárias. Essas redes de relacionamentos incluindo os 

recursos internos e externos facilitam a interação dentro das organizações. Um 

exemplo claro da atuação política e social da MNC é a questão de ela poder 

transferir, descolar a produção de um país para outros, a chamada flexibilidade 

operacional (KOGUT, 1985). 

Um segundo papel importante da empresa multinacional é o fato de a mesma 

poder ser um veículo para transferência de conhecimento entre países. Essa 
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transferência deve ocorrer entre as empresas da rede sendo observada a 

capacidade de absorção do conhecimento em ambos os lados. Essa capacidade é 

maior quando as relações de negócios são mais estreitas entre os atores, uma vez 

que as relações mais distantes tendem a apresentar trocas limitadas de 

conhecimento. Deve ser gerado o efeito spillovers4 de conhecimentos sustentáveis 

em termos de ganhos e transferência de conhecimento nas economias locais. 

 

1.3.5 Como se apresenta a MNC na teoria de redes de negócios 

 

 

A teoria de redes de negócios sugere que as empresas multinacionais com 

atuação num mercado externo são caracterizadas principalmente por transações 

estreitas com atores específicos e não apenas com relacionamentos distantes dentro 

de sua rede de negócio. As subsidiárias, por sua vez, podem ser consideradas 

quase como uma empresa independente com sua própria agenda de negócios, já 

que se relacionam umas com as outras como parceiros de negócios e não apenas 

dentro de um sistema formal, legal e administrativo. As diferentes fontes de 

conhecimento dentro de uma rede de negócios conferem à empresa multinacional a 

habilidade em explorar novos mercados no exterior e de se desenvolver através de 

novos negócios (HITT; HOSKISSON; KIM, 1997; MARKIDES; WILLIAMSON, 1996; 

RUGMAN, 1981). 

Está implícita na teoria de redes de negócios a suposição de que o 

conhecimento sobre a própria empresa e as capacidades dos demais agentes é 

fundamental para obter a vantagem e compreensão do que realmente ocorre no 

mercado. Essa é uma das razões principais para o desenvolvimento das relações 

comerciais. 

O conhecimento é amplamente disperso e não é passado na sua totalidade 

para nenhuma pessoa ou ator. Desta forma, aos atores de negócios, às vezes, não 

só falta conhecimento para eles, como também eles nem sequer sabem que falta tal 

conhecimento. Se considerarmos que existem “mercados” dentro da empresa 

multinacional, então temos que concluir que o ator coorporativo sofre de “pura 

                                                 
4
 Spillover é a possibilidade de existir o transbordamento de conhecimento ou tecnologia, decorrente 
da proximidade (vizinhança) entre os atores, o que facilita a difusão de informações e 
conhecimento, desta forma, fomentando a formação do aprendizado local (MARSHALL, 1982). 
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ignorância” (KIRZNER, 1997). O conhecimento se torna algo incompleto mesmo 

para a matriz da MNC. 

A teoria da contingência também reconhece a dificuldade da matriz da MNC 

em deter o conhecimento total das operações das suas subsidiárias, porém a 

mesma sugere que a sede é capaz de projetar a organização formal e desenvolver 

um sistema de controle, em que será possível avaliar o tipo de conhecimento que a 

subsidiária detém e que a sede desconhece. Esse mecanismo é seriamente criticado 

num cenário de ignorância total por parte da matriz, pois ela não saberá quais 

atividades ou ativos ela deve controlar. Para a teoria de rede de negócios, a sede é 

principalmente um outsider frente a frente às redes de negócios em que suas 

subsidiárias estão inseridas. Como a coordenação entre filiais é uma das principais 

tarefas dos gestores, as dificuldades no cumprimento dessas tarefas são óbvias, 

uma vez que o conhecimento sobre o que os outros atores sabem é um componente 

necessário para a ação coordenada (GOODALL; ROBERTS, 2003). Essas 

dificuldades emanam do fato de a sede não saber, na totalidade, quais atividades ou 

subsidiárias devem ser coordenadas ou por que. 

A sede é considerada um jogador entre outros vários na organização. Na 

empresa multinacional a sede tem que competir com outras unidades de influência 

estratégica dentro da rede de negócios em que opera. A teoria também oferece uma 

forma de analisar essas bases de poder, ou seja, como um reflexo da rede de 

negócios em que a unidade focal está inserida. Do ponto de vista da subsidiária, 

quanto mais forte ela estiver em termos de conhecimento, desenvolvimento e 

rentabilidade, dentro da rede, maior será a possibilidade de ela assumir posições 

mais fortes dentro da empresa como um todo. De acordo com a teoria, a mesma 

conclusão pode ser feita sobre a posição da matriz, sua influência não é igual a sua 

autoridade formal, sua capacidade de exercer influência dentro da empresa 

multinacional emana da sua própria rede e de sua compreensão de redes de outras 

unidades. 

 

 

 

 

 



46 

 

1.4 O papel da subsidiária na MNC quanto à importância do embeddedness 

interno 

 

 

O estudo da rede de negócios tem mostrado a importância da subsidiária 

quanto ao potencial de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e de mercado 

na MNC (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002) e é uma fonte-chave de seu 

poder de negociação. A importância da filial para a produção ou desenvolvimento de 

produtos tem se mostrado fortemente ligada à sua “Embeddedness” em redes de 

relações comerciais entre as filiais e também um determinado número (pequeno) de 

clientes e fornecedores. Desta forma, podemos afirmar que as subsidiárias são 

claramente e simultaneamente incorporadas em redes internas e externas 

(FORSGREN; HOLM; JOHANSON, 2005). 

Yamin e Andersson (2011), em seus estudos sobre “Embeddedness”, têm 

investigado questões ligadas à “performance organizacional” da subsidiária dentro 

da MNC. Pela “performance organizacional” de uma subsidiária, seguindo 

Andersson, Forsgren e Pedersen (2001), é compartilhado o impacto da subsidiária 

sobre toda a MNC, através do desenvolvimento do conhecimento e do conhecimento 

em atividades específicas. Neste artigo, Yamin e  Andersson (2011) abordam a 

questão de como embeddedness internos e externos de uma subsidiária interagem 

na geração de importância tecnológica da subsidiária e da MNC como um todo. 

 

1.4.1 Embeddedness internos e externos nas subsidiárias 

 

 

Muitos estudos no campo de negócios e gestão organizacional têm 

empregado o conceito de embeddedness para salientar o papel crucial da relações 

com outras empresas e agentes institucionais como principal condutor para o 

sucesso organizacional (GULATI, 1998; MCEVILY; ZAHEER, 1999; PARK; LUO, 

2001; PENG; LUO, 2000; UZZI, 1997). Na literatura, rede de negócios (por exemplo, 

ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2007; FORSGREN; HOLM; JOHANSON, 2005) 

embeddedness da subsidiária são definidos especificamente em termos de 

adaptações mútuas nos processos de produção e desenvolvimento de produtos 

entre uma subsidiária e outros atores pertencentes à mesma rede de negócios com 



47 

 

os quais são desenvolvidas relações comerciais duradouras. Através do processo de 

adaptação acumulado com os demais atores, as subsidiárias desenvolvem 

competências tecnológicas e organizacionais que, quando transferidas para outras 

unidades, ajudam a melhorar o nível global e o leque de competências dentro da 

MNC (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2007). 

 

1.4.2 Os processos de formação de redes de negócios internos e externos 

 

 

A formação de redes de negócios tem diferente origens, sejam elas internas 

ou externas. Relações externas devem ser observadas sob a perspectiva de 

mercados como redes (MCLOUGHLIN; HORAN, 2002). Neste aspecto, o ponto de 

partida é a transação comercial comum entre um comprador e um vendedor  e sua 

evolução, através de crescente interdependência, em uma relação de negócios. 

Relações comerciais internas implicam a sequência inversa, ou seja, a transação 

comercial é normalmente gerada porque já existe um nível corporativo de 

relacionamento e confiança mútua entre as subunidades da mesma MNC.  

Relações comerciais externas evoluem de formas diferentes quanto às 

transações com clientes e fornecedores. Portanto, pelo menos inicialmente, a 

adaptação é uma consequência da descoberta de características, necessidades e 

de oportunidades de investimento que se abrem através do aprofundamento do 

relacionamento e da confiança do parceiro. Nas relações de negócios internos, pelo 

fato de pertencerem à mesma organização, os parceiros já estão amarrados uns aos 

outros, não só por informações e fluxos de natureza administrativa mas também por 

algum grau de fluxo de conhecimento (GUPTA; GOVINDARAJAN, 1991, 2000). 

 

1.4.3 A influência do contexto empresarial em redes internas e externas em 

subsidiárias  

 

 

Todas as unidades de negócios ou filiais têm que operar dentro de um 

contexto empresarial que tem sido moldado por vários fatores. Um aspecto particular 

e relevante é a noção de “lógica dominante” gerencial (BETTIS; PRAHALAD, 1986, 

1995). Lógica dominante é uma informação que age como filtro; a priorização ou 
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atenção da organização é focada em dados considerados relevantes pela lógica 

dominante. 

Além disso, a matriz da MNC é considerada a detentora e guardiã da lógica 

dominante da empresa como um todo, com grande interesse em como as 

subsidiárias se interrelacionam, para que possa desenvolver e exercer o poder e 

autoridade para influenciar estas relações de negócios como forma de apoiar ou 

reforçar a lógica dominante. Podemos esperar, então, que os laços de negócios 

internos e suas relações serão mais fortemente limitados pela lógica dominante da 

corporação do que o relacionamento com atores externos à coorporação e 

consequentemente a essa lógica dominante. O relacionamento com atores externos 

proporciona mais oportunidades para desenvolver iniciativas de negócios em novas 

direções. 

 

1.4.4 Controle corporativo, o mercado de capital interno e redes de empresas 

subsidiárias 

 

 

A matriz da empresa, além de ser um membro da rede de negócios interna da 

subsidiária, ela tem autoridade formal quanto ao controle que pode exercer para 

reforçar ainda mais a conformidade de uma subsidiária. A princípio, consideramos 

que a matriz de uma MNC detém o controle sobre os recursos de investimento da 

subsidiária, visando garantir que as subsidiárias não realizem investimentos sem que 

haja prévia autorização da matriz. Neste contexto, o embeddedness interno facilita o 

controle da matriz sobre a subsidiária (ANDERSSON; FORSGREN, 1996). Já a 

função da matriz como um agente de mercado de capital pode determinar o controle 

dos investimentos, tornando-se mais eficaz quando as relações das subsidiárias são 

pertencentes à mesma rede de negócios. 

Estudos anteriores já demonstraram que a matriz das empresas MNC não são 

necessariamente familiarizadas como os negócios estabelecidos nas redes externas 

da subsidiária e que esses relacionamentos tendem a enfraquecer seu controle 

sobre a subsidiária (ANDERSSON; FORSGREN, 2000; MEDCOF, 2001). Outra 

questão é o investimento da subsidiária nas relações comerciais com parceiros 

externos, que proporciona crescimento da autonomia da subsidiária, uma vez que a 

subsidiária ficará menos dependente do financiamento interno da MNC (MUDAMBI, 
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1999) para desenvolver as suas relações de negócio. Isso, em redes externas, tende 

a ser mais extenso. 

As pesquisas realizadas por Yamin e Andersson (2011), no artigo em 

questão, abordaram os efeitos do embeddedness de negócios internos no 

desempenho organizacional de uma subsidiária. A atual discussão sobre esta 

questão é de caráter bastante geral e conceitual, com uma investigação muito 

limitada e empírica, quanto ao efeito da imersão de uma subsidiária no 

desenvolvimento de suas capacidades e competências. Os estudos têm 

demonstrado também uma ligação significativa e robusta entre embeddedness 

externo e a importância da subsidiária na produção e no desenvolvimento de 

produtos na MNC da qual faz parte.  

 

1.5 Mercados emergentes 

 

 

No estudo da rede de negócios, percebemos que os relacionamenos entre os 

atores podem ser comprometidos em função da realidade econômico-financeira em 

que os atores estão inseridos. No cenário global, as empresas buscam crescimento 

através dos mercados emergentes, porém elas ainda precisam distinguir os 

mercados emergentes como um conjunto diferente quanto aos custos de transação, 

dos mercados desenvolvidos além de entenderem as diferenças entre cada país em 

ascensão (KHANNA; PALEPU, 2010).  

O desenvolvimento da economia global e o aumento da maturidade dos 

países emergentes impulsionaram a crescente concorrência no mercado mundial e, 

consequentemente, obrigaram as empresas a rever suas estratégias, valores e 

modelos de gestão global (YIP, 1989; BARTLETT; GHOSHAL, 1992a). Essa 

alteração no cenário global fez com que as empresas multinacionais, ao se 

internacionalizarem, não buscassem somente expansão de mercado consumidor e 

redução de custos, mas também se empenhassem na transferência de 

conhecimento dentro da rede corporativa, bem como a criação de novos valores e 

funções para as subsidiárias (KOSTOVA, 1999). 

Ainda sobre as economias emergentes, Prahalad (2005, p. 41) argumenta 

que “a oportunidade de mercado na base da pirâmide não pode ser suprida por 

versões obsoletas de soluções tecnológicas tradicionais partindo de mercados 
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desenvolvidos”. Essa afirmação ratifica a importância da inovação nos processos e 

funções da MNC para a manutenção da atual competitividade nos mercados em que 

ela já atua, e sugere a necessidade da inovação para servir novos mercados, 

especialmente aqueles situados na base da pirâmide. Neste cenário, muitas vezes, 

as subsidiárias detêm maior conhecimento desses mercados por estarem inseridas 

na mesma rede de negócios. 

Desta forma, as contribuições de Khanna e Palepu (2010), que argumentam 

que, apesar de esses países desenvolvidos e emergentes se aproximarem em 

alguns aspectos, diferem ainda em outros, como, por exemplo, liberação econômica, 

burocracias, abertura para investimento estrangeiro, entre outros, fazendo com que 

as empresas sejam obrigadas a enxergar de forma distinta o mercado desses 

países.  

Neste capítulo foram abordadas as perspectivas teóricas do processo de 

internacionalização das empresas multinacionais, desde a influência da teoria da 

firma, passando pela Escola de Uppsala e o surgimento da Escola Nórdica de 

Negócios Internacionais, até a revisão do modelo de internacionalização de Uppsala. 

Foram abordadas ainda as diversas contribuições da teoria de rede de negócios na 

MNC como um todo, ou seja, subsidiárias, atores, redes internas e externas, 

conhecimento e confiança. Por fim, procuramos demonstrar os diferentes cenários 

mercadológicos existentes entre os países emergentes e os considerados 

desenvolvidos.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

Segundo Yin (2010), dispor-se a realizar uma pesquisa científica não é tarefa 

fácil e, portanto, o pesquisador precisa de muita dedicação e concentração para 

assumir a profundidade deste desafio, principalmente no que diz respeito ao 

caminho metodológico, uma vez que este pode definir a validade e abrangência 

científica do(s) fenômeno(s) que pode(puderam) ser observado(s). Este caminho 

metodológico deve ser rigoroso e precisa levar em consideração três aspectos 

igualmente importantes: (1) revisão cuidadosa da literatura acerca do fenômeno que 

pretende estudar; (2) proposição cuidadosa e atenta das questões ou objetivo da 

pesquisa; (3) procedimentos formais e explícitos ao realizar a pesquisa.   

Em função da magnitude da temática abordada no trabalho em questão, se 

faz mister ter clareza do que e de como abordaremos o que nos propusemos a 

pesquisar. Complementando algumas ideias já expostas, Lakatos e Marconi (2005) 

defendem também que é necessário haver limites para a investigação, podendo ser 

estes relacionados ao assunto, à sua extensão e/ou a outros fatores, tais como 

econômicos ou disponibilidade de pessoas e de tempo para desenvolver a pesquisa.  

Desta forma, este momento da dissertação tem por objetivo apresentar de 

forma detalhada como foi construído todo o procedimento de seleção do fenômeno, 

coleta e análise dos dados, desde a retomada do objetivo da pesquisa até o 

protocolo do método escolhido.  

  

2.1 Retomando o objetivo geral  

  

 

É importante aqui lembrarmos o objetivo da pesquisa: confrontar a teoria de 

rede de negócios, bem como a evolução do processo de internacionalização 

proposto pelos estudiosos de Uppsala, através do estudo de caso único, de uma 

empresa multinacional japonesa em expansão dos negócios na América Latina e 

Caribe, a partir de sua subsidiária brasileira. 

Conduzidos por esta linha mestra e amparados pela revisão da literatura 

acerca da temática da internacionalização através das redes de negócios, já 
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realizada nos capítulos anteriores, foi considerado relevante observar o fenômeno a 

partir dos seguintes aspectos:  

 

 Relação entre a matriz e a subsidiária no processo de internacionalização 

para as regiões da América do Sul e Caribe;  

 Dados quantitativos e qualitativos que evidenciem a rede de negócios 

existente entre os atores;  

 Modos de entrada no processo de internacionalização aplicados nos diversos 

países da região; 

 Identificação dos laços fortes e fracos nas conexões entre os atores da rede 

de negócios e como esses laços podem influenciar no desempenho dos 

negócios entre os atores.  

 

Estes objetivos são a linha mestra de onde foram traçados os caminhos 

percorridos e adotados nesta pesquisa e que serão descritos a seguir. Com isso, 

esperamos poder contribuir para a expansão do conhecimento em torno desta área 

no meio acadêmico e, igualmente, poder oferecer elementos científicos aos gestores 

de empresas na compreensão do processo de internacionalização na perspectiva da 

teoria de redes de negócios. Assim, de forma geral, dentro de suas delimitações, é 

uma pesquisa que tem intenções de contribuir para o conhecimento que engloba o 

fenômeno sob a perspectiva grupal, organizacional, social e política, permitindo que 

os investigadores retenham características holísticas e significativas do evento real 

(YIN, 2010).  

  

2.2 O método escolhido 

 

 

 Ainda de acordo com Yin (2010), cada método de pesquisa pode ser usado 

para três finalidades: exploratória, descritiva e explanatória. Neste sentido, após 

cuidadosa revisão da literatura e levantamento dos objetivos pretendidos, o método 

do estudo de caso foi identificado como o mais apropriado para analisar de forma 

exploratória, descritiva e explanatória o fenômeno que nos propusemos a estudar.  

Para o estudo de caso, Yin (2010) destaca que é importante o pesquisador 

definir quais as fontes de evidência para poder estudar o fenômeno. São seis as 



53 

 

fontes: documentação, registros em arquivo, entrevistas, observações diretas, 

observação do participante e artefatos físicos. Segundo o autor, “[...] um importante 

ponto forte da coleta de dados do estudo de caso é a oportunidade de usar 

diferentes fontes de evidência” (YIN, 2010, p. 142), uma vez que:    

o uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso permite 
que o investigador aborde uma variação maior de aspectos históricos 
e comportamentais. A vantagem mais importante apresentada pelo 
uso de fontes múltiplas de evidência, no entanto, é o 
desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, um 
processo de triangulação e corroboração (YIN, 2010, p. 143).  

 
Na pesquisa em questão, o estudo de caso foi escolhido como método mais 

adequado para estudar o fenômeno, com a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas necessárias na primeira etapa da pesquisa e numa segunda etapa 

a utilização de software utilizado para análise de redes sociais.  

Com essas fontes de evidência será possível analisar o fenômeno de forma 

tanto qualitativa como quantitativa. Entendendo-se por qualitativa o caráter descritivo 

do fenômeno, ou seja, conforme Oliveira (2005, p. 41):  

entre os mais diversos significados, conceituamos abordagem 
qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de 
reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e 
técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 
contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo 
implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, 
observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de 
dados, que deve ser apresentada de forma descritiva. 

 
De acordo com Yin (2010), existem quatro tipos de estudos de caso 

elaborados através do cruzamento de duas variáveis: número de casos a serem 

estudados (único ou múltiplos) e unidades de análises (única ou múltipla, também 

chamadas de holística ou incorporada, respectivamente). Essa dissertação se 

enquadra no estudo de caso único com unidade de análise única, por se tratar da 

análise em profundidade da internacionalização através da subsidiária sob a 

perspectiva da teoria de redes de negócios. O autor afirma que a escolha por caso 

único é apropriada em alguns tipos de circunstâncias, quando esse caso tem 

condição de confirmar, contestar e estender a teoria envolvida no trabalho. 

A estratégia de uma pesquisa de caso único, na visão de Eisenhardt (1989), é 

quando se compreende a dinâmica de um fenômeno a partir da singularidade 

observada e apreendida neste caso único. Yin (2010) classifica como críticos, 
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reveladores ou em profundidade os estudos de um caso único. Para o autor, os 

métodos de estudo de caso único podem ser utilizados quando o caso representa 

relevância para testar uma teoria bem formulada, quando é um caso revelador, ou 

em perspectiva longitudinal (YIN, 2010). 

Já para a análise de dados futuros das redes sociais formadas a partir da 

pesquisa realizada no estudo de caso, utilizaremos software de pesquisa de análise 

de redes sociais, como o Ucinet 6 para Windows (versão 6.202) visando a 

preparação das matrizes a serem analisadas e o visualizador de redes NetDraw 

2.081 (análise de grafos).  

 Com base neste método, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

 Articulação entre a revisão da literatura com devido levantamento bibliográfico 

sobre os assuntos de Internacionalização e teoria de redes de negócios e o 

observado no dia a dia da empresa em questão; 

  Definição do protocolo do estudo de caso, incluindo questões do estudo e os 

procedimentos para análise; 

 Coleta de dados primários e das redes de negócios formadas a partir da 

subsidiária brasileira.  

 

A pesquisa de campo foi, então, realizada entre os meses de janeiro e março 

de 2012, na cidade de São Paulo, onde se localiza a matriz da subsidiária, bem 

como das suas unidades internacionais da Argentina e Panamá. 

 

2.3 A empresa pesquisada  

  

 

A pesquisa será realizada em uma empresa multinacional japonesa, fundada 

há mais de um século no Japão. Possui atuação em vários segmentos industriais ao 

redor do mundo, tais como o alimentar, a nutrição animal, agronegócios, 

farmacêutico e químicos (gráficos 1 e 2). Atualmente conta com subsidiárias em 23 

países, com 107 fábricas, gerando cerca de 28 mil empregos.  
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Na tabela 2 podemos observar o ranking Forbes 2000 (2009), onde constam 

as 2.000 maiores empresas no mundo. A empresa focal ocupa a posição de número 

866 entre todas as empresas e a posição de número 35 entre as empresas do 

segmento de alimentos, bebidas e cigarros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 - Composição de 

vendas por área de negócios 
     Fonte: Dados Internos, 2011.             

 
Gráfico 2 - Composição das 

vendas por região 
    Fonte: Dados Internos, 2011.             
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Tabela 2 – Ranking Forbes 2000, segmento empresa alimentícia 
Fonte: Ranking Forbes 2000 (2009). 

 

Nos anos 50, a empresa iniciou sua internacionalização para a América do 

Sul, seguindo o êxodo da colônia japonesa que saía de Tóquio para estabelecer 

residência principalmente no Peru e Brasil e, com isso, gerando um potencial 

mercado consumidor. Em 1953, a empresa inicia sua operação no Peru e, em 1956, 

no Brasil, que passou a ser considerado o headquarter para os negócios da América 

do Sul e Caribe e, desde então, se empenha em oferecer produtos da mais alta 

qualidade, tanto produtos para o consumidor como insumos às indústrias alimentícia, 

cosmética, farmacêutica, nutrição animal e agronegócios.   

A rede de negócios da subsidiária brasileira se mostra abrangente e relevante 

quanto aos números de países e atores atuando nesta rede. Com isso, acreditamos 

poder estudá-la com o intuito de verificar e confrontar a teoria das redes de negócios 

internacionais por meio desse estudo de caso único, bem como agregar aos estudos 

acadêmicos quanto ao papel da subsidiária no processo de internacionalização por 

intermédio de sua rede de negócios. 
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Em um levantamento prévio dos dados a serem pesquisados, foi possível 

identificar a abrangência da atual rede de negócios que consta de 29 países da 

América Latina e Caribe e o número de 36 atores presentes na rede específica da 

subsidiária. Quando levantamos a rede de negócios da subsidiária do Peru, 

encontramos cinco países e cerca de 10 atores principais. De acordo com os 

números, o estudo será inicialmente voltado para a rede de negócios considerando 

as duas subsidiárias, porém conduzido a partir do headquarter para a América Latina 

e Caribe, que é a subsidiária brasileira, pois elas estabelecem uma rede de negócios 

comum com uma área de 10 milhões de km², 278 milhões de habitantes em 34 

países com um PIB de U$ 1,41 trilhão em 2010 conforme informações obtidas no 

IBGE (2011). 
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3 O ESTUDO DE CASO 

 

 

Yin (2010, p. 39-40) define estudo de caso como “uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes”. Nesta medida, ainda segundo Yin (2010), a investigação:  

 

 Enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado; 

 Conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando convergir de 

maneira triangular, e como outro resultado; 

 Beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições técnicas para orientar 

a coleta e análise de dados. 

 

  Assim, seguindo essa conceituação defendida por Yin (2010), o que segue 

abaixo será o protocolo de estudo de caso, utilizado como um guia para a 

estruturação da coleta de dados da pesquisa. 

 

3.1 Protocolo de estudo de caso 

 

 

  Abordaremos aqui as perspectivas e estruturas sugeridas para um estudo de 

caso único, visando detalhar as questões do estudo e os procedimentos de análise. 

Para Yin (2010, p. 93-94, 106):  

O protocolo é um meio especialmente eficaz de tratar o problema 
geral do aumento de confiabilidade dos estudos de caso. [...] 
havendo interação contínua entre os assuntos teóricos sendo 
estudados e os dados sendo coletados. [...] O protocolo é uma 
maneira importante de aumentar a confiabilidade da pesquisa de 
estudo de caso e se destina a orientar o investigador na realização 
da coleta de dados de um caso único.  
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3.1.1 Visão geral do projeto de estudo de caso  

 

 

A estrutura abaixo será utilizada como guia para a estruturação do estudo de 

caso. 

 

A. Visão geral do projeto 

 

 O objeto de estudo do presente trabalho discorre sobre a influência das redes 

de negócios no processo de internacionalização para a América Latina e Caribe a 

partir da subsidiária brasileira de uma empresa multinacional japonesa. 

A unidade de análise em questão é uma indústria de alimentos, com atuação 

no segmento varejista, com distribuição nacional e em diversos países da área 

estudada, América Latina e Caribe, pertencente à empresa de origem japonesa e 

com mais de 100 anos de existência. A seleção desta empresa obedece a 

determinados critérios de seleção e relevância, e parece oportuna a escolha como 

base de estudo, pois a multiplicidade, a continuidade das ações, a expansão e os 

resultados obtidos indicam as atividades da subsidiária como um caso revelador de 

mercado. 

 De forma geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 

“quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” 

(YIN, 2010, p. 10). 

 Serão consideradas objetos de estudo as estratégias de internacionalização 

empregadas nos diversos países da América Latina e Caribe e como o 

relacionamento entre os atores influenciam neste processo, as redes de negócios e 

as interações/confiança entre atores da rede. 

 

B. Pergunta de partida 

 

As redes de negócios existentes na subsidiária brasileira estão 

contribuindo para a internacionalização da empresa nos países da América 

Latina e Caribe? 
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C. Procedimento de campo 

 

Yin (2010) apresenta seis fontes de evidência: documentação, registros 

arquivados, entrevistas, objetos, observação direta e observação participante. 

Destas opções, foram utilizadas neste estudo: i) a análise de documentação que 

apresenta dados de negócio de participação em mercados estrangeiros; ii) entrevista 

qualitativa, aberta e em profundidade, com os executivos envolvidos no processo de 

internacionalização, e iii) um questionário fechado (elaborado a partir dos dados 

obtidos na verificação de documentação e da entrevista em profundidade), com os 

gestores das unidades da Argentina e Panamá.  

A aplicação dos questionários, bem como as entrevistas, ocorreram na cidade 

de São Paulo, Buenos Aires e cidade do Panamá. Nos apêndices A, B e C 

encontram-se, respectivamente, a carta de apresentação da pesquisa aos 

entrevistados, as perguntas do questionário, bem como a transcrição da entrevista.  

Neste trabalho, foi também utilizado o contato pessoal tendo como 

instrumento de coleta de dados o questionário. Segundo o texto de Lakatos e 

Marconi (1985), a elaboração de um questionário requer a observância de normas 

precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade. Em sua organização deve-se 

levar em conta os tipos, a ordem, os grupos de perguntas, a formulação das 

mesmas e também tudo que se sabe sobre percepção, estereótipos, mecanismos de 

defesa, liderança, etc. 

 

D. Questões específicas do estudo de caso 

 

Já iniciamos nesse trabalho a discussão sobre o fenômeno de 

internacionalização de empresas, bem como a importância crescente das 

subsidiárias neste processo. As redes de negócios vêm causando uma revolução 

nos controles formais e relações de poder entre as matrizes e suas filiais espalhadas 

pelo mundo. À medida que a relação de confiança se solidifica entre atores de uma 

mesma rede, mais os objetivos locais se tornam mais importantes do que os 

objetivos coorporativos da MNC. Como já abordado anteriormente, a rede interna da 

multinacional (BJÖRKMAN; FORSGREN, 2000) e a interação desta rede com as 

redes externas (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002) como fatores 
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determinantes para o desenvolvimento de diferentes funções estratégicas 

estabelecer-se-á entre a rede de negócios das subsidiárias.  

O tema ao redor dos processos de internacionalização continua altamente 

relevante dentro das empresas, pois a busca constante pela expansão dos negócios 

e maximização dos lucros faz com que as empresas busquem novos mercados. 

Segundo Hemais e Hilal (2002), a empresa se expande para novos territórios a partir 

do momento em que o mercado local já não supre as necessidades e o lucro 

esperado, limitando o crescimento da mesma. 

É nesse contexto que desenvolvemos as perguntas específicas, já 

mencionadas anteriormente, sobre as quais o estudo de caso a ser trabalhado 

procurará trazer discussões e entendimentos. 

 

3.2 Análise dos dados 

 

 

Para Yin (2010, p. 154), “toda análise de estudo de caso deve seguir uma 

estratégia analítica geral, definindo as prioridades para o que analisar e por que”. 

Neste sentido, é importante buscar informações que sustentem a pesquisa 

através de diversas fontes de obtenção de dados. Os dados relevantes e 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados em fases 

consecutivas e complementares. Por objetivar ser um estudo em profundidade, a 

pesquisa buscou a mais vasta quantidade de dados possível, que trouxeram algum 

esclarecimento ao problema de pesquisa, sendo esta a fase exploratória da mesma.  

Para desenvolver a fundamentação teórica e metodológica, a pesquisa 

bibliográfica foi composta pela coleta de dados em livros, dissertações, anais de 

congressos, artigos, manuais e revistas científicas especializadas na área de 

internacionalização, acesso a sites, como também busca em base de dados de 

produção científica. Na pesquisa bibliográfica foram pesquisados e analisados 

detalhadamente os seguintes assuntos: teoria de redes de negócios, Escola de 

Uppsala e Escola Nórdica, papel de uma subsidiária numa MNC. Também se faz 

necessário entender com profundidade como se dá o processo de 

internacionalização através da teoria de redes de negócios e, para isso, 

consideramos a colaboração de importantes autores no assunto. 
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Para obter dados específicos para o estudo de caso, pesquisou-se material 

fornecido por sites institucionais (da empresa). Ainda, para dar maior credibilidade e 

comprovar as informações, foram analisadas divulgações na mídia. Todos estes são 

dados secundários, pois são fornecidos por outra entidade que não o pesquisador, 

sobre os quais foi feita análise de conteúdo e ressonância. Estes dados constituem a 

descrição do caso, que focou a evidência da internacionalização da subsidiária 

brasileira na América Latina e Caribe bem como a formação e influência da sua rede 

de negócios.  

Quanto aos dados primários, que são aqueles que não foram anteriormente 

coletados, os mesmos são coletados com o objetivo de atender às necessidades 

específicas da pesquisa em andamento (MATTAR, 2001). Para o autor, os dados 

primários podem ser coletados por meio de dois meios básicos: a observação e a 

comunicação. O método de comunicação consiste no questionamento, verbal ou 

escrito, de indivíduo(s) de interesse, ou grupo de interesse, para a obtenção do dado 

desejado, que será fornecido por declaração verbal ou escrita, pelo próprio(s) 

indivíduo(s) interrogado(s). Sendo assim, num segundo momento realizou-se a fase 

de coleta de dados primários pelo método da comunicação, que se deu em duas 

etapas. A primeira etapa se caracterizou pela comunicação com o diretor da América 

Latina e Caribe e com dois gerentes brasileiros expatriados nas unidades de negócio 

localizadas na Argentina e Panamá, tendo sido realizadas entrevistas em 

profundidade além da aplicação de um questionário fechado. A primeira interação 

buscou discutir a visão gerencial prática, ou seja, adotada no dia a dia, das teorias 

de internacionalização, as relações de responsabilidades da subsidiária brasileira 

com a matriz, e as contribuições da teoria das redes de negócios. Após a entrevista 

em profundidade, aplicamos nos colaboradores, questionário fechado como 

instrumento de avaliação das evidências do processo de internacionalização através 

da rede de negócios, as relações de controle da matriz e o ganho de importância e 

relevância da subsidiária brasileira perante a matriz nipônica da empresa. A segunda 

etapa constituiu-se pelo cruzamento dos dados primários e secundários e a 

utilização de software de análise de redes sociais para demonstrar a rede de 

negócios das principais unidades de negócios da subsidiária. 

As entrevistas em profundidade face a face foram realizadas com três 

executivos da empresa, sendo um diretor e dois gerentes brasileiros expatriados na 

Argentina e Panamá. As mesmas ocorreram na primeira quinzena do mês de março 
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de 2012, no escritório administrativo da empresa em São Paulo e nos escritórios da 

Argentina e Panamá. As entrevistas foram gravadas com equipamento de áudio e 

transcritas na íntegra, podendo ser encontradas no apêndice C. As entrevistas foram 

utilizadas para conhecer mais a fundo os objetivos e estratégias da empresa, as 

estratégias de internacionalização e a evidência da criação de redes de negócios, 

com o objetivo de fortalecer e fortificar a teoria e os fatos constatados. Assim, foram 

utilizadas como complementação para a discussão do caso. 
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4 RESULTADOS DAS PESQUISAS E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

 

 

Segundo Mattar (2001), após a coleta dos dados, parte-se para o 

processamento dos mesmos, que compreende os passos necessários para 

transformar os dados brutos coletados em informações (dados processados). Essas 

informações permitem a realização das análises e interpretações e foram geradas 

utilizando-se dois softwares: o Ucinet 6 para Windows (versão 6.202) para preparar 

as matrizes e o visualizador de redes o NetDraw 2.081 (análise de grafos). 

 

4.1 Redes da subsidiária na América Latina e Caribe 

 

 

Para falar das redes das subsidiárias na América Latina e Caribe foi realizada 

entrevista com um executivo da empresa sediado em São Paulo. Partindo dessa 

entrevista, alguns tópicos puderam se destacar e serão discutidos a seguir.  

O primeiro aspecto a ser destacado, obtido durante a entrevista, trata do 

relato de que o Brasil detém o posto de headquarter para assuntos da América 

Latina e Caribe. Mesmo assim, a unidade do Peru tem certa autonomia nos seus 

negócios e existe uma divisão territorial estratégica onde o Peru tem autonomia e 

prioridade na exploração dos negócios em países como Chile, Bolívia, Equador e 

Colômbia em que há sucursais ou unidades de negócios. Essa é uma divisão 

estratégica, chamada pela empresa de países andinos, e ocorre devido a algumas 

proximidades culturais entre os países em questão, como por exemplo, hábitos 

alimentares e organização dos mercados. A unidade brasileira tem relações 

comerciais com 17 países da América Latina e Caribe, embora existam negócios 

com alguns países africanos (Egito, Nigéria e Angola), os quais não serão 

abordados nesta pesquisa. 

Este relato pode ser evidenciado em todas as demais entrevistas bem como a 

partir das coletas de dados secundários, ficando claramente desenhado na figura 

gerada pelos softwares utilizados. Assim, pode-se visualizar na figura 4 as 

evidências de redes de negócios estabelecidas com os países da área estudada. 

Percebe-se que os pontos de centralidade estão no Brasil e no Peru, países onde 

existem unidades fabris da empresa. De acordo com Birkinshaw e Fry (1998 apud 
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JOÃO, 2009), as subsidiárias são capazes de desempenhar um papel importante na 

otimização da rede interna, o que significa que as subsidiárias procuram ineficiências 

e eliminam atividades pouco rentáveis dentro da rede multinacional. À medida que 

cada subsidiária identifica problemas e oportunidades em sua própria rede, irá se 

esforçar na busca de maior autonomia ou poder de influência nas demais partes da 

empresa multinacional, visando o desenvolvimento do seu próprio objetivo na rede. 

A rede de negócios estabelecida entre as unidades brasileiras e peruanas 

promoveram a internacionalização das mesmas para os seguintes países: Panamá, 

Argentina, Honduras (área brasileira), Chile, Colômbia e Bolívia (área peruana).  

Ainda na figura 4 (destaque em vermelho) é possível ver que os países citados 

acima atualmente têm relações diretas com o Brasil e Peru.  

Nas entrevistas, encontramos relatos de que essa internacionalização se deu 

pela confiança na operação já estabelecida com atores estratégicos no país, bem 

como o relacionamento já existente com alguns atores, como, por exemplo, o 

Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Wal-Mart, no Brasil.  

O trecho da entrevista com o gerente do Panamá destaca bem esta questão. 

Uma vez que a relação vá bem em um país, pode sim ser benéfica 
para a entrada em um outro país, como por exemplo, a ótima relação 
Wal-Mart no Brasil foi de grande contribuição na negociação da 
introdução do produto na Guatemala, que foi aprovado. E que 
seguramente será benéfica para outros países da América Central, já 
que o Wal-Mart possui uma atuação muito forte nessa região. Pode-
se citar o mesmo tipo de relação para a rede Carrefour e nossa 
entrada na Colômbia, ou seja, com as empresas cada vez mais 
internacionalizadas, o bom trabalho desenvolvido em um país pode 
ser fundamental para um início de relações, ou mesmo um 
fortalecimento, em outro país.  

 
Já, quando o entrevistado de São Paulo foi questionado sobre o motivo pelo 

qual os demais países, como Paraguai e Uruguai e outros da região da América 

Central, não integram a rede de negócios das duas unidades, foi explicado que 

existe uma escala de prioridades na exploração de novos mercados e que no futuro 

a tendência é ter a grande maioria dos mercados conectados numa única rede. 

Desta forma, pode-se entender que o processo de internacionalização através de 

redes de negócios e a construção de relacionamento e confiança com os atores da 

América Latina e Caribe está apenas no início. Continua ainda informando que vem 

trabalhando para que, em aproximadamente cinco anos, todos os atores desta rede 
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atual estejam conectados. Isto sugere uma nova pesquisa para quantificar a 

evolução da rede e testar a teoria em uma visão longitudinal num próximo trabalho. 

 

 

Figura 4 – Rede total subsidiária brasileira 
    Fonte: Elaborada pelo autor (Utilização do software Ucinet e NetDraw). 

 

Os demais países existentes na rede são considerados como área de 

expansão da rede de negócios das subsidiárias, porém ainda sem grande expressão 

estratégica ou financeira. Apesar dessa ainda pequena expressividade, são 

importantes para a configuração da rede e, consequentemente, para os negócios 

dos países que atualmente são de referência estratégica para a rede. Esse 

pressuposto é previsto pela teoria da rede de negócios, uma vez que reconhece que 

numa rede é importante ter relações próximas e distantes, laços fortes e fracos, com 

atores dentro da rede e que empresas vão sempre ter combinações destas relações 

dentro de sua rede (FORSGREN, 2008). Esses laços mais distantes hoje podem ser 

alvo de estratégias específicas, como testes de mercado, lançamentos de produtos 
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com a finalidade de verificar a aceitação dos consumidores num país ainda sem 

tanta importância para a rede de negócios. Assim, com essa análise é possível 

observar que foi caracterizada a rede de negócios da empresa focal e que alguns 

dos pressupostos teóricos foram constatados nessa análise. 

As redes de negócios, em geral, podem ser consideradas como conjuntos de 

organizações interligadas por meio de vínculos diversos, sendo compostas por nós 

(empresas) e por laços (relacionamentos) que interligam os nós (LAZZARINI, 2008). 

Johanson e Vahlne (1977) também contribuem de forma importante quando afirmam 

que a estrutura da rede está mais relacionada com os vínculos entre as empresas do 

que pelo processo de decisão estratégica, ou seja, os laços entre as empresas dão 

forma à estrutura da rede. 

 

4.2 Redes da subsidiária na América Latina e Caribe e seus principais atores 

 

 

Na teoria de redes de negócios é importante destacar os laços existentes 

entre os atores, bem como sua importância e complexidades. As organizações 

podem criar novo conhecimento por meio de trocas na sua rede de relacionamentos 

interconectados. Essas interações contribuem para o desenvolvimento do 

relacionamento internacional e facilitam a aprendizagem entre os parceiros sobre 

como desenvolver e utilizar essas relações em diferentes situações (HOANG; 

ROTHAERMEL, 2005).  

Partindo-se dessas ideias e com o intuito de poder validar a teoria, 

questionou-se sobre quais eram os mais importantes atores das principais unidades 

de negócios, se existiam relações que promoveram a expansão dos negócios 

internacionais da empresa e se existe a ocorrência de adaptações de mercado para 

se ajustar a rede local existente. Vale ressaltar um trecho da entrevista com o 

executivo de São Paulo quanto à priorização de mercados: 

Todos os países são importantes, porém, é claro que os maiores 
economicamente e em número de habitantes são mais atrativos, o 
potencial de vendas que eles oferecem é maior. Enquadram-se 
nesse perfil Argentina, Chile e Colômbia, porém são países onde a 
indústria de alimentos é bem desenvolvida e existem barreiras 
protecionistas ao setor que devem ser transpostas. Por esse motivo 
que afirmamos que todas as áreas são importantes, pois outros 
países de menor potencial econômico como Paraguai, Costa Rica e 
Guatemala podem entregar bons resultados mais rapidamente e com 
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investimentos menores. Outro exemplo é o Panamá, que 
economicamente não é expressivo, porém está localizado 
estrategicamente para servir de base comercial e/ou logística para 
chegarmos competitivos nos países menores da América Central e 
Caribe. 

 
Como resultado desses questionamentos, na figura 5 fica evidenciada a rede 

de negócios existente na área pesquisada e liderada pela subsidiária brasileira, 

lembrando que na década de 90 as operações se restrigiam basicamente ao Brasil e 

Peru, não existindo nenhum tipo de relacionamento com atores internacionais na 

região da América Latina e Caribe. Hoje, a rede de negócios conecta países e 

relacionamentos, embora haja a centralidade nos países Brasil e Peru. Neste 

sentido, é possível observar que a rede de negócios está se expandindo de forma a 

não passar necessariamente pelos países centrais, como por exemplo, as relações 

com grandes redes mundiais de varejo (Carrefour, Wal-Mart, Casino) que 

desenvolvem negócio com as sucursais de um determinado país e de forma 

bilateral, promovendo o relacionamento e confinça de um mesmo fornecedor em 

outro país.  

Ainda na figura 5, foram destacadas em vermelho quatro regiões como sendo 

as principais unidades de negócios da subsidiária e seus principais atores. É 

possível notar que quanto mais complexa é a rede local, maior independência essa 

unidade de negócio apresenta quando comparada com a subsidiária brasileira. 

Neste caso, é importante destacar que a matriz japonesa simplesmente desconhece 

as relações entre os atores.  
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Figura 5 – Rede total América Latina e Caribe com principais atores 
Fonte: Elaborada pelo autor (Utilização do software Ucinet e NetDraw). 

 

Desta forma, em conformidade com o que pode ser estudado da teoria da 

rede de negócios, bem como os objetivos desta dissertação, se fez necessária uma 

análise mais detalhada das redes internas de algumas unidades de 

negócios/sucursais, das regiões consideradas pela subsidiária brasileira como sendo 

as de maior relevância para o negócio da rede. Visando, então, uma análise mais 

profunda, partiu-se para explorar a rede de negócios interna de cada sucursal ou 

unidade de negócio, bem como analisar de que forma a subsidiária brasileira 

gerencia ou detém conhecimento sobre essas operações locais. 

O conhecimento é a principal fonte de poder para a teoria de redes de 

negócios, conhecimento este relativo a como as redes funcionam sobre recursos 

estratégicos da empresa e dos atores. O conhecimento é criado pelo curso das 

interações com outros atores da rede de negócios e normalmente são as 

subsidiárias que desenvolvem tais interações e não a sede da empresa 
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multinacional (FORSGREN, 2008). Essa contribuição de Forsgren (2008) se mostra 

verdadeira neste estudo de caso, uma vez que a subsidiária brasileira não detém 

controle sobre os relacionamentos nas redes de negócios locais, se limitando a 

apenas controles administrativos e formais. A teoria sugere que o poder da sede 

repousa no seu legítimo direito de dar ordens do que do seu conhecimento superior. 

Desta forma, a sede exerce influência através da sua autoridade formal enquanto a 

subsidiária ganha poder de influência através do seu conhecimento da rede.  

No relato da entrevista com o executivo em São Paulo, essa questão pode ser 

claramente observada. 

Fazemos constantes reports para nossa matriz. Além de informações 
quantitativas da evolução dos negócios, fazemos também análises 
qualitativas dando maiores detalhes, como tipo de mercado, 
principais categorias, concorrentes locais, média de preço da 
concorrência, perspectivas e imagens com nossos produtos nos 
pontos de venda. Porém, a gestão dos negócios nessa região é do 
Brasil, assim como todas as definições e estratégias. Por conta de 
todas as variáveis existentes na região, o entendimento da matriz é 
parcial e pode atrasar decisões importantes, portanto conquistamos 
autonomia no controle dessa área para acelerar nosso crescimento 
com maior velocidade. 

 
Na figura 6 descrevemos a rede de negócios da subsidiária, considerando 

apenas os atores que têm laços múltiplos, ou seja, que se relacionam com mais de 

um ator na rede, bem como a rede externa da subsidiária ou seus atores externos. 

Confrontando esta rede com o modelo de Forsgren, Holm e Johanson (2005, p. 109) 

“Perspectiva da empresa multinacional na teoria das redes de negócios”, foi possível 

perceber que o modelo teórico se encaixa perfeitamente a partir do momento em 

que foi possível visualizar a estrutura formal de controle da subsidiária (triângulo 

central), assim como as redes externas das unidades de negócios da Argentina, 

Colômbia, Panamá, Chile e Bolívia e os atores pertencentes a essa rede, chamados 

de atores externos. Aqui o controle formal e administrativo da subsidiária brasileira 

pouco se aplica. 
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Figura 6 – Perspectiva da empresa multinacional na teoria das redes de negócios aplicada à 
rede da empresa focal 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Forsgren, Holm e Johanson (2005, p. 109). 

 

Conclui-se, então, que na medida em que as diversas unidades de negócio 

estão conectadas umas às outras, a rede de negócios se estabelece pelo grau 

dessas relações e não pelas conexões formais, administrativas e jurídicas da 

empresa multinacional, ou seja, a rede é influenciada por seu ambiente de negócio 

ao invés do ambiente institucional (FORSGREN, 2008). 

 

4.2.1 Rede interna da Colômbia 

 

 

Como destacado anteriormente, a Colômbia faz parte da área foco de 

desenvolvimento da subsidiária brasileira em conjunto com as operações do Peru. 

Inicialmente perguntamos ao entrevistado responsável pela região da Colômbia, que 

reside no Panamá, como foi o processo de internacionalização e qual foi o modelo 
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de entrada neste país. Para evidenciar o processo, destacamos o seguinte trecho da 

entrevista: 

A empresa analisou os mercados e identificou aqueles com melhores 
condições de desenvolvimento de negócios juntamente com 
oportunidades pontuais de início de vendas, como foi o caso de 
sopas, na Colômbia. Participação em feiras também foi importante 
para avaliar a aceitação dos produtos nos países, o que foi 
comprovado com a grande procura de importadores e distribuidores 
na região da América Central.  

 
Desta forma, é possível observar que a empresa iniciou seu processo 

obedecendo ao modelo gradual de internacionalização, ou seja, num primeiro 

momento buscou importadores e logo após deu início aos trabalhos com 

distribuidores. Atualmente já existe uma sucursal ou unidade de negócio naquele 

país, ratificando as contribuições do modelo de Johanson e Vahlne (1977) quando 

sugere que o desenvolvimento da internacionalização de empresas dar-se-ia através 

de estágios sequenciais em ordem incremental de comprometimento de recursos, 

uma “cadeia de estabelecimento” em mercados estrangeiros. Assim, as empresas 

primeiramente tendem a explorar seus mercados domésticos e depois lentamente 

começam a exportar. A atividade inicial de exportação pode ser indireta, através de 

agentes. Com o passar do tempo, vão sendo estabelecidas subsidiárias de vendas. 

O aumento do comprometimento com o mercado internacional pode ter seu ápice 

com o estabelecimento de unidades de produção no estrangeiro.  

Salientamos que as relações com alguns importadores e distribuidores que 

ajudaram no início do processo de internacionalização permaneceram mantidas, 

mesmo após a abertura da sucursal panamenha, devido aos laços firmados durante 

o início da relação comercial com este país. 

Na figura 7, destaca-se, além das relações com grandes varejistas, como 

Carrefour e Exito, a existência de três importantes atores: Glos, Jrestrepo e Inveslan. 

O ator Glos foi o importador responsável pelo início das operações da empresa focal 

na Colômbia. Atualmente, mesmo após o estabelecimento de uma sucursal, a Glos 

ainda é responsável pelos negócios desenvolvidos com o grupo Exito, pelo fato de 

existir um forte relacionamento entre eles. Os atores Jrestrepo e Inveslan são 

distribuidores, responsáveis por regiões e canais específicos de vendas, que 

atendem juntos aproximadamente mil clientes, além das operações realizadas de 

forma direta pela sucursal colombiana. 
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Figura 7 – Rede colombiana 
Fonte: Elaborada pelo autor (Utilização do software Ucinet e NetDraw). 

 

Mais uma vez buscamos informações sobre as relações de controle exercidas 

pela subsidiária brasileira e a matriz japonesa e verificamos que existem apenas os 

controles formais e administrativos. 

as operações são acompanhadas tanto pela matriz no Brasil, que é a 
responsável pelas operações na América Latina, quanto pela matriz 
em Tóquio que recebe todas as informações consolidadas do Brasil e 
os andamentos dos projetos através de relatórios e apresentações 
mensais e visitas periódicas aos territórios (Entrevistado do 
Panamá). 

 
Porém, quando questionado quanto aos relacionamentos firmados entre os 

atores locais, a resposta foi que não existe controle por parte da subsidiária e que 

esse tema é dominado pela rede local.   

Ainda assim, durante a pesquisa encontramos aspectos ligados à confiança, 

como a relação com a Glos. Essa relação desempenha um papel importante para o 

sucesso dos negócios, bem como proporciona aprendizagem e desenvolvimento de 

novos conhecimentos entre os atores. Confiança pode, inclusive, substituir o 

conhecimento, por exemplo, quando uma empresa não tem o conhecimento 

necessário de um mercado e ela opta por utilizar ou permitir que um 
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parceiro/intermediário confiável execute seus negócios no mercado estrangeiro 

(ARENIUS, 2005). 

 

4.2.2 Rede interna da Argentina 

 

 

A sucursal argentina bem como os negócios neste país são considerados 

como uma das principais áreas de desenvolvimento comercial. A matriz japonesa 

também se expressa de forma diferenciada quanto ao interesse em acompanhar o 

crescimento dos negócios neste mercado. A Argentina atualmente apresenta grande 

número de empresas brasileiras atuando em diversos segmentos, inclusive o 

alimentício, o que encorajou a subsidiária brasileira a se internacionalizar neste país.  

Mais uma vez, como parte do objetivo específico, buscou-se entender como 

foi o processo de internacionalização e encontramos na entrevista realizada com o 

executivo brasileiro expatriado na Argentina o seguinte comentário: 

Inicialmente a empresa buscou um distribuidor local na Argentina que 
já tivesse credibilidade e penetração no mercado, e que estivesse 
apto e no perfil para desenvolver nossos produtos no país. 
Posteriormente, após estudos e análises, a empresa detectou uma 
grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento com a 
possibilidade de abertura de uma filial, onde poderíamos entender 
melhor os costumes, paladar, hábitos, burocracias, vantagens e 
desvantagens que o país e seu povo poderiam nos proporcionar, e 
dessa forma, nos adequarmos e adaptarmos com uma visão de 
expansão mais concreta.  

 
Como abordado anteriormente, o estudo da rede de negócios tem mostrado a 

importância da subsidiária quanto ao potencial de contribuir para o desenvolvimento 

de mercado na MNC (ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002). A partir dos 

estudos, nota-se que essa importância da subsidiária para a produção ou 

desenvolvimento de negócios tem se mostrado fortemente ligada à sua 

embeddedness em redes de relações comerciais entre as filiais e também um 

determinado número (pequeno) de clientes e fornecedores (ANDERSSON; 

FORSGREN, 2000). Desta forma, é possível afirmar que as subsidiárias são 

incorporadas em redes internas e externas (FORSGREN; HOLM; JOHANSON, 

2005).  

Em acordo com as constatações registradas na literatura, na análise da rede 

da Argentina confirmou-se uma forte relação com um dos atores pertencente à rede 
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local, a distribuidora Kometo, que deu suporte à subsidiária quando teve início seu 

processo de internacionalização. É possível ainda destacar a ênfase que o 

entrevistado da Argentina estabelece em relação a esta questão. Segue:  

No caso da Argentina, além de realizarmos diversos estudos antes 
da abertura da filial, também consultamos nosso distribuidor local e 
ele foi fundamental com informações importantes de todo o processo 
e também na etapa de estruturação, onde realizava todas as 
importações, armazenamento e entrega dos nossos produtos durante 
todo o período em que a filial não estava apta para tais atribuições. 

 
No que diz respeito ao relacionamento e à confiança desenvolvidos com a 

distribuidora Kometo, foi descoberto que posteriormente ele foi convidado a visitar a 

subsidiária brasileira para contribuir e orientar no que se refere aos departamentos 

contábeis, financeiro e jurídico, principalmente, para ajudar a entender a legislação 

argentina bem como as relações entre os demais atores.  

Este comportamento pode ser considerado um exemplo de embeddedness 

destacado pela literatura. Na literatura sobre rede de negócios (ANDERSSON; 

FORSGREN; HOLM, 2007; FORSGREN; HOLM; JOHANSON, 2005), 

embeddedness da subsidiária são definidos especificamente em termos de 

adaptações mútuas nos processos de produção e desenvolvimento de produtos 

entre uma subsidiária e outros atores petencentes à mesma rede de negócios com 

as quais são desenvolvidas relações comerciais duradouras.  

 A figura 8 apresenta de forma ilustrativa a rede interna da sucursal argentina 

e seus principais atores. Como podemos perceber, os negócios na Argentina tiveram 

seu iníco através de importadores e só posteriormente foi firmado contrado com 

alguns distribuidores. Embora na atualidade exista uma operação direta no país, 

através da unidade de negócio argentina, alguns desses atores ainda pertencem à 

rede, como é o caso dos distribuidores Kometo, Takeishe e Rapipad, que 

desempenham papel fundamental na expansão dos negócios. Eles são 

responsáveis pelo atendimento de mais de mil e duzentos clientes entre as regiões 

de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e a cidade de Rosário, que juntos representam 

cerca de 66% da população. 

 Atualmente a sucursal argentina tem relacionamento direto com a subsidiária 

do Peru, como também existe uma área de negócios comum entre a rede Wal-Mart 

do Chile e da Argentina. Com destaque em vermelho, a figura 8 aponta a rede 

interna da Argentina onde é possível verificar, além dos distribuidores, grandes 
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varejistas como a rede Carrefour, Falabela e Atacadão. Salienta-se ainda que o 

parceiro local, a Kometo, deu grande suporte à sucursal argentina ao apresentar 

pessoalmente os principais compradores das grandes redes varejistas à equipe de 

vendas diretas da Argentina. 

 

 
Figura 8 – Rede argentina 

Fonte: Elaborada pelo autor (Utilização do software Ucinet e NetDraw). 

 

É relevante lembrar aqui que influência e controle da empresa multinacional 

também são manifestados pelas relações jurídicas e administrativas entre as 

unidades, incluindo o relacionamento vertical entre a matriz e filial. Quanto maior a 

posição formal de uma subsidiária na MNC, maior será sua chance em exercer 

influência sobre as outras unidades da empresa. Essa afirmação acima também se 

baseia na suposição de que uma maior posição formal também significa melhores 

oportunidades de entender e lidar com o ambiente e as incertezas de forma mais 

adequada (HICKSON et al., 1971).  

Quanto ao controle exercido pela subsidiária brasileira, percebemos que 

existe um maior rigor administrativo por parte da subsidiária brasileira e até mesmo 

da matriz japonesa, uma vez que existe um contato direto entre as áreas financeiras, 

contábeis e jurídicas do Brasil com os respectivos escritórios argentinos prestadores 

de serviços nestas áreas. Assim, toda e qualquer relação financeira ou jurídica com 
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qualquer ator da rede interna da sucursal argentina é monitorada pela operação 

brasileira e consequentemente retransmitida para a matriz da MNC. Ficou claro num 

trecho da entrevista em que é relatado: 

A subsidiária brasileira possui controles que são enviados da própria 
filial, a qual tem a responsabilidade de passar informações 
confiáveis, através de relatórios mensais (Balanços, Faturamento, 
Contas a Pagar, Contas a Receber, Estoque, P&L, etc.) e também 
por meio do fluxo de informações diárias com o Brasil. Além do 
contato direto das áreas administrativas do Brasil com os escritórios 
contábeis e jurídicos que prestam serviço na Argentina (entrevistado 
da Argentina). 

 
Durante a entrevista, por diversas vezes, foi mencionado que, embora a 

sucursal argentina não envie relatórios diretos para a matriz japonesa, ela recebe 

informações que o Brasil reporta mensalmente contendo todas as operações 

financeiras e jurídicas entres os atores da rede argentina, principalmente por 

questões ligadas à publicação dos resultados operacionais da empresa nos meios 

de comunicação japoneses. 

Quanto aos processos de adaptação, sabe-se que as relações comerciais 

externas evoluem de maneiras diferentes quanto às transações com clientes e 

fornecedores. Portanto, pelo menos inicialmente, a adaptação é uma consequência 

da descoberta de características, necessidades e de oportunidades de investimento 

que se abrem através do aprofundamento do relacionamento e da confiança entre 

os parceiros.  

Na Argentina, pode-se afirmar que ficou evidente o alto grau de confiança 

com os atores locais. A partir dessa constatação, foram então investigadas quais 

adaptações surgiram dessa relação. Salientamos ainda que as empresas fazem 

investimentos em tais redes, sendo esta rede considerada a janela que abre 

possibilidades para a empresa e, ao mesmo tempo, impõe restrições em seus 

negócios (FORSGREN; JOHANSON, 1992). 

Abordando o tema sobre adaptações que foram realizadas para melhor 

atender o mercado e os principais atores da rede de negócios na Argentina, 

percebe-se que foi neste mercado que a MNC mais investiu quanto à realização de 

pesquisas de mercado e de hábitos de consumo, visando se adequar às exigências 

locais. Esses investimentos foram fundamentais para entender o mercado local e 

realizar as adaptações necessárias, como mudança nas embalagens, adequação 
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dos preços de venda, reformulação do sistema de cobrança financeira. Abaixo 

segue o trecho da entrevista com o executivo da Argentina.  

No ano de 2008 realizamos uma pesquisa com consumidores, tendo 
como objetivo verificar a aceitação do produto na rotina alimentar do 
argentino (Paladar, Forma de Uso, etc.) [...] No final de 2011 
realizamos outra pesquisa de produto com consumidores, porém, 
dessa vez com as sopas instantâneas, e, neste caso, ficou 
claramente entendido que seriam necessárias mudanças/ 
adaptações na formulação e embalagem do produto, as quais 
estamos trabalhando atualmente para que possamos entrar no 
mercado argentino com uma estratégia assertiva e a mais adequada 
possível para a realidade dos consumidores do país. 

 
Por fim, após a análise da rede de negócios da Argentina, conseguiu-se 

compreender os processos de internacionalização que motivou o início dos negócios 

neste país. Foi possível evidenciar de forma clara a relação da confiança e 

consequentemente da transferência de conhecimento dentro da rede, partindo do 

conhecimento de um ator local (Kometo) que contribuiu para a rede interna da 

subsidiária brasileira quanto às questões financeiras, contábeis e jurídicas da 

Argentina e que serviu para a subsidiária brasileira compreender outros sistemas 

administrativos e legais de outros países da América do Sul e Caribe. 

 

4.2.3 Rede interna do Panamá 

 

 

Em relação à sucursal do Panamá, pode-se afirmar que esta apresenta 

características peculiares e exclusivas dentro da rede de negócios da MNC. Estas 

peculiaridades foram descobertas durante a entrevista com o executivo de São 

Paulo. O entrevistado pontuou que as operações neste país foram iniciadas em 

1955 sob a responsabilidade direta da matriz japonesa e que tinha como 

responsabilidade o desenvolvimento da região da América Central e Caribe. Com a 

dificuldade da matriz japonesa em gerir uma unidade de negócio com pouca 

expressão financeira e distante da matriz, a partir de 2002 foi passado a para 

subsidiária mais importante da região, a brasileira, o controle da unidade de negócio 

do Panamá. A subsidiária brasileira passou, então, a exercer total controle da área, 

bem como assumiu o objetivo de desenvolvimento da região.  

Fazendo a análise desta peculiaridade com a teoria da rede de negócios, 

pode-se afirmar que é possível identificar que fatores ligados à distância psíquica 
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(JOHANSON; VAHLNE, 1977), bem como as diferenças entre os países Japão e 

Panamá  quanto à liberação econômica, políticas fiscais e administrativas (KHANNA; 

PALEPU, 2010), contribuíram para a decisão de a matriz japonesa passar o controle 

para o Brasil. Isso mostra também que, mesmo inicialmente tendo a matriz japonesa 

traçado um plano de expansão de mercado com subsidiárias ligadas diretamente a 

si, após a experiência, foi necessário mudar de estratégia e utilizar outras redes a 

fim de continuar mantendo a participação dos produtos no mercado do Panamá. Ou 

seja, é fundamental que a empresa esteja preparada para observar as dificuldades e 

fraquezas estratégicas em tempo hábil para traçar novos e diferentes caminhos na 

expansão da internacionalização de seus produtos sem que perca o mercado já 

conquistado ou tenha maiores prejuízos financeiros. Neste caso, trabalhar com a 

rede, com foco nas respectivas subsidiárias, pode ser mais adequado e rentável 

para a empresa. 

A figura 9 representa como a rede passou a se constituir após a mudança 

estratégica de ocupação no mercado estrangeiro. Aqui, tem-se a representação da 

rede de negócios do Panamá com seus principais atores. Uma outra particularidade 

desta rede externa é o fato de ela ser responsável pelo atendimento comercial de 

outro país, Honduras (destaque em vermelho). Além de poder ser observado na 

figura 9, durante a entrevista em profundidade percebe-se que a unidade do 

Panamá desempenha papel estratégico para a rede da subsidiária brasileira, pois 

ela tende a ser um hub de distribuição e de relacionamento com todos os atores 

pertencentes à área da América Central e Caribe. 

Destaca-se ainda outra característica única nesta rede e que pode ser 

verificada na figura 9 (destaque em azul): o fato de um ator externo (Tagaropulus) 

pertencente à rede de negócios do Panamá também se relacionar com a subsidiária 

peruana de forma direta. Esta análise permitiu compreender que as razões que 

levaram a isso foi o forte laço de relacionamento e confiança firmados entre esses 

atores, antes mesmo da abertura da unidade de negócio do Panamá. Descobrimos 

também que a matriz da MNC já tentou quebrar este vínculo, passando a gestão 

deste ator para o Panamá, mas encontrou forte resistência dos atores, com impacto 

no business como um todo e, em função disso, foi necessário permitir essa relação 

direta entre atores.  
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Figura 9 – Rede panamenha 

Fonte: Elaborada pelo autor (Utilização do software Ucinet e NetDraw). 

 

Desta forma, podemos concluir que, de fato, as contribuições de Birkinshaw e 

Fry (1998) são verdadeiras quanto ao fato de ser crescente o número de subsidiárias 

que ampliam sua função dentro da empresa multinacional, independentemente dos 

interesses exclusivos da matriz, mas sim em decorrência das estratégias específicas 

da rede de negócios. 

 

4.3 Atributos da rede de negócios 

  

 

Com o objetivo de complementar a pesquisa foram coletados e agrupados 

alguns dados relevantes para evidenciar o que aqui se entende por rede de 

negócios. Para tal propósito, utilizamos como atributos da rede o número de SKUs: 

quantos produtos são comercializados em cada país, a quantidade de funcionários 

existentes relacionados com os negócios internacionais das unidades, o número de 

expatriados, as datas em que foram iniciados os primeiros movimentos de 

internacionalização e o número dos principais atores existentes, além das próprias 

subsidiárias do Brasil e Peru.  
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Tabela 3 – Atributos da rede de negócios da empresa focal 

        Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Essas informações foram coletadas diretamente no escritório de São Paulo, 

da subsidiária brasileira, e ajudam na compreensão total da rede de negócios 

existente na América Latina e Caribe, bem como na identificação dos principais 

atores desta rede. 

Concluiu-se este capítulo após a apresentação da pesquisa realizada e dos 

principais fatos que evidenciaram os pressupostos teóricos. Ao longo do capítulo, 

foram confrontadas as contibuições teóricas do processo de internacionalização, a 

teoria de rede de negócios bem como as diferenças de custos de transação entre 

mercados emergentes e desenvolvidos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal desta dissertação foi verificar a relevância da teoria da 

rede de negócios nas estratégias de internacionalização da empresa multinacional. 

Como ponto de partida, foram estudadas as operações de internacionalização de 

uma MNC japonesa, a partir da sua subsidiária brasileira, que tem o propósito de 

liderar o processo de internacionalização para a América do Sul e Caribe. Como 

objetivos específicos, buscou-se caracterizar a rede existente, bem como 

compreender os relacionamentos entre os atores e como estes influenciam e 

contribuem para a internacionalização da empresa.  

Neste sentido, o objetivo principal colocado para este trabalho pode ser 

considerado abordado, uma vez que conseguiu, dentro das limitações impostas por 

uma investigação dessa natureza, estudar as relações da subsidiária frente às redes 

de negócios e seus atores no processo de internacionalização. Da mesma maneira, 

consideramos que os objetivos secundários também podem ser considerados como 

atingidos ou satisfatórios, mesmo havendo as limitações de uma amostra baseada 

num estudo de caso único.  

Conseguimos caracterizar a rede de negócios existente através do 

levantamento dos dados quantitativos e qualitativos que evidenciaram a rede e como 

ela se constitui na região da América Latina e Caribe. Também foi possível 

compreender as estratégias de internacionalização empregadas nos países focais 

da empresa e como o relacionamento entre os atores e as questões ligadas ao 

relacionamento e à confiança influenciaram neste processo.  

Para reforçar, salientamos as contribuições de Johanson e Mattsson (1988) 

que defendiam que o novo mercado e a estratégia de inserção adotada só são 

possíveis mediante o estabelecimento de redes de relacionamentos, e é nesta 

situação que a subsidiária ganha relevância por estar mais próxima quanto ao 

relacionamento com os atores da rede. A inserção da empresa em diferentes 

networks deixaria de dar um aspecto individualizado entre empresa e novo mercado 

a ser explorado e passaria a considerar a influência e a interferência dos 

relacionamentos pessoais e de negócios (LINDQVIST, 1991; JOHANSON; 

SHARMA, 1987), ou seja, a subsidiária também pode desenvolver esse papel. 
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A principal conclusão deste estudo de caso único revelou três fatores internos 

da subsidiária no processo de expansão de territórios. São eles: os relacionamentos 

firmados com os principais atores e a confiança estabelecida com as redes locais e o 

próprio processo gradual de internacionalização que evoluiu de acordo com o 

conhecimento dos mercados. Dentro da rede da subsidiária certas características 

merecem destaque. Quanto à competência da subsidiária em criar fortes laços de 

relacionamento com atores, gerando expansão de territórios (Colômbia, Guatemala), 

abertura de unidades de negócios em outros países (Argentina). Quanto à 

credibilidade da subsidiária brasileira perante a matriz em liderar o processo de 

internacionalização com autonomia e eficiência. Foram constatados durante a 

pesquisa e vale a pena destacar os aspectos ligados à comunicação existente 

principalmente na rede de negócios da subsidiária brasileira, que consegue envolver 

todos os diversos parceiros em torno de objetivos e interesses comuns, bem como a 

capacidade de fazer a matriz compreender suas estratégias.  

Por fim, concluímos que a presente dissertação provê um parecer positivo 

quanto às contribuições da teoria de rede de negócios para a empresa multinacional 

no processo de internacionalização, destacando, como ponto focal do trabalho, o 

papel da subsidiária que liderou e lidera toda a estratégia empregada na expansão 

dos negócios da América Latina e Caribe. Desta forma, a dissertação contribui para 

a teoria de rede de negócios ao agregar à subsidiária o papel de líder no processo 

de internacionalização da empresa multinacional, demonstrando sua capacidade de 

gestão dos interesses dos atores das redes internas e externas da MNC.  

Com a apresentação das principais conclusões do estudo, iremos avaliar as 

contribuições dessa pesquisa, suas limitações e propostas para futuros estudos. 

 

5.1 Contribuições do estudo  

 

 

As contribuições do estudo serão analisadas em duas perspectivas distintas. 

Uma perspectiva teórica, ou seja, as contribuições dos resultados para os estudos 

acadêmicos relacionados à internacionalização através da teoria das redes de 

negócios e a segunda perspectiva de caráter mais gerencial quando analisamos as 

implicações do estudo para a gestão das empresas multinacionais quanto às ações 
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estratégicas das subsidiárias em promover a expansão dos negócios e a 

internacionalização da empresa multinacional.  

 

5.1.1 Contribuições do estudo para a teoria da rede de negócios 

 

 

As contribuições da pesquisa para a área do estudo em internacionalização 

de empresas através da teoria de redes de negócios pode ser destacada em dois 

aspectos.  

O primeiro são as contribuições quanto à validação dos pressupostos teóricos 

da teoria da rede de negócios. É importante relembrar que nos estudos e pesquisas 

realizados no universo das empresas multinacionais o conceito de redes de 

negócios tem sido amplamente utilizado para explicar como as empresas podem 

utilizar os recursos específicos de rede para alcançar metas estratégicas (BURT, 

1992, 1997; CAMAGNI; CAPELLO, 2000; HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1996).  

O segundo aspecto está relacionado com o papel da subsidiária. Andersson, 

Forsgren e Holm (2007) escreveram um artigo no Journal of International Business 

Studies, onde afirmam que em uma empresa multinacional, a sede e as subsidiárias 

estão envolvidas constantemente em negociações para estabelecer as bases de 

poder entre os atores. Neste cenário, as subsidiárias têm importância equivalente a 

sua matriz, com papéis distintos dentro da rede de negócios, ora voltados para 

objetivos comuns, ora centrados em objetivos específicos da sua rede de negócios, 

gerando conflito de interesse com a matriz. Partindo desse conceito, este estudo 

comprovou o papel distinto da subsidiária brasileira em liderar a expansão dos 

negócios, tendo sua importância equivalente à da matriz. Com base na pesquisa, 

podemos afirmar que a subsidiária é capaz de realizar a internacionalização da MNC 

na íntegra, ou seja, arbitrar quanto à definição dos mercados prioritários, definir o 

modo de entrada mais adequado, estabelecer e gerir os relacionamentos com os 

atores da rede, bem como a gestão de investimento em P&D, Marketing e 

adaptações de forma geral.  
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5.1.2 Contribuições para a gestão da empresa multinacional 

  

 

Considerando o ponto de vista de uma subsidiária, as redes de negócios 

representam uma parte importante dos recursos desta unidade, e podem ser usadas 

como forma de controle ou para exercer influência dentro da empresa multinacional. 

O presente estudo sugere que os gestores de subsidiárias podem liderar processos 

de internacionalização em territórios ainda não explorados pela MNC. Foi possível 

observar que a matriz da empresa, que está no Japão, um país desenvolvido, tem 

dificuldades em operar em países emergentes, seja pela distância cultural, seja pela 

dificuldade de relacionamento com atores locais. 

De forma análoga, podemos concluir que, de maneira geral, empresas 

multinacionais que têm suas matrizes em países desenvolvidos apresentam 

dificuldade em expandir seus negócios de forma global, principalmente para países 

onde os custos de transação são muito diferentes, como por exemplo, as 

burocracias administrativas, políticas fiscais e tributárias, entre outros. Concluímos, 

então, que neste cenário a matriz precisa do suporte da subsidiária, bem como da 

rede de relacionamento criada por ela. Logo, consideramos essa situação como uma 

oportunidade para os gestores das subsidiárias, que podem liderar o processo de 

expansão dos negócios da MNC e com isso promover o crescimento da subsidiária e 

de sua importância dentro da empresa multinacional. 

 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas 

 

 

Nesta seção, encerraremos a dissertação apontando as limitações do estudo 

e apresentando sugestões para futuras pesquisas nesta área, ou seja, 

internacionalização, subsidiárias, teorias de rede de negócios e todo o universo em 

torno deste ambiente corporativo. 

As limitações da presente pesquisa se concentram principalmente no método 

de investigação utilizado, ou seja, o estudo de caso único, que é por natureza menos 

abrangente que outros métodos. Outra limitação diz respeito às pessoas 

entrevistadas dentro da rede de negócios da subsidiária brasileira, entrevistas em 

profundidade com executivos da empresa com status de direção. Neste caso, pode 
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haver uma tendência em dar respostas que não sejam verídicas, ou com viés no 

sentido de estar informando durante a entrevista aquilo que deveria ser, e não o que 

de fato ocorre na MNC. Outro aspecto é que não foi possível realizar entrevistas com 

atores de negócios externos e indagá-los quanto a suas percepções da rede de 

negócios estabelecidas com a MNC de forma geral, bem como as questões de 

relacionamento e confiança sob sua perspectiva. 

Quanto à sugestão para pesquisas futuras, salientamos que os resultados 

desta pesquisa, definitivamente não esgotam o assunto, pelo contrário abrem um 

leque de possibilidades de novas pesquisas na área. Uma das propostas, de acordo 

com a linha deste estudo, é estudar por intermédio das análises de redes sociais as 

redes de negócios numa perspectiva longitudinal, ou seja, observar os 

relacionamentos com os atores, verificar quais são os relacionamentos que evoluem 

positivamente ou negativamente ao longo do tempo e traçar características positivas 

e negativas numa rede de negócios.  

Outra possibilidade de pesquisa futura é estudar a rede de negócios sob o 

ponto de vista do ator externo, ou seja, o elemento mais distante da matriz da 

empresa multinacional e menos suscetível a sua influência e aos seus controles 

burocráticos e formais. 

Concluímos este trabalho com a convicção de ter abordado um campo de 

estudo que ainda tem muito a ser explorado. O processo de internacionalização 

continuará sendo foco nas MNCs na busca por crescimento e resultados positivos, e 

a teoria de rede de negócios ganhará força e relevância nas estratégias das MNCs 

na busca por novos mercados. Desta forma, a importância da continuidade de 

pesquisas sobre internacionalização através de rede de negócios se faz necessária, 

pois ainda há muito a ser descoberto neste mundo mais globalizado, conectado e 

competitivo.  
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APÊNDICE A – Carta convite 

 
Carta Convite 
 
Apresentação do Pré-Projeto aos Entrevistados 
 
Prezado Sr. (a), 
 
Sou pesquisador de mestrado em Administração da PUC-SP. Meu objetivo de 

pesquisa em Competitividade e Estratégia Internacional é o processo de 

internacionalização através da perspectiva de Rede de Negócios. Assim, o 

Programa de Pós-graduação em Administração da PUC–SP solicita sua participação 

na pesquisa: INTERNACIONALIZAÇÃO VIA REDES DE NEGÓCIO: UM ESTUDO 

DE CASO DE SUBSIDIÁRIA JAPONESA NO BRASIL EM EXPANSÃO PARA 

AMÉRICA LATINA E CARIBE, coordenada pelo professor Dr. Belmiro do 

Nascimento João. Esta pesquisa visa contribuir para os estudos acadêmicos já 

existentes na área de redes de negócios internacionais e o papel da subsidiária 

neste contexto. 

Caso tenha interesse em participar, a entrevista será realizada de acordo com sua 

disponibilidade e levará em média 30 minutos. Posteriormente serão enviados os 

principais tópicos sumarizados que pretendemos discutir. Desde já assumimos o 

compromisso de que a pesquisa serve a propósitos estritamente acadêmicos e que 

os resultados serão expostos de forma a preservar o nome da empresa e dos 

executivos pesquisados. 

 

Desde já agradecemos sua atenção. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

EMPRESA JAPONESA 

 
 

 

 
 
 

Normando Rodrigues de Souza 

Filho 

Pesquisador do Núcleo de Pesquisa 

em Competitividade e Estratégia 

Internacional da PUC-SP. 

Mestrando em Administração PUC-

SP 

Prof. Dr. Belmiro do Nascimento 

João 

Líder do Núcleo de Pesquisa em 

Competitividade e Estratégia  

Internacional da PUC-SP. 

Orientador da Pesquisa. 
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APÊNDICE B – Roteiro de pesquisa – Questionários 
 

1. Por que a empresa se internacionalizou na América do Sul e Caribe? Quais os 

principais motivos? 

2. Como ocorreu a entrada nesses países? Por quê? 

3. Quais os principais países ou regiões? Por quê?  

4. Foram desenvolvidas parcerias com clientes e fornecedores? Ano, local, 

distribuidores, representantes 

5. Quais os principais parceiros (atores) nesses mercados?  Por quê? 

6. Qual o papel, função ou atribuição que faz este parceiro ser confiável e 

importante para o desenvolvimento dos negócios? 

7.  As relações estabelecidas com os principais atores contribuíram para a 

internacionalização em outros países? Se sim, explique? 

8. Qual o número de produtos comercializados (SKU), importância financeira de 

cada unidade e fluxos de investimentos na sua rede de negócios? 

9. Foram realizados investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Adaptação de 

produto a novos mercados? Pesquisa com consumidores? Em quais países? 

10. Do ponto de vista do controle da matriz, as operações de internacionalização são 

acompanhadas? De que forma? 

11. Como é a estrutura de relatórios para a matriz? 

12. Quanto às redes de negócios e relacionamento em cada país da América Latina 

e Caribe, como ocorre o controle da matriz? 

13.  Existem funcionários expatriados de outros países operando na sua rede? 

14. Existe programa de intercâmbio entre matriz e subsidiária e vice-versa? 

15. Quais as maiores dificuldades encontradas em todo processo de 

internacionalização? Por quê? 

16. Quais são os fatores críticos de sucesso no processo de internacionalização 

vivenciado por você? 

17.  Qual a posição da subsidiária em liderar o processo de internacionalização na 

América Latina e Caribe? 

18. Existem planos de melhorar o posicionamento estratégico na região? 
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APÊNDICE C – Transcrição das entrevistas 
 

Entrevista 1 – Panamá 
 

1. Por que a empresa se internacionalizou na América do Sul e Caribe? Quais os 

principais motivos? 

Os principais motivos foram as oportunidades encontradas fora do país, em 

relação às categorias e produtos atuais da empresa aliados a certa limitação do 

mercado nacional, uma vez que a empresa já é bem consolidada internamente. 

 

2. Como ocorreu a entrada nesses países? Por quê? 

A empresa analisou os mercados e identificou aqueles com melhores condições 

de desenvolvimento de negócios juntamente com oportunidades pontuais de 

início de vendas, como foi o caso de Sopas, na Colômbia. Participação em feiras 

também foi importante para avaliar a aceitação dos produtos nos países, o que 

foi comprovado com a grande procura de importadores e distribuidores na região 

da América Central. 

 

3. Quais os principais países ou regiões? Por quê?  

Em termos de América de Central, os principais mercados são os já abertos e em 

desenvolvimento: Costa Rica e Panamá, já que notadamente são os países mais 

desenvolvidos da região e que apresentam excelentes condições de 

desenvolvimento de negócio em longo prazo. Para o próximo ano fiscal, temos 

planejado a abertura de novos países, tais como El Salvador, Guatemala, 

Honduras e Nicarágua, sendo que esses dois últimos, sendo os mais pobres da 

região, iremos avaliar bem o portfólio para uma entrada mais assertiva de nossos 

produtos. Colômbia é um país muito estratégico para a empresa também, uma 

vez que é um dos maiores mercados da América do Sul e Latina como um todo e 

que está sendo trabalhado desde 2008, com tendência de crescimento muito 

forte para os próximos anos. 

 

4. Foram desenvolvidas parcerias com clientes e fornecedores? Ano, local, 

distribuidores, representantes 
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Obviamente que sim. Trabalhamos com importadores e distribuidores em todos 

os países já em desenvolvimento, tais como: Tagaropulos no Panamá, parceiro 

há mais de 30 anos; Roma na Costa Rica, parceiro há mais de 1 ano, bem como 

o Grupo Casino, representado pela maior rede de supermercados na Colômbia, o 

grupo Exito, já há mais de 4 anos como nosso parceiro no negócio. 

 

5. Quais os principais parceiros (atores) nesses mercados?  Por quê? 

Eu diria que o principal ator dos mercados em que atuamos não é o distribuidor 

ou nós como empresa, o principal ponto para se obter sucesso e crescimento nos 

países é o bom relacionamento entre as partes, ter confiança no produto, na 

empresa, na estrutura de ambos, para, assim, desenvolver o negócio pensando 

no longo prazo, já que nas categorias em que atuamos, vamos brigar com 

gigantes mundiais, como Nestlé e Unilever, além de marcas nacionais bem 

posicionadas em seus respectivos países. 

 

6. Qual o papel, função ou atribuição que faz este parceiro ser confiável e 

importante para o desenvolvimento dos negócios? 

Na minha visão o primeiro passo é acreditar no produto, no que está sendo 

oferecido e sendo vendido. Aceitar um produto novo somente por já trabalhar 

com uma parte da linha que já está consolidada e não se esforçar com o restante 

da linha. Além de não ser interessante para ambos os lados, barra o crescimento 

e as expectativas da empresa. Exemplo: Novos produtos no Panamá via 

Tagaropulos. 

 

7.  As relações estabelecidas com os principais atores contribuíram para a 

internacionalização em outros países? Se sim, explique? 

Uma vez que a relação vá bem em um país, pode sim ser benéfica para a 

entrada em um outro país, como por exemplo, a ótima relação do Wal-Mart no 

Brasil foi de grande contribuição na negociação da introdução do produto na 

Guatemala, que foi aprovado. E que seguramente será benéfica para outros 

países da América Central, já que o Wal-Mart possui uma atuação muito forte 

nessa região. Pode-se citar o mesmo tipo de relação para a rede Carrefour e 

nossa entrada na Colômbia, ou seja, com as empresas cada vez mais 

internacionalizadas, o bom trabalho desenvolvido em um país pode ser 
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fundamental para um início de relações, ou mesmo um fortalecimento, em outro 

país. 

 

8. Qual o número de produtos comercializados (SKU), importância financeira de 

cada unidade e fluxos de investimentos na sua rede de negócios? 

Dados por País:  

 

 Costa Rica:  

o SKUS comercializados: 37 

o Importância financeira da região: mais importante 

o Fluxo de Investimentos: Brasil investe de forma direta 

 

 Panamá: 

o SKUS comercializados: 36 

o Importância financeira da região: segundo mais importante 

o Fluxo de Investimentos: Brasil investe de forma direta 

 

 Colômbia: 

o SKUS comercializados: 10 

o Importância financeira da região: terceiro mais importante 

o Fluxo de Investimentos: Brasil investe de forma direta 

 

9. Foram realizados investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Adaptação de 

produto a novos mercados? Pesquisa com consumidores? Em quais países? 

Ao início do projeto de internacionalização a premissa foi de iniciar os negócios 

com os produtos do portfólio nacional avaliando as possibilidades de cada item a 

cada realidade dos mercados. Nos últimos anos e pensando em entrar de 

maneira mais assertiva nos mercados, foram realizadas pesquisas de 

consumidores no Panamá para o lançamento do produto C e produto S em uma 

embalagem adequada ao mercado. Nos demais países da região não foi feito 

nada nesse sentido ainda e é um ponto de melhoria a ser trabalhado. 

 

10. Do ponto de vista do controle da matriz, as operações de internacionalização são 

acompanhadas? De que forma? 
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Sim, as operações são acompanhadas tanto pela matriz no Brasil, que é a 

responsável pelas operações na América Latina, tanto quanto pela matriz em 

Tóquio que recebe todas as informações consolidadas do Brasil e os 

andamentos dos projetos através de relatórios e apresentações mensais e visitas 

periódicas aos territórios. 

 

11. Como é a estrutura de relatórios para a matriz? 

A estrutura do relatório é bem simples e transparente, o que facilita a análise e 

tomada de decisão da gerência com base nas informações de mercado. 

Mensalmente são reportadas as vendas, ações realizadas por país, relação de 

estoque, ações realizadas pela concorrência e próximas ações / passos a serem 

tomados para chegada aos objetivos. 

 

12. Quanto às redes de negócios e relacionamento em cada país da América Latina 

e Caribe, como ocorre o controle da matriz? 

Relatórios mensais enviados pelo Brasil e também diretamente pela unidade do 

Panamá, pelo fato de haver um expatriado japonês operando neste país.  

 

13.  Existem funcionários expatriados de outros países operando na sua rede? 

Sim, atualmente existe um expatriado atuando na região da América Central e 

Caribe, e um exclusivo para o grande mercado colombiano. Bem como um 

expatriado japonês.  

 

14. Existe programa de intercâmbio entre matriz e subsidiária e vice-versa? 

Da matriz japonesa não, mas da subsidiária brasileira sim. 

 

15. Quais as maiores dificuldades encontradas em todo processo de 

internacionalização? Por quê? 

O processo de internacionalização leva um tempo até estar bem encaminhado, 

as dificuldades podem vir de várias frentes, já que, como já  mencionado, a 

empresa partiu de um portfólio de produtos já existente e está tendo um trabalho 

de educação do consumidor a novos tipos de produtos e categorias. A empresa 

precisa estar ciente que investimentos em marketing, em ponto de venda e 

desenvolvimento de produtos ao paladar local são também fundamentais para o 
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real crescimento e desenvolvimento da empresa, ou do contrário o processo de 

internacionalização acaba virando somente um processo de exportação de 

mercadorias. 

 

16. Quais são os fatores críticos de sucesso no processo de internacionalização 

vivenciado por você? 

Adaptação do consumidor local a produtos que antes não tinham contato, vide 

temperos, embalagem dos produtos fora da língua local é um fator crítico de 

sucesso, bem como investimento em desenvolvimento de produtos customizados 

pensados na cultura e consumo local, bem como ter que uma estrutura de 

marketing focada em desenvolver ações no ponto de venda, materiais que 

realmente provoquem o consumidor a experimentar algo novo para seu 

consumo. 

 

17. Qual a posição da subsidiária em liderar o processo de internacionalização na 

América Latina e Caribe? 

A posição da subsidiária é, e está sendo, importantíssima no processo, já que, 

por estar geograficamente mais próxima, tem condições de acelerar o processo 

como um todo se, por exemplo, esse processo fosse capitaneado pela matriz em 

Tóquio, onde provavelmente não teria tanta prioridade como está sendo dada 

pela subsidiária que assumir esse papel de liderança do projeto. 

 

18. Existem planos de melhorar o posicionamento estratégico na região? 

Obviamente que sim, as premissas vêm se alterando com o passar do tempo, e 

cada vez mais a subsidiária e a matriz acreditam no potencial da empresa na 

região e por essa razão têm projetos importantes em andamento, como 

adaptação de embalagens, criação de produtos exclusivos, aumento de 

estrutura, etc. Tudo isso pensando a longo prazo nos resultados que certamente 

irão atender as expectativas criadas por todos e melhorar o posicionamento da 

empresa na região ano a ano. É um processo longo realmente, mas que está se 

concretizando à medida que o tempo passa. 
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Entrevista 2 – Argentina 
 

1. Por que a empresa se internacionalizou na América do Sul e Caribe? Quais os 

principais motivos? 

A ideia principal em entrar na Argentina visava o crescimento dos negócios da 

empresa de forma globalizada, visto que é um país grande territorialmente e em 

população, além de possuir costumes semelhantes ao Brasil.  

 

2. Como ocorreu a entrada nesses países? Por quê? 

Inicialmente a empresa buscou um distribuidor local na Argentina que já tivesse 

credibilidade e penetração no mercado, e que estivesse apto e no perfil para 

desenvolver nossos produtos no país. Posteriormente, após estudos e análises, a 

empresa detectou uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento 

com a possibilidade de abertura de uma filial, onde poderíamos entender melhor 

os costumes, paladar, hábitos, burocracias, vantagens e desvantagens que o 

país e seu povo poderia nos proporcionar, e dessa forma, nos adequarmos e 

adaptamos com uma visão de expansão mais concreta. 

 

3. Quais os principais países ou regiões? Por quê? 

No caso da Argentina, a filial é responsável apenas por este país, mas com 

autonomia e dever de desenvolver negócios em todo o país, seja através de 

representantes locais, distribuidores e/ou venda direta. As principais regiões do 

país são as províncias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e a cidade de 

Rosario, que juntos representam cerca de 66% da população. 

 

4. Foram desenvolvidas parcerias com clientes e fornecedores? Ano, local, 

distribuidores, representantes 

Há algumas parcerias criadas, conforme abaixo: 

 

 Ano 2006:  

o Distribuidor Kometo: início de atividades com este distribuidor, o qual tem 

foco na venda para o público oriental (Kometo é o maior importador de 

produtos orientais da Argentina com cerca de 70% de todas as importações 

deste segmento). 
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 Ano 2010: 

o Abertura da filial com o objetivo de expandir os negócios na Argentina 

o Rede Carrefour 

o Rede Wal-Mart 

o Rede Cencosud (Jumbo, Disco e Vea) 

 Ano 2011: 

o Rede Falabella 

o Le Shop (Vendas Virtuais) 

o Rede Atacadão 

o Rede Cassino (Hipermercados Libertad) 

o Distribuidor Takeishi 

o Distribuidor Rapipat  

 

5. Quais os principais parceiros (atores) nesses mercados?  Por quê? 

Na Argentina, contamos com uma forte parceria de nosso distribuidor Kometo, o 

qual atua há muito tempo com nossa empresa e já tem bastante consolidado o 

mercado / público que comercializa (foco no público oriental). Isso faz com que 

tenhamos mais penetração neste segmento.  

 

6. Qual o papel, função ou atribuição que faz este parceiro ser confiável e 

importante para o desenvolvimento dos negócios? 

A empresa possui alguns produtos de forte consumo do público oriental, e devido 

ao distribuidor Kometo ser o que tem a maior penetração neste segmento, 

atualmente estes produtos são os de maiores representatividades em nosso 

negócio. Além disso, trabalhamos com pagamentos “à vista” para este 

distribuidor, o que nos possibilita ter um melhor fluxo de caixa. 

  

7.  As relações estabelecidas com os principais atores contribuíram para a 

internacionalização em outros países? Se sim, explique? 

Totalmente. No caso da Argentina, além de realizarmos diversos estudos antes 

da abertura da filial, também consultamos nosso distribuidor local, e ele foi 

fundamental com informações importantes de todo o processo e também na 

etapa de estruturação, onde realizava todas as importações, armazenamento e 
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entrega dos nossos produtos durante todo o período em que a filial não estava 

apta para tais atribuições. 

 

8. Qual o número de produtos comercializados (SKU), importância financeira de 

cada unidade e fluxos de investimentos na sua rede de negócios? 

Na Argentina, atualmente são comercializados 45 SKUs, porém, que estão 

divididos em grupos diferentes de produtos, conforme abaixo: 

 

GRUPOS DE PRODUTOS TOTAL DE SKUs 

Realçadores de Sabor  10 

Condimentos (Produto S e Produto H) 13 

Caldos 16 

Sopas 4 

Amaciante de Carne 1 

Molho de Tomate 1 

TOTAL 45 

 

 Faturamento: a filial argentina estima fechar o ano fiscal (abr./11 ~ 

mar./12) com um faturamento aproximado de US$ 252.000,00; 

 Investimentos Comerciais: US$ 55.778,64 (ações no PDV, degustações, 

mídia em TV, etc.). 

 

9. Foram realizados investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Adaptação de 

produto a novos mercados? Pesquisa com consumidores? Em quais países? 

Para entrar no mercado argentino foram realizadas algumas pesquisas e 

estudos, tais como: 

 Levantamento de Informações do país (área geográfica, hábitos de 

consumo, etc.) 

 Condições econômicas 

 Área de atuação 

 Pesquisas com consumidores 

 Preços de produtos 
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No ano de 2008 realizamos uma pesquisa com consumidores, tendo como 

objetivo verificar a aceitação do produto S na rotina alimentar do argentino 

(paladar, forma de uso, etc.), a qual foi bem aceita, não havendo a necessidade 

de realizar modificações na formulação do produto. 

 Valor da pesquisa: US$ 17.230,40 

 

No final de 2011 realizamos outra pesquisa de produto com consumidores, 

porém, dessa vez com os produtos V, e neste caso, ficou claramente entendido 

que seria necessário mudanças / adaptações na formulação e embalagem do 

produto, as quais estamos trabalhando atualmente para que possamos entrar no 

mercado argentino com uma estratégia assertiva e a mais adequada possível 

para a realidade dos consumidores do país. 

 Valor da pesquisa: R$ 39.000,00 (+/- US$ 22.300,00) 

   

10. Do ponto de vista do controle da matriz, as operações de internacionalização são 

acompanhadas? De que forma? 

A subsidiária brasileira possui controles que são enviados da própria filial, a qual 

tem a responsabilidade de passar informações confiáveis, através de relatórios 

mensais (Balanços, Faturamento, Contas a Pagar, Contas a Receber, Estoque, 

P&L, etc.) e também por meio do fluxo de informações diárias com o Brasil, além 

do contado direto das áreas administrativas do Brasil com os escritórios 

contábeis e jurídicos que prestam serviço na Argentina. 

  

11. Como é a estrutura de relatórios para a matriz? 

 

     

                                                          

 RELATÓRIOS 

● Faturamento 

● Estudo de Break even 

● Estoque 

● Contas a Receber 

● Contas a Pagar 

● P & L 

FILIAL 

Matriz 
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12. Quanto às redes de negócios e relacionamento em cada país da América Latina 

e Caribe, como ocorre o controle da matriz? 

A subsidiária brasileira detém controles administrativos e recebe informações 

diárias e mensais sobre os negócios e relacionamentos comerciais da Argentina, 

onde muitas vezes são alinhadas estratégias e decisões em conjunto entre filial e 

o Brasil, mas as negociações efetivas bem como as decisões mais táticas com os 

atores da rede de negócios ocorrem através da filial. Quanto ao controle da 

matriz japonesa, não existem informações que sejam enviadas diretamente da 

filial Argentina para Tóquio, porém o Brasil reporta para Tóquio todas as 

ocorrências da filial. 

 

13.  Existem funcionários expatriados de outros países operando na sua rede? 

Na Argentina, um funcionário que trabalhava na matriz da subsidiária brasileira, 

em São Paulo, foi expatriado com o objetivo de abrir, estruturar e gerir a filial, 

bem como desenvolver os negócios no país em todos os aspectos.  

 

14. Existe programa de intercâmbio entre matriz e subsidiária e vice-versa? 

No passado, poderíamos considerar que não existia programa de intercâmbio, 

mas atualmente a empresa vem amadurecendo bastante esta ideia e colocando-

a em prática, visando o desenvolvimento profissional e pessoal do funcionário, 

bem como a relação custo x benefício entre empresa e funcionário. 

 

15. Quais as maiores dificuldades encontradas em todo processo de 

internacionalização? Por quê? 

A Argentina está adotando um novo sistema de internacionalização, que está 

dificultando bastante todo o processo de importação e, consequentemente, a 

comercialização de produtos importados no país. A medida tem como objetivo 

equilibrar a balança comercial, e para isso já foram criadas algumas políticas, tais 

como: 

 

 Política 1 X 1: A cada US$ 1 importado por uma empresa, a mesma 

deverá exportar o mesmo valor; 

 DJAI (Declaração Jurada Antecipada de Importação): Tem a finalidade de 

verificar, de forma antecipada, o que será importado (tipo de produto, valor 
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a ser importado, se o produto é produzido nacionalmente, se atrapalhará 

de alguma forma a produção nacional, etc.), e após análises da Secretaria 

do Comércio, aprovar ou não a importação; 

 Criação de categorias de produtos: 

o Massivos: produtos que representem até 50% da comercialização 

interna no país: 

 Esses produtos somente poderão ter aumentos de até 14% 

no período de 1 ano. 

o Seletivos: produtos que representem até 40% da comercialização 

interna no país: 

 Esses produtos somente poderão ter aumentos de até 7% no 

período de 1 ano. 

o Premium: produtos que representem até 10% da comercialização 

interna no país: 

 Esses produtos somente poderão ter aumentos de até 18% 

no período de 1 ano. 

 

Enfim, essas são as principais políticas adotadas, entre outras mais simples que 

dificultam totalmente o processo de internacionalização dos produtos.  

Ressaltando que tudo é criado e divulgado de maneira informal, ou seja, não 

existem documentos oficiais do Governo / Secretaria do Comércio. 

  

16. Quais são os fatores críticos de sucesso no processo de internacionalização 

vivenciado por você? 

Todo o processo de abertura de filial e internacionalização é bastante importante, 

pois são várias etapas, portanto, eu poderia destacar os fatores mais marcantes 

positivamente, que são: 

 “Existência” da empresa (filial argentina): momento em que se obtém o 

documento que significa que a empresa existe e está sediada no país 

(CUIT = Equivalente ao CNPJ no Brasil); 

 Estruturação do escritório comercial: momento em que a empresa começa 

a tomar forma; 

 Contratação de funcionários: significa que a empresa está evoluindo e 

necessitando de mais recursos humanos para atender a demanda; 
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 Abertura de clientes: significa que seu produto está sendo bem aceito, que 

foi realizado um bom trabalho comercial, seja no momento da negociação 

ou através do conhecimento do seu produto no mercado, e que as 

expectativas de crescimento são favoráveis; 

 Break Even / Lucro da filial: talvez este seja o momento de sucesso mais 

aguardado em todo o processo, pois mostra que todo o esforço realizado 

no decorrer de um longo período, em todos os aspectos, foi extremamente 

válido e torna-se tudo muito gratificante. 

   

17.  Qual a posição da subsidiária em liderar o processo de internacionalização na 

América Latina e Caribe? 

O Brasil lidera junto com a unidade do Peru o processo de internacionalização 

nesta região, tendo na Argentina, Colômbia e Panamá áreas estratégicas e foco 

de atuação. 

 

18. Existem planos de melhorar o posicionamento estratégico na região? 

Sim, na Argentina este é um objetivo bastante importante em alguns aspectos, 

tais como: 

 Empresa: criar uma identificação com o consumidor relacionando a 

empresa com produtos de alta qualidade (atualmente o consumidor deduz 

que é uma empresa chinesa, que na Argentina transmite pouca 

credibilidade, principalmente relacionada à sujeira); 

 Produto: fazer com que o consumidor entenda a forma de utilização / 

consumo (para que serve e como usar), principalmente tratando-se de 

condimentos, que ainda não é uma categoria consolidada. Uma vez 

alcançado este objetivo, a empresa terá grandes chances de se consolidar 

fortemente como líder da categoria; 

 Distribuição: aumentar a distribuição numérica através de distribuidores 

visando atingir o maior número possível de supermercados de varejo e, 

principalmente, tornar-se uma empresa “imbatível” no segmento de 

“Colônias Estrangeiras”, ou seja, atuar de forma extremamente “agressiva” 

em bairros de comunidades bolivianas, peruanas, japonesas, coreanas, 

chinesas e coreanas, no que diz respeito a atendimento, venda e entrega, 
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já que este nicho não é focado pela maioria das empresas e possui 

bastante oportunidades neste sentido.    
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