
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DA REDE NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

Alysson Moreira Alves 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte  

2015



 
 

Alysson Moreira Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DA REDE NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FIRMA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação 

em Administração da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção 

do titulo de Mestre Profissional em Administração.  

 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Fernando Loureiro 

Rezende 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte  

2015



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

Alves, Alysson Moreira  

A474e           Evolução da rede no processo de internacionalização da firma / Alysson 

Moreira Alves. Belo Horizonte, 2015.      

                      120 f.: il. 

                       

                       Orientador: Sérgio Fernando Loureiro Rezende 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Administração. 

                        

     1.  Internacionalismo. 2. Redes de negócios. 3.  Empresas multinacionais. 4. 

Relações interorganizacionais. I. Rezende, Sérgio Fernando Loureiro. II. 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação 

em Administração. III. Título. 

                                                                                                      

CDU: 327 



 
19 

Alysson Moreira Alves 

 

 

 

EVOLUÇÃO DA REDE NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FIRMA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação 

em Administração da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção 

do titulo de Mestre Profissional em Administração.  

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Fernando Loureiro Rezende 

(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) 

 

 

 

Profª. Dra. Ângela França Versiani 

(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) 

 

 

 

Profª. Dra. Suzana Braga Rodrigues  

Universidade FUMEC e Eramus University – Rotterdam School of Management 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2015

 

 

 



 

 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu querido e amado filho Henrique, 

Pela oportunidade de experimentar  

A mais pura forma de amor, por ser forte e grandioso,  

Tendo me ensinado tanto em tão pouco tempo, 

Fazendo-me enxergar outras formas de sons, cores e sensações, 

Revelando-me a certeza de que todos os dias,  

Ao seu lado, são incrivelmente maravilhosos.  

Dedico-lhe este trabalho. 

 

 



 

 
 

Agradecimentos 

 

Não poderia estar mais feliz com a conclusão do mestrado e o desenvolvimento desta 

dissertação que marcam uma importante fase da minha vida. Ao longo desta jornada árdua e 

gratificante, fiz novos amigos com os quais aprendi muito; saibam que vocês foram muito 

importantes no desenvolvimento deste projeto.  

Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu orientador, professor Dr. Sérgio 

Fernando Loureiro Rezende, pelos ensinamentos, pela disponibilidade e atenção, pelo apoio 

incondicional e pela dedicação, e, sobretudo, pela humildade e clareza com que transmite seus 

ensinamentos. Sérgio sou eternamente grato por tudo, sem você eu não teria conseguido. Muito 

obrigado, amigo. 

Agradeço... 

Aos meus queridos e amados país, José Geraldo e Elaine, por todo o carinho, pela 

motivação, paciência, presença, exemplo de vida e amor maior. Muito obrigado por me ajudarem 

a ser o homem e pai que sou.  

À minha amada, esposa e namorada, Carla, pelos incentivos, conselhos, suporte e pelo 

imenso carinho e amor, em todos os momentos de nossas vidas, sempre acreditando no resultado 

deste trabalho. Amo-a hoje e sempre e sem você nada disto seria possível. 

Ao “menino maluquinho” Henrique, o meu maior exemplo de força e luta desde os seus 

primeiros dias de vida, com sua alegria contagiante que tanto me fortalecem. Filho desculpe-me 

pela ausência nos longos momentos de concentração e estudo, você sempre esteve presente na 

minha mente e no meu coração. Espero que este trabalho sirva de exemplo e inspiração. 

Ao meu querido irmão, Rafael, sempre preocupado, atencioso e disposto a ajudar. Valeu 

mano!  

À minha sogra, Maria Eugélia, e a meus pais, que tanto têm nos ajudado suprindo a 

minha ausência na árdua e gratificante tarefa de contribuir com a educação da minha melhor 

parte, meu filho Henrique.  



 

 
 

Aos meus “novos” grandes e para sempre amigos de mestrado, Andréia e Léo, pelo 

companheirismo, apoio, ombro e presença ao longo desta jornada, conseguimos! 

Aos meus “velhos” grandes amigos de engenharia e da vida, Vinição, Bruninho, 

Anderson, Roger, Gustavo, Rodrigão e Luizinho, que nem imaginam o quanto fizeram falta em 

meus momentos de isolamento. Dedico este trabalho a vocês. 

À turma do Marília de Dirceu, em especial ao Rodrigo, Rafael e Roger; obrigado por 

entenderem a minha ausência e por me apoiarem durante todo o percurso. Valeu mesmo! 

À Claudinha, pelo cuidado conosco, sempre atenciosa, e pelo apoio nos momentos 

necessários. 

A todos os professores e funcionários do PPGA - PUC Minas que, de alguma forma, 

contribuíram para a solidificação de minha formação educacional e profissional.  

Aos colegas da Firma A e da Divisão C, em especial aos entrevistados, por atenderem 

prontamente a meu pedido e terem colaborado tanto com seus depoimentos. Uma vez mais, 

obrigado. 

Aos amigos Silvio Silva, Gustavo Gamaliel, Vinicius Nagem, Claudia Galvão, Reginaldo 

Domingues, Henrique Marcelino e Carine Maia, muito obrigado pela compreensão e pelo apoio. 

Sobretudo, agradeço a Deus, por todas as experiências que a vida tem me proporcionado. 

Enfim, a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que a realização e a 

conclusão deste trabalho fossem possível, meu sincero MUITO OBRIGADO! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Geist, der sich für eine neue Idee öffnet, wird niemals zu seiner ursprünglichen Größe 

zurückkehren. 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein, 1950 

 



 

 
 

Resumo 

 

O objetivo desta dissertação é examinar o processo de internacionalização de multinacionais a 

partir da evolução de suas redes de negócios ao longo do tempo. A pesquisa baseia-se em redes 

e internacionalização da firma com ênfase no modelo de Uppsala revisitado, na influência dos 

relacionamentos destacando-se os tipos e forças de laços e na caracterização da evolução da 

rede através das principais dimensões da Whole-Network, o que permitiu identificar como as 

dimensões variam, quais processos conduzem essas mudanças e como os relacionamentos entre 

atores se formam, são mantidos e ou rompidos. Desse modo busca-se uma literatura emergente 

sobre multinacionais, que sugere a internacionalização como resultado de relacionamentos 

multilaterais, elegendo-se como unidade de análise a rede, variável independente do processo 

de internacionalização da firma. Assim sendo, analisou-se o processo de internacionalização de 

uma multinacional de origem americana, com presença no mercado brasileiro entre 1996 e 

2012, por meio de um estudo de caso qualitativo sob uma perspectiva longitudinal. Para a 

análise dos dados, foram mapeados os principais marcos e eventos reconstruindo-se a rede de 

negócios da firma focal. Em seguida, identificou-se a presença ou ausência de relacionamentos 

entre os atores da rede. Por fim, calculou-se o tamanho, a densidade, o grau de distribuição e o 

diâmetro da rede, a distância geodésica, e redes de pequenos mundos. Os resultados indicam 

que a internacionalização é fruto de relacionamentos multilaterais entre atores que se alteram 

ao longo do tempo, podendo ser explicada por variações dos seus principais indicadores. Mais 

especificamente, a rede na internacionalização da firma pode ser melhor compreendida sob o 

ponto de vista dinâmico, no qual se observa uma diminuição da densidade da rede ao longo do 

processo de internacionalização da firma, bem como uma variação da posição de centralização 

de atores em relação à rede como um todo. Adicionalmente, a evolução da rede no processo de 

internacionalização da firma é caracterizada pela sobreposição de redes de escopos geográficos 

distintos, ora com foco local, ora internacional, sendo que tal sobreposição ocorreu nas fases 

mais tardias da internacionalização. Em pesquisas futuras, sugere-se investigar a evolução da 

rede em processos de internacionalização tomando-se por base outras dimensões da análise 

dinâmica de redes tais como: homofilia, transitividade, buracos estruturais, entre outros a fim 

de refinar a nossa compreensão acerca do tema evolução da rede em processos de 

internacionalização da firma que ainda encontra-se em estágio inicial. 

 

Palavras-chave: Internacionalização. Redes de Negócios. Processos de Internacionalização. 

Análise Dinâmica da Rede. Dimensões estruturais e relacionais da Whole-Network. 



 

 
 

Abstract  

 

The aim of this dissertation is evaluate multinationals in internationalization process based on 

business networks evolution over time. Therefore, the research is based on networks and 

internationalization of the firm highlighting the revisited Uppsala model, the influence of 

relationships in the internationalization process emphasizing the types and strength of ties, and at 

last, the characterization of network evolution through dynamic network analysis athwart main 

dimensions of Whole-Network, which identified variations in all indicators, processes that drive 

these changes and, provides a broader view of how relationships between actors are formed, 

maintained and or broken. By doing so, an emerging literature on multinationals suggest that 

internationalization is a result of multilateral relationships and also, electing network as the 

analysis unit, considering it as an independent variable of the firm's internationalization process. 

For this study the internationalization process of an American multinational firm operating 

Brazil over sixteen years, is analyzed by means of qualitative oriented research, taking a 

longitudinal perspective. For data analysis, major milestones and events reconstructing the firm 

business network were mapped. Subsequently we identify presence or lack of relationships 

between the actors involved in each network stage. Finally calculations were carried out to 

measure size, density, degree of distribution, geodesic distance, network diameter and small-

world network. Findings indicate that internationalization is consequence of multilateral 

relationships between actors in the network that change over time and can be explained by 

variations in its main indicators. More specifically, results suggest that network on the 

internationalization of the firm can be better understood from the dynamic point of view. In such 

study there is a decrease in the density along the time as well as changes on actor’s central 

position at whole network. Additionally, the evolution of the network in the firm's 

internationalization process is characterized by overlapping networks of different geographic 

scopes, sometimes under local focus sometimes on exports, and such overlap occurs in the later 

internationalization stages. Considering these findings, future research should more deeply 

investigate the evolution of the network during internationalization processes adopting other 

dimensions of dynamic network analysis such as homophily, transitivity, structural holes, and so 

in order to refine our field of knowledge regarding to dynamic of network in the 

internationalization process of the firm that still in early stages. 

 

Keywords: Internationalization. Business Networks. Internationalization Processes. Dynamic 

Network Analysis. Structural and relational dimensions of Whole-Network. 
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1 Introdução 

 

Este capítulo é composto por duas seções que estão assim dispostas: a primeira seção diz 

respeito à contextualização do tema. Também apresenta o objetivo e a questão de pesquisa, e 

finaliza com os principais resultados obtidos. A segunda seção apresenta a estrutura e a 

disposição da dissertação com todos os seus capítulos. 

 

1.1 Contextualização e Questão de Pesquisa 

 

A internacionalização da firma tem sido tratada na literatura a partir de várias abordagens 

teóricas (Rugman; Verbeke & Nguyen, 2011), dentre as quais se destaca o modelo de Uppsala 

(Johanson & Vahlne, 1977, 1990, 2003, 2006, 2009; Vahlne & Johanson, 2013). O modelo sueco 

de internacionalização sugere que as incursões além-fronteiras ocorrem de forma incremental. 

Com isso, a firma compromete recursos de forma gradual em mercados internacionais, a fim de 

reduzir incertezas (Figueira-de-Lemos & Hadjikhani, 2014). Dessa forma, a internacionalização 

da firma é vista como um processo com múltiplos estágios por meio do qual o grau de 

envolvimento em mercados internacionais tende a aumentar a partir da aquisição de 

conhecimento (Johanson & Vahlne, 2003), principalmente o conhecimento fruto de experiências 

(Johanson & Vahlne, 1977). A aquisição gradual deste conhecimento é, portanto, a alternativa 

que a firma encontra para minimizar incertezas relacionadas às operações em mercados 

estrangeiros (Figueira-de-Lemos; Johanson & Vahlne, 2011).    

Para Bjorkman e Forsgren (2000), o modelo de Uppsala foi concebido, ainda que 

implicitamente, a partir de uma visão hierárquica. Ou seja, o mecanismo de autorreforço positivo 

do conhecimento e comprometimento de recursos em mercados internacionais é estudado tendo 

como referência relacionamentos unilaterais representados pela matriz e subsidiária. Desse 

modo, a matriz detém a prerrogativa de controlar do processo de internacionalização da firma 

(Forsgren, 2002).  

Onze anos após a formulação do modelo Uppsala, Johanson e Mattsson (1988) e, 

posteriormente, os próprios pesquisadores autores deste modelo o revisitaram em vários 

trabalhos (ver, por exemplo, Johanson & Vahlne, 1990, 2003, 2009; Vahlne & Johanson, 2013), 

a fim de adequá-lo às novas formas de operações das firmas em mercados estrangeiros (Gereffi; 

Humphrey & Sturgeon, 2005).  



 

 
18 

Interessa-nos nesta dissertação um ponto específico, qual seja: a internacionalização da 

firma é sugerida, na nova proposta, como sendo resultado de relacionamentos multilaterais 

(Johanson & Vahlne, 1990), normalmente representados pelos relacionamentos entre a firma 

(matriz e, principalmente, subsidiária focal) e compradores e ou fornecedores inseridos em 

determinado mercado internacional (Chetty & Eriksson, 2002). Tais relacionamentos 

interorganizacionais passam, outrossim, a ocupar lugar de destaque no modelo de Uppsala 

revisitado (Johanson & Vahlne, 2009).  

Dito de outra maneira, a revisão do modelo de Uppsala não somente elegeu como 

unidade de análise a rede
1
 na qual a matriz e a subsidiária focal estão inseridas (Johanson & 

Mattsson, 1988), como também assumiu que essa rede é a variável independente do processo de 

internacionalização de firma (Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014).  

Essa proposta inaugurou uma agenda de pesquisa que vem destacando os impactos da 

rede na internacionalização da firma. Por exemplo, Johanson & Mattsson (1988) sugerem que 

redes domésticas podem ser utilizadas para alcançar redes internacionais. Coviello e Munro 

(1997) pontuam que as redes facilitam a internacionalização de firmas, principalmente as de 

pequeno e médio porte. Neste mesmo sentido, Child e Rodrigues (2006) ressaltam a importância 

da rede no processo de internacionalização de pequenas firmas do Reino Unido para o Brasil. 

Segundo os autores, tal importância decorre de características da cultura brasileira, como a forte 

orientação para a sociabilidade e relações interpessoais. Já Figueira-de-Lemos, Johanson e 

Vahlne (2011) acrescentam que redes diminuem os riscos associados à expansão internacional. 

Chandra, Styles e Wilkinson (2009) propõem que firmas acessam nas redes recursos escassos 

necessários ao processo de internacionalização. Finalmente, Vahlne e Johanson (2013) chamam 

atenção para a capacidade de formar e manter relacionamentos como uma das capacidades 

dinâmicas responsáveis pela internacionalização de multinacionais.  

Não obstante, alguns autores têm destacado que as pesquisas sobre redes e 

internacionalização da firma têm adotado um enfoque estático (Lamb, Sandberg & Liesch, 

2011), mesmo considerando que redes são fenômenos essencialmente dinâmicos (Coviello, 

2006). Isso porque eles têm privilegiado, nas investigações empíricas, uma metodologia que 

isola transversalmente a rede em um determinado horizonte temporal (t=0) para, dessa forma, 

investigar seus impactos na internacionalização da firma no horizonte temporal seguinte (t=1).  

                                                 
1
 Na literatura, esta rede é denominada rede de negócios (Hilmersson & Jansson, 2012) ou rede de relacionamentos 

(Chandra, Styles & Wilkinson, 2009). Neste trabalho, iremos utilizar simplesmente a denominação rede. 

http://www.sinonimos.com.br/nao-obstante/
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Nesse sentido, ainda, Lamb, Sandberg e Liesch (2011, p. 687) pontuam que “a pesquisa 

de redes permanece relativamente estática e negligencia os aspectos comportamentais e 

emocionais associados ao modo como os indivíduos e ou firmas formam relacionamentos”. De 

maneira semelhante, Hohenthal, Johanson & Johanson (2014, p. 10), em trabalho recente, 

reconhecem que a “despeito de inúmeros estudos de caso de natureza qualitativa, existem poucos 

artigos que analisam o processo em si e tratam a rede como um fenômeno dinâmico”.  

Os artigos de Coviello (2006) e Coviello e Munro (2007), que investigaram a evolução da 

rede no processo de internacionalização da firma, notadamente firmas de pequeno porte, podem 

ser considerados exceções. Coviello (2006) apontou que a abrangência da rede aumentou, 

enquanto a densidade diminuiu ao longo da internacionalização das firmas pesquisadas. Por sua 

vez, Coviello e Munro (2007) encontraram que a rede influenciou não somente a entrada em 

mercados internacionais, mas também a escolha dos modos de operação subsequentes ao modo 

de entrada.  

A partir desta discussão, postula-se que o entendimento acerca da evolução da rede em 

processos de internacionalização da firma encontra-se ainda em estágio embrionário (Lamb, 

Sandberg & Liesch, 2011; Hohenthal, Johanson & Johanson, 2014). A fim de avançar nesta 

compreensão, este trabalho tem como objetivo identificar e analisar a evolução da rede no 

processo de internacionalização da firma. A questão de pesquisa é, portanto, formulada da 

seguinte maneira: Como evolui a rede no processo de internacionalização da firma? 

 

Para responder a tal questão, foi feito um estudo de caso único de natureza qualitativa sob 

uma perspectiva longitudinal (Eisenhardt, 1989; Leonard-Barton, 1990; Yin, 2005) do processo 

de internacionalização de uma firma multinacional norte-americana no mercado brasileiro. A 

firma selecionada é especializada em produtos e serviços voltados para a indústria de 

prospecção, refino e distribuição de óleo e gás tanto em atividades de exploração em terra firme, 

também denominada onshore, como em alto mar ou simplesmente offshore.  

Como ponto de partida, foi inicialmente mapeada e reconstruída a rede em cada um dos 

vinte e um eventos identificados, que caracterizam o processo de internacionalização da firma no 

Brasil relativo a um período de dezesseis anos. Posteriormente, foram calculados os indicadores 

das principais dimensões desta rede (Whole-Network - WN)
2
 (Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012) 

em cada um desses eventos para, finalmente, efetuar a análise temporal dos mesmos. 

                                                 
2
 Rede Inteira. 
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Os principais resultados obtidos nesta pesquisa podem ser descritos da seguinte forma: 

(a) a internacionalização da firma multinacional, do ponto de vista de redes, segue um processo 

evolucionário, conforme verificado por meio das principais dimensões da WN que variaram ao 

longo do tempo. Dessa forma, o estudo aponta para o fato de que é possível estudar redes do 

ponto de vista dinâmico. Tendo isso em vista, verifica-se ainda que, (b) a evolução da rede leva a 

um aumento no número de atores ao longo do tempo, conforme observado, uma vez que a firma 

entra no país e procura relacionar-se com o maior número de atores possíveis na busca por 

melhores oportunidades e estas, por sua vez, tendem a aumentar com o passar do tempo fruto, 

inclusive, de relações que emergem da interação entre atores na própria rede. Todavia, mesmo 

com o aumento do tamanho da rede, o número de atores ativos permaneceu praticamente 

constante ao longo da evolução da rede, justificado pela presença de pequenas redes formadas 

que permaneceram ativas em vários eventos, indicando, inclusive, a coesão entre estes 

relacionamentos. Também se observa que (c) a centralização da rede mudou com tempo, com 

isso vemos que um ator que ocupou uma posição central em relação à rede nos primeiros anos 

não necessariamente permanece nessa posição ao longo do tempo. Outros atores podem, através 

do dinamismo da rede, ocupar a centralização da rede, conforme observado na pesquisa em 

questão. E, por fim, temos d) a presença do fenômeno de overlapping com sobreposição de duas 

redes com o passar dos anos, sendo a primeira focada na entrada e no desenvolvimento do 

mercado nacional e a segunda voltada para exportações a partir da subsidiária brasileira com 

foco internacional (Mattsson, L-G., 1998), explicando, assim, a inversão no sentido da curva que 

representa o número de atores ativos.  

 

1.2 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação é composta de cinco capítulos, sendo que esta seção encerra o primeiro 

deles – a Introdução –, que foi iniciada com a contextualização da questão de pesquisa, e termina 

com esta seção, que descreve a estrutura dos demais capítulos da dissertação. 

O segundo capítulo – o Referencial Teórico –, está organizado da seguinte maneira: após 

breve introdução, o capítulo aborda, em duas seções, a perspectiva de redes na 

internacionalização da firma, tendo como ponto de partida o modelo de Uppsala (Johanson & 

Vahlne, 1977) e sua recente revisão, tratando a internacionalização da multinacional por meio 

dessa perspectiva (Vahlne & Johanson, 2013). Para tanto, são abordados relacionamentos dos 
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atores da rede analisando-se os tipos (Coviello, 2006; Child, Hong & Wong, 2002; Ojala, 2009) 

e força (Crick & Spence, 2005; Tolstoy & Agndal, 2008; Chandra; Styles & Wilkinson, 2009) 

destes laços (Granovetter, 1985 e 1992).  

A segunda parte do capítulo dois detalha o quadro teórico construído a partir da 

Dynamics Network Analysis (DNA)
3
 (Gulati & Gargiulo, 1999), por meio da característica 

estrutural WN (Provan; Fish  & Sydow, 2007; Phelps; Heidl, & Wadhwa, 2012) e suas principais 

dimensões: propriedades da rede e dos atores, conectividade da rede e clustering
4
, (Ahuja; Soda, 

& Zaheer, 2012). Tem-se, portanto, o subsídio para a construção do entendimento de como as 

redes evoluem no processo de internacionalização da firma (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012; 

Phelps;  Heidl. & Wadhwa, 2012; Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014). 

O terceiro capítulo – a Metodologia –, está dividido em três seções. Na primeira seção, é 

descrito e justificado o método de pesquisa empregado: o estudo de caso único de natureza 

qualitativa sob uma perspectiva longitudinal. A segunda seção apresenta o processo de coleta de 

dados e as técnicas utilizadas para esse fim e, por fim, a terceira seção traz os procedimentos de 

análise de dados coletados. 

Sobre o quarto capítulo – a Descrição do Caso e Análise dos Dados –, após breve 

introdução, a firma é apresentada, com a descrição do seu histórico de atuação e da sua situação 

atual no mercado nacional e internacional. As seções seguintes desse capítulo relatam a 

formação e a evolução da rede por meio da presença e da ausência de laços em cada um dos 

cinco marcos e vinte e um eventos do processo de internacionalização da firma no mercado 

brasileiro. A seção final contém a análise comparativa dos indicadores da WN.  

Encerra-se a dissertação com o quinto capítulo – a Conclusão –, que, na primeira seção, 

enquadra teoricamente os resultados da pesquisa. Na seção seguinte, a questão de pesquisa é 

revisitada. Finalmente, discutem-se as principais contribuições e limitações, bem como se 

apresentam algumas sugestões para pesquisas futuras.  

 

 

 

                                                 
3
 Análise Dinâmica da Rede. 

 
4
 Agrupamentos. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo é dividido em duas seções, e contém o referencial teórico da dissertação. 

Inicialmente, são apresentados trabalhos que relacionam redes e internacionalização da firma, 

tendo como ponto de partida o modelo de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977). Nesta seção, 

ainda são discutidos trabalhos que enfocam os tipos (Coviello, 2006; Ojala, 2009), e força de 

laços
5
 (Crick & Spence, 2005; Tolstoy & Agndal, 2008; Chandra; Styles & Wilkinson, 2009), a 

fim de exemplificar a influência dos relacionamentos na internacionalização da firma 

(Granovetter, 1985 e 1992; Gulati & Gargiulo, 1999; Burt, 2004; Ojala, 2009). 

Em seguida, é introduzido o quadro teórico da dissertação, que discute a DNA (Gargiulo 

& Gulati, R., 1999), através da característica estrutural WN (Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). A 

WN é, por sua vez, ilustrada a partir de três dimensões: Propriedades da Rede e dos Atores, 

Conectividade da Rede e Clustering (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). Procura-se, nesse sentido, 

explicitar as dimensões por meio das quais a evolução da rede no processo de 

internacionalização da firma será, neste trabalho, abordada (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012; 

Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012; Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014). 

    

2.1 Perspectiva de Redes na Internacionalização da Firma 

 

Alguns dos principais trabalhos que tratam de redes e processos de internacionalização da 

firma (ver, por exemplo, Johanson & Mattsson, 1988; Johanson & Vahlne, 2009), em grau maior 

ou menor, remontam aos estudos iniciais desenvolvidos na Universidade de Uppsala, Suécia 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975), sobre internacionalização da firma (Hohenthal; Johanson 

& Johanson, 2014). O modelo de Uppsala é o resultado mais conhecido dessas pesquisas 

(Johanson & Vahlne, 1977), sendo o ponto de partida desta seção. 

O modelo de internacionalização de Uppsala tem como variável explanatória o 

conhecimento (Johanson & Vahlne, 1977), com destaque para o aprendizado adquirido 

localmente em determinado mercado estrangeiro (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; 

Johanson & Vahlne, 1977).  

                                                 
5
 Nesta dissertação, relacionamentos e laços são utilizados como sinônimos. 
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Como resultado desse aprendizado, sugere-se que a internacionalização da firma é 

consequência de uma série de decisões incrementais (Johanson & Vahlne, 1977 e 1990). Além 

disso, propõe-se que a firma normalmente inicie seu processo de internacionalização em 

mercados estrangeiros com menor distância psíquica em relação ao mercado doméstico 

(Johanson & Vahlne, 1977 e 1990), visto que, dessa maneira, ela minimiza riscos inerentes à 

entrada em determinado mercado estrangeiro (Eriksson; Johanson; Majkgalrd & Sharma, 1997). 

De maneira mais detalhada, o modelo de Uppsala está calcado em três pressupostos 

(Johanson & Vahlne, 1977):  

a) a falta de conhecimento de mercado é o maior obstáculo em processos de 

internacionalização da firma,  

b) o conhecimento necessário à internacionalização é, principalmente, adquirido por 

meio da experiência em operações atuais da firma em determinado mercado 

estrangeiro e  

c) a firma internacionaliza suas operações investindo recursos de maneira gradual 

nesse mercado. 

A partir desses pressupostos, Johanson e Vahlne (1977) sugerem que a 

internacionalização da firma seja resultado de um mecanismo de autorreforço positivo entre 

conhecimento e comprometimento. Conhecimento refere-se ao mercado estrangeiro para o qual a 

firma se destina, enquanto comprometimento remete tanto aos recursos tangíveis e intangíveis 

investidos quanto ao seu grau de especificidade desses recursos nesse mercado (Johanson & 

Vahlne, 1977 e 1990; Eriksson; Johanson; Majkgalrd & Sharma, 1997). 

Onze anos após a formulação do modelo de Uppsala, Johanson e Mattsson (1988) e, 

posteriormente, Johanson e Vahlne (1990, 2003, 2006 e 2009), percebendo o movimento de 

aprofundamento internacional de integração das firmas derivado das rápidas transformações 

ocorridas com o advento da globalização (Bartlett & Ghoshal, 1986; Barbosa & Sacomano, 

2001), foram levados a revisitar o modelo, a fim de adequá-lo às novas formas de operações das 

firmas em mercados estrangeiros (Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005)
6
. 

                                                 
6
 Esta revisão pode ser também interpretada como uma forma de reposta dos autores às criticas recebidas (Johanson 

& Vahlne, 2003 e 2009), uma vez que o modelo original não considera “pulos” entre as etapas de 

internacionalização (Knight, 2000; Lu & Beamish, 2001), apresenta cunho determinista (Reid, 1983) e não presta a 

devida atenção aos riscos aos quais a firma está exposta ao se internacionalizar (Figueira-de-Lemos; Johanson & 

Vahlne, 2011). 
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O principal ponto nessa revisão foi o entendimento da internacionalização da firma não 

como resultado de relacionamentos unilaterais, mas sim multilaterais (Johanson & Vahlne, 

1990), o que significa, grosso modo, uma mudança de nível de análise: da firma para a sua 

inserção em uma rede de negócios ou relacionamentos (Johanson & Vahlne, 2009).  

Dessa forma, a internacionalização da firma passa a ser entendida não apenas como um 

meio da expansão e transferência de atividades de produção e comercialização para um 

determinado mercado estrangeiro (Dunning, 1977, 1980 e 1988; Cavusgil, 1984), mas também 

como um meio de incorporar, explorar e desenvolver redes em mercados internacionais 

(Johanson & Mattsson, 1988; Johanson & Vahlne, 2009; Vahlne & Johanson, 2013). Como essa 

concepção considera que os próprios mercados internacionais devam ser vistos como redes 

(Johanson & Mattson, 1986; Forsgren, 1989), sugere-se ainda que a internacionalização não diz 

respeito à inserção e à expansão em mercados internacionais, mas ao posicionamento em redes 

internacionais (Johanson & Vahlne, 2003 e 2009), as quais, eventualmente, podem abranger 

mais de um Estado-Nação (Johanson & Vahlne, 1990).  

As principais atualizações do modelo de Uppsala são, portanto, o reconhecimento da 

importância das redes (Johanson & Vahlne, 2003 e 2009) e, posteriormente, das alianças 

estratégicas, e a utilização desse modelo para se analisar a internacionalização de multinacionais 

(Vahlne & Johanson, 2013). 

Em relação ao modelo de Uppsala original, os quatro aspectos da internacionalização da 

firma foram ajustados da seguinte forma: os aspectos estáticos (estado) foram alterados de 

conhecimento de mercado e comprometimento de recursos (Johanson & Vahlne, 1977) para 

conhecimento e oportunidades e posição na rede, respectivamente (Johanson & Vahlne, 2003 e 

2009).  

Quanto aos aspectos transitórios (mudanças), estes passaram de decisão de investimento 

de recursos e operações atuais (Johanson & Vahlne, 1977), para decisão de relacionamentos e 

investimento de recursos e aprendizagem, criação e construção de confiança (Johanson & 

Vahlne, 2003 e 2009). Nas palavras de Johanson e Vahlne (2009, p. 1424):  

a velocidade, a intensidade e a eficiência dos processos de aprendizagem, criação de 

conhecimento e construção de confiança dependem do corpo do conhecimento existente, 

da confiança e do compromisso, e em particular na medida em que as partes consideram 

uma oportunidade atraente. (Johanson e Vahlne, 2009, p. 1424). 
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Dessa forma, a interação entre aspectos de estado e mudanças funciona, tal como no 

modelo de Uppsala original, como um mecanismo de autorreforço positivo, e tem como 

resultado a geração de conhecimentos e oportunidades que são partilhados na rede (Johanson & 

Vahlne, 2009; Vahlne & Johanson, 2013). Em outras palavras, a interação entre os aspectos de 

mudança sobre os aspectos de estado e vice-versa geram ciclos causais e promovem o 

dinamismo do modelo de Uppsala, que, por sua vez, reflete em processos acumulativos de 

aprendizagem, construção de compromissos e de confiança. Nas palavras de Johanson e Vahlne 

(2009, p. 1423): 

 

um aumento no nível de conhecimento pode apresentar um impacto positivo ou negativo 

em um relacionamento, podendo impulsionar uma consolidação ou, ao contrário, uma 

redução, chegando até mesmo ao término do relacionamento da firma focal com a sua 

parceira. (Johanson & Vahlne, 2009, p. 1423). 

 

É interessante observar que a adoção dos construtos comprometimento e aprendizagem 

como forma de geração de conhecimento em redes abriu caminho para que os autores 

revisitassem o modelo pela segunda vez (Vahlne & Johanson, 2013). Nessa nova revisão do 

modelo, a ênfase foi dada às firmas multinacionais (ver Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de Uppsala Revisitado.  
Fonte: Adaptada de Vahlne & Johanson, 2013. 

 

De maneira geral, esse modelo caracteriza novamente a internacionalização da firma, 

agora com ênfase na firma multinacional, a partir de estados e mudanças, sendo que ambos se 

reforçam positivamente.  

Pelo lado do estado, os autores enfatizam, inicialmente, as capacidades dinâmicas da 

firma (Teece, 2007) e destacam três tipos de capacidades. A primeira é a capacidade de 

desenvolvimento de oportunidade, que figura como elemento fundamental neste processo. A 

segunda é a capacidade de internacionalização, que é central para o desenvolvimento da 

multinacional. E a terceira é a capacidade de rede, que abrange a capacidade de construir, manter 

e coordenar os relacionamentos em um contexto de redes (Vahlne & Johanson, 2013). 

Ainda sobre os estados, os autores enfatizam o poder na rede. Para eles, essa 

característica estrutural está relacionada positivamente ao acesso a recursos e informações 

críticas. Para Axelsson e Easton (1992), quanto mais central é a posição de um ator em 
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determinada rede, maior é o seu poder. Vahlne e Johanson (2013) propõem entender esse poder a 

partir da inserção em três tipos de redes: interorganizacional, intraorganizacional e na rede de 

maneira geral. O poder interorganizacional refere-se à posição da subsidiária em uma 

determinada rede composta principalmente por compradores e ou fornecedores locais. Já o poder 

intraorganizacional diz respeito às posições que a matriz e as subsidiárias ocupam na 

multinacional. Por sua vez, o poder na rede geral implica considerar as redes inter e 

intraorganizacionais conjuntamente (Vahlne & Johanson, 2013).  

Pelo lado das mudanças, o modelo revisitado destaca as decisões de comprometimento e 

os processos organizacionais em multinacionais. O primeiro diz respeito às decisões de 

comprometimento com os relacionamentos e implica que a firma focal decida aumentar ou 

diminuir o nível de comprometimento com os demais atores da rede, na medida em que 

oportunidades sejam identificadas e propiciem vantagens para os atores envolvidos (Vahlne & 

Johanson, 2013). Os autores advogam ainda que a decisão de comprometimento é dividida em 

dois construtos, reconfiguração e mudança de coordenação, sendo que a reconfiguração está 

associada ao modo de entrada da firma no mercado estrangeiro, ao tamanho do investimento, às 

mudanças organizacionais e ao grau de interdependência do processo de internacionalização em 

redes. Ao passo que a mudança de coordenação implica o fortalecimento ou enfraquecimento 

dos laços em uma rede. O segundo se refere aos processos organizacionais que, no modelo 

original, eram tratados como “atividades atuais” e, no modelo revisitado, passaram a ser 

encarados como “resultados atuais”. Assim, aprendizagem, criação de conhecimento e 

construção de confiança representam os resultados de atividades desempenhadas em mercados 

internacionais (Johanson & Vahlne, 2009).  

Em suma, com a segunda revisão do modelo de Uppsala (Vahlne & Johanson, 2013), 

busca-se explicar a internacionalização da firma multinacional a partir dos relacionamentos que 

se formam entre os atores (Gulati & Gargiulo, 1999; Bjorkman & Forsgren, 2000) sejam estes 

intraorganizacionais, desenvolvidos entre a matriz e as subsidiárias (Ghoshal & Bartlett, 1990; 

Frost, Birkinshaw & Ensigna, 2002), ou interorganizacionais, formados entre as subsidiárias e os 

atores locais, tais como compradores e ou fornecedores (Balestrin, Verschoore & Reyes 2010; 

Weber & Mayer, 2011). 

De acordo com a perspectiva de redes, tais relacionamentos podem ser categorizados a 

partir dos tipos (Child, Hong & Wong, 2002; Coviello, 2006; Ojala, 2009) e força dos laços 

(Crick & Spence, 2005; Tolstoy & Agndal, 2008; Chandra; Styles & Wilkinson, 2009).  
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Quanto ao tipo, os laços podem ser classificados em laços formais, informais e intermediários 

(Gargiulo & Gulati, R, 1999; Ojala, 2009). Com relação à força, os laços podem ser 

categorizados em laços fortes e fracos (Granovetter, 1973).  

Os laços formais são, normalmente, formados entre firmas (Coviello & Munro, 1997; 

Adler & Kwon, 2002; Ojala, 2009) por meio dos quais produtos e serviços são trocados em 

transações financeiras (Adler & Kwon, 2002). Normalmente, tais transações estão pautadas em 

um contrato formal entre as partes (Ojala, 2009). Assim, as transações que norteiam esse tipo de 

laço são, essencialmente, de negócios. Com o passar do tempo, esses laços podem, 

eventualmente, evoluir de um relacionamento formal para um relacionamento até certo ponto 

pessoal (Granovetter, 1985; Larson & Starr, 1993; Adler & Kwon, 2002). Nesse caso, observa-se 

a importância do fator tempo na construção de relacionamentos e, por conseguinte, do grau de 

confiança entre atores (Larson & Starr, 1993; Johanson & Vahlne, 2009). 

O segundo tipo de laço é denominado laços informais. Tais laços são pautados por 

relações sociais (pessoais), que são “levadas” para o ambiente de negócios (Krackhardt & 

Hanson, 1993; Larson & Starr, 1993; Coviello, 2006). Cabe salientar que a fronteira entre os 

laços formais e informais nem sempre é clara e bem definida (Larson & Starr, 1993). Com o 

passar do tempo, os laços informais podem se tornar formais e vice-versa (Krackhardt & 

Hanson, 1993; Larson & Starr, 1993; Gulati & Gargiulo, 1999; Coviello, 2006). 

O terceiro tipo de laço é denominado laços intermediários e se caracteriza por não haver 

transações comerciais existentes entre firmas, normalmente compradores e fornecedores (Ojala, 

2009). Nesses laços, há um terceiro agente que facilita o estabelecimento dos relacionamentos 

entre atores (Krackhardt & Hanson, 1993). No caso da internacionalização da firma, tais agentes 

podem ser representados por firmas de promoção de exportação ou de organização de exposições 

e ou feiras Assim, esses agentes podem, por exemplo, iniciar atividades de negócios 

internacionais da firma em determinado mercado estrangeiro (Oviatt & McDougall, 2005). Com 

o passar do tempo, o relacionamento da firma com esses agentes pode evoluir. Nesse caso, os 

agentes podem se tornar distribuidores (Coviello & Munro, 1997). Com isso, o laço 

intermediário transforma-se em um laço formal. Nesse sentido, os laços intermediários muitas 

vezes são vistos como transitórios na internacionalização da firma (Coviello & Munro, 1997; 

Oviatt & McDougall, 2005). 

A segunda categorização é feita tendo como base a força do laço. Segundo Granovetter 

(1973), os laços podem ser classificados como forte ou fraco e sua força não é dependente do 
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tipo de laço “formal, informal ou intermediário” (Granovetter, 1973, p. 1363). Com isso, apesar 

de os laços fortes serem comumente relacionados a laços informais, isso nem sempre se revela 

verdadeiro, já que laços informais também podem ser fracos (Granovetter, 1992). Na revisão de 

literatura, identificou-se uma série de proxies para qualificar a força dos laços, que incluem 

proximidade (Marsden & Campbell, 1984), confiança (Morgan & Hunt, 1994; Singh, 2000; Jack, 

2005), respeito mútuo (Jack, 2005) e compromisso (Hite, 2003). 

Usualmente, laços fortes são definidos como aqueles que estão próximos, e são baseados 

na confiança, no respeito mútuo e no compromisso (Granovetter, 1973 e 1992). Por outro lado, 

laços fracos são usualmente superficiais, com baixo grau de confiança, uma vez que as partes 

ainda não se conhecem bem e não estão emocionalmente próximas umas das outras (Marsden & 

Campbell, 1984). 

O número de laços fortes que uma firma possui é limitado, em virtude dos custos de 

manutenção e do tempo associado à sua construção (Singh, 2000). Em contrapartida, o número 

de laços fracos de uma firma pode ser mais elevado, devido ao fato de que tais laços não exigem 

contato frequente, há menos comprometimento, afeição e confiança entre os atores. Por sua vez, 

laços fracos atuam como pontes para acesso a informações que não estão disponíveis através de 

laços fortes (Singh, 2000; Burt 2004). Isso ocorre porque os agentes interagem com outros com 

quem mantêm laços fracos, apenas ocasionalmente (Singh, 2000). Portanto, os laços fracos 

podem fornecer novas informações do ponto de vista de negócios (Singh, 2000; Burt 2004). O 

estudo de Chandra, Styles e Wilkinson (2009) ilustra este ponto. Os autores apontam que os 

laços fracos propiciam a aquisição de conhecimentos de mercado estrangeiro ao conectar 

diferentes relacionamentos, enquanto que os laços fortes são úteis no processo de divulgação da 

informação, possibilitando, dessa maneira, a explotação dessa oportunidade e, 

consequentemente, a internacionalização da firma.  

Em suma, pode se dizer que as duas revisões do modelo de Uppsala ampliaram o 

entendimento de processos de internacionalização da firma, incluindo o das multinacionais, ao 

incorporar a ideia de relacionamentos intraorganizacionais e ou interorganizacionais (Vahlne & 

Johanson, 2013). Vários estudos têm sido conduzidos a partir dessa perspectiva, sendo que aqui 

destacamos aqueles que privilegiam a categorização dos relacionamentos por tipo (Coviello, 

2006; Child, Hong & Wong, 2002; Ojala, 2009) e força dos laços (Crick & Spence, 2005; 

Tolstoy & Agndal, 2008; Chandra, Styles & Wilkinson, 2009). 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Chandra%2C+Y
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Styles%2C+C
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Wilkinson%2C+I
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Apesar desse avanço, recentemente Lamb, Sandberg e Liesch (2011) e Hohenthal, 

Johanson e Johanson (2014) chamaram atenção para o fato de que, no geral, esses estudos 

privilegiam o enfoque estático. Ou seja, enfatizam a influência da rede na internacionalização da 

firma em determinado horizonte temporal. Porém, relegam em segundo plano como ocorre a 

evolução da rede no processo de internacionalização da firma. Isso, de alguma forma, vai de 

encontro à própria natureza da rede à medida que autores, tais como Axelsson e Easton (1992) e 

Coviello (2006), assumem que toda rede está sujeita a processos evolucionários. Ou seja, 

entende-se que a rede normalmente passa por alterações e ou transformações à medida, por 

exemplo, que novos relacionamentos são formados e relacionamentos existentes são rompidos 

(Coviello & Munro, 1997).  

Tendo isso em vista, nesta dissertação adota-se um enfoque dinâmico. Para tanto, parte-se 

do pressuposto de que a rede está suscetível a alterações importantes no processo de 

internacionalização da firma. Tais alterações são aqui verificadas por meio da ausência ou 

presença de relacionamentos entre os atores da rede. A presença e a ausência indicam, em linhas 

gerais, a formação, a manutenção e ou o rompimento de relacionamentos.. Para auxiliar nesse 

entendimento, utilizamos a WN por meio das suas três dimensões: Propriedades da Rede e dos 

Atores, Conectividade da Rede e Clustering, (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012; Phelps; Heidl, & 

Wadhwa, 2012). Dessa forma, podemos entender questões tais como as redes emergem e como 

evoluem (Provan; Fish & Sydow, 2007; Phelps; Heidl, & Wadhwa, 2012) no processo de 

internacionalização da firma (Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014). A próxima seção 

apresenta o quadro teórico da dissertação, destacando a DNA e suas dimensões da WN como 

alternativa para avançar nesse entendimento.  

 

2.2 Quadro Teórico 

 

O quadro teórico desta dissertação é construído a partir da DNA (Gulati & Gargiulo, 

1999), por meio da característica estrutural WN (Provan; Fish, & Sydow, 2007; Phelps; Heidl, & 

Wadhwa, 2012) e suas principais dimensões: propriedades da rede e dos atores, conectividade da 

rede e clustering, (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012).  Procura-se, nesse sentido, dar subsídio teórico 

para a construção do entendimento de como a rede evolui no processo de internacionalização da 

firma (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). Dito de outra maneira, ao se explorar as principais 

dimensões da WN, enfocam-se as características do processo de mudança e reconfiguração da 



 

 
31 

rede no decorrer da internacionalização da firma (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012; Phelps; Heidl & 

Wadhwa, 2012; Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014).   

No caso do presente trabalho, a rede consiste em dois elementos principais: os atores, que 

nos grafos são representadas pelos nós (Borgatti, & Cross, 2003) e as interações recorrentes entre 

esses atores, que representam os relacionamentos ou laços (Gulati & Gargiulo, 1999).  

Por meio da representação de grafos, é possível desenhar a estrutura de interações entre 

os atores (Borgatti & Cross, 2003) e, com isso, discernir a posição de cada ator na rede, entre 

outras análises (Gulati & Gargiulo, 1999). Com a representação gráfica também é possível 

identificar a distância entre atores através do desenho de toda a rede (Phelps; Heidl & Wadhwa, 

2012). Essa representação também é conhecida como distância geodésica ou grau de separação, 

que é o caminho mais curto na rede entre atores (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012; Borgatti & Cross, 

2003). 

Da mesma forma, ao mapearmos toda a rede, podemos também perceber as relações de 

poder e influência entre atores, denominada centralização, dados a sua posição, o número de 

relacionamentos, as ramificações e os tipos de relacionamento (Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). 

Ainda a partir das interações entre atores e seus atributos em uma rede, podemos classificar esses 

laços como fortes ou fracos (Granovetter, 1973), conforme discutido anteriormente.  

Assim, a teoria dos grafos em combinação com outros instrumentos de análise e com 

métodos desenvolvidos especificamente para a visualização e análise de redes forma a base do 

que se chama DNA (Gulati & Gargiulo, 1999; Borgatti & Cross, 2003)
7
. A DNA é, portanto, 

uma forma de análise de como uma rede está estruturada (Gulati & Gargiulo, 1999), sendo que 

os estudos normalmente destacam três características estruturais das redes: Posição na rede, Ego-

Network e WN (Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). (ver Figura 2). 

                                                 
7
 Os estudos sobre DNA têm sua origem nas ciências sociais (Gargiulo & Gulati, 1999) e, de forma mais específica, 

nos estudos sobre redes (Powell, Koput & Smith-Doerr, 1996; Burt, 1992), e na teoria de grafos oriundos da 

matemática computacional (Burt, 1992). 
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Figura 2. Análise Dinâmica da Rede (DNA) e suas características estruturais de rede. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os trabalhos realizados valendo-se da característica estrutural Posição da Rede, focam em 

proximidade entre atores em termos numéricos, comprimento e força dos laços que conectam 

tais atores (coesão social), ou em termos da similaridade de características, tais como tamanho, 

densidade e grau de intermediação (equivalência estrutural) (Ebadi & Utterback, 1984; Burt, 

2004). Já os estudos que se baseiam em Ego-Network buscam identificar tríades de laços entre o 

ator focal (ego) e outros atores (alters), a fim de avaliar a existência de buracos estruturais, 

homogeneidade ou heterogeneidade nesses relacionamentos (Burt, 1992). 

Na Ego-Network, tanto o ego como os alters estão vinculados, bem como suas relações 

na sua localidade que formam as tríades. As tríades, por sua vez, funcionam como pontes de 

intermediação de comunicação entre três ou mais atores, formando assim uma sub-rede (Burt, 

2004). Os laços diretos que conectam a tríade em separado de toda a rede restringem a 

interpretação da rede como um todo, já que há um claro limite de interação das tríades com o 

restante de toda a rede (Burt, 2004). Dessa forma, a Ego-Network privilegia a análise do ator em 

relação à rede e, de forma mais restrita, às tríades, relegando a segundo plano aspectos que 

eventualmente são fundamentais para a análise da formação e evolução da rede como um todo, 

tais como o grau de distribuição da rede e o diâmetro da rede (Ebadi & Utterback, 1984; Uzzi & 

Spiro, 2005). Todavia, esses aspectos são tratados na WN, uma vez que esta examina a 

propriedade da rede e dos atores constituintes dela, a conectividade da rede e os clustering, 
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levando em consideração todos os atores participantes da rede (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). 

Conforme apontado anteriormente, nesta dissertação enfocamos a WN.  

A WN é subdividida em três grupos de dimensões: propriedades da rede e dos atores, 

conectividade da rede e clustering (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). Ao avaliarmos a evolução da 

WN, é possível, portanto, identificar como essas dimensões variam (Provan; Fish & Sydow, 

2007), quais são os processos que conduzem a essas mudanças e, por fim, quais são as 

implicações dessas mudanças tanto para as propriedades da rede como para a conectividade entre 

os atores  da rede (Ahuja;  Soda & Zaheer, 2012; Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). Acreditamos, 

portanto, que a escolha pelas dimensões da WN, como forma de examinar a evolução da rede no 

processo de internacionalização da firma propicia uma visão mais ampla de como os 

relacionamentos entre atores se formam, são mantidos e ou rompidos (Ebadi & Utterback, 1984; 

Uzzi & Spiro, 2005; Vahlne & Johanson, 2013). Com base nesta discussão, introduz-se o quadro 

teórico desta dissertação tendo como variável independente a rede, ilustrada a partir das três 

dimensões da WN e respectivos indicadores (ver Figura 3).  

 

 

Figura 3. Processo de internacionalização da firma e dimensões da WN. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De maneira mais detalhada, a primeira dimensão, Propriedade da Rede e dos Atores, diz 

respeito ao conjunto de indicadores que caracterizam os atores e a rede de modo geral (Ahuja; 

Soda & Zaheer, 2012). Os resultados obtidos nessa dimensão, ou seja, o tamanho da rede, a 

densidade da rede e o grau de distribuição da rede, servem ainda de insumo para determinar as 

outras duas dimensões: Conectividade da Rede e Clustering (Borgatti & Cross, 2003; Provan; 

Fish & Sydow, 2007).  
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O primeiro indicador, tamanho de rede, pode ser determinado a partir do número de 

atores presentes na rede (Hanneman, 2005) ou, alternativamente, pode ser interpretado como o 

número de relacionamentos dos atores inseridos em uma dada rede. A partir dessa dimensão, é 

possível construir a base de cálculo das demais dimensões da WN (Provan; Fish & Sydow, 2007) 

e, por consequência, da DNA (Borgatti & Cross, 2003). Cabe salientar que o tamanho da rede é 

fundamental para a análise da rede (Hanneman, 2005) em função dos recursos limitados de que 

os atores dispõem para a construção e manutenção de laços (Granovetter, 1973). De maneira 

geral, sugere-se que quanto menor o número de laços de um determinado ator, menores são as 

possibilidades de conexão do mesmo à rede (Burt, 1992; Nahapiet & Ghoshal, 1998), o que, por 

sua vez, restringe o acesso a novas informações e oportunidades.  

O segundo indicador da propriedade da rede e dos atores é denominado densidade de rede 

(Provan; Fish & Sydow, 2007; Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). A densidade da rede é o número de 

relacionamentos da rede expresso em relação ao número total de relacionamentos possíveis 

(Scott, 2000). Ou seja, significa o número de laços reais na rede, dividido pelo número total de 

laços que poderiam estar presentes nessa rede (Scott, 2000; Borgatti & Cross, 2003). Por isso, a 

densidade é, por vezes, utilizada como uma medida da conectividade da rede (Ahuja; Soda & 

Zaheer, 2012)
8
.  

A interpretação dos resultados de densidade de uma rede indica, entre outros aspectos, a 

velocidade com que a informação se difunde entre os atores em uma rede (Scott, 2000). Dessa 

forma, quanto maior a densidade, maior a difusão de informação (Scott, 2000; Phelps; Heidl & 

Wadhwa, 2012). Entretanto, a densidade também pode ser expressa em termos da quantidade de 

capital ou de recursos disponíveis em toda a rede. Logo, uma rede que apresenta baixa densidade 

implica baixo capital disponível ou restrições de recursos a que os atores participantes da rede 

estão sujeitos (Scott, 2000; Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). 

O último indicador da propriedade da rede e dos atores é a distribuição de atores na rede, 

ou simplesmente, o grau de distribuição (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). Este é expresso pelo 

número de laços de um ator conectados a todos os demais atores de sua rede (Hanneman, 2005). 

Para Borgatti e Cross (2003), o grau de distribuição da rede é, muitas vezes, entendido, 

incorretamente, como sendo o grau de conectividade da rede. Enquanto a conectividade da rede 

                                                 
8
 Ao avaliarmos uma rede binária com sentido de fluxo de interação de tamanho “n”, o número de possíveis laços é     

n × (n - 1). Entretanto, em uma rede binária sem sentido de fluxo de tamanho “n”, o número de possíveis laços é 

expresso como sendo n × (n - 1) / 2 (Borgatti & Cross, 2003). 
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nos remete à medida de densidade, ou seja, ao número de relacionamentos da rede expresso em 

relação ao número total de relacionamentos possíveis (Scott, 2000), o grau de distribuição indica 

a probabilidade do número de relações de um ator em toda a rede (Phelps; Heidl & Wadhwa, 

2012). Como uma medida probabilística, o grau de distribuição tem a função de prever a 

possibilidade de o ator focal se conectar a outro ator qualquer ou mesmo com toda a rede 

(Borgatti, & Cross, 2003). 

Da mesma forma que a densidade, o grau de distribuição possui interpretações distintas 

com relação ao sentido do fluxo de interação (Gulati & Gargiulo, 1999; Borgatti & Cross, 2003). 

Isso ocorre, particularmente, porque na WN os laços direcionais destacam a relação de poder e 

subordinação entre atores (Scott, 2000), ao passo que os laços não direcionais representam 

equilíbrio de poder entre atores. Nesse caso, os atores tanto influenciam como também são 

influenciadas por seus laços (Gulati & Gargiulo, 1999). Também é importante observar que na 

WN não avaliamos a centralidade individual do ator, ou seja, o ator que exerce mais influência e, 

por consequência, maior poder aos demais atores na rede (Scott, 2000), mas sim a centralização 

da rede com um todo (Borgatti & Cross, 2003). Posto isso, o sentido do fluxo de interação nos 

grafos na WN indica a relação de influência e poder exercida em toda a rede (Gulati & Gargiulo, 

1999).  

Portanto, em uma rede em que há o sentido de fluxo de interação entre atores, o grau de 

distribuição da rede diz respeito ao número de laços que o ator possui, bem como o poder que 

exerce sobre os outros atores (Borgatti, & Cross, 2003). Ou seja, o grau de distribuição em uma 

rede direcional é o papel que cada ator desempenha como fonte de relacionamentos (Gulati & 

Gargiulo, 1999). Todavia, nas redes em que não há o sentido de fluxo de interação, podemos 

traduzir o grau de distribuição da rede como sendo o ator um dissipador de relacionamentos 

(Borgatti, & Cross, 2003). Nesse sentido, o ator, muitas vezes, é interpretado como o quão 

influente ele pode ser em determinados laços na rede (Gulati & Gargiulo, 1999)
9
.   

Sobre esse ponto, há que se destacar que a maioria das redes, independentemente da sua 

natureza, tem baixo grau de distribuição (Borgatti & Cross, 2003). Contudo, um pequeno número 

de redes, conhecidas como "hubs", tem um alto grau de distribuição e segue uma lei de potência: 

P (k) ≈ k-γ, sendo γ uma constante (Borgatti & Cross, 2003). Essas redes são chamadas de redes 

de escala livre e têm atraído especial atenção por suas propriedades estruturais e dinâmicas 

(Jackson, 2008). De um modo geral, as redes com elevado grau de distribuição (escala livre) 

                                                 
9
 A rede examinada nesta dissertação não possui fluxo de interação.  
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apresentam crescimento aleatório com altas taxas de expansão. Assim, a cada instante de tempo, 

um ator possui uma probabilidade p de desenvolver um novo laço com os demais atores da rede 

(Jackson, 2008). Uma importante propriedade das redes de escala livre é sua robustez, medida 

pela capacidade de manter-se totalmente conectada, mesmo diante da remoção de alguns 

relacionamentos (Jackson, 2008). Assim, as redes de tipo "hubs" caracterizam-se por 

apresentarem dinamismo associado à robustez (Borgatti & Cross, 2003; Jackson, 2008). 

A segunda dimensão da WN é a conectividade da rede. De maneira geral, a conectividade 

de uma rede é definida como o conjunto de indicadores que sinalizam o número de laços que 

estão realmente presentes na rede (Jackson, 2008; Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). Como as redes 

são constituídas por atores e pelos relacionamentos existentes entre eles, diferenças no tamanho 

das redes e em como os atores estão interligados em uma rede podem ser um indicador chave de 

coesão, solidariedade, densidade moral ou complexidade da rede (Gulati & Gargiulo, 1999). 

Especificamente, a conectividade de uma rede é expressa por dois indicadores: distância 

geodésica e diâmetro da rede. Para Jackson (2008), a distância geodésica é um importante 

indicador da conectividade da rede, sendo definido como o número mínimo de laços que 

separam um ator de outro (Borgatti & Cross, 2003). Em redes em que se observam grandes 

distâncias entre atores, pode-se levar um longo tempo para se obter uma informação e, por 

consequência, retardar a sua difusão na rede (Gulati & Gargiulo, 1999). Por outro lado, atores 

que estão mais próximas uns dos outros na rede podem ser capazes de exercer maior poder e 

controle do que aqueles que estão mais distantes (Gulati & Gargiulo, 1999; Jackson, 2008). Cabe 

salientar, no entanto, que laços entre atores podem ser muito importantes, mesmo quando eles 

não estão ligados entre si diretamente (Gulati & Gargiulo, 1999; Jackson, 2008). Em outras 

palavras, por vezes, ser um "amigo de um amigo" pode ser muito producente (Gulati & Gargiulo, 

1999). 

Uma importante derivação da distância geodésica é a sua própria variabilidade (Borgatti, 

& Cross, 2003). Essa medida de desvio padrão da distância entre atores de uma rede indica o 

grau de variação de um conjunto de atores (Borgatti & Everett, 1999). Com isso, conseguimos 

mensurar a proximidade de um ator em relação a todos os outros atores da rede (Ahuja; Soda, & 

Zaheer, 2012). Ademais, a maior distância geodésica da rede é nomeada de excentricidade 

(Borgatti, & Cross, 2003). A excentricidade máxima de uma rede é, na verdade, o sentido da 

dimensão complementar da conectividade, outrora denominada de diâmetro da rede (Borgatti & 

Everett, 1999).  
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Borgatti e Everett (1999) sugerem que, para encontramos o diâmetro de uma rede, 

segundo indicador da conectividade da rede, deve-se, primeiramente, calcular o caminho 

mínimo, ou, em outras palavras, identificar a menor distância entre atores de uma rede. Assim, 

ao avaliarmos o maior comprimento de qualquer um desses caminhos, obteremos o diâmetro da 

rede (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). O mais longo dos caminhos mais curtos (distância) entre 

quaisquer dois atores em uma rede é chamado de diâmetro da rede (Borgatti & Everett, 1999).  

O diâmetro da rede é uma medida útil do alcance da rede e indica quanto tempo vai 

demorar, no máximo, para chegar a qualquer ator na rede (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012). A 

média de todos os caminhos mais curtos em uma rede indica, portanto, quão distantes quaisquer 

dois atores estão em uma rede. Essa medida é denominada distância média (Borgatti & Everett, 

1999). Entretanto, se um ator não está conectado à sua rede, a maior distância ou diâmetro é 

infinito (Borgatti & Everett, 1999), demonstrando a ausência de laços, mesmo que indiretos, 

entre os atores. 

A última dimensão da WN é denominada clustering (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012)
10

. O 

coeficiente de clustering ou, simplesmente, clustering é a proporção de laços existentes 

próximos a outros atores e assim sucessivamente até atingir o número máximo possível de laços 

interconectados (Barmpoutis & Murray, 2010). Em uma rede coesa, a menor distância geodésica 

média entre atores apresenta o maior coeficiente de clustering (Borgatti & Cross, 2003; Jackson, 

2008; Barmpoutis & Murray, 2010). Isso difere da dimensão densidade, cujo maior valor 

presente em uma rede tende a apresentar o maior coeficiente de clustering (Scott, 2000; 

Barmpoutis & Murray, 2010). 

A combinação das dimensões distância geodésica média, densidade da rede e coeficiente 

de clustering explica o indicador Rede de Pequenos Mundos (Borgatti, & Everett, 1999). Em 

linhas gerais, uma rede de pequenos mundos é uma rede que surge quase que aleatoriamente 

(Gargiulo, & Gulati, 1999), apresenta um coeficiente significativamente alto de clustering 

(Barmpoutis & Murray, 2010), uma alta conectividade e um comprimento de caminho médio 

relativamente curto, podendo ser alcançada em poucos passos (Borgatti & Everett, 1999). Dessa 

forma, a rede de pequenos mundos cresce proporcionalmente em uma escala logarítmica que 

                                                 
10

 Analogamente, o conceito de cluster
 
é ilustrado pela epígrafe “os amigos dos meus amigos são meus amigos” 

(Barmpoutis & Murray, 2010).  

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Barmpoutis_and_R.M._Murray&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Barmpoutis_and_R.M._Murray&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Barmpoutis_and_R.M._Murray&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Barmpoutis_and_R.M._Murray&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=D.Barmpoutis_and_R.M._Murray&action=edit&redlink=1
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relaciona o comprimento de caminho médio entre atores na rede (L) e o número de laços 

presentes nessa rede (N)
11

.  

A rede de pequenos mundos é uma estrutura muito comum em redes e pode ocorrer com 

atores que apresentam laços fortes em sua rede e estão amplamente conectados, bem como em 

atores que apresentam laços fracos em sua rede e, por isso, têm acessos a outros atores fora da 

rede (Granovetter, 1985; Gulati & Gargiulo, 1999). Como consequência, a dimensão clustering 

preconiza que, mesmo em redes coesas com a presença de muitos aglomerados, há também 

muitas pontes entre esses grupos que permitem encurtar a distância média entre esses atores ou 

grupos (Borgatti & Everett, 1999). 

Com a explicação de rede de pequenos mundos, encerra-se o detalhamento dos 

indicadores da WN e, por conseguinte, o segundo capítulo desta dissertação. Em síntese,  

propõe-se analisar a evolução da rede no processo de internacionalização da firma por meio das 

alterações das dimensões que compõem a WN (Provan; Fish, & Sydow, 2007; Phelps; Heidl & 

Wadhwa, 2012). Com isso, podemos entender a internacionalização da firma a partir da 

perspectiva de redes, sob o ponto de vista dinâmico, conforme sugerido por Lamb, Sandberg & 

Liesch (2011) e Hohenthal, Johanson e Johanson (2014). 

 

  

                                                 
11

 A associação entre pequenas distâncias entre atores na rede e a presença de relacionamentos é expressa pela 

função L α log N (Comellas & Sampels, 2002). 
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3 Metodologia  

 

Este capítulo tem como objetivo detalhar e discutir a metodologia que serviu de base para 

a realização desta pesquisa, e está dividido em três seções. Na primeira, enfatiza-se o método de 

pesquisa. A segunda seção é dedicada à coleta de dados, enquanto a terceira seção diz respeito 

aos procedimentos de análise de dados. 

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

Com o objetivo de analisar a evolução da rede no processo de internacionalização da 

firma, optou-se pelo método de estudo de caso único de natureza qualitativa sob uma perspectiva 

longitudinal (Eisenhardt, 1989; Leonard-Barton, 1990; Yin, 2005). Justifica-se tal escolha a 

partir dos seguintes pontos. Primeiro, este método permite capturar informações com riqueza de 

detalhes acerca de um fenômeno que está inserido em contextos geográficos distintos 

(Eisenhardt, 1989; Craig & Douglas, 2001; Creswell, 2003). Observa-se, neste sentido, que a 

rede analisada abrange atores localizados em distintos países. Assim, acredita-se que para 

compreender a evolução dessa rede faz-se necessário analisar os distintos relacionamentos entre 

estes atores e respectivos episódios de formação, manutenção e rompimento destes 

relacionamentos. Segundo, possibilita o levantamento de uma vasta gama de dados primários e 

secundários, capturando detalhes, por exemplo, dos processos de aquisição, joint venture e 

encerramento de operações que ocorreram ao longo da internacionalização da firma selecionada 

(Kennedy, 1979; Creswell, 1998). Terceiro, possibilita também a utilização de dados de natureza 

quantitativa, suplementando, dessa maneira, a análise qualitativa (Bonoma, 1985; Hamel, 1993; 

Miles & Huberman, 1994). Como exemplo, têm-se os cálculos referentes aos indicadores das 

principais dimensões da WN. Quarto, permite descrever e explicar uma sequência temporal de 

eventos que sofrem transformações com o passar do tempo (Meyer & Gelbuda, 2006). No caso 

desta dissertação, isso permite associar esses eventos aos relacionamentos presentes entre atores 

participantes da rede analisada (Creswell, 2003). Além desses quatro pontos, salienta-se que a 

escolha deste método é legitimada pela realização de estudos prévios sobre a evolução de redes 

em processos de internacionalização da firma (Coviello & Munro, 1997; Coviello, 2006).  
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3.2 Coleta de Dados 

 

Vários critérios foram considerados para a seleção do caso: a) a existência do fenômeno 

no caso pesquisado, o que caracteriza uma seleção de caso guiada por considerações teóricas 

(Dimitratos; Plakoyiannaki; Thanos & Forbom, 2014); b) o conhecimento do pesquisador com o 

segmento de atuação da firma, o que permitiu que as interações com os entrevistados, 

principalmente com os profissionais de nível técnico e com altos níveis de especialização, 

transcorressem com facilidade, viabilizando o levantamento de dados em maior profundidade 

(Yin, 2005); e, c) a acessibilidade do pesquisador aos dados e atores que participaram 

diretamente da evolução da rede no processo de internacionalização da firma (Eisenhardt, 1989; 

Yin, 2005).  

Com relação a este último critério, destaca-se que a coleta de dados da pesquisa só pôde 

ser realizada com um nível “elevado” de detalhamento porque o principal executivo da 

subsidiária brasileira apoiou a pesquisa de forma incondicional, alocando recursos para viagens. 

Além disso, pessoalmente solicitou apoio e cooperação dos entrevistados. Essa abertura inclusive 

provou-se essencial para que, por exemplo, as diversas reuniões e entrevistas tivessem a 

profundidade necessária para produzir adequado volume de informações.  

No processo de coleta de dados em estudos de casos de natureza qualitativa e perspectiva 

longitudinal, o levantamento de dados secundários, as entrevistas semiestruturadas, e, por vezes, 

a observação direta e indireta, constituem as principais fontes de evidência (Eisenhardt, 1989; 

Yin, 2005; Godoy, 2005). Além disso, a utilização de várias fontes de dados contribuem para o 

aumento da validade interna do estudo, já que permitem a triangulação de dados (Greenwood, 

1973; Bonoma, 1985; Yin 2005; Eisenhardt & Graebner, 2007). 

Assim, a coleta de dados secundários foi feita a partir de arquivos, relatórios gerenciais, 

contratos, materiais de marketing e treinamento, artigos de jornais, de revistas técnicas 

especializadas, portais disponíveis na internet, enquanto a coleta de dados primários envolveu a 

realização de entrevistas semiestruturadas que foram gravadas (áudio) e transcritas, sendo que 

algumas delas foram traduzidas para o idioma Português (Greenwood, 1973; Bonoma, 1985). 

Mais especificamente, o conjunto de dados secundários, de forma consolidada, perfaz um 

total de 973 páginas de documentos, 11 notícias, 23 contratos e 17 websites, a saber: 
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a) Relatórios anuais de desempenho operacional e resultados consolidados referentes 

ao período de 2002 a 2012 (505 páginas); 

b) Materiais de marketing produzidos pela firma para ações de comunicação no 

Brasil e no exterior (72 páginas); 

c) Contratos e registros escritos de negociações da firma com clientes, fornecedores, 

parceiros e organizações governamentais (148 páginas); 

d) Planos estratégicos do cliente (93 páginas); 

e) Notícias sobre a firma e sobre o setor de óleo e gás veiculado em publicações em 

jornais (Jornal GGN: edição 28/03/2006, Gazeta Mercantil: edições 03/02/2004 e 

03/05/2005, Diário do Comércio, Indústria & Serviço: edição 23/10/2006, Jornal 

O Tempo Betim: edições 23/10/2006, 06/09/2006, 23/07/2008 e 15/04/2009, 

Jornal Diário do Comércio: edição 23/07/2008, Estado de Minas - caderno 

Negócios & Oportunidades: edição 07/03/2011), revistas (Revista Petróleo & 

Energia: edição novembro de 2007, Oil & Gas PwC: edição agosto de 2009, 

Magazine Portos & Navios: edições dezembro de 2009 e março de 2011 e Brazil 

Energy: edição 2010-October) e websites (Site Dzai: edição 28/08/2009, Site 

Abgroup: edições 23/10/2006 e 12/03/2011 e Site Guiaoilegas: edição 

15/03/2008) (60 páginas);  

f) Plano de investimentos e documentos diversos do período de implantação da 

fábrica no Brasil (95 páginas); e 

g) Websites da própria firma, de clientes, fornecedores, subfornecedores, 

concorrentes e governos (17 websites). 

 

Com relação aos dados primários, foi desenvolvido um roteiro com o objetivo de orientar 

na condução das entrevistas semiestruturadas (Yin, 1981; Eisenhardt, 1989; Fujisawa, 2000). 

Esse roteiro foi testado e validado antes do uso (Manzini, 1991), a fim de verificar a estrutura, a 

clareza e a pertinência das perguntas.  

Especificamente, a elaboração do roteiro foi realizada em duas etapas. Na primeira, após 

a definição dos marcos que representam o processo de internacionalização da firma e das 

questões de interesse em cada evento, foram discutidos com um especialista no tema a estrutura 

do roteiro, os temas de interesse específicos a serem avaliados em cada marco, a forma de 

abordar os entrevistados, a definição de questões, enfim, a avaliação da estrutura e pertinência 

das perguntas. A segunda etapa do teste consistiu em realizar um pré-teste com três 
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colaboradores de posição hierárquica intermediária da subsidiária brasileira com o objetivo de 

verificar a clareza e a forma de abordagem dos temas (Manzini, 1991)
12

. Assim, foi avaliado se 

as perguntas estavam organizadas de forma a respeitar a sequência cronológica dos eventos 

(Manzini, 1991). Para cada evento, havia perguntas genéricas, que se repetiam em todos os 

demais instantes, e outras específicas sobre o evento em questão (Gibbert & Ruigrok, 2010). 

Outro importante ponto observado no pré-teste esteve relacionado à abordagem das perguntas, 

respeitando a natureza da pesquisa qualitativa. Assim, certificou-se que os questionamentos 

começavam sempre com expressões do tipo, “explique”, “como”, “quais foram”, “conte-me”, 

dentre outros, a fim de encorajar os entrevistados a dissertar sobre o tema abordado (Bauer; 

Gaskell, 2003). Deve-se ainda ser ressaltado que à medida que as entrevistas avançavam, novos 

pontos emergiram, em virtude de algumas repostas obtidas. Com isso, novas questões foram 

introduzidas ao roteiro original, a fim de buscar respostas para as observações e achados 

preliminares (Eisenhardt, 1989; Gibbert & Ruigrok, 2010). Como exemplo, temos:  

 

“Você atribuiria este incômodo não só pelo direcionamento, mas também pelo fato de a 

Subsidiária 5 ser uma empresa muito maior que as concorrentes instaladas no Brasil e, 

com isto, talvez ela quisesse ditar as regras se posicionando perante as demais?” 

“Fale-me um pouco mais desta complexidade que envolve fornecer para o Cliente 1.” 

“Em sua opinião, quais eram os interesses do Cliente 2 contribuindo com o processo de 

Benchmarking na Subsidiária 1?” 

Além disso, as perguntas cujas respostas apresentavam um modelo padrão sem agregar 

novos conhecimentos eram suprimidas do roteiro e, em algumas entrevistas, essas perguntas 

passaram a ser apresentadas como uma afirmativa para introdução de outras questões 

desenvolvidas (Cohen; Manion & Morrison, 2007).  

Dessa feita, foram realizadas trinta e sete entrevistas com duração média de quarenta e 

três minutos cada uma. As entrevistas aconteceram no período de junho a novembro de 2013, em 

cinco países (Argentina, Brasil, Cingapura, Estados Unidos e Holanda), totalizando mais de vinte 

cidades no Brasil e no exterior.  

                                                 
12

 Os resultados obtidos durante o pré-teste foram desconsiderados, por ter como finalidade apenas examinar de 

forma prática o instrumento desenvolvido.    
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Quanto à distribuição e ao número de entrevistas realizadas para cada grupo de atores, 

temos: seis entrevistas com o principal cliente da subsidiária no Brasil, quatro entrevistas com os 

principais concorrentes no MERCOSUL, cinco entrevistas com os principais fornecedores de 

insumos e serviços, seis entrevistas com os principais executivos e ex-funcionários da matriz 

americana, quinze entrevistas com os principais executivos e ex-funcionários da subsidiária 

brasileira e uma entrevista com o representante do órgão do governo do estado de Minas Gerais. 

A escolha destes entrevistados foi orientada pela relevância de cada ator e sua 

participação na evolução da rede no processo de internacionalização da firma no mercado 

brasileiro. Ressalta-se que alguns entrevistados foram convidados a participar da pesquisa à 

medida que seus nomes eram mencionados nas entrevistas (Gibbert; Ruigrok, 2010).  

As entrevistas foram conduzidas em três idiomas: português, inglês e espanhol. As 

entrevistas transcritas totalizaram 259 páginas em formato A4, fonte Arial 10, espaço 1,5 com 

alinhamento justificado. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e devolvidas aos 

respondentes que tiveram a oportunidade de revisar, criticar e ajustar o conteúdo de suas 

respostas, aumentando a validade interna dos dados (Greenwood, 1973; Jick, 1979). Em média, 

foram gastos vinte e oito dias entre o processo de realização de entrevistas, sua transcrição e 

devolução para os respondentes, até a obtenção da versão final. 

A Figura 4 sintetiza todas as entrevistas realizadas, contendo as seguintes informações: a) 

o(s) ator(es) representado(s) por respondente, b) o tempo de atuação do respondente; , c) o país 

onde ocorreu a entrevista, d) a cidade onde a entrevista foi feita, e) a data de realização da 

entrevista, f) a data de envio da transcrição para revisão por parte do entrevistado, g) a data de 

devolução da transcrição devidamente aprovada e, por fim, h) o prazo gasto em dias para revisão 

da transcrição da entrevista por respondente. 
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Figura 4. Relação dos entrevistados.  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

  

Firma

Tempo de 

Firma 

(anos)

País 

Entrevista

Cidade 

Entrevista

Data 

Entrevista

Data Envio 

para 

Revisão

Data 

Revisão

Prazo de 

Revisão da 

Entrevista 

(dias)

Subsidiária Focal e Subsidiária I 7 Brasil Betim 17-jul-13 24-jul-13 17-ago-13 31

Matriz e Subsidiária Focal 37 Holanda Amsterdam 10-set-13 19-set-13 23-out-13 43

Fornecedor I 9 Brasil Rio Claro 16-set-13 23-set-13 8-out-13 22

Fornecedor IV 10 Brasil Campinas 1-ago-13 13-ago-13 25-set-13 55

Cliente 12 Brasil São José dos Campos 9-jul-13 17-jul-13 19-jul-13 10

Subsidiária Focal e Subsidiária I 13 Brasil Rio de Janeiro 28-jun-13 14-jul-13 18-jul-13 20

Fornecedor II 34 Brasil Guarujá 18-set-13 25-set-13 28-set-13 10

Matriz 21 USA Houston 30-set-13 7-out-13 23-nov-13 54

Matriz 34 Holanda Amsterdam 12-set-13 19-set-13 5-nov-13 54

Cliente 17 Brasil Natal 27-ago-13 19-set-13 11-out-13 45

Concorrente I 14 Brasil São Paulo 8-ago-13 10-ago-13 23-ago-13 15

Cliente 33 Brasil Rio de Janeiro 19-ago-13 2-set-13 5-out-13 47

Subsidiária Focal e Subsidiária I 28 Brasil Belo Horizonte 27-jun-13 4-jul-13 19-jul-13 15

Matriz 20 USA Los Angeles 24-set-13 1-out-13 13-out-13 19

Subsidiária Focal e Subsidiária I 6 Brasil Contagem 4-jul-13 11-jul-13 14-jul-13 10

Subsidiária Focal 7 Brasil Rio de Janeiro 8-jul-13 20-jul-13 24-ago-13 47

Concorrente VI 8 Argentina Buenos Aires 10-ago-13 19-ago-13 26-ago-13 16

Concorrente II 31 Brasil Curitiba 7-ago-13 9-ago-13 22-ago-13 15

Cliente 29 Brasil Vitória 9-set-13 21-set-13 30-set-13 21

Matriz 28 USA Houston 30-set-13 7-out-13 12-nov-13 43

Fornecedor V 7 Argentina Buenos Aires 12-ago-13 17-ago-13 4-set-13 23

Subsidiária Focal 5 Brasil Contagem 5-jul-13 10-jul-13 22-jul-13 17

Cliente 22 Brasil Niteroi 16-jul-13 28-jul-13 25-ago-13 40

Governo 10 Brasil Belo Horizonte 4-nov-13 15-nov-13 25-nov-13 21

Matriz 14 USA Houston 2-out-13 9-out-13 14-nov-13 43

Concorrente III, Concorrente IV e Concorrente V 37 Brasil Campinas 19-nov-13 26-nov-13 29-nov-13 10

Cliente 36 Brasil Macaé 9-out-13 21-out-13 13-nov-13 35

Subsidiária Focal 7 Brasil Betim 15-jul-13 29-jul-13 5-ago-13 21

Subsidiária Focal 27 Brasil Betim 5-jul-13 7-jul-13 19-jul-13 14

Subsidiária Focal 18 Brasil Betim 30-jul-13 6-ago-13 9-ago-13 10

Subsidiária Focal e Subsidiária I 9 Brasil Belo Horizonte 12-jul-13 17-jul-13 10-ago-13 29

Fornecedor III 14 Brasil Porto Alegre 11-jul-13 24-jul-13 2-ago-13 22

Subsidiária II 29 Cingapura Cingapura 17-out-13 22-out-13 10-nov-13 24

Subsidiária II 26 Cingapura Cingapura 18-out-13 23-out-13 11-nov-13 24

Subsidiária II 19 Cingapura Cingapura 17-out-13 25-out-13 19-nov-13 33

Subsidiária II 20 Cingapura Cingapura 22-out-13 29-out-13 7-nov-13 16

Subsidiária II 24 Cingapura Cingapura 23-out-13 3-nov-13 27-nov-13 35

Média (Tempo Empresa): 20 Média (Prazo para Revisão Entrevista): 28
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3.3 Análise de Dados 

 

Após a coleta de dados secundários, a transcrição e a revisão de dados primários pelos 

entrevistados, iniciou-se a análise dos dados. Buscou-se, em um primeiro momento, construir 

uma narrativa preliminar, contendo os principais marcos e eventos do processo de 

internacionalização da firma. O termo marco é utilizado como alternativa para demarcar a 

fronteira limite das principais etapas do processo de internacionalização da firma (Jarillo & 

Martinez, 1991). Dito de outra maneira, o marco é uma forma mais macro de delimitar os 

principais estágios da internacionalização da firma (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). No 

caso desta dissertação, o marco foi definido a partir das dimensões propostas por Birkinshaw e 

Hood (1998): grau de localização das atividades da cadeia de valor (marcos um, dois, três e 

cinco) e grau de integração das atividades da cadeia de valor (marco quatro).  

Por sua vez, o termo evento designa o detalhamento dos acontecimentos em um dado 

marco. É a partir dos eventos que foram analisadas a presença ou a ausência de relacionamentos 

entre atores. Dessa forma, assume-se que os eventos são consequências das interações entre os 

relacionamentos formados, desenvolvidos e ou rompidos entre os atores na internacionalização 

da firma. A identificação desses eventos foi feita de maneira indutiva. Com base em Halinen, 

Salmi e Havila (1999), partiu-se do pressuposto de que eventos são acontecimentos que são 

considerados críticos na história da firma. Tais acontecimentos sobrevivem ao longo do tempo e, 

usualmente, são recuperados ou em registros constantes nos dados secundários ou em dados 

primários por meio da lembrança dos entrevistados.  

Assim, foram definidos cinco marcos e vinte e um eventos. Os marcos foram 

identificados com a sequência numérica de I a V em algarismo romano, ao passo que os vinte e 

um eventos foram indexados ao marco correspondente em letras do alfabeto latino, e 

representam a ordem sequencial de ocorrência desses eventos. (ver Figura 5).  
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Figura 5. Principais marcos e eventos mapeados na evolução da rede no 

processo de internacionalização da firma. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Uma vez definidos os marcos e os principais eventos de cada marco, foram listados todos 

os atores citados nas entrevistas e ou identificados nos documentos levantados. Como resultado, 

trinta e cinco atores foram identificados. Posteriormente, todos esses atores foram associados a 

cada um dos eventos. O número de atores por evento está detalhado (ver Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

I. Exportações (Entrada Mercado Brasileiro)

I-a. Visitas técnicas em parceria com fornecedores

I-b. Inicio exportações da linha de produtos onshore

I-c. 1ª Iniciativa de Desenvolvimento de concorrente nacional

I-d. Inicio exportações da linha de produtos offshore

I-e. 2ª Iniciativa de Desenvolvimento  de Concorrente nacional

II. Aquisição Firma no Brasil

II-a. Cancelamento do acordo de Joint Venture c\ firma Argentina

II-b. Laçamento do programa "Conteúdo Local"

II-c. Estreitamento de relacionamento c\ fornecedores no Brasil

II-d. Aquisição da firma nacional

II-e. Desenvolvimento de fornecedores locais

III. Operação de Greenfiled no Brasil

III-a. Greenfield em Betim - MG para produção das linhas onshore e offshore

III-b. Homologação de produtos e certificação da planta fabril

III-c. Venda e instalação do maior pipeline em PRFV da América Latina

III-d. Road show em todas as unidades operacionais do cliente no Brasil

III-e. Desenvolvimento de projetos e produtos em parceria c\ fornecedores no Brasil

IV. Exportações de Produtos Fabricados no Brasil

IV-a. Vendas intracompany

IV-b. Contrato para fornecimento de 8 navios e 15 plataformas

IV-c. Desenvolvimento de projetos para exploração Pré-sal em parceria com cliente

IV-d. Greenfield em Recife - PE para produção das linhas onshore e offshore

V. Venda Mundial da Multinacional

V-a. Realinhamento de estratégias e sobreposição de produtos

V-b. Encerramento de atividades da planta em Betim, MG
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Figura 6. Relação do número de atores participantes em cada evento da rede. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Eventos que Retratam a Evolução da Rede da Firma

Número de Atores 

participantes da rede em 

cada evento

I. Exportações (Entrada Mercado Brasileiro)

I-a. Visitas técnicas em parceria com fornecedores
10

I-b. Inicio exportações da linha de produtos onshore
13

I-c. 1ª Iniciativa de Desenvolvimento de concorrente nacional
21

I-d. Inicio exportações da linha de produtos offshore
22

I-e. 2ª Iniciativa de Desenvolvimento  de Concorrente nacional
23

II. Aquisição Firma no Brasil

II-a. Cancelamento do acordo de Joint Venture c\ firma Argentina
27

II-b. Laçamento do programa "Conteúdo Local"
22

II-c. Estreitamento de relacionamento c\ fornecedores no Brasil
21

II-d. Aquisição da firma nacional
20

II-e. Desenvolvimento de fornecedores locais
23

III. Operação de Greenfiled no Brasil

III-a. Greenfield em Betim - MG para produção das linhas onshore e offshore
23

III-b. Homologação de produtos e certificação da planta fabril
22

III-c. Venda e instalação do maior pipeline em PRFV da América Latina
27

III-d. Road show em todas as unidades operacionais do cliente no Brasil
28

III-e. Desenvolvimento de projetos e produtos em parceria c\ fornecedores no Brasil
29

IV. Exportações de Produtos Fabricados no Brasil

IV-a. Vendas intracompany
32

IV-b. Contrato para fornecimento de 8 navios e 15 plataformas
34

IV-c. Desenvolvimento de projetos para exploração Pré-sal em parceria com cliente
34

IV-d. Greenfield em Recife - PE para produção das linhas onshore e offshore
35

V. Venda Mundial da Multinacional

V-a. Realinhamento de estratégias e sobreposição de produtos
35

V-b. Encerramento de atividades da planta em Betim, MG
35
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Com base na análise dos dados primários e secundários, foi possível identificar a 

existência de relacionamentos entre os atores citados em cada evento. Além disso, a fim de 

facilitar a visualização da rede resultante desses relacionamentos, foi utilizado o software XMind 

- versão 2008. Dessa forma, foi construída a rede em cada um dos vinte e um eventos que 

caracterizam o processo de internacionalização da firma pesquisada (Creswell, 1994; Borgatti & 

Cross, 2003). Posteriormente, com o auxilio do software MS-Excel Professional Plus 2010 - 

versão 14.07, foram elaboradas vinte e uma matrizes simétricas binárias. Tais matrizes tinham 

por finalidade registrar a presença e ou ausência de relacionamentos entre os atores da rede 

nesses eventos (Borgatti & Everett, 1999; Gulati & Gargiulo, 1999).  

Para tanto, adotamos o algarismo numérico arábico ocidental “zero” para registrar a 

ausência de relacionamentos entre os atores e o algarismo numérico arábico “um” para sinalizar 

a presença de relacionamentos (Creswell, 1994; Borgatti & Cross, 2003). Dessa forma, todas as 

células das vinte e uma planilhas que representam a rede em cada evento do processo de 

internacionalização da firma foram devidamente preenchidas com 0 e 1 (Creswell, 1994; 

Borgatti  & Cross,  2003). A Figura 7 sintetiza os marcos, os eventos, o número de atores 

participantes da rede em cada evento e, por fim, a quantidade de dados binários que indicam a 

presença ou a ausência de laços entre os atores. No total, foram lançados 29.368 dados binários.  
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Figura 7. Relação de dados binários 0 e 1 de cada ator da rede em cada evento do processo de 

internacionalização da firma. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

Eventos que Retratam a Evolução da Rede da Firma
Número Firmas na 

Rede

Quantidade de 

Dados Binários

I. Exportações (Entrada Mercado Brasileiro) 1.723

I-a. Visitas técnicas em parceria com fornecedores
10 100

I-b. Inicio exportações da linha de produtos onshore
13 169

I-c. 1ª Iniciativa de Desenvolvimento de concorrente nacional
21 441

I-d. Inicio exportações da linha de produtos offshore
22 484

I-e. 2ª Iniciativa de Desenvolvimento  de Concorrente nacional
23 529

II. Aquisição Firma no Brasil 2.583

II-a. Cancelamento do acordo de Joint Venture c\ firma Argentina
27 729

II-b. Laçamento do programa "Conteúdo Local"
22 484

II-c. Estreitamento de relacionamento c\ fornecedores no Brasil
21 441

II-d. Aquisição da firma nacional
20 400

II-e. Desenvolvimento de fornecedores locais
23 529

III. Operação de Greenfiled no Brasil 3.367

III-a. Greenfield em Betim - MG para produção das linhas onshore e offshore
23 529

III-b. Homologação de produtos e certificação da planta fabril
22 484

III-c. Venda e instalação do maior pipeline em PRFV da América Latina
27 729

III-d. Road show em todas as unidades operacionais do cliente no Brasil
28 784

III-e. Desenvolvimento de projetos e produtos em parceria c\ fornecedores no Brasil
29 841

IV. Exportações de Produtos Fabricados no Brasil 4.561

IV-a. Vendas intracompany
32 1024

IV-b. Contrato para fornecimento de 8 navios e 15 plataformas
34 1156

IV-c. Desenvolvimento de projetos para exploração Pré-sal em parceria com cliente
34 1156

IV-d. Greenfield em Recife - PE para produção das linhas onshore e offshore
35 1225

V. Venda Mundial da Multinacional 2.450                          

V-a. Realinhamento de estratégias e sobreposição de produtos
35 1225

V-b. Encerramento de atividades da planta em Betim, MG
35 1225

Total: 29.368                        
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Para o lançamento dos dados nas planilhas, optou-se pelo trabalho em dupla, seguindo 

com alguns cuidados, a fim de minimizar eventuais erros. Inicialmente, foi definida a ordem 

vertical de lançamento dos nomes dos atores que se repetiram em todas as matrizes. Na 

sequência, foi adotado o comando copiar para as linhas verticais de cada matriz e aplicado o 

comando colar especial transposta para todos os nomes dos atores na primeira linha horizontal de 

cada matriz. Esse procedimento visou garantir que, em todas as matrizes, fosse respeitada a 

mesma ordem horizontal e vertical dos atores. Outro ponto importante é que, por estarmos 

trabalhando com matrizes simétricas, foi necessário limpar os campos da diagonal principal de 

cada uma das vinte e uma matrizes.  

A partir desse processo, uma segunda pessoa começou a ditar, para cada evento (matriz), 

a presença ou ausência de relacionamentos entre cada um dos trinta e cinco atores identificados. 

Optou-se por lançar os dados linha por linha de cada matriz adotando a inscrição “P” para 

presença de laços e “A” para ausência de laços. Por último, foram selecionados todos os dados 

de cada matriz e aplicado o comando substituir para trocar a letra “P” pelo número “1” e, findada 

esta etapa em cada uma das matrizes, repetiu-se o mesmo comando, a fim de substituir a letra 

“A” pelo número “0”. 

Ao término desta etapa, optou-se pela conferência das informações de forma 

independente por três revisores distintos. Estes, por sua vez, revisaram os dados em dias 

separados. Os resultados das três revisões foram compilados em uma quarta tabela dinâmica que 

comparava os resultados entre as três revisões com a versão original, item a item, e destacava 

eventuais divergências na tabela original para posterior conferência e, se indicado, correção. 

Uma vez definidas todas as matrizes, iniciou-se o processo de realização do estudo de 

DNA, através dos cálculos das principais dimensões da WN (Phelps; Heidl & Wadhwa, 2012). 

Nessa etapa, foram combinados dois softwares: a) UCINET 6 for Windows, versão 6.528, © 

1992-2012 – Harvard: Analytic Technologies e b) NETDRAW 2 for Windows, versão 2.141, © 

2002 – Harvard: Analytic Technologies (Borgatti & Everett, 1999). Para a obtenção dos 

resultados dos indicadores das três dimensões da WN, repetiu-se a rotina do software vinte e 

uma vezes, já que tais indicadores foram calculados em todos os eventos do processo de 

internacionalização da firma selecionada
13

. Logo em seguida, utilizamos o software NETDRAW, 

                                                 
13

 Foram excluídos dos cálculos aqueles atores que não estabeleceram relacionamentos nos eventos posteriores ao 

primeiro evento no qual não foram observados relacionamentos formados por eles (Powell; White; Koput & Owen-

Smith, 2005). Em outras palavras, se em determinado evento foi observado que um ator não estabeleceu 

relacionamento, buscou-se verificar se se este ator formou algum relacionamento em evento posterior a este evento. 

Em caso negativo, o ator foi excluído do cálculo, pois isso significa que ele não participou mais da rede. Por sua 

vez, caso o ator tenha formado relacionamento em algum evento subsequente, ele foi considerado nos cálculos das 

dimensões da WN.  
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que é um suplemento aplicativo do programa UCINET, para plotar os grafos que ilustram os 

relacionamentos em cada um destes eventos (Borgatti & Everett, 1999). Dessa forma, foram 

geradas as imagens (grafos), que serão apresentadas no próximo capítulo durante a análise dos 

resultados.   

Com base na análise das representações gráficas da rede em cada um dos vinte e um 

eventos, nas matrizes com registro de presença ou ausência de relacionamentos entre os atores 

participantes da rede e nos resultados preliminares das principais dimensões da WN ao longo do 

tempo (Borgatti & Everett, 1999; Ahuja; Soda & Zaheer, 2012), produziu-se uma segunda 

versão do caso, sendo esta a última etapa da análise de dados. Buscou-se, dessa forma, entender 

por que ocorreram a presença ou a ausência de relacionamentos em cada evento da rede e suas  

consequências no processo de internacionalização da firma (Gargiulo, & Gulati, 1999; 

Hohenthal; Johanson & Johanson, 2014). Buscou-se também compreender como e por que 

ocorreram variações na WN ao longo do tempo. Cabe salientar que mais uma vez tivemos que 

recorrer às entrevistas e aos dados secundários a fim de dirimir diversas dúvidas que surgiram na 

escrita do caso. O resultado desta etapa está sintetizado no próximo capítulo, o qual contém a 

análise e descrição dos dados.  
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4 Descrição e Análise dos Dados 

 

Este capítulo contém a descrição e a análise dos dados, e está dividido em três seções. Na 

primeira seção, apresenta-se a firma, com um breve histórico e situação atual. Na segunda seção, 

descreve-se e analisa-se a rede em cada um dos eventos do processo de internacionalização da 

firma. Nesta seção, têm-se também os resultados dos cálculos dos indicadores das três dimensões 

da WN. Na última seção, apresenta-se a análise temporal dos indicadores da WN a fim de 

caracterizar a evolução da rede no processo de internacionalização da firma pesquisada.  

 

4.1 Apresentação da Firma  

 

Fundada em 1841, com sede em Houston, Texas, Estados Unidos da América, a holding, 

aqui denominada Firma A, é especializada em produtos e serviços voltados para a indústria de 

prospecção, refino e distribuição de óleo e gás tanto em atividades de exploração em terra firme, 

também denominada onshore, como em alto mar ou simplesmente offshore. 

A Firma A surgiu de uma iniciativa de dois irmãos cujo sobrenome da família dá origem 

ao nome da holding. A família se manteve à frente do controle da firma até o ano de 1967, 

quando iniciou o processo de profissionalização da gestão. Em 1974, a Firma A passou por um 

processo de fusão com um dos seus principais concorrentes à época, também de origem 

americana, assumindo, dessa forma, a posição de quinto maior fornecedor da cadeia produtiva da 

indústria mundial de exploração e processamento de petróleo e gás natural.  

Todavia, a grande expansão da Firma A ocorreu em 1979 com a abertura de capital na 

Bolsa de Valores de Nova Iorque, considerada como uma das 100 maiores valorizações de ações 

transacionadas nessa bolsa, conforme depoimento do Vice-Presidente Mundial de Controladoria 

e Finanças da matriz: 

 

“Em 79 a euforia do mercado e as expectativas sobre a gente eram enormes, pois 

relutamos muito para entrarmos na Bolsa de Nova Iorque, na época havia muita 

especulação dos motivos pelos quais não queríamos banqueiros e investidores ditando as 

regras do jogo em um negócio que é dirigido com ações técnicas, mas foi sem dúvidas o 

que nos permitiu chegar aqui hoje. Até hoje quando comparamos o crescimento do valor 

de mercado das ações da companhia é sem dúvida uma das 100 maiores valorizações da 

Bolsa de Nova Iorque”.  

 

Em 1984, a Firma A alcançou posição de segundo lugar no ranking mundial de óleo e gás 

tanto em faturamento quanto em diversidade de negócios para toda a cadeia de valor. Conforme 
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levantamento do instituto americano Industrial Information Research (Oil&Gas Journal, 2012), a 

Firma A ocupa o terceiro lugar nesta classificação mundial. De acordo com o planejamento 

estratégico da firma, seu crescimento está baseado em dois pilares: a) crescimento orgânico de 

4,3% ao ano e b) crescimento através de aquisições ou joint ventures de 6,7% ao ano.  

Em outubro de 2011, a Firma A realizou a aquisição global de um de seus principais 

concorrentes no segmento de compósitos
14

 (Firma B). Com isto, a divisão de mesmo nome 

expandiu seus negócios com a inclusão de novas fábricas, sobretudo no Brasil e na Ásia (Malásia 

e Cingapura).  

Atualmente, a Firma A é composta por 237 firmas, além de escritórios de vendas, 

assistência técnica e centros de pesquisa e desenvolvimento, que empregam cerca de 63.000 

indivíduos distribuídos em 48 países. O faturamento anual em 2013 foi de 21,7 bilhões de 

dólares americanos e seu valor de mercado foi, na mesma época, estimado em 33 bilhões de 

dólares.  

Quanto à estrutura, a Firma A é composta por quatro unidades de negócios: Tecnologia 

de Poços, Equipamentos para Prospecção, Distribuição e Manufatura & Serviços, sendo que esta 

última unidade de negócios abriga a Divisão Compósitos (Divisão C)
15

, cujo processo de 

internacionalização é objeto desta dissertação (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Compósitos são materiais de moldagem estrutural formados por uma fase contínua polimérica (matriz) e 

reforçados por uma fase descontínua (fibra de vidro), os quais se agregam físico-quimicamente após um processo de 

crosslinking polimérico (cura). A fase polimérica é geralmente composta por uma resina termofixa do tipo poliéster 

insaturada (ortoftálica, tereftálica, isoftálica ou bisfenólica), dissolvida em solvente reativo como estireno, ou ainda 

uma resina éster vinílica ou epóxi, proporcionando ao material propriedades especiais, tais como leveza, 

flexibilidade, durabilidade, resistência mecânica, resistência química e à corrosão. 

 
15 

O processo de internacionalização da Divisão Compósitos da Firma A remonta, de fato, ao processo de 

internacionalização da Firma B no mercado brasileiro. 
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Figura 8. Organograma da Firma A. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A unidade de negócios Manufatura & Serviços é composta por sete divisões que, juntas, 

corresponderam a 22% do resultado consolidado da Firma A em 2013, figurando como a 

segunda maior unidade de negócios da Firma A, ficando atrás apenas da divisão Equipamentos 

para Prospecção, que contribuiu com 44% da receita no mesmo período.  

A divisão responsável pela produção e comercialização de tubos e conexões em 

compósitos é a operação mais importante da unidade de negócios Manufatura & Serviços e 

possui 17 fábricas distribuídas entre os seguintes países: Estados Unidos (cinco plantas), Brasil 

(duas plantas), Holanda (uma planta), Cingapura (duas plantas), Malásia (três plantas), China 

(três plantas) e Omã (uma planta). A matriz está sediada em San Antonio, Texas, Estados Unidos 

da América, de onde coordena as demais subsidiárias que estão, por sua vez, divididas em 

hemisfério oriental e ocidental. 

Divisão C produz e comercializa tubos e conexões em PRFV
16

 que são destinados ao 

mercado de exploração e processamento de óleo e gás, sendo que as fábricas instaladas no 

hemisfério oriental do globo dedicam-se exclusivamente às aplicações offshore, ao passo que as 

fábricas que se encontram no hemisfério ocidental concentram-se no desenvolvimento de 

produtos e soluções voltadas para aplicações onshore.  

 

                                                 
16

 Polímero Reforçado com Fibra de Vidro ou PRFV é um compósito da aglomeração de filamentos de vidro que 

não são rígidos e são altamente flexíveis. Quando adicionado à resina poliéster (outro tipo de resina termofixa), 

transforma-se em um compósito denominado fibra de vidro, Polímero Reforçado com Fibra de Vidro ou 

simplesmente PRFV. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PRFV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
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As subsidiárias brasileiras possuem as fábricas mais novas da Divisão C e são uma 

exceção à regra acima, já que são as únicas afiliadas que atuam tanto no desenvolvimento, na 

produção e na comercialização de tubos e conexões em PRFV voltados para aplicações onshore 

e offshore. Tal peculiaridade é justificada a partir de três pontos: a) baseia-se na decisão da 

matriz em investir, em caráter experimental, em equipamentos flexíveis que permitam atuar em 

ambos os segmentos, a fim de otimizar custos; b) remonta às regras impostas pelo principal 

cliente no Brasil, o qual exige um alto índice de conteúdo local em suas aquisições para 

explorações tanto offshore como onshore; e, por fim, c) o fato de que uma das subsidiárias 

brasileiras foi adquirida localmente, sendo que a mesma já atuava de forma sistemática 

atendendo o segmento offshore no Brasil com tubos e conexões em PRFV. Comercialmente, 

estas afiliadas atendem o território nacional, a América Latina e, eventualmente, exportações 

intrafirma para todas as demais subsidiárias. 

 

4.2 Processo de Internacionalização da Divisão C no Brasil 

 

O processo de internacionalização da Divisão C no Brasil pode ser caracterizado através 

de cinco marcos e datas, conforme apresentados na Figura 9: exportação, aquisição de firma no 

Brasil, operação de greenfield no Brasil, exportação de produtos fabricados no Brasil e venda 

mundial da Firma B. Inicia-se em 1996 e encerra-se em 2012, abrangendo, portanto, um período 

de dezesseis anos. (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Processo de Internacionalização da Divisão C: marcos e datas. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2.1 Marco I – Entrada no Mercado Brasileiro 

 

O marco I, entrada no mercado brasileiro, compreende um período de 10 anos, sendo 

composto por cinco eventos, assim descritos: Ia - Visitas técnicas em parceria com fornecedores, 

Ib - Início de exportações regulares de produtos onshore para clientes no Brasil, Ic - Primeira 

iniciativa de desenvolvimento de concorrente nacional, Id - Início de exportações regulares de 

produtos offshore para clientes no Brasil, e evento Ie - Segunda iniciativa de desenvolvimento de 

concorrente nacional. 

Em linhas gerais, esse marco caracteriza o processo de entrada da matriz americana 

(Matriz) no mercado brasileiro por meio de exportações esporádicas, as quais evoluíram para 

exportações regulares das linhas de produtos para aplicações onshore e offshore. Nesse marco, 

ainda são discutidas a primeira e a segunda iniciativa por parte do Cliente 2, com o apoio do 

Governo Federal 1, para desenvolvimento dos Concorrentes 4 e 5 para produção local de tubos e 

conexões em PRFV para o Cliente 1. 

 

4.2.1.1 Evento Ia – Visitas Técnicas 

 

O evento Ia compreende o período de fevereiro de 1996 a julho de 2006 e diz respeito às 

visitas técnicas realizadas pela Matriz juntamente com Fornecedores 1 e 2, americanos, e 

Subfornecedores 1 e 2, instalados no Brasil, aos Clientes 1 e 2 também brasileiros. As vistas 

tinham como objetivo promover a tecnologia e o uso de materiais compósitos, através de tubos e 

conexões em PRFV. Elas aconteciam de forma regular, a cada dois meses, e eram conduzidas 

pela equipe comercial, vinda da Matriz, e técnica, oriunda das subsidiárias citadas. 

Eventualmente, a periodicidade das visitas era reduzida em virtude do agendamento de reuniões 

e/ou seminários, feiras e outros eventos de promoção e divulgação de aplicações com materiais 

compósitos na América do Sul, sobretudo no Brasil. Como resultado dessas visitas para 

promoção dos produtos em PRFV, a Matriz conseguiu seu primeiro contrato de venda em 1996 

junto ao Cliente 1, sendo que o produto foi produzido pela Subsidiária 1. Dessa forma, 

começaram as primeiras exportações esporádicas para clientes no Brasil ainda naquele ano. As 

exportações rapidamente cresceram, evoluindo para exportações regulares, o que foi atestado 

pelo depoimento do Vice-Presidente Mundial de Controladoria e Finanças da matriz, na época 

responsável pelas contas de negócios na América do Sul. 

Os tubos e conexões eram produzidos em distintas subsidiárias, tais como Subsidiária 1, 

americana, e Subsidiária 2, cingapuriana, e posteriormente exportados para clientes no Brasil e 
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para outros países da América do Sul. Para cada venda eram ofertados, via Fornecedor 3, 

serviços de suporte técnico para instalação e comissionamento da linha, a fim de garantir a 

correta utilização do produto
17

. Dessa forma, a Matriz, por meio dos Fornecedores 1 e 2 e 

Subfornecedores 1 e 2, efetuava visitas técnico-comerciais regulares aos Clientes 1 e 2, enquanto 

que o Fornecedor 3 atuava na prestação de serviços de assistência à instalação desses produtos 

junto a esses clientes. (ver Figura 10). 

Figura 10. Evento Ia - Visitas Técnicas com Fornecedores. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A propriedade da rede e dos atores representada no evento Ia é caracterizada da seguinte 

forma. A rede é composta por 10 atores, todos ativos no evento. A densidade do evento é 0,489 e 

a densidade média do marco é 0,244. Outro indicador dessa dimensão diz respeito ao grau de 

distribuição, cujo resultado indica 4,40. Apesar da centralização de relacionamentos nessa rede, 

sobretudo em Matriz, como pode ser observado no grafo (ver Figura 10), existem vários 

relacionamentos entre os atores participantes. Percebe-se também a formação de várias tríades 

em torno do Cliente 1. 

                                                 
17

 Fornecedor 3, brasileiro, prestava serviços de suporte técnico avançado e treinamento de equipes de campo, 

acompanhando inspeções de recebimentos de produtos, preparação para montagem, dentre outras atividades técnicas 

relacionadas a manuseio, instalação e testes de campo. Este fornecedor era credenciado junto à Matriz e tinha um 

contrato de exclusividade para prestação de serviços de assistência técnica em toda a América Latina, com exceção 

aos clientes localizados na Argentina, que optavam por contratar consultores independentes no próprio país. 
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A segunda dimensão, conectividade da rede, é composta por distância geodésica, cujo 

resultado é 1,511. Seu desvio padrão é 0,500. A rede tem diâmetro igual a 2. Assim, o grau de 

distribuição da rede no evento Ia é alto, sobretudo, pelo fato de que a Matriz exerce influência 

juntos aos fornecedores, aos subfornecedores e às subsidiárias.  

Observa-se também que a rede tem pequeno diâmetro e uma distância geodésica alta, 

apesar de apresentar tamanho da rede médio. Esse fato é devido à elevada conectividade entre os 

atores da rede, a qual, por sua vez, pode ser explicada pela natureza do evento, qual seja, o 

desenvolvimento de relacionamentos entre Matriz e Clientes 1 e 2.  

A terceira e última dimensão, coeficiente de clustering, é representada pela medição da 

rede de pequenos mundos, sendo que seu resultado é 0,495. Ao observamos o grafo Ia (Figura 

10), vemos a presença de tríades formadas em torno do Cliente 1 e da Matriz. Entretanto, no caso 

da Matriz, há um relacionamento diádico indireto com o Subfornecedor 1, brasileiro, através do 

Fornecedor 1, americano.  

O mesmo acontece entre a Matriz e o Subfornecedor 2, brasileiro, e o Fornecedor 2, 

americano. Dessa forma, a Matriz tem acesso aos Subfornecedores 1 e 2, ambos brasileiros, por 

conta de seu relacionamento de longa data estabelecido com os Fornecedores 1 e 2. 

 

Tabela 1  

Principais dimensões da WN - Evento Ia - Visitas técnicas com fornecedores 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.1.2 Evento Ib – Início de Exportações Regulares de Produtos Onshore para Clientes no 

Brasil 

 

As exportações regulares da linha de produtos onshore produzidos pela Subsidiária 1, 

americana, e comercializados pela Matriz junto ao Cliente 1 no Brasil retratam a rede no evento 

Ib do processo de internacionalização da Divisão C. Como citado no evento anterior, as 

exportações, inicialmente, eram esporádicas e tinham como objetivo a realização de testes 
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Ia 10 0,489 0,244 4,40 1,511 0,500 2 0,495
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práticos de tubos e conexões compósitos, uma vez que o mercado brasileiro não estava habituado 

a utilizar PRFV em aplicações em que são exigidos produtos com alto grau de confiabilidade
18

.  

Nesse contexto, o Cliente 1 passou a utilizar mais sistematicamente PRFV em todas as 

suas unidades de negócios
19

 devido a basicamente três fatores: a) a contratação por parte da 

Matriz de um órgão certificador independente, Subfornecedor 3, a fim de acompanhar os 

resultados dos testes práticos e registrar as ocorrências por meio de casos históricos. Tais dados 

eram divulgados em todas as unidades de negócios do Cliente 1; b) visitas agendadas à clientes 

na Europa e no Canadá que utilizavam PRFV em larga escala há anos, e reconheciam as 

vantagens dos compósitos em relação aos materiais metálicos
20

, e c) algumas unidades de 

negócios do Cliente 1 começaram a promover internamente o uso de tubos em PRFV como 

alternativa aos problemas de corrosão em projetos piloto. Nesse processo, foram percebidas 

vantagens adicionais dos compósitos, tais como facilidade de instalação, menor custo com 

montagem, índice de manutenção próximo de zero, entre outras. Isso repercutiu fortemente em 

tais unidades, as quais, inclusive, realizaram fóruns técnicos apresentando o material e os 

resultados obtidos. 

É interessante observar que a adoção mais sistemática de materiais compósitos para 

aplicações onshore que envolvem altas pressões e temperaturas elevadas, aconteceu exatamente 

no momento que o Cliente 2 estava enfrentando dificuldades relacionadas a perdas de produção 

devido a problemas de corrosão em diversos poços de injeção
21

 e em colunas de prospecção
22

. 

 

                                                 
18

 De modo geral, os fabricantes nacionais de compósitos se dedicavam a incursões no segmento municipal (redes de 

adutoras de água e escoamento de esgoto sanitário). Eventualmente, aconteciam algumas ações voltadas para 

manutenção e reparo de linhas em PRFV existentes em embarcações. 

 
19

 Unidades de negócio referem-se a refinarias, campos onshore de exploração de petróleo e até mesmo plataformas. 

 
20

 Algumas vantagens dos compósitos em relação a materiais metálicos são: baixo peso (cerca de cinco vezes mais 

leve que o aço), elevada resistência à corrosão (material plástico não sofre ação da corrosão), baixo custo com 

instalação (cerca de duas vezes mais barato que o aço), elevada vida útil (os produtos são desenhados para durar 50 

anos) e custo de manutenção próximo de zero (como o material não sofre ação de corrosão e tem proteção 

ultravioleta em sua camada externa, não sofre desgastes naturais. Por isso, o custo com manutenção tende a ser 

inferior ao dos materiais metálicos). 

 
21

 Poços de injeção são linhas verticais de tubos enfileirados que saem da superfície e vão até o bolsão onde se 

encontra a reserva de óleo cru e gás. Essas linhas têm em média cinco mil metros de comprimento e diâmetros que 

variam entre três e seis polegadas. Por esses tubos são injetados água bruta, álcool e outros produtos químicos para 

desplacamento de óleo das formações rochosas.    

 
22

 Colunas de injeção são linhas verticais de tubos enfileirados, respeitando determinados ângulos e folgas de 

montagem, por onde aflora na superfície óleo cru (3% em volume), água bruta contaminada (94% em volume), 

soluções químicas e álcool (2% em volume) e sólidos em suspenção (1% em volume).  
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Conforme salientado pelo Diretor de P&D Materiais Não-Metálicos do Cliente 1, tais problemas 

aconteciam em distintos campos de produção no país. Ressaltou, ainda, que a vida útil média dos 

poços e colunas metálicas variava entre três e cinco anos. Já a vida útil de produtos em PRFV 

era, em média, de vinte anos.  

Portanto, em fevereiro de 1998, foi firmando o primeiro contrato entre a Matriz e o 

Cliente 1 para entregas regulares de tubos e conexões até dez polegadas de diâmetro, pressão de 

trabalho de 2.500 Psig para fluidos até 90°C de temperatura. Após a assinatura do primeiro 

contrato, as exportações começaram a se tornar frequentes. Na ocasião, a Subsidiária 1, 

americana, desenvolveu um catálogo de produtos e um guia para seleção dos mesmos em 

Português, a fim de facilitar a especificação e a compra do produto. Dessa forma, a Matriz, por 

meio dos Fornecedores 3 e 4, utilizou a Subsidiária 1 para produzir e exportar seus produtos para 

aplicação onshore para os Clientes 1 e 2 (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Evento Ib - Início de exportações regulares de produtos onshore para clientes no 

Brasil.  
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O evento em questão é caracterizado da seguinte forma. A rede é composta por 13 atores, 

dos quais três estão inativos. A densidade da rede é 0,256 e sua densidade média é 0,244. Em 

relação ao evento Ia, nota-se uma redução no valor da densidade, fruto da existência de atores 

que estão inativos neste evento. Isso também é percebido ao analisar outro indicador dessa 
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mesma dimensão, que diz respeito ao grau de distribuição, cujo resultado é 3,08. Isso confirma 

uma menor distribuição na rede em relação ao evento inicial Ia.  

A segunda dimensão, conectividade da rede, é composta por distância geodésica de 1,667 

e seu desvio padrão é 0,667. A rede tem diâmetro igual a 3. Percebe-se um aumento do grau de 

conectividade explicada pela inclusão do Fornecedor 4, cingapuriano, e do Subfornecedor 4, 

brasileiro (Ver Figura 12). 

A terceira e última dimensão, clustering, é representada pela medição de rede de 

pequenos mundos. Seu resultado indica 0,471, praticamente o mesmo resultado do evento 

anterior. 

 

Tabela 2  

Principais dimensões da WN - Evento Ib - Início de Exportações Regulares de Produtos 

Onshore para Clientes no Brasil 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2.1.3 Evento Ic – Primeira Iniciativa de Desenvolvimento de Concorrente Nacional 

 

A primeira iniciativa de desenvolvimento de um concorrente nacional visando à 

fabricação de tubos e conexões em PRFV, voltado para segmento onshore, é abordada no evento 

Ic. Mais especificamente, em função dos resultados obtidos na utilização do PRFV em relação 

aos materiais metálicos em ambientes corrosivos para o segmento onshore, houve um aumento 

no consumo de compósitos nas unidades de negócios dos Clientes 1 e 2, conforme identificado 

nos registros do documento Plano de Negócios para América do Sul 2004 e 2005.  

Como consequência, verificou-se um aumento no inventário de tubos e conexões nas 

várias unidades de negócios dos Clientes 1 e 2. Todavia, isso acarretou uma série de problemas 

em decorrência de os materiais serem importados. O primeiro problema é de ordem econômica, 

já que os custos logísticos com importação e entrega até o campo tinham um peso significativo 

no valor total da compra. O segundo problema diz respeito aos prazos de entrega que não 

conseguiam corresponder às eventuais demandas urgentes de tais clientes, como, por exemplo, 

quando eram necessárias intervenções não programadas nos poços, normalmente causadas por 
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falhas operacionais
23

. Também havia uma preocupação com a questão de estoque, já que, para 

driblar os prazos de entregas, os Clientes 1 e 2 acabavam mantendo um elevado nível de estoque 

tanto para tubos como também para conexões de distintos diâmetros e classes de pressão, 

onerando assim os custos de inventário.  

Esses fatores motivaram o Cliente 2 a padronizar os diâmetros e as classes de pressões 

tanto para tubos como para conexões. O intuito era reduzir o nível de estoque em todas as 

unidades de negócios no Brasil. Entretanto, a padronização não surtiu o efeito esperado, uma vez 

que as necessidades de vazão, pressão e temperatura eram muito distintas, mesmo para uma 

mesma aplicação de processo.  

Dessa feita, o Cliente 2 começou a procurar localmente fornecedores de materiais 

compósitos. Em setembro de 1977, foi identificada uma firma brasileira de médio porte, que 

atuava na produção de compósitos laminados voltados para aplicações militares. Aqui 

denominada Concorrente 4, tal firma ficava localizada na região da Baixada Fluminense, no 

estado do Rio de Janeiro, e demonstrou interesse em ampliar o escopo de sua produção para 

fabricar tubos para alta pressão em PRFV (aplicações onshore).  

Para tanto, o Cliente 1 viabilizou a liberação de recursos, através de importante banco 

nacional de fomento para desenvolvimento da indústria e do comércio, denominado aqui como 

Governo Federal 1, para aquisição de equipamentos, qualificação de pessoal e compra de 

matérias-primas. Outro suporte técnico importante para o desenvolvimento dos tubos foi obtido 

com o Cliente 2, que havia conduzido a qualificação dos compósitos fornecidos pela Subsidiária 

1, americana, conforme relatado nos dois eventos anteriores.  

Os primeiros protótipos produzidos pelo Concorrente 4 foram submetidos a testes no 

Cliente 2, em novembro de 1998. Conforme relatos do Diretor de P&D Materiais Não-Metálicos 

do Cliente 1, tais protótipos não foram aprovados.  

Como a Concorrente 4 encerrou as operações entre março e abril de 1999 por motivos 

financeiros, o Cliente 1 continuou efetuando importações junto à Subsidiária 1 por meio da 

Matriz (ver Figura 12)
24

.  

 

 

                                                 
23

 Tais falhas normalmente implicavam substituição de colunas inteiras de tubos e conexões, sendo que esperar o 

ciclo de fabricação, os trâmites de importação e o transporte desses materiais significava perdas de produção que 

poderiam variar entre semanas e até meses. 

 
24

 Concomitantemente ao processo de desenvolvimento da concorrente nacional, Concorrente 1, argentina, iniciou 

contatos com a Matriz, a fim de estabelecer um acordo de parceria tecnológica para fabricação, comercialização e 

distribuição de tubos e conexões por meio de uma joint venture a ser desenvolvida na Argentina. Ver detalhamento 

no evento IIa. 
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Figura 12. Evento Ic - Iniciativa de desenvolvimento de concorrente nacional. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

No evento Ic, o tamanho da rede é de 21 atores, sendo que, desse total, 18 possuem 

relacionamentos conforme apresentado no grafo (Figura 12). A densidade no evento é 0,171, 

representando uma queda importante em relação ao índice dos dois eventos anteriores. A 

densidade média é 0,244. O grau de distribuição é 3,43, superior ao do evento Ib.  

Sobre a conectividade da rede, neste evento, a distância geodésica é superior em relação 

aos eventos anteriores, com índice de 2,033, com desvio padrão de 0,736. A rede tem diâmetro 

igual a 4. É importante perceber que o aumento dos indicadores da conectividade da rede se deu 

basicamente através dos relacionamentos estabelecidos pelos Clientes 1 e 2, na tentativa de 

desenvolver relacionamentos com firmas capazes de produzir produtos PRFV no Brasil.  

Entretanto, o coeficiente de clustering apresenta índice de 0,325, inferior aos coeficientes 

obtidos anteriormente. A explicação reside no fato de que os relacionamentos estabelecidos pelos 

atores entrantes da rede (Concorrentes 2 e 4 e Governo Federal 1) não formaram pequenas redes, 

demonstrando, assim, pouca coesão. Da mesma forma, algumas pequenas redes, como, por 

exemplo, a tríade formada entre Matriz – Subsidiária 2 – Clientes 1, não estavam ativas neste 

evento (ver Tabela 3). 
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Tabela 3  

Evento Ic - Iniciativa de Desenvolvimento de Concorrente Nacional 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.1.4 Evento Id – Início de Exportações Regulares de Produtos Offshore para Clientes no 

Brasil 

 

O evento Id trata do início das exportações regulares de produtos offshore produzidos 

pela Subsidiária 2, na Ásia, e comercializados pela Matriz junto ao Cliente 1. Inicialmente, as 

exportações de produtos offshore tinham como objetivo o fornecimento de peças de reposição 

para plataformas e navios que eram construídos em países localizados na Ásia, sobretudo na 

Coreia do Sul, no Japão e em Cingapura, que possuem diversos estaleiros especializados no 

segmento naval offshore.  

Conforme depoimentos, as plataformas eram construídas em módulos nesses estaleiros e 

trazidas para estaleiros situados no Brasil para integração e acabamento final antes de entrarem 

em operação. Dessa forma, o Cliente 1 realizava suas aquisições de plataformas, navios tanque e 

outros tipos de embarcações junto aos estaleiros localizados no sudeste asiático, tendo a 

Subsidiária 2, cingapuriana, como principal fornecedor de tubos e conexões em PRFV. Ressalta-

se ainda que a Matriz era responsável pelo fornecimento de peças aftermarket
25

 como itens de 

reposição. Dessa maneira, teve início o processo de exportação de produtos da linha offshore 

para o Cliente 1. 

Diferentemente do processo de entrada e aprovação dos tubos e conexões em PRFV para 

a linha onshore, que se deu de forma gradual – primeiro, fornecimento de amostras para 

qualificação e testes, depois, compras isoladas por projeto, até culminar em exportações 

regulares, conforme detalhado no evento Ib, - os produtos voltados para o segmento offshore 

tiveram uma outra dinâmica. Tais produtos, em virtude da orientação global das firmas atuantes 

neste segmento, já detinham certificação internacional conferida por parte de organismos 

independentes de acreditação, representados pelos Subfornecedores 3 e 5. Com isso, o processo 

de aceitação e aprovação por parte do Cliente 1 foi mais simples e ágil. Conforme entrevista com 

                                                 
25

 Aftermarket é a designação comumente utilizada para descrever o fornecimento de peças de reposição de todos os 

sistemas disponíveis no mercado enquanto eles forem fabricados ou importados e até mesmo após saírem de linha 

por período de até 25 anos. 
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o Presidente de Operações do Hemisfério Oriental da Matriz, as exportações aconteceram “de 

forma natural”, já que o suporte oferecido pela Subsidiária 2 aos Clientes 1 e 2 resolveu uma 

série de potenciais problemas de integração dos módulos das embarcações, garantindo, assim, o 

desempenho satisfatório do material em PRFV.  

Outro aspecto que ainda deve ser ressaltado no processo de transição de exportações 

esporádicas para exportações regulares de produtos offshore diz respeito ao fato de que o Cliente 

1 já efetuava a compra de navios e plataformas nos quais eram utilizados compósitos fornecidos 

pela Subsidiária 2, cingapuriana. Portanto, em maio de 2003, a Subsidiária 2 firmou um acordo 

com os Clientes 1 e 2 para fornecimento regular de itens para reposição, iniciando o ciclo de 

exportações regulares de produtos em PRFV para aplicações offshore (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Evento Id - Início de exportações regulares de produtos offshore para clientes no 

Brasil. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A propriedade da rede e dos atores representada no evento Id é caracterizada da seguinte 

forma. A rede é composta por 22 atores, sendo que 7 não possuem relacionamentos na rede. A 

densidade da rede é 0,152, mantendo a tendência de queda do índice. A densidade média é 0,244. 

Outro indicador que compõe a dimensão propriedade da rede e dos atores é o grau de 

distribuição que, na rede atual, é 3,18.  
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A conectividade da rede apresenta uma distância geodésica de 1,771, com desvio padrão 

de 0,621. A rede tem diâmetro igual a 3. Percebe-se uma redução no diâmetro da rede, 

acompanhada pela distância geodésica, que é fruto do menor número de atores ativos.  

O clustering apresenta resultado de 0,402, uma pequena elevação em relação ao do 

evento anterior, dada a presença de algumas tríades, sobretudo as formadas com a Subsidiária 2, 

cingapuriana. 

 

Tabela 4  

Evento Id - Início de Exportações Regulares de Produtos Offshore para Clientes no Brasil 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.1.5 Evento Ie – Segunda Iniciativa de Desenvolvimento de Concorrente Nacional 

 

No início de 2001, os Clientes 1 e 2 novamente buscaram identificar alguma firma 

brasileira interessada em retomar o projeto para produção e comercialização de tubos e conexões 

em PRFV, processo que havia sido iniciado em 1997, conforme narrado no evento Ic. Nesse 

sentido, o evento Ie trata da segunda iniciativa de desenvolvimento de concorrente nacional, aqui 

denominado Concorrente 5. 

O Cliente 1 continuava buscando uma alternativa para redução de custos com logística, 

estoque, variação cambial, entre outros, que afetavam as importações de tubos e conexões em 

PRFV. Também havia uma clara intenção por parte do Cliente 1 de diminuir a dependência 

dessas importações, que estava concentrada em um único fornecedor.  

Como resultado dessa busca, foi identificada, por parte do Cliente 2, uma multinacional 

brasileira (Concorrente 5) interessada em reativar o projeto iniciado pela Concorrente 4. Para 

tanto, a Concorrente 5 adquiriu as máquinas e os equipamentos junto ao comitê de ex-

funcionários que administravam os ativos da massa falida da Concorrente 4, transferindo a 

produção pata cidade de Joinville, em Santa Catarina, em junho de 2001. 

Conforme relatos do Gerente de Produção e Qualidade da Concorrente 5, ex-funcionário 

da Concorrente 4, muitos empregados foram transferidos junto com os equipamentos para 

Joinville, pois ainda estavam disponíveis no mercado de trabalho; mais do que isso, estavam 

familiarizados com os equipamentos e as etapas do processo fabril.  
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           Em dezembro do mesmo ano, iniciaram-se os testes de qualificação de produto junto aos 

laboratórios do Cliente 2. Conforme relatos, os testes de HDB
26

 levaram 14 meses até serem 

concluídos. A qualificação foi acompanhada por um organismo certificador independente. Em 

novembro de 2002, foram adquiridos os primeiros lotes de produto, que foram rejeitados pelo 

Cliente 1 durante o processo de inspeção de recebimento, devido a problemas nas roscas
27

. 

Como consequência, o Cliente 1 continuou efetuando importações junto à Subsidiária 1 por meio 

da Matriz para produtos destinados ao segmento onshore. Tal problema foi superado no final de 

2002. 

Este evento compreende o período de junho de 2001 a outubro de 2003, sendo que as 

vendas regulares somente ocorreram a partir de 2003, ainda em montante considerado baixo, em 

função da capacidade de produção da Concorrente 5. 

Figura 14. Evento Ie - Segunda Iniciativa de Desenvolvimento de Concorrente Nacional. 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A rede é composta por 23 atores, dos quais 6 não apresentam laços na rede no evento Ie. 

A densidade da rede é 0,150 e a densidade média do marco é 0,244. O grau de distribuição é 

3,30. Assim como a densidade, pode-se dizer que ambos os indicadores são similares aos da rede 

                                                 
26

 O ensaio de HDB (Hydrostatic Design Basis) consiste em um teste de falha no qual são selecionadas amostras 

aleatórias do processo produtivo. Aplicam-se distintas pressões internas em amostras em ambiente controlado, com 

duração mínima de 10.000 horas. Essas amostras são levadas a falhas em instantes distintos ao longo desse período. 

Mediante a pressão de teste e o tempo de falha, é possível estimar a resistência do material para uma vida útil de 

cinquenta anos. 

 
27

 Rosca é um elemento mecânico de acoplamento para conexão entre tubos. 
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no evento Id. Desse modo, observa-se uma maior centralização de relacionamentos nessa rede, 

através da Matriz Cliente 1 e, em destaque, Cliente 2, especificamente por conta do 

relacionamento estabelecido do Cliente 1 com a Concorrentes 5 e do Cliente 2 com a 

Concorrente 4 (ver Figura 14). 

Com relação à segunda dimensão da WN, a rede no evento Ie apresenta distância 

geodésica de 1,926, com desvio padrão 0,714. A rede tem diâmetro igual a 4. O coeficiente de 

clustering é 0,363, inferior ao coeficiente obtido na rede do evento anterior. Tal fato é explicado 

pela ausência dos relacionamentos das Concorrentes 4 e 5, que formam uma pequena rede. 

 

Tabela 5  

Evento Ie - Segunda Iniciativa de Desenvolvimento de Concorrente Nacional 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Em suma, a evolução da rede no processo de internacionalização da Divisão C no marco I 

pode ser assim descrita: o tamanho da rede apresenta crescimento em todos os eventos, atingindo 

o número de 23 atores no evento Ie. Tanto o número de atores inativos como o de ativos, no 

marco I, apresenta crescimento, porém não é visto no grafo um aumento no número de 

relacionamentos entre os atores na rede. Como consequência, tem-se um declínio na densidade: 

inicia-se em 0,489 (Ia) e atinge 0,150 (Id e Ie). A densidade média no marco é constante em 

0,244. O grau de distribuição é de 4,40 em Ia, atinge 3,43 em Ic e volta a cair em Ie (3,30). Os 

parâmetros de conectividade mantêm-se elevados, demonstrando coesão nos relacionamentos 

entre atores. 

 

 

4.2.2 Marco II – Aquisição de Firma no Brasil 

 

Cinco eventos compõem o marco II: aquisição de firma no Brasil. São eles: IIa - 

Cancelamento do acordo de joint venture com firma na Argentina, IIb - Lançamento do 

programa "Conteúdo Local", IIc - Estreitamento de relacionamento com fornecedores no Brasil, 

IId - Aquisição de firma nacional, e IIe - Desenvolvimento de fornecedores locais. Este marco 

abrange um período de dois anos. 
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De forma sucinta, o marco II se refere à consolidação da entrada da Matriz no Brasil por 

meio da aquisição da Concorrente 9. Após a aquisição, ocorrida em 2006, tornou-se  a 

Subsidiária 4. Este marco também diz respeito ao cancelamento do acordo de joint venture 

firmado entre a Matriz e a Concorrente 1, argentina. O acordo previa a instalação de uma fábrica 

na Argentina para produção de tubos em PRFV voltado para o segmento onshore na região 

central do país. Discute-se, ainda, o desenvolvimento do programa brasileiro denominado 

"Conteúdo Local"
28

, apresentado pelo Cliente 1 e desenvolvido pelo Governo Federal 2 como 

forma de minimizar as importações de produtos e equipamentos e, com isso, contribuir para um 

maior equilíbrio na Balança Comercial. Por fim, é tratado o desenvolvimento de fornecedores 

locais da Matriz e da Subsidiária 4. 

 

4.2.2.1 Evento IIa – Cancelamento de Joint Venture na Argentina 

 

Os fatos relacionados ao cancelamento do acordo de joint venture firmado entre a Matriz 

e a Concorrente 1, instalada na Argentina
29

, são descritos  no primeiro evento do marco II.  A 

Concorrente 1, argentina, efetuava compras não regulares de alguns produtos onshore, tais como 

wellscreen
30

, para aplicações específicas nos campos de petróleo localizados na Patagônia. As 

compras eram feitas via Matriz. Com isso, deu-se início ao relacionamento entre a Matriz e a 

Concorrente 1, o qual evoluiu para um acordo de joint venture (Subsidiária 8).  

Firmado em 2004, tal acordo previa a instalação de uma fábrica na Argentina para 

produção de tubos em PRFV voltados para aplicações onshore na região central do país
31

.          

                                                 
28

 Conteúdo Local é a proporção de conteúdo nacional aplicado em um determinado bem ou serviço, 

correspondendo à parcela de participação da indústria local na produção desse bem ou serviço. Assim, quando uma 

plataforma ou refinaria, por exemplo, possui um alto índice de conteúdo local, significa que os bens e serviços 

aplicados em sua construção são, em grande parte, de origem nacional, e não importados, (ANP - Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em: www.anp.gov.br, acesso em  20/11/2014). 

 
29

 O investimento para instalação de uma subsidiária de produção na Argentina surgiu da iniciativa da Concorrente 1 

que efetuava compras específicas por projeto junto à Subsidiária 1, americana, a fim de atender às demandas de um 

cliente na Argentina voltado para o mercado onshore. Como o cliente argentino apresentava problema de crédito 

internacional e dado o alto risco da venda, a Matriz preferia vender os produtos à Concorrente 1, que também 

operava como distribuidor, para posterior revenda no mercado local. Em 1999, a Concorrente 1 iniciou a abordagem 

junto à Matriz, por meio da Subsidiária 1, para formação de uma joint venture. O acordo foi firmado somente em 

janeiro de 2004. 

 
30

 Wellscreen são tubos com furos perfilados ao longo de seu corpo. São empregados como um tipo de filtro que 

retém partículas sólidas em suspensão contidas no petróleo cru com eficiência.  
 
31 

É importante ressaltar que a escolha inicial pelo investimento em joint venture na Argentina estava baseada no 

fato de que um dos executivos da Matriz tinha afinidades culturais com o país em questão. Outro aspecto remonta à 

origem dos trabalhos em compósitos que se desenvolveram inicialmente na América do Sul e foram todos voltados 

para aplicações no mercado argentino, orientado para utilização de materiais não metálicos e compósitos de modo 

geral. 

http://www.anp.gov.br/#_blank
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O acordo ainda previa que a Matriz faria o investimento em máquinas e equipamentos e 

forneceria tanto o know-how para desenvolvimento de projetos quanto para a produção de tubos 

em PRFV. A Concorrente 1, argentina, seria responsável pelo investimento na construção de 

galpões, gerenciamento da produção, dos canais de distribuição e monitoramento de vendas. 

Assim, a função de desenvolver todo o parque de fornecedores e eventuais clientes na América 

do Sul ficaria a cargo da Concorrente 1. 

Quanto às conexões
32

, as mesmas seriam importadas da Subsidiária 1, americana, para 

posterior revenda. Conforme relatado pelo ex-funcionário - Diretor de Vendas para América do 

Sul na época do acordo, a estratégia de não investir em uma fábrica de conexões na Argentina 

visava, dentre outros aspectos, controlar o mercado e potenciais clientes, pois, em todas as 

vendas de tubos, são necessárias conexões ao longo do pipeline
33

. Com a necessidade de 

importar as mesmas para atender às demandas dos clientes, a Matriz, neste caso, sempre teria 

alguma participação na venda dos tubos, tendo como consequência o acesso aos clientes na 

América do Sul. Ademais, havia receio quanto às perspectivas futuras da joint venture, em 

especial porque a Concorrente 1, argentina, apresentava sinais de problemas financeiros, 

exemplificados pelo atraso no início da obra, pelas tentativas de revisão de participação  na joint 

venture e pela busca de linhas de crédito para financiamento do projeto
34

.   

Em novembro de 2005, a Matriz decidiu rever os investimentos na América do Sul, 

interrompendo a construção da fábrica na Argentina. Entre outros fatores, o lançamento do 

programa "Conteúdo Local" no Brasil, como requisito sine qua non por parte do Cliente 1, pesou 

consideravelmente. Isso porque o Cliente 1 era visto como o principal comprador na América 

Latina dos tubos que seriam fabricados na Argentina. 

 

                                                 
32

 Conexões são elementos acessórios em uma linha que servem como elementos de união entre tubos e bombas, 

instrumentação de controle e derivações. São exemplos de conexões: flanges, curvas, luvas, tês, reduções 

excêntricas, tampões e trevo de quatro vias. 

 
33

 Pipeline é uma tubulação fechada que é utilizada para transportar petróleo e seus derivados.  

 
34

 A fábrica de conexões sempre foi um ponto de discordância. De um lado, a Concorrente 1 a justificava apelando 

pelas tímidas vendas locais em função da escassez de componentes de união. Por outro lado, a Matriz alegava alto 

valor do investimento inicial, já que os investimentos para montar uma fábrica de conexões equivaleriam a 

aproximadamente três vezes os investimentos de instalação de uma fábrica de tubos. Ao final, o projeto para 

construção de uma fábrica de conexões foi relegado a um segundo plano.  
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Figura 15. Evento IIa - Cancelamento de acordo de joint venture com firma na Argentina. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Na rede do evento IIa, temos a presença de 27 atores, dos quais 21 apresentam 

relacionamentos com os demais atores na rede. A densidade apresenta queda em relação ao 

evento Ie. Seu valor é 0,103 e a densidade média do marco, também inferior, é 0,109. O grau de 

distribuição é 2,67. Neste evento, a rede é pouco densa, com baixo grau de distribuição, já que 

possui vários atores que estão inativos, tais como: Fornecedor 1, Subsidiárias 2 e 6, e 

Subfornecedores 1 e 5. Nota-se que várias concorrentes possuem poucos relacionamentos na 

rede e, de um modo geral, limitam-se ao Cliente 1, responsável pela centralização na rede. Isso 

explica a baixa densidade e, principalmente, a queda no grau de distribuição em comparação a 

todos os eventos anteriores. 

Com relação à segunda dimensão, conectividade da rede, a rede no evento IIa apresenta 

distância geodésica alta, 2,462, com desvio padrão de 0,981. A rede tem neste evento o seu 

maior diâmetro, valor 5. Tanto a distância geodésica quanto o diâmetro da rede revelam valores 

superiores aos eventos anteriores devido à entrada de novos atores à rede.  

Observa-se através da terceira dimensão, clustering, o coeficiente de 0,319, que é inferior 

ao dos eventos do marco I. Tal resultado reforça a análise anterior que sugere o número restrito 

de relacionamentos entre atores na rede como fator explicativo desse indicador.  
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Tabela 6  

Evento IIa - Cancelamento de Acordo de Joint Venture com Firma na Argentina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.2.2 Evento IIb – Programa “Conteúdo Local” 

 

O evento IIb enfatiza o programa denominado “Conteúdo Local” apresentado pelo 

Cliente 1. A partir desse programa, o Cliente 1, impelido pelo Governo Federal 2, exigiu que os 

principais fornecedores da cadeia de valor começassem a produzir e comercializar seus produtos 

investindo em fábricas no Brasil, a fim de garantir um índice de, pelo menos, 85% de conteúdo 

nacional nas vendas. Para tanto, o Governo Federal 2 facilitou a obtenção de linhas de crédito e 

outros subsídios como forma de atrair investidores estrangeiros.Com este programa, a Matriz 

reviu os planos de investimentos na América Latina, que, conforme descrito anteriormente, 

estavam direcionados para a instalação de uma planta na Argentina, e redirecionou os 

investimentos para o Brasil (ver Figura 16).  

 

Figura 16. Evento IIb - Programa “Conteúdo Local”. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

As propriedades da rede e dos atores representadas no evento IIb são caracterizadas da 

seguinte forma: 22 atores na rede com 13 sem presença de relacionamentos, perfazendo o maior 

índice de ausência de laços desde o primeiro evento. Com isto, a densidade caiu para 0,078, 
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mantendo a sua tendência de queda. Esse mesmo padrão é observado para a densidade média, 

com valor de 0,109. O grau de distribuição é baixo, com resultado de 1,64. A centralização dos 

relacionamentos nesta rede ocorre, sobretudo no Cliente 1, e é explicada pelo envolvimento do 

mesmo no Programa “Conteúdo Local”. Assim, a rede no evento IIb é extensa, porém pouco 

densa; ou dito de outra forma, é difusa.  

Com respeito à conectividade, a rede apresenta distância geodésica de 1,528, com desvio 

padrão de 0,552. A rede tem ainda diâmetro igual a 3. Como resultado, o grau de distribuição da 

rede no evento IIb é consideravelmente mais baixo do que o da rede no evento anterior. Este 

fenômeno se explica por conta da quantidade de atores estrangeiros participantes da rede que não 

estavam sujeitos ao programa “Conteúdo Local”. O coeficiente de clustering é 0,484. É possível 

observar na Figura 16 que várias tríades são formadas em torno do Cliente 1, que atua como 

elemento de ligação entre as pequenas redes. 

 

Tabela 7  

Evento IIb - Programa “Conteúdo Local” 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 
 

 

4.2.2.3 Evento IIc – Estreitamento de Relacionamento com Fornecedores no Brasil 
 

Com a decisão da Matriz de se instalar no Brasil, considerou-se a possibilidade de se 

adquirir uma firma nacional como forma de agilizar a entrada no mercado nacional. Este é o 

evento IIc e trata do estreitamento de relacionamentos com fornecedores no Brasil, por 

intermédio dos Fornecedores 1 e 2, americanos, e dos Subfornecedores 1 e 2,  instalados no 

Brasil.  

Mais detalhadamente, o projeto de aquisição de uma firma nacional visava utilizar a 

planta local como plataforma para instalação de uma subsidiária de produção de tubos e 

conexões em PRFV no Brasil. Para tanto, foram definidos alguns critérios, tais como boa 

reputação junto aos Clientes 1 e 2 e relacionamentos sólidos com fornecedores de produtos e 

serviços voltados para o mercado de compósitos. Também era necessário que a firma nacional 

apresentasse uma carteira de clientes que usualmente adquirisse produtos de alto valor agregado 
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como, por exemplo, projetos de engenharia e serviços de instalação. Ainda foram consideradas 

questões relativas a passivos ambiental, trabalhista e legal. Finalmente, foi vedada a operação de 

joint venture. Após um breve período de avaliação de possíveis firmas, o Subfornecedor 1, o 

Fornecedor 2 e até mesmo o Cliente 1 indicaram a Concorrente 9.   

Esse evento ocorreu em março de 2004, sendo que muitas das reuniões realizadas com o 

Subfornecedor 1 e o Fornecedor 2 eram agendadas nas dependências do Cliente 1, como forma 

de envolvê-lo no processo de identificação e escolha da firma a ser adquirida (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Evento IIc - Estreitamento de relacionamento com fornecedores no Brasil. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A densidade apresenta uma leve recuperação no evento IIb. O tamanho da rede é de 21 

atores, dos quais 14 são ativos. O grau de distribuição é 2,76. No evento IIc, tem-se uma rede 

pouco densa, porém com alto grau de distribuição, já que vários atores relacionam-se entre si, 

como pode ser observado no grafo IIc (ver Figura 17). 

A distância geodésica é alta, 1,802, com desvio padrão de 0,633. O diâmetro é 3, e pode 

ser explicado pela centralização da rede em torno da Matriz. O coeficiente de clustering é 0,425, 

mantendo-se semelhante ao do evento anterior (IIb). 

 

Tabela 8  

Evento IIc - Estreitamento de Relacionamento com Fornecedores no Brasil 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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4.2.2.4 Evento IId – Aquisição de Firma Nacional (Concorrente) 

 

O processo de aquisição da Concorrente 9 é descrito no evento (IId). Teve início em 

junho de 2004, quando ocorreram os primeiros contatos intermediados pelo Subfornecedor 1, 

brasileiro. Com a recomendação dos subfornecedores e do Cliente 1, a Concorrente 9 foi 

formalmente apresentada à Matriz em uma feira internacional de compósitos, a qual é realizada a 

cada quatro anos na Alemanha
35

. Em agosto desse mesmo ano teve início o processo de 

investigação da firma nacional, a fim de determinar o valor de mercado para balizar a 

transação
36

. Esse processo foi conduzido por uma firma especializada em auditoria e envolveu a 

participação do Governo Estadual 1, que aprovou a operação de compra com base nos valores 

apurados. A avaliação pré-aquisição levou cerca de 180 dias e culminou no acordo de compra. 

Em outubro de 2006, a Concorrente 9 passou a ser reportar diretamente para a Matriz, tornando-

se, dessa forma, Subsidiária 4 (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Evento IId - Aquisição de firma nacional (Concorrente 9). 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 

A propriedade da rede e dos atores da rede no evento IId é caracterizada da seguinte 

forma. A rede é composta por 20 atores. Entretanto, 8 atores estão inativos na rede. A densidade 

da rede é 0,116. Sobre a distância geodésica, tem-se 1,848, com desvio padrão de 0,702. O 

                                                 
35

 De forma resumida, a Concorrente 9 iniciou suas atividades em março de 1966, produzindo e comercializando 

tubos e conexões em PRFV para vários segmentos de mercado, com destaque para papel e celulose, mineração, 

siderurgia, aplicação municipal e serviços de manutenção e peças especiais para o segmento naval / offshore. No 

amplo portfólio de produtos da Concorrente 9 havia ainda estações compactas para tratamento de água e esgoto, 

dutos, chaminés e outros produtos customizados.  

 
36

 Denominado due diligence, trata-se de um processo de investigação e auditoria nas contas de firmas que estão 

para ser adquiridas.  
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diâmetro é 3, e o indicador clustering apresenta um alto índice de 0,459, atribuído ao fato de que 

apenas Governo Federal 2 e Governo Estadual 1 não estão conectados por meio de tríades, o que 

sugere uma rede coesa. 

 

Tabela 9  

Evento IId - Aquisição de Firma Nacional (Concorrente 9) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.2.5 Evento IIe – Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

 

O evento IIe diz respeito ao desenvolvimento de fornecedores nacionais visando ampliar 

a rede de relacionamentos da Matriz por meio da Subsidiária 4. Com a inserção da subsidiária 

brasileira no grupo, a Matriz ampliou os contratos globais de aquisição de matéria-prima, já que 

incluiu as compras efetuadas pela Subsidiária 4. Dessa forma, passou a adquirir materiais e 

insumos com custos inferiores aos praticados anteriormente. Ademais, no processo de fabricação 

da Subsidiária 4, foram introduzidos insumos que permitiram melhor utilização da planta. Tais 

insumos tinham sido desenvolvidos pela Matriz no Fornecedor 1 e foram comercializados 

localmente com o Subfornecedor 1. Em contrapartida, a Subsidiária 4 apresentou à Matriz seus 

principais fornecedores de equipamentos, os quais tiveram papel importante na implantação da 

Subsidiária 5 (ver evento IIIa). Também intermediou contatos entre a Matriz e o Governo 

Estadual 1 que, posteriormente, concedeu incentivos fiscais para a construção da nova planta.  
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Figura 19. Evento IIe - Desenvolvimento de fornecedores locais. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A rede neste evento é novamente marcada por uma baixa densidade. São 23 atores, sendo 

16 ativos. Com a elevação do número de atores, observa-se um maior grau de distribuição da 

rede (2,44).  

A conectividade da rede apresenta, por sua vez, uma distância geodésica de 2,025, com 

desvio padrão é 0,701. A rede ainda tem diâmetro igual a 3. Por fim, a rede de pequenos mundos 

no evento IIe é 0,395 indicando uma redução em relação ao evento anterior. 

 

Tabela 10  

Evento IIe - Desenvolvimento de Fornecedores Locais 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Em suma, podemos analisar a evolução da rede no marco II do processo de 

internacionalização da Divisão C a partir do crescimento do número de atores ativos e inativos. 

Neste evento, a densidade apresenta queda, ainda que de forma menos acentuada do que no 

marco I.  
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Com relação ao grau de distribuição, observa-se que o mesmo mantém a tendência de 

queda apresentada no marco I. A distância geodésica tem uma variação pequena ao longo do 

marco. O desvio padrão acompanha a mesma análise. Com relação ao diâmetro da rede, chama a 

atenção a rede no evento IIa, em que atinge o valor de 5, sendo que, em todos os demais eventos 

que compõem o marco II, o valor é 3. Finalmente, é observada estabilidade no coeficiente de 

clustering. 

 
  

4.2.3 Marco III – Greenfield no Brasil 

 

O greenfield no Brasil corresponde ao primeiro e mais relevante evento do marco III. Os 

demais eventos que fazem parte do terceiro marco são: IIIb - Homologação de produtos e 

certificação da nova fabrica, IIIc - Venda e instalação do maior pipeline em PRFV da América 

Latina, IIId - Road show
37

 em todas as unidades operacionais do Cliente 1 no Brasil e IIIe - 

Desenvolvimento de projetos e produtos em parceria com fornecedores no Brasil.  

No terceiro marco, destaca-se o avanço do processo de internacionalização no mercado 

brasileiro em função da operação greenfield
38

 (Subsidiária 5). Essa nova subsidiária visava não 

somente atender à demanda do mercado latino americano onshore e offshore, como também 

cumprir com os requisitos do programa “Conteúdo Local” detalhado anteriormente. Nesse 

marco, ainda se discute a homologação de produtos, que se detalha no evento IIIb. O 

entendimento das demandas operacionais de todas as unidades de produção e processamento 

onshore de Cliente 1 no Brasil é retratado no evento IIId. Finaliza-se o marco descrevendo o 

desenvolvimento de produtos em parceria com fornecedores nacionais. 

 

4.2.3.1 Evento IIIa – Greenfield em Betim - MG para Produção das Linhas Onshore e 

Offshore 

 

O greenfield realizado no Brasil em 2006 é resultado de uma combinação de eventos 

distintos, dos quais podemos citar o encerramento do acordo de joint venture na Argentina 

(evento IIa). Está também intimamente ligado ao desenvolvimento do programa Conteúdo Local 

(evento IIb). Há, ainda, a contribuição da Subsidiária 4, que auxiliou na identificação do terreno 

e na obtenção de benefícios fiscais junto ao Governo Estadual 1.  

                                                 
37

 Road show é um evento que inclui visitas de cunho técnico-comercial, com apresentação de casos e aplicações de 

produtos, minis seminários, atividades de pesquisa de campo, dentre outras ações de aproximação com o cliente.  

 
38

 Greenfield é o termo utilizado para descrever um investimento em uma fábrica, envolvendo desde o projeto de 

infraestrutura até a instalação completa e produção em um mercado estrangeiro.  
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Por meio da Subsidiária 7, os Fornecedores 7, 8, 11 e 12 entram na rede participando do 

processo de implantação da nova fábrica (ver Figura 20). 

Durante o greenfield, os Subfornecedores 1 e 2, com o auxílio dos Fornecedores 1 e 2, 

adequaram seus processos fabris para produção específica de matérias-primas (resinas e fios de 

fibra de vidro) empregados nos produtos voltados para aplicações onshore e offshore a serem 

fabricados na nova planta.  

Ao todo foram gastos oito meses no processo de construção física da planta e 

readequação e instalação da primeira linha de produção que havia sido desenhada para a 

Subsidiária 8 (joint venture na Argentina), voltada para o segmento onshore, e mais três meses 

para a instalação e o comissionamento de máquinas e equipamentos para a linha de produção 

offshore. 

Durante a fase de implementação da nova fábrica, foram também iniciados os testes de 

qualificação e revalidação dos produtos, agora produzidos no Brasil, a fim de economizar tempo 

com homologações, uma vez que os ensaios são de longa duração (ver evento seguinte IIIb). 

 

Figura 20. Evento IIIa - Greenfield em Betim - MG para produção das linhas onshore e 

offshore. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A rede no evento IIIa é composta por 23 atores, sendo que 7 não apresentam laços. De 

modo geral, o número de atores se mantém estável desde o evento IIb. Da mesma maneira, a 
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relação entre atores ativos e inativos é semelhante desde o evento IIc. A densidade no marco é 

0,119.  

O grau de distribuição aumentou em relação ao evento anterior (IIe), principalmente por 

conta da entrada dos Fornecedores 7, 8, 11 e 12 na rede. Com relação à conectividade, temos: 

distância geodésica de 1,933 e desvio padrão de 0,655. O diâmetro da rede é constante desde o 

evento IIb, cujo valor é 3.  

O coeficiente de clustering é 0,380, apresentando uma redução tanto da conectividade 

como da rede de pequenos mundos em relação à rede no evento IIe. Ainda é observada uma 

centralização em torno da Matriz.  

 

Tabela 11  

Evento IIIa - Greenfield em Betim - MG para Produção das Linhas Onshore e Offshore 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.3.2 Evento IIIb – Homologação de Produtos e Certificação da Planta Fabril 

 

O processo de homologação de produtos onshore e offshore produzidos no Brasil pela 

Subsidiária 5, assim como a certificação da nova planta, são abordados no evento IIIb. Com a 

mudança dos fornecedores dos produtos, anteriormente importados das Subsidiárias 1 e 2, foi 

necessária a realização de uma requalificação dos produtos e processos, atendendo aos requisitos 

dos Clientes 1, 2 e 3. Para tanto, foram envolvidos os Subfornecedores 5 e 6, que passaram a 

realizar auditorias em todos os estágios de fabricação, além de acompanhar os testes de 

qualificação.  

Ainda com relação ao critério de homologação da fábrica, a Matriz solicitou o envio de 

amostras produzidas com os equipamentos ainda em fase de pré-teste para as Subsidiárias 1 e 2, 

a fim de confirmar a qualidade das amostras e a estabilidade do processo. As amostras relativas 

aos produtos onshore foram submetidas à avaliação inicial na Subsidiária 1, americana, ao passo 

que os tubos voltados para aplicação offshore foram enviados para avaliação na Subsidiária 2, 

cingapuriana.  

Durante a fase de comissionamento das máquinas e ajustes nos processos fabris, as 

Subsidiárias 6 e 7 coordenaram a implementação da fábrica, atuando na resolução de problemas 
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e ajustes necessários durante todo o período de certificação dos produtos e dos meios para 

produção (ver Figura 21). O período de testes durou cerca de cinco meses. Ao término da 

validação, a nova planta passou ainda pela certificação do sistema de gestão da qualidade NBR 

ISO 9001, concluindo, assim, todos os requisitos acertados com os Clientes 1, 2 e 3. 

 

Figura 21. Evento IIIb - Homologação de produtos e certificação da planta fabril. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No evento IIIb são 22 atores, dos quais 10 estão inativos A densidade obtida foi 0,121 e a 

densidade média foi 0,083. Já o grau de distribuição apresentou uma pequena redução no seu 

índice: de 2,55 contra 2,61 no evento anterior. Por sua vez, os três parâmetros relacionados à 

segunda dimensão da WN apresentaram redução: 1,933 para distância geodésica, 0,655 para 

desvio padrão e 2 para diâmetro da rede. O único indicador que apresentou uma alta em relação 

ao evento anterior IIIa foi o coeficiente de clustering, com valor igual a 0,613, explicado pela 

grande quantidade de pequenas redes presentes neste evento.  

 

Tabela 12  

Evento IIIb - Homologação de Produtos e Certificação da Planta Fabril. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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4.2.3.3 Evento IIIc – Venda e Instalação do Maior Pipeline em PRFV da América Latina 

 

Neste evento, é discutida a venda e a instalação do maior pipeline em PRFV da América 

Latina. No final de 2006, o Cliente 4 lançou um edital para aquisição, por meio de licitação, do 

maior pipeline fabricado em compósito na América Latina para condução de fluido para 

tratamento entre uma unidade de negócios do Cliente 1 e outra, do Cliente 4, as quais eram 

localizadas em distintos municípios. Esse pipeline, com tamanho de 80 quilômetros, tinha a 

função de transferir o óleo produzido nas plataformas da Bacia de Campos até o píer de onde o 

material era escoado para pré-processamento na estação em Cabiúnas – Barra do Furado.  

A Subsidiária 5 venceu a licitação. A produção dos tubos foi feita em nove meses e a sua 

instalação levou quase treze meses para ser concluída. Em março de 2008, a linha entrou em 

operação. Conforme relatado pelo Supervisor Técnico de Projetos, Construção e Montagem 

Sênior, do Cliente 4, o projeto correspondeu às expectativas “além de ter quebrado um 

paradigma quanto à utilização de PRFV em condições mais distintas possíveis”
39

.  

 

Figura 22. Evento IIIc - Venda e instalação do maior pipeline em PRFV da América Latina. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O tamanho da rede no evento IIIc mantém a tendência de crescimento, totalizando 27 

atores. Percebe-se, contudo, um incremento no número de atores que não possuem laços na rede: 

17 no total. O índice de densidade caiu para 0,046. A respeito do grau de distribuição, a rede 

apresenta valor de 1,19, também indicando uma queda acentuada em relação aos demais eventos. 

A distância geodésica apresentou um pequeno aumento na rede no evento IIIc (1,644), contudo, 

                                                 
39

 Conforme registros de vendas levantados na fase de levantamento de documentos secundários, pelo menos outros 

três pipelines (Camaçari – São João da Barra, Vitoria – Porteirinha e em Mossoró), com extensões menores, foram 

construídos nos anos subsequentes, com fornecimento da Subsidiária 5. 
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o seu desvio padrão decresceu, fechando em 0,479. O diâmetro da rede, o último indicador da 

segunda dimensão, é 2. Também apresentando uma redução, temos o coeficiente de clustering 

com valor de 0,443. 

 

Tabela 13  

Evento IIIc - Venda e Instalação do Maior Pipeline em PRFV da América Latina 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.3.4 Evento IIId – Road Show em Clientes no Brasil 

 

Os Clientes 1, 2 e 4 possuem várias unidades de negócios no Brasil e cada operação é 

autônoma e independente para especificar e adquirir materiais usados em suas unidades, não 

havendo uma coordenação central de suprimentos. A falta de padronização de projetos e 

especificações de materiais levou a Subsidiária 5 a montar uma equipe multifuncional com o 

objetivo de difundir os resultados obtidos com a adoção de compósitos em ambientes 

classificados
40

 no Brasil e no mundo. Assim, a Subsidiária 5 realizou, ao longo de 2007, um road 

show, visitando todas as unidades operacionais desses Clientes 1, 2 e 4 . Este é o evento IIId. 

As visitas técnico-comerciais visavam, entre outras coisas, entender as necessidades 

específicas de cada unidade de negócios dos Clientes 1, 2 e 4. Também serviam como 

oportunidade para apresentar a Subsidiária 5, seus produtos, suas aplicações e seus projetos em 

desenvolvimento tanto no Brasil quanto em outros países.  

Como desdobramento das vinte e sete visitas realizadas, nove unidades passaram a 

empregar regularmente compósitos em seus projetos. Outras seis unidades demandaram produtos 

específicos com alteração de teor de vidro ou alterações no liner
41

 e barreira química
42

 dos tubos 

                                                 
40

 Ambiente classificado ou área classificada é a nomenclatura utilizada para definir atividades que, se expostas a 

uma fonte de energia, entram em combustão. São definidas como áreas classificadas as refinarias, as plataformas, as 

indústrias químicas de processamento de inflamáveis e explosivos de um modo geral. 

 
41

 Os tubos em PRFV são construídos em camadas sendo que as camadas internas que permanecem em contato com 

o fluido possuem uma manta especial de vidro, denominada véu, que é enriquecida com resina, aumentando assim 

sua resistência ao ataque e permeabilidade. 

 
42

 A barreira química está relacionada à vida útil funcional do tubo, e diz respeito à camada que sofre desgaste 

químico por arraste na porção inferior do tubo. 
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(ver evento IIIe), conforme apurado em relatórios de vendas. Três unidades declararam que não 

tinham interesse em modificar suas especificações para adoção do PRFV, por não haver casos 

históricos de projetos relevantes com longa maturidade instalados em nenhuma de suas unidades. 

Outras nove unidades relataram que iriam fazer futuras consultas e avaliações do material.  

Com a certificação das instalações fabris da Subsidiária 5 e a perda de alguns projetos de 

pipeline, a Concorrente 5 optou por vender a Subsidiária 3 para a Concorrente 10. Com isso, a 

Concorrente 5 parou de atuar no segmento de PRFV. Por sua vez, a Concorrente 10, que atuava 

somente na área de saneamento, produzindo tubos e conexões, diversificou a sua linha de 

produtos. A Subsidiária 3 foi mantida em Joinville
43

. (ver Figura 23).  

 

Figura 23. Evento IIId - Road Show em todas as unidades operacionais do principal cliente no 

Brasil. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Neste evento, observa-se um pequeno acréscimo no número de atores: 28 atores. 

Contudo, 20 atores não apresentam laços. O índice relativo ao grau de distribuição apresentou 

uma pequena redução do seu valor, ficando em 1,14. O mesmo comportamento é observado para 

o indicador densidade.      

Para os indicadores de conectividade, temos: distância geodésica de 1,429 (menor valor 

da série), desvio padrão da distância em 0,495 e diâmetro 2, constante desde o evento IIIb.  

                                                 
43

 Segundo o relatório Plano de Vendas 2012-2013, a Subsidiária 3 tornou-se o maior concorrente da Divisão C no 

Brasil no segmento onshore, detendo em torno de 37% de participação de mercado. 
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Por último, o coeficiente de clustering, obtido no evento IIId, é 0,632 (maior valor da 

série), indicando que todos os atores na rede também fazem parte de pequenas redes formando 

inúmeras tríades.  

Tabela 14  

Evento IIId - Road Show em Todas as Unidades Operacionais do Principal Cliente no 

Brasil. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.3.5 Evento IIIe – Desenvolvimento de Projetos e Produtos com Fornecedores no Brasil 

 

O evento IIIe diz respeito ao desenvolvimento de projetos e produtos em parceria com 

fornecedores no Brasil, visando atender aos Clientes 1, 2 e 4. Desse modo, seis projetos de 

desenvolvimento de produtos para aplicações distintas foram iniciados em parceria, 

principalmente, com o Cliente 2. Esses projetos envolviam os Subfornecedores 1 e 2, além de 

laboratório, doravante  denominado Subfornecedor 7. Os desenvolvimentos dos novos produtos 

incluíam também a Subsidiária 6, que realizava os cálculos e as simulações matemáticas, 

desenhando os produtos com base nas condições de contorno e requisitos de cada aplicação. E, 

por fim, os Subfornecedores 5 e 6 realizavam auditorias independentes, acompanhando os testes 

realizados nas dependências  dos Clientes 1 e 5
44

 (ver Figura 24).  

                                                 
44

 Quatro dos seis produtos desenvolvidos foram também aplicados no projeto de exploração da camada Pré-sal, 

realizado quatro anos mais tarde.  

Clustering

Evento
Tamanho 

da Rede

Densidade 

da Rede

Densidade 

Média da 

Rede

Grau de 

Distribuição

Distância 

Geodésica

Desvio 

Padrão da 

Distância

Diâmetro 

da Rede

Small-World 

Network

IIId 28 0,042 0,083 1,14 1,429 0,495 2 0,632

Propriedades da Rede e dos Atores Conectividade da Rede



 

 
86 

 

Figura 24. Evento IIIe - Desenvolvimento de projetos e produtos em parceria com fornecedores 

no Brasil. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O número de atores neste evento é 29, sendo 14 inativos e 15 ativos. O índice de 

densidade teve elevação, 0,089, porém ainda indicando difusão. O grau de distribuição 

apresentou um alto índice quando comparado aos dois últimos eventos (IIIc e IIId). Seu valor é 

2,48. A distância geodésica também apresenta elevação (1,657), ao passo que o seu desvio 

padrão apresenta um valor menor: 0,475. O diâmetro da rede segue estável desde o valor IIIb 

com valor 2. Para o coeficiente de clustering, é observada uma redução do seu valor para 0,500. 

Entretanto, este é o indicador mais constante desde o evento Ia.  

 

Tabela 15  

Evento IIIe - Desenvolvimento de Projetos e Produtos em Parceria com Fornecedores no 

Brasil 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Em síntese, no terceiro marco do processo de internacionalização da Divisão C no 

mercado brasileiro, tem-se que a rede iniciou o marco com 23 atores e terminou com 29. 

Entretanto, chama a atenção o fato de que o número de atores sem relacionamentos cresceu de 
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forma mais acentuada, partindo de 7 atores inativos no evento IIIa para 20 no evento IIId. O 

último evento desse marco sinaliza uma rede com 14 atores que não apresentam 

relacionamentos. A densidade mantém a sua tendência de queda, saindo de 0,119 para 0,089. 

Sobre o grau de distribuição, o índice é oscilante.  

Quanto à conectividade da rede, os três indicadores dessa dimensão no marco III 

apresentam uma queda, porém pouco importante. Por exemplo, a distância geodésica tem valor 

1,933 no evento IIIa, atinge o menor valor da série desde o início em IIId com 1,429 e termina  

com valor 1,657 em IIIe. Seu desvio padrão inicia-se em 0, 655 no evento IIIa, cai para 0,494 no 

evento IIIb, mantendo-se em declínio suave até atingir 0,475 no evento IIIe. O diâmetro da rede, 

último indicador dessa dimensão, oscila entre 3 e 2. O coeficiente de clustering apresenta um 

crescimento ao longo do marco III, ou seja, esta dimensão apresenta indicador em constante 

crescimento, ainda que gradual.  

 

4.2.4 Marco IV – Exportações de Produtos Fabricados no Brasil 

 

O marco IV descreve o processo de exportação de tubos e conexões em PRFV 

produzidos no Brasil pelas Subsidiárias 4 e 5. Este marco é dividido em quatro eventos: IVa - 

Vendas intrafirmas, IVb - Contrato para fornecimento de oito navios e quinze plataformas, IVc - 

Desenvolvimento de projetos em parceria com cliente para exploração Pré-sal, e IVd - 

Greenfield em Recife - Pernambuco para produção das linhas onshore e offshore. 

As exportações de produtos fabricados no Brasil, abordadas neste marco, retratam um 

período de cinco anos. Tiveram início em janeiro de 2007, como forma de atender à necessidade 

de um cliente da Subsidiária 1 localizado no Canadá. Após esta primeira incursão no mercado 

internacional, começaram a surgir demandas por tubos e conexões em outros países.  

Também são discutidos neste marco os projetos de iniciativa do Cliente 1 para 

desenvolvimento de produtos específicos voltados para a exploração da camada Pré-sal
45

, que 

envolveram vários atores da rede, tais como os Clientes 1 e 2, a Matriz, os Subfornecedores 1 e 2 

e as Subsidiárias 2, 6 e 7, definindo-se critérios técnicos e normas e avaliando o desempenho de 

novos materiais. O marco é encerrado com a entrada da Concorrente 8 no Brasil. 

                                                 
45

 A camada Pré-sal refere-se a um tipo de rochas sob a crosta terrestre formada exclusivamente de sal petrificado, 

depositado sob lâminas no fundo dos oceanos. Assim, a matéria orgânica que se acumulou ao longo de milhões de 

anos sob o sal prensado pela coluna d'água do mar transforma-se em petróleo. A extensão da faixa do Pré-sal no 

Brasil é de aproximadamente 800 quilômetros de comprimento. Estima-se que o potencial dessa reserva é cerca de 

80 bilhões de barris de petróleo e gás natural. (ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, em: www.anp.gov.br, acesso em  04/12/2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://www.anp.gov.br/#_blank
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4.2.4.1 Evento IVa – Vendas Intrafirmas 

 

Apesar da homologação dos produtos e das certificações de processos (evento IIIb) e do 

desenvolvimento de novos produtos (evento IIIe), as Subsidiárias 4 e 5 encontravam-se com 

capacidade produtiva ociosa. Consequentemente, conforme relatado pelo Gerente de Logística e 

Exportações dessas subsidiárias, elas começaram a buscar oportunidades dentro do próprio grupo 

por meio de vendas intrafirmas. Este é o evento IVa.  

Inicialmente, as vendas para fora do Brasil se concentravam nos demais países da 

América Latina, por meio de exportações diretas. As vendas realizadas desde a Nicarágua até o 

Chile eram consideradas vendas diretas, pois faziam parte da área de atuação e atendimento das 

Subsidiárias 4 e 5. Poucos clientes, como é o caso dos argentinos, realizavam compras regulares. 

A grande maioria dos clientes realizava compras para atendimento de um projeto específico.  

Com o tempo, oportunidades de exportações intrafirmas foram surgindo em países, tais 

como Canadá, México, Cazaquistão, Austrália, Turquia e Rússia. Essas vendas ocorriam sempre 

como forma de complementar as necessidades de atendimento de um cronograma de obra, ou 

seja, como uma fonte complementar de produção das subsidiárias irmãs que detinham o projeto e 

não conseguiam atender o cronograma de entrega, por exemplo. Uma pequena quantidade de 

clientes na Europa (Cazaquistão e Romênia) efetuava compras para aplicações onshore de forma 

regular, já que alguns produtos específicos foram desenvolvidos e eram fabricados 

exclusivamente no Brasil, consequência de atividades de P&D realizadas em parceria com 

fornecedores (eventos IIId e IIIe). Também aconteciam casos isolados de vendas no Brasil para o 

Cliente 1, com entrega em outro país, para um fornecedor do Cliente 1. Neste caso, essa firma 

(Cliente 8) estava construindo um navio-sonda para perfuração em um estaleiro na Holanda (ver 

Figura 25). 
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Figura 25. Evento IVa - Vendas intrafirmas. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A propriedade da rede e dos atores representada no evento IVa é caracterizada da 

seguinte forma. A rede é composta por 32 atores, sendo 19 inativos. Apenas 13 atores 

apresentam laços neste evento. A densidade do evento é 0,071. O terceiro indicador que compõe 

esta dimensão é o grau de distribuição, cujo resultado é 2,19, com pequena queda em relação ao 

evento anterior. A segunda dimensão, conectividade da rede, é composta por distância geodésica 

com índice de 1,551 e desvio padrão de 0,497. O diâmetro da rede é 2. A terceira e última 

dimensão, coeficiente de clustering, é representada pela medição da rede de pequenos mundos, e 

seu valor no evento IVa é 0,583. 

 

Tabela 16  

Evento IVa - Vendas Intrafirmas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  
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4.2.4.2 Evento IVb – Contrato para Fornecimento de Oito Navios (FPSO’s)
46

 e Quinze 

Plataformas
47

 

 

O evento IVb refere-se à maior venda realizada pela Subsidiária 5, englobando o 

fornecimento de oito navios modelo FPSO’s e quinze plataformas. O Fornecedor 13, que atuava 

como representante comercial das Subsidiárias 4 e 5, celebrou a venda em maio de 2007. O 

contrato tem vigência válida até agosto de 2018 e contempla o fornecimento de todas as linhas 

em PRFV para as embarcações descritas acima. O contrato prevê ainda que as entregas dos 

equipamentos acontecerão mediante aprovação do cronograma de entregas junto ao estaleiro 

responsável pela construção de cada uma das embarcações (Cliente 5). Tem-se também que uma 

parte dos tubos e conexões relativos aos sistemas de estabilidade e lastro das embarcações deve 

ser entregue em dois estaleiros localizados na Coreia do Sul, responsáveis pela fabricação dos 

cascos e costado (estrutura) dos navios e pernas das plataformas.  

Os Subfornecedores 5 e 6, brasileiros, acompanhavam as produções e realizavam 

auditorias nos produtos por meio de amostragem aleatória, a fim de garantir a qualidade dos 

tubos e das conexões. Também avaliava a estabilidade, repetibilidade e confiabilidade dos 

processos fabris da Subsidiária 5 (ver Figura 26). 

No mesmo período, a Concorrente 8, por meio de sua subsidiária (Subsidiária 10), ambos 

americanos, iniciaram a qualificação de seus produtos offshore junto ao Cliente 2, deixando 

entrever o interesse em instalar uma fábrica no Brasil. Segundo depoimento do Gerente 

Corporativo de Recursos Humanos da Matriz, a estratégia da Concorrente 8 é seguir os passos da 

Matriz em mercados internacionais, citando, como exemplo, o que ocorreu na Malásia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 

Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (Floating Production Storage and Offloading) ou 

FPSO, é um tipo de navio utilizado pela indústria petrolífera para a exploração, produção e armazenamento de 

petróleo e/ou gás natural. 

 
47 

Plataforma petrolífera é uma grande estrutura flutuante utilizada na perfuração e no processamento de óleo e gás 

em alto mar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
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Figura 26. Evento IVb - Contrato para fornecimento de oito navios (FPSO’s) e quinze 

plataformas. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O índice de densidade da rede no evento IVb é de 0,050. A rede tem 34 atores, sendo que 

há 19 que não apresentam relacionamentos. Sobre o grau de conectividade, nota-se um valor de 

1,65, apresentando uma queda acentuada em relação aos dois eventos anteriores: IIIe e IVa. Com 

relação à distância geodésica, temos um valor ligeiramente superior no marco: 1,667. Seu desvio 

padrão é 0,695. O diâmetro da rede também cresceu, sendo seu índice de 3. A rede de pequenos 

mundos no evento IVa é 0,293, sendo que a queda é justificada pela redução no número de  

tríades entre atores na rede. 

 

Tabela 17  

Evento IVb - Contrato para Fornecimento de Oito Navios (FPSO’s) e Quinze Plataformas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  
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4.2.4.3 Evento IVc – Exploração da Camada Pré-Sal 

 

O desenvolvimento de projetos para exploração da camada Pré-sal é retratado no evento 

IVc. Entretanto, tem sua origem em projetos elaborados conjuntamente com fornecedores (Ver 

evento IIIe). De fato, o processo teve início com o Fornecedor 13, que estava especificando 

alguns produtos e verificou que havia linhas que estavam projetadas em aço-liga (aços especiais) 

e não em fibra de vidro. O Cliente 5, questionado sobre isso, informou que, por determinação do 

Cliente 1, para operações Pré-sal, seria empregado aço, mesmo sabendo das vantagens dos 

compósitos sobre materiais-metálicos. Assim, as duas primeiras plataformas utilizaram tubos e 

conexões em aço para linhas de tomadas de sução de óleo cru.  

Mesmo diante disso, em agosto de 2009, as Subsidiárias 5 e 2 iniciaram os testes de 

desenvolvimento de produto em compósitos. Com o apoio do Cliente 1, em março de 2011 o 

produto já estava aprovado como alternativa ao produto de material metálico. Como resultado, 

três plataformas destinadas aos campos de exploração do Pré-sal foram construídas com 

tubulação em PRFV para as linhas de tomadas de sução de óleo cru (ver Figura 27).   

 

Figura 27. Evento IVc - Desenvolvimento de projetos para exploração do Pré-sal. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O grau de distribuição na rede no evento IVc apresenta queda acentuada, justificada pelo 

pequeno número de atores ativos na rede: apenas 9 em um total de 34. Por conseguinte, a 

densidade caiu para 0,027. Portanto, a propriedade da rede e dos atores indica difusão na rede.  
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Em contrapartida, os indicadores relativos aos relacionamentos, (conectividade e 

clustering), indicam coesão. No evento IVc, o diâmetro da rede é 3, a distância geodésica é 1,667 

(estável em relação ao marco anterior) e o desvio padrão é 0,624. O coeficiente de clustering 

medido é 0,265, apresentando uma pequena queda em relação ao evento anterior. 

 

Tabela 18  

Evento IVc - Desenvolvimento de Projetos para Exploração do Pré-sal 

 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.4.4 Evento IVd – Greenfield em Recife - PE para Produção das Linhas Onshore e 

Offshore 

 

Após a qualificação das amostras fornecidas pela Concorrente 8, americana, para o 

Cliente 2 (evento IVb), a Concorrente 8 decidiu instalar-se no Brasil por meio de greenfield no 

porto de Suape, em Recife (Subsidiária 9)
48

. A construção da planta teve início em outubro de 

2010 e inauguração em janeiro de 2012. Este é o evento IVd. 

Da mesma forma que a Concorrente 8, americana, a Concorrente 10, brasileira, por meio 

da Subsidiária 3, localizada em Joinville, Santa Catarina, iniciou um processo de qualificação de 

seus produtos para aplicações offshore junto aos Clientes 1 e 2. Entretanto, o processo de 

qualificação não foi concluído por limitações de capacidade de máquina e processos, ou seja, 

limitações dos meios de produção para atender os requisitos offshore em termos de espessura, 

diâmetro e, por consequência, classe de pressão. Neste interim, enquanto as Concorrentes 8 e 10 

tentavam iniciar relacionamentos junto aos Clientes 1 e 2, a Subsidiária 5 juntamente com as 

Subsidiárias 4 e 2 e o Fornecedor 13 continuavam fornecedores de produtos para os Clientes 5, 

10 e 11 (ver Figura 28).   

                                                 
48

 A Concorrente 8 e a Subsidiária 9 são atualmente firmas pertencentes à Firma A. 
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Figura 28. Evento IVd - Greenfield em Recife - PE para produção das linhas onshore e offshore. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

As propriedades da rede e dos atores apresentam 35 atores na rede com 17 sem presença 

de relacionamentos, mantendo, dessa forma, a tendência de crescimento do número de atores na 

rede e do número de atores que não possuem laços. Nesse sentido, a densidade obtida é 0,064, e 

sua densidade média é 0,053. O grau de distribuição do marco é alto, com índice de 2,17.  

Com respeito à conectividade, a rede tem distância geodésica de 2,000 e desvio padrão de 

0,705. A rede tem ainda diâmetro igual a 3. O coeficiente de clustering é 0,345. É possível 

observar, ao analisar o grafo (ver Figura 28), a formação de pequenas redes através de tríades em 

torno do Cliente 1, que assume a centralização da rede no evento IVd.  

 

Tabela 19  

Evento IVd - Greenfield em Recife - PE para Produção das Linhas Onshore e Offshore 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Na análise geral do marco IV, percebe-se que o tamanho da rede continua se expandindo. 

Inicia-se o marco com 32 atores, finalizando com 35 atores. Entretanto, o número médio de 

atores inativos é 22 e de atores ativos é de apenas 11. Assim, a rede cresce em número absoluto, 
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mas se mantém com o mesmo tamanho, ao se considerarem os relacionamentos atuantes no 

marco.  

Como consequência, a densidade apresenta-se muito baixa ao longo do marco IV. Inicia 

com 0,071, atinge seu menor valor no evento IVc (0,027) e termina com 0,064 no evento IVd. A 

densidade média é 0,053.  

Com relação à distância geodésica, tem-se uma ligeira tendência de crescimento: índice 

de 1,551 para 2,000. O comportamento dos índices relativos ao desvio padrão é similar. O 

diâmetro da rede é praticamente estável, girando em torno de 3. Já o coeficiente de clustering 

decresceu ao longo do marco. No evento IVa, seu índice era de 0,583, enquanto no evento IVd 

seu índice é de 0,345.  

 

4.2.5 Marco V – Venda Mundial da Multinacional 

 

O quinto e último marco compreende um período de um ano, sendo composto por dois 

eventos. O primeiro descreve a revisão de estratégias operacionais das Subsidiárias 4, 5 e 9 no 

Brasil. O segundo evento trata do encerramento de atividades da planta em Betim, Minas Gerais, 

apresentando os motivos que levaram ao fechamento da Subsidiária 5 no Brasil em dezembro de 

2011.    

Em outras palavras, o marco V caracteriza o processo de aquisição mundial da Firma B 

pela Firma A, iniciada no ano 2010 e concluída em outubro de 2011. A decisão pela compra 

tinha como objetivo uma maior participação de mercado no segmento naval / offshore, além de 

fortalecer a presença da Firma A no Sul da Ásia. Assim, são apresentadas as estratégias adotadas 

pela nova Matriz, avaliando a sobreposição de produtos e a descontinuidade de algumas linhas, 

que tiveram como consequência o fechamento da Subsidiária 5, mantendo-se ativas apenas as 

Subsidiárias 4 e 9. 

 

4.2.5.1 Evento Va – Realinhamento de Estratégias e Sobreposição de Produtos 

 

Mundialmente, a Firma A, através da sua divisão de compósitos, competia com a Firma B 

nos segmentos onshore e offshore. No segmento onshore, a Firma A detinha maior know-how e 

maior fatia de mercado (63%). Em contrapartida, a Firma B controlava 86% das oportunidades 

voltadas para o segmento offshore, sendo que, em algumas regiões, como na Ásia, por exemplo, 

este índice chegava a 92%. Dessa forma, a Firma B era reconhecida mundialmente por ser uma 

grande integradora de sistemas offshore em compósitos.  



 

 
96 

Em 2010, a Firma A decidiu realizar a aquisição mundial da Firma B, a fim de obter 

crescimento em áreas estratégicas por meio de aquisição da concorrente, em especial o segmento 

offshore. Essa transação só foi autorizada mundialmente em julho de 2011, depois de várias 

consultas aos respectivos Conselhos Administrativos de Defesa Econômica nos países onde 

havia fábricas instaladas.  

Como resultado, avaliaram-se, inicialmente, a sobreposição de produtos e as aplicações 

por segmento de mercado, a fim de evitar concorrência dentro do próprio grupo. Em outubro de 

2011, foi decidido manter a linha de produção offshore, conforme catálogo da Firma B, e a linha 

onshore, conforme catálogo da linha de produtos da Firma A (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Evento Va - Realinhamento de estratégias e sobreposição de produtos. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A rede no evento Va apresenta tamanho estável: 35 atores no total, sendo 25 inativos. A 

densidade caiu para 0,030 e a densidade média é 0,031. O grau de distribuição praticamente 

inexiste, com índice de 0,03. A distância geodésica é alta, com 1,778. Seu desvio padrão é 0,727. 

O diâmetro da rede é 3. O coeficiente de clustering obtido é 0,263, índice também considerado 

baixo.  

 

 

 

http://www.cade.gov.br/
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Tabela 20  

Evento Va - Realinhamento de Estratégias e Sobreposição de Produtos 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

4.2.5.2 Evento Vb – Fechamento da Subsidiária de Produção em Betim, MG 

 

O evento Vb trata do fechamento da Subsidiária 5 diante da descontinuidade da linha de 

produção onshore e da transferência do contrato de fabricação de navios e plataformas para a 

Subsidiária 2, cingapuriana. Com a reestruturação do catálogo de produtos da Firma A, as linhas 

de produção onshore da firma adquirida (Firma B) foram mundialmente descontinuadas (evento 

Va). Assim, a Subsidiária 5, que era a única afiliada que fabricava as duas linhas de produtos 

(evento IIIa), viu suas vendas totais caírem drasticamente. Além disso, deve-se levar em 

consideração a inauguração da Subsidiária 9, em Recife, a qual fabricava produtos onshore. 

Como resultado, o quadro efetivo de empregados foi reduzido em 60%.  

Logo em seguida, o Cliente 1 resolveu redirecionar alguns contratos de navios e 

plataformas para estaleiros localizados na Coreia do Sul e no Japão, em virtude de problemas de 

entrega e aprovação das primeiras embarcações produzidas no Brasil. Com isso, a Matriz optou 

pelo fechamento da Subsidiária 5 (ver Figura 30).  
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Figura 30. Evento Vb - Fechamento da subsidiária de produção em Betim, MG. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O tamanho da rede no evento Vb manteve-se estável desde o evento anterior, com 35 

atores no total e 25 atores inativos. A densidade caiu para 0,032 e a densidade média foi de 

0,031. O grau de distribuição praticamente inexiste, com valor de 0,03. A distância geodésica é 

alta, com 1,689. O desvio padrão é 0,661 e o diâmetro da rede é 3. O coeficiente de clustering 

obtido é 0,227. Os resultados obtidos na rede no evento Vb são muito parecidos com os do 

evento Va. 

 

Tabela 21  

Evento Vb - Fechamento da Subsidiária de Produção em Betim, MG 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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Em síntese, o marco V é composto por apenas dois eventos. Em ambos os eventos, as 

redes possuem características muito similares. No que tange ao número de atores, têm-se 25 

atores sem laços e 10 atores com relacionamentos ativos nos eventos. A densidade na rede é a 

mesma, 0,030, assim como sua média.  

O grau de distribuição ficou em 0,03 (menor valor da série avaliada), sendo que este 

indicador acompanhou a diminuição da densidade da rede. Assim, a rede apresenta-se difusa, 

com poucos atores ativos e relacionamentos centrados em poucos atores (Matriz e Cliente 1).  

Sobre a conectividade, temos um valor alto tanto para a distância geodésica como para o 

diâmetro da rede. No caso da distância geodésica, este indicador apresenta tendência de 

estabilidade desde o evento IIIb. O desvio padrão da distância variou pouco, flutuando entre 1 e 

2 sigmas. O diâmetro da rede manteve-se estável em 3 desde o evento IVb.  

Por último, com relação ao coeficiente de clustering, nos eventos Va e Vb, os valores são 

baixos. Mantiveram-se em torno de 0,290 desde o evento IVb .   

 

4.2.6 Evolução da Rede no Processo de Internacionalização da Divisão C no Mercado 

Brasileiro 

 

Nesta seção, é apresentada a análise temporal dos resultados dos indicadores das três 

dimensões da WN, a fim de fornecer elementos para o entendimento da evolução da rede no 

processo de internacionalização da Divisão C no mercado brasileiro.  

Conforme discutido anteriormente, a primeira dimensão da WN compreende quatro 

indicadores: tamanho da rede, densidade da rede, densidade média da rede e grau de distribuição. 

Quanto ao tamanho, verificamos um crescimento linear contínuo, iniciado no evento Ia, que 

apresenta 10 atores na rede. O número máximo de atores é observado no evento IVd, perfazendo 

35 atores. Esse valor se mantém ao longo do marco V (eventos Va e Vb). A curva de tamanho da 

rede (reta vermelha) é representada pela equação linear y = 1,0351x + 14,138. A linha de 

tendência da curva foi validada pelo critério R² atingindo o valor 0,8223 (ver Figura 31).  

Ainda sobre o tamanho da rede, percebe-se que o número de atores inativos (curva 

verde), ou seja, atores que não possuem relacionamentos na rede, também apresenta um 

crescimento contínuo (ver Figura 31). A linha de tendência da respectiva curva (reta verde) 

apresenta uma inclinação constante e é representada pela equação linear y = 1,1597x - 0,4714, 

validada pelo critério R² cujo valor é 0,8487.  

Por fim, tem-se que o número de atores ativos (curva azul) oscila ao longo do tempo, não 

demonstrando, portanto, uma tendência tão nítida quando comparada com a curva referente ao 
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tamanho da rede e a curva relativa ao número de atores inativos (ver Figura 31). A curva inicia-

se com 10 atores ativos em Ia e Ib e termina com os mesmos 10 atores ativos em Va e Vb, apesar 

de sua oscilação indicar uma leve inclinação negativa. Tal curva pode ser representada pela 

equação linear y = -0,1247x + 14,61, em que o melhor valor para R² obtido é muito baixo 

(0,0454), confirmando a inexistência de tendência dos dados. 

 

Figura 31. Evolução do tamanho da rede ao longo do processo de internacionalização da firma. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Assim, ao considerarmos as variações dos indicadores relativos ao tamanho da rede, 

número de atores inativos e ativos, sugerimos que a evolução da rede no processo de 

internacionalização da Divisão C pode ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, 

marcos I e II, a rede se expande no mercado brasileiro e o número de atores inativos, ativos e, 

por consequência, o tamanho da rede cresce. Nesses dois marcos, observa-se que a Matriz 

procura estabelecer relacionamentos com diversos atores na tentativa de entrar e se consolidar no 

mercado nacional. No segundo momento a rede se torna mais internacionalizada (eventos IIIc 

em diante) e, com isso, muito dos atores nacionais se tornam inativos. Em outras palavras, ocorre 

uma sobreposição de redes a partir do evento IIIc em que atores participam não somente da rede 

nacional, mas também da rede internacional. É por isso que o tamanho da rede e o número de 

atores inativos crescem, enquanto o número de atores ativos apresenta uma redução.  
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O segundo indicador relativo à dimensão propriedade da rede e dos atores, densidade, 

decresceu ao longo dos anos, como pode ser observado no gráfico (ver Figura 32). A curva de 

tendência da densidade (cor verde) assume um formato senoidal uniforme com desvio padrão de 

um sigma em relação à média móvel, capturando, assim, as oscilações de densidade ao longo do 

tempo. Matematicamente, pode ser descrita pela equação polinomial de três pontos                      

y = 3E-05x4 - 0,0017x3 + 0,0292x2 - 0,2079x + 0,6177, em que a tendência observada foi 

validada pelo critério R² = 0,9111. A linha vermelha do gráfico corresponde, por sua vez, à 

densidade média móvel. No primeiro marco, apresenta um desvio padrão superior a um sigma. 

Nos demais marcos, tem um desvio padrão inferior de um nível sigma (ver Figura 32).  

Tomados em conjunto, a evolução dos indicadores densidade e densidade média da rede 

indica uma alta difusão, visto que a rede se expande com a entrada de novos atores, muito 

embora poucos laços são desenvolvidos entre os próprios atores da rede.   

 
 

Figura 32. Evolução da densidade da rede ao longo do processo de internacionalização da firma. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O grau de distribuição, último indicador relativo à dimensão propriedade da rede e dos 

atores na WN, apresenta a probabilidade de os atores se relacionarem na rede. Conforme gráfico 

(ver Figura 33), esse indicador tende a uma redução com o passar dos anos, representada pela 

linha de tendência, cor vermelha, no gráfico (ver Figura 33). Inicia-se, portanto, em 4,40 no 

evento Ia e termina com 0,03 nos eventos Va e Vb.  
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A linha de tendência do grau de distribuição (cor preta) é mais bem representada pela 

equação linear y = -1,705x + 4,0664, validada pelo critério R² = 0,926. Esse declínio é explicado 

pela diminuição da centralização da Matriz nos primeiros marcos até o ponto que o Cliente 1 

assume a centralização em toda a rede.  

 
 

Figura 33. Evolução do grau de distribuição ao longo do processo de internacionalização da 

firma. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A segunda dimensão da WN trata da conectividade dos atores na rede, sendo 

caracterizada pelos indicadores distância geodésica, desvio padrão da distância e diâmetro da 

rede. O primeiro indicador da dimensão conectividade é a distância geodésica, que apresenta 

uma estabilidade grande ao longo dos anos. Desse modo, o menor comprimento que une dois 

atores na rede em questão evoluiu com o tempo de forma praticamente estável (por volta de 1,7). 

A maior distância ocorre no evento IIa, com valor igual a 2,462 e, de forma oposta, a menor 

distância se faz presente no evento IIId, com índice 1,429, conforme observado no gráfico (ver 

Figura 34).  

A evolução deste indicador sugere a existência de “poucos” atores ativos nas redes que se 

formaram em todos os eventos do processo de internacionalização aqui analisado. Além disso, 

tais atores estabeleceram relacionamentos sempre com os mesmos atores, o que significa que 
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laços similares foram mantidos ao longo do tempo, indicando a presença de coesão na rede. 

Outro ponto que chama atenção é que novos entrantes na rede estabeleceram relacionamentos 

com atores centrais (Matriz e ou Cliente 1), limitando, dessa forma, o menor comprimento que 

une dois atores.  

 
 

 

Figura 34. Evolução da distância geodésica ao longo do processo de internacionalização da rede. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O segundo indicador é o desvio padrão da distância geodésica. A evolução de tal 

indicador sinaliza para uma distribuição normal bimodal, gaussiana, assimétrica, de afunilamento 

aberto na primeira moda, conforme indicado na linha de tendência (cor vermelha) do gráfico (ver 

Figura 35). A linha de tendência do desvio padrão da distância geodésica, (cor preta), é mais bem 

representada pela equação polinomial com seis pontos (y = 7E-08x5 + 3E-05x4 - 0,0013x3 + 

0,0166x2 - 0,0323x + 0,4917), validado pelo critério R² = 0,8717.  

Diante desse resultado, é possível afirmar que há duas medianas que se formaram em 

torno dos marcos I e II, e IV e V, indicando, conforme apontado anteriormente, que a 
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centralização na rede ocorreu em torno da Matriz nos marcos I e II, e em torno do Cliente 1 nos 

marcos IV e V (ver Figura 35).  

 
 

Figura 35. Variação do desvio padrão da distância geodésica entre atores na rede ao longo do 

processo de internacionalização da firma. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Por fim, a evolução do indicador diâmetro da rede pode ser descrita da seguinte maneira: 

no marco I, o diâmetro da rede cresce, iniciando-se em 2 até atingir diâmetro 4; no marco II, 

tem-se o maior diâmetro de rede com valor 5; logo após, há um declínio, ainda no marco II com 

o diâmetro da rede atingindo o valor 3; nos marcos seguintes, o diâmetro da rede oscila entre 2 e 

3 (ver Figura 36). 

A evolução desse indicador está relacionada ao número de atores ativos na rede, que 

cresce nos primeiros dois marcos. Com isso, aumenta a distância entre os dois atores mais 

distantes da rede; contudo, em virtude da sobreposição de redes observada a partir do marco III, 

o número de atores diminui um pouco e mantém-se com pouca variação nos marcos 

subsequentes. Outro destaque é que novos entrantes na rede estabeleceram, de um modo geral, 

relacionamentos com atores centrais (Matriz e/ou Cliente 1), limitando, dessa forma o diâmetro 

da rede.  
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Figura 36. Evolução do diâmetro da rede ao longo do processo de internacionalização da rede. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

A terceira e última dimensão da WN refere-se ao coeficiente de clustering. A evolução 

desse indicador sinaliza a concentração de pequenas redes formadas, sobretudo, em torno da 

matriz, que atua como ator de interligação entre essas pequenas redes nos primeiros três marcos 

(I, II, IIIa e IIIb), conforme pode ser observado no gráfico (ver Figura 37). Os altos índices 

verificados nos primeiros marcos indicam a presença de coesão entre os relacionamentos 

presentes na rede. Em contrapartida, essa tendência se inverte, em especial nos dois últimos 

marcos, como verificado no gráfico (ver Figura 37). Isso indica que, no período de cinco anos, a 

segunda metade do terceiro marco, além dos marcos IV e V, acusam uma redução na formação 

de pequenas redes e que há centralização da rede nesses eventos em torno do Cliente 1 (ver 

Figura 37). 
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Figura 37. Evolução do coeficiente de clustering ao longo do processo de internacionalização da 

rede. 
Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Considerando conjuntamente os resultados da análise temporal dos indicadores das três 

dimensões da WN, pode-se caracterizar a evolução da rede no processo de internacionalização 

da Divisão C no mercado brasileiro da seguinte forma:  

a) A rede foi resultado do desenvolvimento de relacionamentos ora locais, ora 

internacionais, entre os atores da rede. Mais importante, ocorreu a mudança do escopo 

geográfico da rede. Inicialmente este escopo restringia basicamente ao mercado 

nacional para, posteriormente, abranger diversos mercados internacionais. Em outras 

palavras, a rede nacional formada por atores que estabeleceram relacionamentos 

inseridos prioritariamente no mercado brasileiro tornou-se sobreposta a uma rede 

internacional cujos relacionamentos foram formados em contextos geográficos 

diversos.  

b) Ocorreu uma diminuição da centralização da rede na Matriz ao longo do tempo até o 

ponto em que o principal cliente da Divisão C assumiu a centralização da rede.  

c) Poucos atores estiveram presentes em todos os eventos do processo de 

internacionalização da Divisão C. Além disso, tais atores estabeleceram 

relacionamentos sempre com os mesmos atores, o que significa que laços similares 

foram mantidos ao longo do tempo.  
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d) Os novos entrantes na rede pesquisada sempre procuraram estabelecer 

relacionamentos com atores mais centrais. Este padrão manteve-se ao longo de todo 

processo de internacionalização. 

 

 

5 Conclusão 

 

Este capítulo, que trata das conclusões desta dissertação, está dividido da seguinte 

maneira: Inicialmente, são apresentados os principais resultados da pesquisa. Em seguida, a 

questão de pesquisa é revisitada. Finalmente, são discutidas as contribuições e limitações deste 

trabalho, que é finalizado com sugestões para pesquisas futuras. 

 

5.1 Principais Resultados 

 

Os principais resultados desta pesquisa são: a) a rede na internacionalização da firma 

selecionada é um processo dinâmico ou evolucionário, conforme verificado por meio das 

principais dimensões da WN, as quais variaram ao longo do tempo; b) observou-se um aumento 

do tamanho da rede ao longo da internacionalização da firma em virtude do aumento no número 

de atores. Porém, tal crescimento não foi traduzido em termos de aumento no número de laços 

entre os atores na rede. Com isto, a densidade da rede diminuiu com o passar do tempo, o que 

caracteriza a rede, do ponto de vista estrutural, como difusa; c) a centralização da WN ocupada 

inicialmente por um ator mudou com o tempo. Assim, identificou-se que um determinado ator 

ocupou uma posição central em relação à rede nos primeiros anos (Matriz), mas não 

necessariamente permaneceu nessa posição. Com o passar do tempo, devido à dinâmica da rede, 

outros atores, no caso o Cliente 1, passaram a ocupar a centralização da rede; e d) observou-se a 

sobreposição de duas redes com o passar dos anos, sendo que a primeira rede diz respeito à 

entrada e desenvolvimento do mercado nacional, ao passo que a segunda rede é voltada para 

exportações a partir da subsidiária brasileira com foco internacional. 

De maneira mais detalhada, o primeiro resultado aponta que a rede na internacionalização 

da firma pode ser mais bem entendida sob o ponto de vista dinâmico ou evolucionário (Coviello 

& Munro, 1997; Coviello, 2006). Isso significa que suas dimensões se alteram ao longo do 

tempo em função da presença e ou ausência de relacionamentos entre os atores. Como exemplo 

temos que o tamanho da rede cresceu ao longo dos anos, iniciando-se em 10 e terminando em 35. 
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Por sua vez, a densidade da rede diminuiu, saindo de 0,489 e finalizando em 0,032, assim como 

o grau de distribuição que caiu significativamente com os anos, passando de 4,40 para 0,03. 

Outras dimensões relacionais ainda apresentam uma grande coesão entre os atores da rede, 

justificado pelos resultados obtidos que iniciaram e terminaram com valores próximos, contudo, 

apresentaram variações ao longo do tempo como é o caso da distância geodésica da rede e o seu 

desvio padrão. Por último, observamos uma pequena variação nos resultados diâmetro da rede e 

na terceira dimensão da WN, clustering, cujos resultados mantiveram-se estáveis desde o marco 

inicial até a metade do terceiro marco IIIc, e têm seus resultados crescendo bruscamente a partir 

do evento IIId, voltando a a cair de forma acentuadamente em IVb, mantendo-se assim até o 

último evento Vb, perfazendo variações em seus resultados durante todo o processo de 

internacionalização da firma.  

Teoricamente, este resultado indica que a internacionalização da firma multinacional é 

resultado de relacionamentos multilaterais desenvolvidos na rede onde a matriz e a subsidiária 

focal estão inseridas (Johanson & Vahlne, 1990; Vahlne & Johanson, 2013). Em outras palavras, 

a internacionalização da firma multinacional pode ser vista como consequência da capacidade 

dinâmica de formar e manter relacionamentos na rede ao longo do tempo (Vahlne & Johanson, 

2013). Como a formação, manutenção e ou rompimento de relacionamentos é essencialmente um 

processo dinâmico (Johanson & Vahlne, 2009), a rede na internacionalização da firma está 

sujeita a alterações nas suas dimensões estruturais (Provan; Fish, & Sydow, 2007; Phelps; Heidl, 

& Wadhwa, 2012) e relacionais (Ahuja; Soda & Zaheer, 2012).  

Tendo isso em vista este trabalho vai ao encontro da posição de Lamb, Sandberg e Liesch 

(2011) e Hohenthal, Johanson e Johanson (2014) acerca da necessidade de se entender não 

somente os efeitos da rede na internacionalização da firma, mas também a sua evolução no 

decorrer do processo de internacionalização da firma. Haja vista que a rede é um fenômeno 

essencialmente dinâmico (Coviello, 2006), este trabalho também harmoniza a concepção acerca 

da natureza da rede na internacionalização da firma e a maneira de se estudar este fenômeno, 

qual seja: por meio da adoção de uma perspectiva longitudinal.  

O segundo resultado indica a diminuição da densidade da rede ao longo do tempo. Assim, 

constatou-se que no caso estudado, a evolução da rede indica um aumento significativo e de 

forma constante no tamanho da rede, com o passar dos anos, por exemplo, a rede passa de 10 

atores para 35 atores ao longo do tempo. De forma análoga, evolui o número de atores inativos 

na rede que começa em zero e termina com 25 atores que não apresentam relacionamento na 

rede. Todavia, o número de atores ativos na rede desenvolve-se de maneira completamente 
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oposta, seus valores mantiveram-se acima do número de atores inativos no intervalo entre os 

eventos Ia e IIIb e caiu, ficando mais baixo entre os eventos IIIc e Vb.  

Dessa forma conclui-se que o tamanho da rede cresceu com o tempo, em virtude do 

aumento no número de atores, ao passo que a densidade apresentou uma redução ao longo do 

processo de internacionalização da firma, e a explicação para tal fato centra-se no número de 

atores ativos na rede que se manteve praticamente estável, levando com isso à redução da 

densidade da rede com o tempo.  

Estes achados são surpreendemente similares aos de Coviello (2006). Se por um lado a 

autora pesquisou a evolução da rede na internacionalização de firmas australianas de pequeno 

porte, este trabalho está calcado em uma divisão de uma firma multinacional de grande porte 

atuando no mercado brasileiro, que, estruturalmente, pode ser caracterizado como monopsônio. 

Isso é interessante porque houve variação não somente em termos de contexto, mas também de 

objeto de pesquisa.  

O terceiro resultado obtido trata da variação da posição de centralização de um 

determinado ator em relação à WN ao longo do tempo. No caso aqui estudado, isso ocorreu em 

função de uma série de fatores, tais como: inserção de novos atores na rede (Johanson & Vahlne, 

2009), desenvolvimento de novos relacionamentos entre atores da rede (Johanson & Mattsson, 

1988) e alteração de escopo geográfico da rede (Mattsson, 1998).  

A quarta e última conclusão, refere-se à sobreposição de duas redes na 

internacionalização da firma multinacional pesquisada. Deste modo, verifica-se a formação da 

“primeira rede” na entrada e no desenvolvimento do mercado nacional, representada pelos 

marcos I e II e pelos primeiros eventos do marco III ao passo que a “segunda rede” é tipicamente 

orientada para exportações a partir da subsidiária brasileira com escopo geográfico claramente 

internacional. Este resultado ilustra o que Johanson e Mattsson (1988) denominam 

“internacionalização de empresas internacionalizadas entre outros”. Para os autores, a 

internacionalização deste tipo de firma implica não somente a construção de redes em mercados 

internacionais, mas também à sobreposição destas redes nestes mercados. Tal sobreposição 

reflete o fato de que atores normalmente inseridos em uma rede com um escopo geográfico local 

também pertencem a outras redes com escopo geográfico mais internacional. Mattsson (1998) 

sugere que a sobreposição de redes é comum na internacionalização de firmas mais 

internacionalizadas. O nosso trabalho acrescenta à medida que ressalta que esta sobreposição não 

acontece necessariamente em todos os eventos da internacionalização da firma. Com isso sugere 

que a sobreposição de rede é uma característica de eventos mais tardios da internacionalização 

da firma.  
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5.2 Revisitando a Questão de Pesquisa 

 

A partir dos resultados discutidos na seção anterior, retoma-se aqui a questão de pesquisa. 

Em relação à questão de pesquisa Como evolui a rede no processo de internacionalização da 

firma?, os resultados indicam que a internacionalização é fruto de relacionamentos multilaterais 

entre atores da rede que se alteram ao longo do tempo, podendo ser explicada por variações dos 

principais indicadores da WN. Mais especificamente, a rede na internacionalização da firma 

pode ser mais bem entendida sob o ponto de vista dinâmico ou evolucionário. Em tal processo há 

uma diminuição da densidade da rede ao longo do processo de internacionalização da firma, bem 

como uma variação da posição de centralização de atores em relação à WN. Adicionalmente, a 

evolução da rede no processo de internacionalização da firma é caracterizada pela sobreposição 

de redes de escopos geográficos distintos. Por um lado, tem-se uma rede com escopo local 

sobreposta a uma rede com escopo mais internacional, sendo que tal sobreposição ocorre nas 

fases mais tardias do processo de internacionalização da firma.  

 

5.3 Contribuições, Limitações e Sugestões de Pesquisas Futuras 

 

A realização deste estudo de caso representou uma tentativa de resposta à lacuna teórica 

identificada nos trabalhos de Lamb, Sandberg e Liesch (2011) e, principalmente, de Hohenthal, 

Johanson e Johanson (2014) sobre a necessidade de estudos que entendam a rede na 

internacionalização da firma sob o ponto de vista dinâmico ou evolucionário. Com isso, sugeriu 

que tal processo implica alterações no tamanho e densidade da rede, na centralização na WN e na 

sobreposição de redes de escopos geográficos distintos. Acredita-se que esta é a maior 

contribuição do trabalho.  

Apesar de tais resultados, este trabalho apresenta algumas limitações. A primeira delas é 

que as dimensões aqui analisadas não são exaustivas quando se trata de evolução de redes. Neste 

sentido, pode-se citar homofilia, cliques, buracos estruturais, entre outros (Ahuja; Soda & 

Zaheer, 2012). Assim, sugere-se que estudos futuros possam considerar tais dimensões a fim de 

refinar a nossa compreensão acerca da evolução da rede no processo de internacionalização da 

firma.  

Outra limitação reside no fato de a pesquisa estar amparada no método de estudo de caso 

único, o que dificulta a generalização estatística (Yin, 2005). Esta generalização não pode, 

inclusive, ser feita para firma a como um todo, já que se enfocou uma divisão da firma.  
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Correlato a este ponto, ressalta-se que testes estatísticos não foram efetuados entre as diferenças 

observadas nos indicadores. Ou seja, apesar de se mostrar evidências qualitativas e quantitativas 

que tais indicadores sofreram alterações ao longo do tempo, não é possível afirmar que tais 

diferenças são significativas do ponto de vista estatístico. Acredita-se que estudos futuros 

possam empreender tais testes.  

Finalmente, salienta-se que a pesquisa sobre a evolução da rede em processos de 

internacionalização da firma esteja ainda em estágio inicial (Hohenthal, Johanson & Johanson, 

2014). À medida que novos estudos forem publicados, novas questões emergirão como 

consequência deste esforço e, com consequência, o nosso conhecimento sobre deste tema irá 

avançar consideravelmente. Espera-se que este trabalho tenha sido um passo nesta direção.  
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