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Resumo:O objetivo deste estudo é debater a possibilidade interacionista em estudos organizacionais,
com ênfase na aprendizagem e conhecimento. São analisadas quatro abordagens teóricas: a
neo-institucional, a do capital social, a da singularidade organizacional e a da autopoeisis. Estas
abordagens foram em seguida analisadas no âmbito do fluxo de conhecimento gerencial e aprendizagem
em multinacionais brasileiras, primeiramente na literatura, depois por meio de uma pesquisa qualitativa
do autor, em que foram contrapostos os principais achados às características conceituais das perspectivas
em foco. São feitas ainda algumas considerações finais acerca do estudo e suas potencialidades dentro da
análise organizacional.
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é debater a possibilidade interacionista em estudos 
organizacionais, com ênfase na aprendizagem e conhecimento.   Por enfoque interacionista 
depreende-se o enfoque no mundo da vida cotidiana e na interação entre as pessoas e grupos, 
fundamentado em hábitos rotinizados a partir de práticas sociais e na dimensão simbólica 
(BERGER; LUCKMANN, 2004; DENZIN, 1983; FINE, 2005; HATCH, 1997).  

A contribuição deste trabalho não é indicar propriamente uma ou outra abordagem 
denominada como interacionista, mas conjugar perspectivas teóricas utilizadas 
frequentemente em estudos organizacionais, porém amarradas pela raiz interacionista, total ou 
parcial, que a alimenta.  

 O enfoque interacionista, independentemente de sua origem e contexto histórico, 
revela-se adequado para a análise da realidade organizacional, na medida em que tem como 
unidade básica de análise os indivíduos e grupos em interação, e, nas organizações, as 
interações intra e inter-organizacionais são fundamentais para entender o fenômeno 
administrativo. 

A tradição interacionista é muito extensa, cobrindo particularmente duas grandes 
tendências, a originada do pragmatismo americano clássico e a contextualizada no 
pensamento social europeu pós-guerra (DENZIN, 1983).  

No pragmatismo, o conhecimento humano é inserido em um contexto de naturalização 
e historicização (JOAS, 1999; SHOOK, 2002). As tradições pragmatista e interacionista 
consideram o contexto na transmissão do conhecimento, não o tratando de forma 
universalista, o que será desenvolvido mais adiante. Os principais representantes do 
pragmatismo clássico foram Peirce (o enunciador do termo), James, Dewey, e Mead 
(HAACK, 2006; MENEGHETTI, 2007). 

Sobre as premissas interacionistas, à raiz pragmatista são amarradas, de forma direta 
ou indireta, quatro abordagens teóricas:  

• a neo-institucional (BERGER; LUCKMANN, 2004), com conceitos como 
isomorfismo e ambiente institucional; 

• a do capital social (TRACY; TRACY, 2000), que fortalece a noção de redes de 
relacionamentos sociais; 

• a da singularidade organizacional (MEAD, 2004), com os conceitos de identidade, 
cultura e imagem organizacionais; 

• e a da autopoeisis (FLEENER, 2000; MINGERS, 1995, com o conceito de auto-
referência e auto-similaridade. 

 A etapa subseqüente consistiu de aplicar esta abordagem em uma faceta da realidade 
organizacional, mais exatamente da realidade do relacionamento entre organizações, que é o 
relativo ao fluxo de conhecimento gerencial e aprendizagem nas multinacionais, em que, a 
partir da literatura técnica disponível, são tecidas considerações com base em cada uma das 
quatro perspectivas interacionistas apresentadas.  

 Por fim, a partir de uma pesquisa qualitativa do autor com multinacionais brasileiras, 
envolvendo análise de entrevistas semi-estruturadas e contraposição dos principais achados às 
características conceituais das perspectivas em foco, foram destacadas algumas de suas 
conclusões que apresentassem relação com as perspectivas e o enfoque em estudo, 



 

  

fundamentando a utilidade, pertinência e oportunidade deste tipo de abordagem para os 
estudos organizacionais. 

 Assim, este trabalho busca um caminho para o qual há significativo potencial de 
desenvolvimento, integrando teorias não tão distantes e, pela complementaridade e pelos 
pontos de alinhamento, construir uma abordagem mais robusta. As fontes não são, 
evidentemente, novas, mas a combinação destas pode oferecer novos caminhos para o 
desenvolvimento de teorias, ou ao menos, para um debate mais aprofundado e reflexivo 
acerca da viabilidade e das possibilidades da integração conceitual que foi feita.   

 O estudo pretende, assim, oferecer contribuições para o debate sobre a aplicação de 
perspectivas interacionistas aos estudos organizacionais e sua potencial utilidade, algo que, 
visto sob tal enfoque integrado, não tem sido comentado mais exaustivamente. 

2. A PERSPECTIVA NEO-INSTITUCIONAL 

Um precursor da abordagem institucional às organizações foi Selznick (1972), que vê 
a organização como um instrumento racional orientado aos fins, e as instituições (grupos ou 
práticas) são resultados da adaptação e da interação, como produtos naturais de pressões e 
necessidades sociais.  

A institucionalização é considerada por Selznick como um processo histórico e o seu 
significado mais importante é o de infundir valor: “as organizações são imbuídas de valor 
quando simbolizam as aspirações da comunidade, o seu senso de identidade” (SELZNICK, 
1972, p. 17).  

Outra base do neo-institucionalismo foi o trabalho de Berger e Luckmann (2004), já 
citado. A institucionalização surge quando há uma tipificação recíproca de ações de 
determinado grupo de indivíduos por esse mesmo grupo, passando as tipificações para 
gerações sucessoras do grupo que as institucionalizou. Organizações institucionalizam 
realidades cotidianas que existem objetivamente, independentes das pessoas. Como dizem os 
autores: “a realidade da vida cotidiana mantém-se pelo fato de corporificar-se em rotinas, o 
que é a essência da institucionalização” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 198).  

Meyer e Rowan (1991) foram autores representativos na afirmação do neo-
institucionalismo. Para Meyer e Rowan, práticas e procedimentos institucionalizam-se nas 
organizações, dando-lhes legitimidade. Produtos, serviços, técnicas, políticas, programas 
funcionam como mitos poderosos, adotados cerimonialmente. A conformidade com as regras 
podem conflitar com as de eficiência, enfraquecendo o poder cerimonial institucional. As 
regras racionalizadas institucionais emergem do trabalho, moldam organizações formais e as 
expandem incorporando regras como elementos estruturais.  

DiMaggio e Powell (1991) são outros autores importantes no neo-institucionalismo e, 
nos seus primeiros trabalhos salientaram os seguintes aspectos no que se refere ao conceito de 
isomorfismo: organizações adotam práticas ou estruturas não necessariamente por serem mais 
eficientes, mas por serem similares a outras organizações que compartilham do seu campo 
organizacional, composto por fornecedores, clientes, agências reguladoras e organizações que 
forneçam produtos ou serviços similares, ou seja, que participam reconhecidamente da vida 
institucional daquela organização.  

O isomorfismo pode ser competitivo, como reforça a escola ecológica, institucional, 
coercitivo (poder, legitimação, expectativa cultural da sociedade ou outras organizações), 



 

  

mimético (respostas-padrão à incerteza, consultorias) ou normativo (pressões advindas das 
classes profissionais).  

Junto com Meyer, Scott (SCOTT; MEYER, 1991) faz a contraposição entre os 
ambientes técnicos, voltados a mercados competitivos, eficiência, avaliação de resultados, e a 
ambientes institucionais, caracterizados por regras e requisitos elaborados nos quais as 
organizações se conformam para legitimidade e suporte. Entretanto, eles podem também 
coexistir.  

Scott (1991) também enfatiza o conceito de legitimidade no âmbito do neo-
institucionalismo, que pode estar relacionada com o apoio cultural, simbólico, obtido pela 
organização, assim como aspectos de caráter legal, moral ou entendimento comum de 
determinada situação. 

3. A PERSPECTIVA DO CAPITAL SOCIAL 

 Para Bourdieu (2004a, p. 67), um dos primeiros que analisaram sistematicamente o 
assunto, o capital social é definido como: 

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 
vinculação a um grupo, como conjunto de agente que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidos pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 
ligações permanentes e úteis. 

 Outros estudos, ainda que não ligados formalmente ao trabalho de Bourdieu, foram 
reforçando a ligação entre contexto social, redes de relacionamentos e mundo produtivo. 
Autores seminais neste processo foram Coleman (1988) e Granovetter (1973).  

 Granovetter (1973) enfatizou o poder dos laços fracos nas relações entre grupos, que 
servem de “pontes” entre as redes. O que pode ser difundido a um número maior de pessoas a 
distâncias maiores tende a passar mais por ligações fracas, ao invés de fortes. As pessoas 
também, segundo Granovetter, tendem a difundir melhor inovações complexas via ligações 
fracas, à medida que formam pontes locais.  

Para Adler e Kwon (2002), o capital social é uma soma de recursos acorrentes ao 
indivíduo ou grupo pela sua locação a uma rede de mais ou menos relações sociais duráveis. É 
uma forma de capital apropriável, que pode ser investida e está fundada na relação entre os 
atores. Adler e Kwon (2000) vinculam amplamente as teorias neo-institucional e a do capital 
social. Para Leana e Van Buren III (1999, p. 538), o capital social organizacional é também 
definido “como um recurso, que reflete o caráter das relações sociais dentro das 
organizações”. É descoberto pelos níveis de orientação coletiva a metas e confiança 
compartilhada, gerando valor e facilitando a ação coletiva. 

Burt (1997) trabalha o conceito de capital social ligado aos chamados “buracos 
estruturais” (structural holes) que são lacunas entre contatos não redundantes (sem obtenção 
de formas equivalentes de informação, como nas ligações mais coesivas ou por estruturas que 
possibilitem informações indiretas às mesmas pessoas), indicando que pessoas que se 
contatam em redes situadas em cada lado do buraco abrangem diferentes fluxos intrínsecos de 
informação. Alguém, um tertius (um gerente, por exemplo) que sirva de ligação entre estas 



 

  

duas redes pode tirar uma vantagem. Segundo Burt, redes ricas em buracos estruturais, que 
define como tendo autonomia estrutural, são oportunidades propícias para ações 
empreendedoras, com benefícios em termos de informação (confiança, coesão etc.) e controle.  

4. A PERSPECTIVA DA SINGULARIDADE ORGANIZACIONAL 

Adota-se aqui o conceito de singularidade tendo em vista o quanto esta é moldada pela 
intersubjetividade. No plano individual, por exemplo, este reflexo da intersubjetividade na 
construção da singularidade se dá na medida em que o indivíduo compartiha seu ambiente 
com os seus semelhantes, numa interação mútua. Ao mesmo tempo em que cada um é único, 
este é condicionado por seus semelhantes, assim como este os condiciona também (MEAD, 
2004; SCHUTZ, 1979). Define-se a singularidade, aqui, a partir de um entorno intersubjetivo, 
envolvendo o que a organização expressa ao ambiente e o que os diversos públicos com que 
interage expressam a ela de volta (SCHULTZ; HATCH, 2000).  

Com relação ao tema da identidade, seu estudo tem sido muito recorrente nos meios 
acadêmicos e importante para o melhor entendimento de práticas singulares ou coletivas. 
Tendo como uma raiz importante o interacionismo simbólico, apresenta-se em diversos 
níveis: individual, social, no trabalho, organizacional, corporativo, a cada um deles 
correspondendo diversas definições, com origens distintas, muitas divergentes entre si, como 
uma Torre de Babel (CALDAS; WOOD JR., 1999; SCHULTZ; HATCH, 2000). Os conceitos 
de identidade organizacional erigiram-se predominantemente da teoria de identidade social, de 
Albert e Whetten (2004), referindo-se a aspectos centrais, distintivos e duradouros da 
organização (CALDAS; WOOD JR., 1999; SCHULTZ; HATCH, 2000). Ashforth e Mael 
(1989) reforçaram, neste debate, a contribuição da teoria da identidade social, derivada da 
identificação de grupo: indivíduos escolhem atividades de acordo com suas identidades e 
suportam as instituições que as incorporam.  

Os conceitos de identidade e imagem foram articulados por Dutton e Dukerich (2004). 
A identidade percebe a imagem, julga como outros a vêem e promove as modificações 
cabíveis. Identidade é como os membros acreditam ser seu caráter enquanto imagem é como 
estes acreditam que os externos os distinguem, o que é diferente da reputação, que é o real.  

Estes conceitos de cultura, identidade e imagem foram sistematizados na abordagem 
da dinâmica da identidade organizacional de Hatch e Schultz (2002). Fundamentando-se 
especialmente em Mead (2004), as autoras situam a cultura, identidade e imagem como três 
partes de um sistema de significados definidores de uma organização. Neste modelo, a cultura 
estaria na base do “Eu”, com relação à identidade; e a imagem na base do “Mim”, com relação 
a esta mesma identidade – teríamos aqui a passagem do conceito de identidade individual para 
o de identidade organizacional. A identidade organizacional, por sua vez, mede a relação entre 
as imagens dos stakeholders e os valores da cultura interna (SCHULTZ; HATCH, 2000). A 
relação entre estes três conceitos se dá por quatro processos distintos: a identidade expressa 
entendimentos da cultura (expressar); a identidade expressa e deixa impressões nos 
stakeholders e nos outros em geral (impressionar); a identidade espelha as imagens dos 
stakeholders e dos outros em geral (espelhar); e a identidade é refletida na cultura (refletir). 

5. A PERSPECTIVA DA AUTOPOIESIS 

Esta perspectiva foi bastante popularizada pelo trabalho desenvolvido por dois 
cientistas chilenos: Humberto Maturana e Francisco Varela. Maturana e Varela (2005) vêem a 
organização autopoiética vinculada a uma fenomenologia biológica, onde os seres vivos 
produzem-se a si mesmos continuamente em uma rede de interações. A autopoiesis é o que 



 

  

produz a autonomia dos seres vivos, enquanto sistemas. A estrutura de uma unidade é sujeito 
de uma ontogenia – história de mudanças na estrutura de uma unidade de forma a não haver 
perda de sua organização específica. Meio e unidade sofrem “mudanças estruturais mútuas e 
concordantes” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 87)”, o chamado acoplamento estrutural, 
cuja expressão traduz-se na aprendizagem.  

O acoplamento estrutural, por sua vez, apresenta semelhanças com o agapismo, 
conceito tirado de Peirce (2006; TRENTINI, 2005) e visto na seção 2.4.1. Pode-se inferir a 
relação entre o trabalho de Peirce, “Amor evolutivo”, com o conceito de amor em Maturana e 
Varela (2005), que coloca o amor como “fundamento biológico do social” e no sentido de 
“aceitação do outro junto a nós” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 269). Nota-se que Peirce 
costuma usar o biológico na sua argumentação, e Maturana e Varela são biólogos. 

A linguagem, como fenômeno social, opera no acoplamento estrutural entre 
indivíduos. O papel da linguagem enfatizado por Maturana apresenta, segundo Mingers 
(1995), notáveis semelhanças com as idéias de Mead (2004), provavelmente pela 
“recursividade” entre o “Eu” e o “Mim”. Ainda que Mingers entenda que tal confluência de 
idéias se deu de forma independente, talvez esta possa ser explicada também pela origem 
comum em Peirce (SHOOK, 2002). 

A teoria organizacional pode utilizar o conceito de autopoiesis ao entender que as 
organizações podem se relacionar com seus ambientes, buscando manter sua própria 
identidade ou auto-imagem. Por sua vez, as organizações podem mudar e se desenvolver ao 
mesmo passo da evolução de suas identidades. Morgan (1996) destaca que as organizações 
desempenham um papel relevante na construção de seus ambientes ao mesmo tempo em que 
constroem as suas identidades, porém adverte para o perigo de organizações “egocêntricas” 
em sua auto-imagem conservarem sua identidade rigidamente, não se adaptando internamente 
às mudanças do ambiente, o que pode comprometer sua própria sobrevivência.  

Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh e Roos (1995, 1996) consideram a 
organização criadora de conhecimento como um sistema autopoiético. Estes últimos 
enfatizam a idéia de Maturana e Varela sobre linguagem, obtida auto-referencialmente nas 
organizações, como criadora de conhecimento (e suas práticas de gestão).  

Após o panorama conceitual sobre as perspectivas citadas, será visto como elas podem 
se aplicar nos fenômenos organizacionais. No caso deste estudo, será enfocado, sob uma ótica 
interacionista, o fluxo de conhecimento e aprendizagem gerencial nas multinacionais.  

6. A ANÁLISE INTERACIONISTA NO FLUXO DE CONHECIMENTO E 
APRENDIZAGEM GERENCIAL NAS MULTINACIONAIS 

Estudos sobre a transferência de práticas de gestão entre unidades organizacionais se 
fazem presentes no âmbito internacional, no contexto das empresas multinacionais 
(BRESMAN; BIRKINSHAW; NOBEL, 1999), sendo um fator crítico em termos de sinergia, 
eficiência e vantagem competitiva (KOSTOVA, 1999).  

A transferência de conhecimentos, práticas e tecnologias gerenciais fomentam a 
aprendizagem nas multinacionais, seja na matriz, seja nas subsidiárias. Sistemas de rotinas 
organizacionais são elaborados para aproveitar o conhecimento disperso, mas garantem 
espaço para a descentralização e o aprendizado local – a dificuldade de se ampliar este 
equilíbrio é alargada por barreiras culturais ou questões nacionalistas (MACHARZINA; 
OESTERLE, 2006). Os custos de ajustamento cultural são amenizados em função dos 



 

  

caminhos de aprendizado percorridos, e fortalecidos pela experiência anterior, no mesmo país, 
ou nos países de cultura semelhante (BARKEMA; BELL; PENNINGS, 1996).  

Para Kogut e Zander (1993, p. 625), firmas “são comunidades sociais especializadas 
na criação e transferência interna de conhecimento”. À multinacional bem-sucedida aplica-se 
este conceito. Macharzina e Oesterle (2006) observam uma maior demanda pelo aprendizado 
organizacional, em um contexto de maior complexidade. As perspectivas de aprendizagem 
voltadas às práticas sociais fortalecem uma visão de transferência de conhecimento de duplo 
sentido em uma organização multinacional, podendo esta partir tanto da matriz para as 
subsidárias, quanto das subsidiárias para a matriz, ou ainda entre as próprias subsidiárias. 

A gestão das multinacionais por suas práticas envolve, portanto, diversas 
considerações e perspectivas relacionadas à aprendizagem, envolvendo: agentes gerenciais, as 
redes de interações, as identidades organizacionais e nacionais, e as estruturas 
institucionalizadas. O aprendizado repercute interativamente nas várias unidades constituintes 
das multinacionais, em contextos, capacidades e histórias singulares. Assim podem ser usadas 
as perspectivas interacionistas para codificar algumas abordagens de análise organizacional 
aplicadas à aprendizagem e conhecimento em multinacional.  Assim, 

• a perspectiva neo-institucionalista trabalha a reação das práticas globalizantes em 
ambientes locais; 

• a perspectiva da construção da singularidade organizacional trabalha a confluência de 
imagens e de identidades em redes complexas como as multinacionais; 

• a perspectiva da autopoiesis desenvolve, dentro do próprio sistema organizacional, as 
suas práticas gerenciais como resposta interna às pressões globais ou de unidades 
organizacionais influentes dentro da rede; 

• a perspectiva do capital social consolida a noção de organizações como redes 
diferenciadas e repositórios de fluxos de conhecimento. 

O institucionalismo, por exemplo, tem contribuído para o efeito da internacionalização 
na aprendizagem, no tocante ao entendimento do papel do isomorfismo, da institucionalização 
das práticas e da legitimização. O institucionalismo proporciona também um ambiente 
propício para o exame de como os sistemas da matriz são tratados, adaptados e sustentados 
em uma subsidiária de um país diferente da matriz (MIR; SHARPE, 2004). 

Nos estudos sobre a transferência de conhecimento, nota-se a contribuição da 
perspectiva institucional, aqui manifestada pelos aspectos interculturais, econômicos, 
políticos, tecnológicos ou regulatórios (ROSENZWEIG; SINGH, 1991), integrando o 
contexto ambiental e os recursos disponíveis na organização (MACHADO-DA-SILVA; 
SEIFERT JÚNIOR, 2004). Processos de isoformismo, por exemplo, podem funcionar tanto de 
forma intra-societal, quanto intersocietal/intra-firma e, acrescentam Rosenzweig e Singh 
(1991), que as subsidiárias de multinacionais enfrentam pressões que opõem o isomofismo e o 
ambiente institucional local à sua consistência organizacional interna. Rosenzweig e Singh 
apontam também que a subsidiária enfrenta um ambiente que inclui outras subunidades dentro 
da multinacional e agem como condutos de mudanças dentro do ambiente da matriz e de 
características do país da subsidiária por toda a organização. 

Guler, Guillén e Macpherson (2002) concentraram-se, na prática de certificação em 
sistemas de qualidade pela ISO 9000, estudando sua implantação em 85 países entre 1993 e 
1998, trabalhando também com o referencial neo-institucional, focando os efeitos coercitivos, 
normativos e miméticos. A globalização é vista como a força isomórfica mais poderosa e 
operadora dentro dos canais institucionais. Novamente é enfatizada a idéia de que as práticas 



 

  

de gestão são condicionadas por efeitos endógenos, ainda mais no contexto multinacional, no 
qual as aquisições e integrações desempenham um significativo papel. Já Caldas e 
Vasconcelos (2002), com base em uma pesquisa quantitativa em setenta implementações de 
ISO 9000 no Brasil, confirmaram a existência de implementações do tipo cerimonial, com 
maior apego a rituais e elementos simbólicos de técnicas gerenciais, e que estes tinham um 
efeito negativo no desempenho. O cerimonialismo só conduzia ao sucesso se acompanhado 
por uma obtenção de resultados, sejam na produtividade, na flexibilidade, no melhor 
relacionamento com os clientes, ou no crescimento, entre outros. 

Usando uma abordagem transdisciplinar, Kostova (1999) desenvolveu um modelo 
multinível de sucesso na transferência transnacional de práticas organizacionais estratégicas 
entre multinacionais (exemplo: gestão pela qualidade total, integração dos fornecedores etc.). 
O sucesso da institucionalização da prática na organização recipiente traduz-se pelo grau com 
que são seguidas as regras formais (implantação), dando significado à prática e infundindo 
valor, no sentido de internalização dado por Selznick (1972). Kostova propõe que o processo 
de transferência é influenciado por três níveis de contexto:  

• social, que é a distância do perfil institucional nacional entre a matriz e a organização 
recipiente, traduzida pelos aspectos regulatórios, cognitivos e normativos; 

• organizacional, com foco na maior ou menor receptividade da cultura organizacional 
da recipiente às práticas transferidas; 

• relacional, que reflete aspectos como comprometimento, identidade, confiança e 
dependência na relação entre organização adquirente e adquirida.    

No caso do capital social, este dinamiza as relações interorganizacionais e os fluxos de 
conhecimento entre matriz e subsidiária, seja por indivíduos-chave, ou por grupos de 
influência, sem contar com a forte relação entre redes e conhecimento (Van WIJK; VAN DEN 
BOSCH; VOLBERDA, 2006), materializada pelo capital social.  

Kostova e Roth (2003) sugerem que é importante para as multinacionais construir 
capital social como um bem público e privado, desde que seja um elemento facilitador da 
coordenação de atividades além-fronteiras. Enquanto a simples interdependência geralmente 
pode ser gerenciada por arranjos estruturais simples, como políticas, diretrizes e 
procedimentos, a complexa exige mais, no caso, o capital social. Diferenças culturais e 
institucionais nos vários ambientes nacionais em que as multinacionais operam resultam 
freqüentemente numa falta de normas e valores compartilhados pela organização. O capital 
social reduz os atritos das interações entre unidades. 

Os autores realçam a figura do “quebra-barreiras”, ou boundary spanners, indivíduos 
que prestam um papel comunicador entre organizações, como fornecedores ou clientes, ou 
neste caso, entre matriz e subsidiárias, com contatos atuais ou anteriores e diretos com a 
matriz. Seus contatos viabilizam o ativo social (KATZ; KAHN, 1978; ZAHEER; McEVILY; 
PERRONE, 1998). O capital social privado gerado será reflexo da extensão e eficácia das 
interações. A motivação dos “quebra-fronteiras” é importante para influenciar a unidade 
quanto ao valor percebido para seu capital social. A relevância da informação social sobre as 
relações subunidade-matriz é função da capacidade de influência nas percepções da 
subunidade dos boundary spanners e da sua motivação. 

Nohria e Ghoshal (1997) usam também o conceito de capital social em sua formulação 
sobre as multinacionais, como rede diferenciada, de forma semelhante a Burt (1997). As 
ligações são de três tipos: locais entre as próprias subsidiárias; matriz-subsidiária; ligações 



 

  

entre subsidiárias. Para os autores, o capital social é uma “cola” dos nós, dessa rede 
diferenciada.  

Tem-se, ainda, o papel da identidade no processo de aprendizagem. Para Kogut e 
Zander, é a identidade que estrutura o conhecimento social de coordenação e aprendizagem – 
representantes da natureza da firma (KOGUT; ZANDER, 1996). O conhecimento da firma 
passa a ser mais valioso do que as transações do mercado, quando a identidade conduz a este 
conhecimento social. Regras e procedimentos são aprendidos, assim como a coordenação e 
comunicação são facilitadas, mediante a identificação. A identidade compartilhada pode, 
inclusive, orientar a incompatibilidade de práticas com o negócio. 

Starkey e Brown (2000) relacionam aprendizagem e identidade. A aprendizagem que 
promove mudança de identidade ressintetiza e reintegra os aspectos estruturais, processuais e 
de conteúdo do self de modo a defender-se da ansiedade e satisfazer a necessidade de auto-
estima. A aprendizagem organizacional funciona aqui em forma de auto-reflexividade crítica 
e com diálogos focados na identidade e que promovem atitudes de sabedoria. 

Corley e Gioia (2006) ratificam a idéia de que identidade e aprendizagem 
organizacional estão fortemente entrelaçadas. Com base no conceito de fluidez da identidade, 
ou seja, na sua mutabilidade, defendem a idéia de que a organização deve reaprender sua 
identidade. A mudança na identidade é um processo de construção de significados 
(compartilhados) que, por sua vez, é um aspecto fundamental na aprendizagem 
organizacional: uma aprendizagem semântica, na visão dos autores. 

As teorias de identidade e imagem ajudam a entender melhor o desempenho dos 
processos de integração, considerando tanto as particularidades organizacionais quanto as 
globais e locais. Como destacam Child e Rodrigues (2006), a identidade social 
(organizacional, nacional, ocupacional) apresenta forte relação com a aprendizagem 
organizacional e o compartilhamento de conhecimentos: estes ficam facilitados quanto maior 
a sinergia organizacional e a identificação resultante, ainda mais em contextos complexos 
como a transferência de conhecimento em multinacionais.  

Já quanto à aplicação da perspectiva autopoiética no desenvolvimento do 
conhecimento em multinacionais, duas propriedades merecem, para Von Krogh, Roos e Yip 
(1996), atenção específica: os jogos de linguagem e os processos de auto-similaridade. Por 
jogos de linguagem entende-se o processo de criação e manutenção da linguagem 
organizacional (normas, regras, valores, comunicações, práticas). No âmbito da 
internacionalização e de aquisições decorrentes da mesma, os jogos de linguagem sofrem 
dramática turbulência. A linguagem “é a moeda do desenvolvimento do conhecimento” (Von 
KROGH; ROOS, 1996, p. 220) e, dentro da perspectiva autopoiética, gerenciar as 
“conversações” é fundamental, especialmente no âmbito da transferência de conhecimento. 
Quanto à auto-similaridade, Von Krogh e Roos (1995) dão um exemplo aplicado à gestão 
internacional. No processo inicial de internacionalização de uma empresa, é característica a 
existência de uma divisão internacional separada do negócio doméstico, com forte tendência a 
distinções nos processos de gestão, como planejamento, orçamento, análise de desempenho e 
compensação. Já quando a companhia torna-se global, há uma crescente integração geográfica 
de atividades e estratégias e as subsidiárias assumem diferentes papéis de acordo com sua 
função na cadeia de valor. No estágio intermediário, há uma crescente duplicação de 
atividades pelos países e autonomia local, tanto na matriz quanto nas unidades.   



 

  

No que concerne à aprendizagem, Maula (2000) enfatiza o papel da firma como uma 
entidade autopoiética, com uma função sensorial, com abertura interativa junto ao ambiente e 
uma função de memória auto-referencial que assegura o funcionamento da empresa: a 
integração destas funções permite um melhor fluxo do conhecimento e a contínua 
aprendizagem. A autora examinou estes conceitos junto a empresas de forte atuação global, 
reforçando uma maior repercussão do conceito de autopoiesis em multinacionais. 

7. UMA APLICAÇÃO DA ABORDAGEM 

Para corroborar a aplicabilidade desta abordagem, foi feita uma pesquisa de campo por 
meio de um estudo múltiplo de casos (YIN, 2005). Foram selecionadas cinco empresas 
brasileiras a partir de critérios pré-estabelecidos, especialmente o índice de 
internacionalização estabelecido pela UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2007). A pesquisa com as empresas foi feita junto 
às suas sedes em uma primeira etapa, e numa segunda etapa, junto a uma ou duas unidades no 
exterior, in loco ou com profissionais que tiveram experiência nestes países. Os principais 
sujeitos da pesquisa foram profissionais ou gerentes responsáveis pelo desenvolvimento da 
gestão, assessores ou consultores internos das empresas, de forma a extrair sua experiência na 
implantação das práticas e modelos de gestão. Dentre os gerentes, encontraram-se tanto os de 
funções corporativas (gestão organizacional, estratégia, recursos humanos), como também de 
linha, quando acessíveis.  

A pesquisa teve natureza qualitativa e foi composta especialmente de entrevistas em 
profundidade semi-estruturadas e observação direta (FLICK, 2004, MILES; HUBERMAN, 
1994), Foram realizadas, nas duas etapas, aproximadamente 60 entrevistas, sendo 60% no 
Brasil, incluindo as sedes das empresas escolhidas e 40% no exterior, feitas em países da 
Europa e América do Sul. O conteúdo foi analisado e categorizado de forma a se relacionar 
com as proposições do modelo de análise, acrescido de outras que lhe fossem 
complementares, sendo comparados (QUIVY; VAN CAMPENHOUDT, 2005) e suas 
proposições teóricas (YIN, 2005), para fins de validação ou ajustamento destas, ou ainda a 
inclusão de outras proposições que emergiram do campo. 

A pesquisa pôde verificar uma série de proposições, entre as quais, as seguintes, 
ligadas às perspectivas interacionistas estudadas, aqui apresentadas sucintamente: 

1) A aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais em 

cada unidade enfrenta pressões institucionais concorrentes de alinhamento entre sistemas 

corporativos ou globais, práticas de outras unidades e práticas organizacionais locais. 

Houve empresas subsidiárias/coligadas em que se percebeu, a partir das entrevistas, 
alguma aplicação cerimonial dos sistemas e práticas da matriz, incorporando-as por 
convenção e de forma a não gerar maiores conflitos. Para citar um exemplo, em uma das 
empresas estavam estampados nas salas e galpões das unidades no exterior a Política da 
Qualidade, Missão, Princípios, Práticas da Qualidade como o 5S, entre outros, porém, muitos 
desatualizados, ou de períodos diferentes, parecendo decorativos.   

Convém dizer aqui, todavia, que as proposições de Rosenzweig e Singh (1991) a 
respeito das pressões opostas sofridas pelas subsidiárias de multinacionais, uma do ambiente 
local, outra da consistência interna, em que se inclui a força da matriz, são válidas no contexto 
da pesquisa. As dificuldades e incertezas de subsidiárias ou coligadas em assimilar um 
modelo de gestão da adquirente são bem referenciadas a tais tipos de pressões.  



 

  

O isomorfismo está presente na própria linguagem comum de gestão. A influência de 
profissionais de gestão foi muito importante para a disseminação das normas ISO e da 
certificação, e no Brasil, pode ter sido contributivo para uma maior familiarização das 
empresas com o ambiente internacional. Já a legitimidade (KOSTOVA; ZAHEER, 1999), é 
dificultada em organizações etnocêntricas e de menor visibilidade em termos geopolíticos, 
como nas organizações brasileiras estudadas, dificultando a implantação de suas práticas e 
valores, principalmente nos países mais desenvolvidos. O processo de transferência fica ainda 
mais delicado quando as firmas locais mantêm uma legitimidade representativa, oriunda de 
seu histórico anterior, o que se notou em algumas unidades visitadas no exterior. 

2) A falta de permeabilidade entre culturas e identidades de subsidiárias e matriz dificulta a 

aprendizagem gerencial advinda da difusão e transferência de tecnologias gerenciais. 

Há resistências, até maiores, da matriz, em ceder a algo significativamente diferente 
dos valores fundadores. Então, a identidade não se forma a contento, nem se estrutura a 
aprendizagem (KOGUT; ZANDER, 1996). Uma cultura dita “forte”, ou narcisista, ou pouco 
aberta às mudanças, portanto, pode vir a dificultar o aprendizado. Os comportamentos 
clássicos de processos de gestão da mudança estão presentes nas empresas adquiridas, com a 
renovação de pessoal e busca de aliados. Por outro lado, se a empresa vai mal e um novo 
adquirente consegue levantá-la, a identificação tende a aumentar, vencendo a. “síndrome do 
saque” que acomete as empresas sua empresa adquirente sai da arena competitiva. 

3) A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de tecnologias gerenciais 

entre as unidades organizacionais e a matriz é adquirida por um processo de relacionamento 

organizacional auto-referenciado, com a preservação da auto-imagem e identidade das 

unidades envolvidas. 

Qualquer modelo visto nas entrevistas repercutiu mais ou menos na unidade a partir da 
maneira pela qual esta internalizou as mudanças e as assimilou de fato, produzindo nela sua 
resposta ao que era colocado. Não havendo isto, o cerimonialismo institucional imperava, 
entre outros mecanismos de resistência. A aprendizagem e a produção de conhecimento, 
gerencial, neste estudo, são mais induzidos do que simplesmente recebidos. A dificuldade e a 
resistência das matrizes de reconhecerem a recursividade e o caráter mútuo implícito em uma 
interação obstaculizam a viabilização de uma aprendizagem organizacional mais ampla. 

4) A aprendizagem gerencial advinda da transferência e difusão de tecnologias gerenciais 

entre subsidiárias e matriz é dependente do capital social a ser formado, aumentando esta 

dependência com a complexidade dos relacionamentos existentes. 

O boundary spanner (KOSTOVA; ROTH, 2003) torna-se o recurso mais utilizado 
para aumentar o capital social e, conseqüentemente, reduzir a resistência no tocante às 
interações entre unidades. Este personagem pode representado pelo gerente ou técnico da 
matriz, que passa um tempo da unidade e contribui com sua experiência na implantação de 
sistemas ou internalização de valores, ou o gerente ou técnico de uma unidade que vai à 
matriz para conhecer o que lá é feito e é “cooptado” para servir de ponte da transferência de 
sistemas e valores para a unidade. Por sua vez, as redes ainda não avançaram muito 
institucionalmente, tornando-se dependentes dos conectores e outras pessoas-chave. 

 

 



 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode ser depreendido que as abordagens interacionistas são familiares aos estudos 
organizacionais, haja vista as perspectivas selecionadas no presente trabalho. Assim como na 
Gestão Internacional, este tipo de análise apresenta também aplicações em outros campos. 

Organizações pressupõem relações, tanto entre elas, como entre indivíduos 
pertencentes a elas. Logo, abordagens que estejam alinhadas à natureza interativa das relações 
organizacionais podem oferecer contribuições interessantes, tanto entre organizações, como 
entre unidades da própria organização, particularmente relevante em função da tendência de 
consolidação das empresas, envolvendo fusões e aquisições, inclusive em nível internacional. 

Todas as abordagens tratadas podem ajudar a explicar melhor a natureza destes 
relacionamentos e, ao entender as origens pragmatistas, interacionistas e contextualistas das 
mesmas, tem-se um arcabouço conceitual que ratifica uma visão coerente. 

 Algumas aplicações aos estudos organizacionais podem ser empreendidas sob esta 
abordagem, incorporando casos que forneçam mais subsídios à ótica apresentada. Um 
exemplo de aplicação bastante oportuno, conforme visto, refere-se aos estudos sobre 
aprendizagem e transferência de conhecimento nas organizações em ambientes complexos, 
incluindo os internacionais. Outro campo bastante promissor refere-se à formação de redes 
organizacionais para fins diversos, como os arranjos produtivos, inovação e 
empreendedorismo, responsabilidade social, entre outros. Iniciativas de consolidação de 
melhores práticas, sua modificação e eventual enriquecimento a partir da relação com outras 
organizações e a elaboração de estudos de benchmarking, constituem uma terceira 
possibilidade de aplicação de estudos organizacionais sob o viés interacionista. Uma quarta 
alternativa é estudar como se dá o comportamento das organizações em um ambiente repleto 
de associações organizacionais de diversos tipos, como fusões, aquisições e joint-ventures. 
Sem esgotar outras possibilidades, outra linha de pesquisa seria o estudo de ciclo de vida das 
organizações sob a ótica de suas interações entre elas próprias e com o ambiente. 

Obviamente, esta análise de natureza interacionista é um entre outros caminhos dentre 
os estudos organizacionais. Além disto, não se trata de algo novo em sua essência, tanto do 
ponto de vista teórico quanto do metodológico, mas a combinação das perspectivas estudadas, 
não muito usual, é que pretende se apresentar como contribuição. Portanto, desenvolver esta 
abordagem ajuda a integrar questões técnicas e sociais, o que é determinado estruturalmente 
pelo ambiente e o que passível da agência do contexto social onde as práticas se processam, 
na medida em que a interação implica o reconhecimento da pluralidade e de visões diferentes 
que enriquecem o fenômeno organizacional a ser estudado.  
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