
  
 

 1 

 

Índice 

 

Lista de Tabelas e Figuras ..........................................................................................................3 

Resumo .......................................................................................................................................4 

Abstract.......................................................................................................................................6 

Capítulo 1 – Introdução ..............................................................................................................8 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura ...........................................................................................10 

2.1- O processo de Internacionalização................................................................................10 

2.2- As estratégias Internacionais .........................................................................................12 

2.2.1 - Bartlett e Ghoshal..................................................................................................13 

2.2.1.1 Configuração de activos e competências.........................................................16 

2.2.1.2 Desenvolvimento e difusão da aprendizagem .................................................18 

2.2.1.3 – Tipologias de Subsidiárias............................................................................20 

2.3 Dimensões Estratégicas ..................................................................................................24 

2.4 Definição do Problema de Investigação .........................................................................27 

Capítulo 3 -  Metodologia.........................................................................................................28 

3.1 - Orientações, descrição da abordagem metodológica. ..................................................29 

3.2 - Descrição do contexto da investigação e delimitação do campo de análise ................31 

Capítulo 4 – Estudo de Casos - Análise de dados ....................................................................33 

4.1 - Estudo de caso GALP ..................................................................................................33 

4.1.1 – História e principais acontecimentos....................................................................33 

4.1.2 - Caracterização actual da empresa .........................................................................34 

4.1.3 – Estratégias Internacionais: Dimensões .................................................................38 



  
 

 2 

4.1.3.1 - Localização de activos e competências no estrangeiro .................................39 

4.1.3.2 - Papel das subsidiárias....................................................................................44 

4.1.3.3 - Desenvolvimento e difusão da aprendizagem...............................................46 

4.1.4- Conclusão do caso..................................................................................................47 

4.2 - Estudo de caso EDP .....................................................................................................48 

4.2.1 – História e principais acontecimentos....................................................................48 

4.2.2 - Caracterização actual da empresa .........................................................................49 

4.2.3 – Estratégias Internacionais - Dimensões................................................................53 

4.2.3.1- Localização de activos e competências no estrangeiro ..................................55 

4.2.3.2- Papel das subsidiárias.....................................................................................59 

4.2.3.3- Desenvolvimento e difusão da aprendizagem................................................60 

4.2.4- Conclusão do caso..................................................................................................61 

4.3 - Estudo de caso REN.....................................................................................................63 

4.3.1 – História e principais acontecimentos....................................................................63 

4.3.2 - Caracterização actual da empresa .........................................................................64 

4.3.3 – Estratégias Internacionais - Dimensões................................................................68 

4.3.3.1 - Localização de activos ou competências.......................................................69 

4.3.3.2 - Desenvolvimento e difusão da aprendizagem...............................................70 

4.3.4- Conclusão do caso..................................................................................................71 

Capítulo 5 – Discussão e contributos .......................................................................................74 

Capítulo 6 - Conclusões............................................................................................................85 

Anexo 1 - Protocolo..................................................................................................................91 

Referências Bibliográficas........................................................................................................93 

 

 



  
 

 3 

Lista de Tabelas e Figuras 

Lista de Figuras: 

Figura 2-1 – Formas de Organização e Estratégias de Internacionalização  

Figura 2-2 – Modelos de Gestão de conhecimento em empresas multinacionais 

Figura 2-3 – Tipologias de subsidiárias de Bartlett e Ghoshal 

Figura 4-1 – Organigrama Estrutural do Grupo GALP Energia SGPS. 

Figura 4-2 - Organigrama das Unidades de Negócio e Segmentos do Grupo GALP Energia. 

Figura 4-3 – Visão esquemática da estratégia Internacional - GALP 

Figura 4-4 – Organigrama Simplificado Estrutural do Grupo EDP 

Figura 4-5 – Organigrama das Unidades de Negócio do Grupo EDP  

Figura 4-6 – Visão esquemática da estratégia Internacional - EDP    

Figura 5-1 – Enquadramento das empresas no novo quadro conceptual 

Lista de Tabelas: 

Tabela 4-1 – Distribuição de colaboradores por segmento de negócio 

Tabela 4-2 – Localização e identificação de activos e competências 

Tabela 4-3 – Caracterização das subsidiárias 

Tabela 4-4 – Distribuição de colaboradores por negócio 

Tabela 4-5 – Localização e identificação de activos e competências 

Tabela 4-6 – Caracterização das subsidiárias. 

 



  
 

 4 

Resumo 

Esta dissertação analisa as três grandes empresas portuguesas do sector energético face à 

tipologia de organização de Bartlett e Ghoshal (1989, 2000). Com a liberalização recente 

deste mercado e as iniciativas de internacionalização das empresas no contexto da Nova 

Economia, questiona-se, a similaridade das estratégias internacionais entre as empresas e 

averigua-se as razões da sua convergência ou divergência. 

Fazendo uma revisão da literatura inicial, explorou-se as dimensões apresentadas pelos 

autores de referência. As variáveis estratégicas, flexibilidade, eficiência e aprendizagem 

constituíram a base conceptual para enquadramento das empresas estudadas. Adoptou-se 

uma análise qualitativa para o desenvolvimento do estudo da EDP, REN e GALP, sendo 

que esta foi constituída por duas componentes. Uma primeira baseada em desk-research e, 

numa fase posterior uma segunda baseada em trabalho de campo, no respeito pela 

estratégia de investigação adoptada de estudos de caso. 

A GALP e a EDP foram empresas que corresponderam bem ao modelo. Foi demonstrada 

por ambas as empresas, a preferência pela eficiência e flexibilidade na implementação da 

sua estratégia enquadrando-se em Internacional. Relativamente à REN, descobriu-se que a 

perspectiva dos autores não foi suficiente para enquadrá-la na tipologia, apesar desta, numa 

base de conceitos que moldam a Nova Economia, ter um pensamento e uma actividade 

Internacional. Inesperadamente esta última empresa, acabou por ser motivo de 

questionamento do conceito de empresa internacional, pelo que, na discussão se 

desenvolve uma ampliação da tipologia de estratégias de internacionalização, com 

sugestão de dimensões de análise para a mesma.  
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A nova tipologia pretende definir empresas com um referencial de actuação em rede, que 

atribuam um peso diferente à dimensão estratégica do conhecimento e aprendizagem na 

sua actividade. 

Palavras-Chave: Internacionalização; Estratégias; Conhecimento, Subsidiárias; 

Multinacional; Tipologia. 
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Abstract 

This thesis analyses the three main Portuguese companies of the energy sector, based on 

the Bartlett and Ghoshal (1989) organizational typology. With the recent liberalization of 

this sector and the initiatives of internationalization by these companies in the context of 

the New Economy, it is questioned, the similarity of the international strategies between 

them and the reasons of its convergence or divergence.  

Starting with a literature revision one explored the dimensions presented by the authors of 

reference. The strategy variables, flexibility, efficiency and learning constituted the 

conceptual base for framing the studied companies. It was chosen a qualitative method of 

analysis, for the development of EDP, REN and GALP studies. This was separated in two 

components. The first based on a desk-research and a subsequent stage with field work, 

addressing directly the companies. Regarding such an approach strategy, a case study was 

developed for each company.  

GALP and EDP were companies who corresponded well to the model. It was demonstrated 

by both companies, the preference for efficiency and flexibility in the implementation of its 

strategy, hence, both companies were fit in the International strategy. Concerning REN, 

one uncovered that the authors’ perspective was not enough for fitting a strategy from the 

typology, for it was not an eligible international company to start with, despite having an 

International thought, considering a base of concepts that define the New Economy. 

Unexpectedly this last company, ended up by questioning the concept of international 

company itself, and the need for a new conceptual framework. As a result, an upgrade of 

the authors’ typology is presented, with suggestion for dimensions of analysis. The new 

typology aims to define companies with a referential on relationship networks activity, 
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who attribute a different weight to knowledge strategy dimension and learning component 

in its activity. 

Keywords: Internationalisation; Strategy; Knowledge; Subsidiaries; Multinational; 

Typology. 
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Capítulo 1 – Introdução 

O sector da electricidade assente tradicionalmente no modelo de monopólio estatal, só nas 

últimas décadas começou a promover a abertura da produção e distribuição de 

electricidade à iniciativa privada. Relativamente à procura, a electricidade representa cerca 

de um terço do total de energia consumida no planeta. O processo de liberalização do 

sector eléctrico impulsiona já a procura na Europa Ocidental, Ásia, América do Sul e 

Magreb, graças ao rápido crescimento populacional e ao nível de industrialização. Na 

oferta, temos que por um lado se assiste à liberalização do sector na generalidade dos 

países desenvolvidos, que deu origem à privatização das empresas de produção e 

comercialização de electricidade e ao nascimento de produtores independentes. Por outro 

lado, verifica-se o surgimento de mercados organizados, onde se compra e vende energia 

eléctrica livremente, que conduzem a uma redução de preços. Neste processo assiste-se 

também ao esbater das fronteiras geográficas, como se assiste já na Europa, e à 

Internacionalização dos operadores energéticos. Para o futuro, a convergência do gás, 

petróleo e electricidade é inevitável. Será uma forma de se oferecer soluções completas e 

de obter sinergias. Para as empresas que operam neste sector, novos desafios se colocam 

para além das convergências de soluções e produtos, a internacionalização e o modo como 

preparam as suas organizações serão determinantes para o confronto e subsistência no 

futuro. 

O objectivo desta dissertação é submeter o modelo de Bartlett e Ghoshal (1989, 2000) de 

Global, Internacional, Multinacional e Transnacional, a empresas do sector energético 

Português. As empresas, alvo de estudo desta investigação, partilham produtos desde 

electricidade, gás, petróleo ou serviços de engenharia que aliada à sua complexidade de 

exploração, oferece ainda o facto de serem organizações com um legado estatal com 
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origem em, alguns casos, monopólios naturais. Sendo um sector infra-estrutural e com 

forte dependência de conhecimentos de engenharia, será necessário uma análise das três 

características propostas pelos autores. Desta combinação poderão surgir resultados 

interessantes desde questionar a aplicabilidade do modelo a encontrar um padrão de 

comportamento. 

Em Portugal, para além da EDP e REN, a recente entrada de um novo concorrente, a 

GALP, e a tendência de continua liberalização, trouxe a este sector uma nova dinâmica e 

torna-o bastante actual, oferecendo por isso oportunidades de estudo. Do ponto de vista 

externo, tem-se verificado uma azafama no sector nos últimos anos, com privatizações, 

como no caso da REN ou EDP Renováveis, participações de empresas estrangeiras, a 

corrida à atribuição de licenças de instalação de potencia, e assistido aos primeiros anos do 

Mercado Ibérico de Electricidade. A questão surge inevitavelmente: Como será que as 

empresas do sector se estão a organizar perante este novo cenário? 

Sobre o ponto de vista empresarial, o sector da energia tem uma inegável importância no 

conjunto da economia portuguesa tendo ganho destaque nos últimos anos. A recente crise 

do petróleo vem reforçar também a importância do estudo do sector energético e das 

empresas que o compõem. Também o crescente investimento nas energias renováveis, têm 

sido uma constante, trazendo novas realidades no aproveitamento de recursos naturais, no 

comportamento das empresas em torno deles e da sua revalorização. Relativamente à área 

de gestão, mais precisamente estratégias de internacionalização, o facto de se analisar 

empresas com um produto tão diferente, poderá levantar questões interessantes, por 

exemplo, desde a adaptabilidade ao local, ao facto de ser um produto dependente de 

recursos naturais e mesmo das empresas que surgem per si com um ímpeto internacional.  
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Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

2.1- O processo de Internacionalização 

Os primeiros estudos sobre a internacionalização de empresas, foram elaborados pela 

Universidade de Uppsala na Suécia que desenvolveram uma clara linha de pensamento da 

teoria das organizações, baseada no processo de internacionalização das empresas suecas. 

Com o desenvolvimento destes estudos, deu-se origem ao que conhecemos como Escola 

Nórdica, passando-se a investigar este tema sob outra abordagem, que não apenas a 

puramente económica. Esta caracterizou a internacionalização como um processo de 

crescente envolvimento em operações internacionais (Luostarinen 1988) que tem como 

base alguns pressupostos que se relacionam com a noção do tempo. É ainda 

complementado que esta escola, a qual foi intensamente influenciada pelos trabalhos de 

Penrose (1959), de Cyert e March (1963) e de Aharoni (1966), tem como um dos 

pressupostos, que o modelo de internacionalização da empresa, através de exportação ou 

investimentos directos, seria uma consequência de seu crescimento. Situa-se num 

referencial de aquisição de conhecimento e experiência que influenciaria para a tomada de 

decisão como meio a um comprometimento de alocação de recursos para mercados 

internacionais (Heenan e Perlmutter 1979). Um cenário de mercado doméstico saturado, 

com oportunidades restritas de lucro, levaria a organização a procurar novos locais para 

expandir as suas operações. Num estado inicial, procurar-se-iam destinos onde se pudesse 

obter similaridades com as operações já existentes. Hemais e Hilal (2002) descrevem a 

cadência de etapas como um envolvimento leve, geralmente representado por exportação 

directa, quando se tivesse a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o novo 

mercado. O envolvimento aprofundar-se-ia a partir do aumento desses conhecimentos e da 

melhoria dos canais de informação, podendo a empresa chegar a um alto envolvimento, 
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representado pelo estabelecimento de subsidiárias no país estrangeiro. A sequência na 

selecção de mercados abrangeria a entrada sucessiva em mercados cada vez mais distantes 

psicologicamente, à medida em que a empresa ganhasse experiência em operações 

estrangeiras. Quanto maior a diferença entre o país de origem e o país estrangeiro em 

termos de desenvolvimento, nível e conteúdo educacional, idioma, cultura, sistema 

político, entre outros, maior o nível de incerteza. 

O modelo de Uppsala tem contudo sofrido, algumas críticas nas últimas duas décadas, com 

vários autores a mostrarem que algumas empresas estavam envolvidas em mercados 

internacionais desde o seu início. Em particular, empresas que não seguiram o padrão 

incremental e gradual do processo de internacionalização, algumas delas tendo nascido 

logo à partida com uma perspectiva mundial, não tendo apenas um único ‘lead market” 

(Hamel, 1995). Rennie (1993) apelidou estas empresas de born global. Embora não haja 

ainda um consenso sobre a sua definição Andersson e Wictor (2001) definem como sendo 

“empresa que atinge vendas de mercados internacionais de pelo menos 25% nos primeiros 

três anos e que desde o inicio procurou ganhar vantagem competitiva através do uso de 

recursos e vendas em múltiplos países. Ao contrário do que inicialmente se poderia pensar, 

as born globals não são específicas dos sectores de tecnologia intensiva (Simões e 

Dominguinhos, 2001), mas sim, estendem-se às empresas de objecto de negócio chamados 

tradicionais. 

Apesar de algumas críticas à Escola Nórdica, pelo facto dessas etapas não serem 

necessariamente seguidas por todas as organizações e também por não haver provas sobre 

a relação de causa e efeito entre a experiência adquirida e o resultado na organização, a 

Escola apresenta dois pontos que merecem especial destaque. O primeiro são as noções de 

evolução e aprendizagem implícitas no processo de internacionalização gradual, iniciada 
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pela exportação em que se obtêm informações sobre um novo mercado, até chegar a 

mercados chamados de psicologicamente mais distantes. Outro ponto de destaque é a 

identificação de factores culturais como críticos e fontes de incerteza no processo.  

2.2- As estratégias Internacionais 

A investigação relativamente à internacionalização foi evoluindo, atingindo marcos 

importantes para a sua percepção. Uma delas foi a mudança de analise da industria para a 

empresa (Tallman, 2001), outra foi a de que a motivação para a internacionalização podia 

não ser exclusivamente os mercados, mas também, os recursos, as competências e os 

conhecimentos (Hedlund, 1993) ou ainda uma terceira, através do reconhecimento de que 

criar uma mentalidade Global, é um dos ingredientes principais para obter a inteligência 

necessária para observar, interpretar e agir num mundo dinâmico (Gupta e Govindarajan, 

2001).  

De uma forma geral, desde a última metade do século XX, a investigação das empresas 

multinacionais pode ser vista perante três áreas de pensamento diferentes. Como uma 

primeira corrente, realça-se a abordagem sobre a relação entre estratégia e estrutura; uma 

segunda, sobre o relacionamento entre a sede e a subsidiária e uma terceira, sobre o 

processo de tomada de decisão. Pela natureza do negócio das empresas alvo de estudo, pela 

relevância dos autores sobre o ponto de vista académico e empresarial, a terceira corrente 

de investigação será a base de fundamento desta dissertação.  

Porter (1986), identifica um espectro de indústrias que vão desde as “multi-domésticas” às 

“globais”. Este autor define a indústria “multi-doméstica” como aquela na qual a 

competição em cada país é independente da competição noutros países. No outro extremo 

do espectro temos a indústria “Global”. A definição utilizada por Porter é a de uma 
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indústria na qual a posição competitiva de uma firma num determinado país é afectada pela 

sua posição noutros países. Assim, enquanto nas indústrias “Multidomésticas” a firma 

pode ser gerida como um carteira, nas indústrias “globais” a firma necessita de integrar as 

suas actividades a nível Global para beneficiar das ligações entre países. Porter identifica 

duas dimensões: a configuração pode variar de concentrada a dispersa, enquanto a 

coordenação pode variar entre baixa e elevada.  

Prahalad e Doz (1987) oferecem um contributo importante, desenvolvendo o conceito de 

“Integration-Responsiveness Framework” (IR). Os autores identificam a integração, a 

coordenação e a capacidade de resposta local como os três elementos determinantes na 

competição. Relacionam assim as pressões para uma maior coordenação com a 

importância dos clientes multinacionais, a presença de competidores multinacionais, as 

pressões para a redução de custos, a intensidade de tecnologia e investimento, o acesso a 

matérias e energia, e a existência de necessidades universais. Isto como pressões para uma 

maior capacidade de resposta local às diferenças entre necessidades dos consumidores e a 

presença de canais de distribuição diferentes. 

2.2.1 - Bartlett e Ghoshal 

Bartlett e Ghoshal (1989) apresentam uma tipologia de empresas multinacionais focando 

três forças: i) Forças para a coordenação Global, ii) Forças de diferenciação local e iii) 

Forças para a inovação à escala, propondo uma classificação em quatro tipos: 

Multinacional, Internacional, Global e Transnacional. Em 2000 os autores reconhecem 

pela primeira as tipologias como estratégias. Os autores entendem que, por exemplo, uma 

indústria de cimento apresenta poucas vantagens em relação à construção de grandes 

fábricas de produção Global devido à natureza do produto e às barreiras logísticas. Por 
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outro lado, uma indústria de telecomunicações só seria competitiva se desenvolvesse uma 

produção Global, procurando deste modo amortizar os elevados custos de 

desenvolvimento. Uma vez que existe uma necessidade de equilibrar pressões antagónicas 

entre integração, coordenação e resposta às preferências locais, Bartlett e Ghoshal (1989) 

avançam com a última tipologia, “Transnacional” que é caracterizada como tendo uma 

perspectiva multi-dimensional com capacidades internas distribuída pela empresa. Assim 

são apresentadas as seguintes visões da empresa face à vertente internacional e resumidas 

na Figura 2-1: 

Figura 2-1 – Formas de Organização e Estratégias de Internacionalização  

 

Fonte: Bartlett e Ghoshal (1989) – Adaptado 

Para Bartlett e Ghoshal (1989), a empresa Internacional complementa frequentemente as 

suas vendas internacionais e a sua capacidade de distribuição com uma produção 

localizada. Na sede, as operações internacionais são dirigidas por uma divisão própria, 

permitindo que aqueles que não se encontram envolvidos nessas operações conduzam as 

suas actividades domésticas de forma independente de qualquer perspectiva internacional. 

A empresa-mãe opera com uma visão centralizada da estratégia, da tecnologia e da 

distribuição dos recursos, sendo a transferência de tecnologia a chave das relações entre 

Multinacional Global Internacional  Transnacional 

Descentralizada 
e auto-suficiente 
 
 
Explora 
oportunidades locais 
 
Conhecimento 
desenvolvido e retido 
localmente 

Centralizada e à 
escala Global 
 
 
Implementar 
Estratégia central 
 
Conhecimento 
desenvolvido e 
retido no centro 

Fontes Core 
centralizado 
 
 
Adapta e alavanca 
localmente 
 
Conhecimento 
central difundido 

Disperso, 
interdependente e 
especializado 
 
Contribuição para 
operações integradas 
 
Conjuntamente e 
partilhado 

Configuração de 
activos e competências 
 
 
Papel das subsidiárias 
 
 
Desenvolvimento e 
difusão de 
conhecimento 



  
 

 15 

sede e o terreno. As decisões respeitantes ao serviço a clientes, à comercialização, vendas, 

produção e tácticas de concorrência, deslocam-se para o nível nacional ou local. Nestas 

organizações, as operações no estrangeiro são consideradas como subsidiárias – são 

apêndices da sede localizada no país de origem. 

A empresa Multinacional constitui a fase seguinte do desenvolvimento internacional. As 

empresas multinacionais passaram a empenhar-se de tal forma nos seus negócios 

internacionais que criaram “mini-réplicas” da empresa doméstica em muitos países e 

mercados diferentes. Estas organizações orgulham-se do facto de entregarem a gestão das 

operações no estrangeiro a empregados locais. A empresa Multinacional assemelha-se a 

uma organização “multi-doméstica”, esperando assim que as autoridades regulamentadoras 

locais tratem a entidade local como uma unidade nacional. Deste modo poderá obter 

vantagens competitivas domésticas, um dado suplementar às suas operações com recursos, 

competências e tecnologia, cujas formas são globais. 

Bartlett e Ghoshal (1989) afirmam que as empresas Globais, em vez de isolarem a 

dimensão internacional da sua actividade, como acontece com as empresas Internacionais, 

ou de a replicarem em muitos países, como fazem as empresas Multinacionais, partilham 

os seus recursos numa base Global, para terem acesso ao melhor mercado, com a mais 

elevada qualidade de produtos, ao custo mais reduzido. São altamente adaptáveis às 

mudanças do meio e bastante sensíveis a todas as tendências globais que possam afectar o 

seu futuro e assim gestores e culturas de empresa muito adaptáveis. As empresas Globais 

estão constantemente à procura, organizando e reorganizando os seus recursos e 

capacidades para que as fronteiras nacionais não constituam barreiras a potenciais novos 

produtos, mercados ou tecnologias. Algumas empresas Globais têm sedes fora do país de 

origem, podendo até ter sedes múltiplas para diferentes funções, linhas de produção ou 
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diferentes negócios. Estas complexas estruturas organizacionais usam a diferenciação e a 

integração, com uma forte ênfase na gestão simultânea da eficiência Global e da reacção 

local e com uma coordenação Global da politica, pessoas e recursos, a fim de atingir as 

maiores vantagens competitivas e a maior rentabilidade. A empresa Global concentra-se na 

capacidade de entregar os produtos com a mais elevada qualidade nos mercados mais 

lucrativos, com o menor custo e a mais adequada gestão dos recursos, sem se preocupar 

com a questão de onde residem o capital, as pessoas, os recursos e a tecnologia. 

De acordo com Bartlett e Ghoshal (1989), as indústrias recorrem a combinações diferentes 

de integração Global e reacção local. A gestão das empresas multinacionais diversificadas 

– multinacionais que se encontram em muitos negócios – requer a gestão simultânea em 

negócios diversos que operam de maneiras diferentes ao longo das duas dimensões, 

integração Global/reacção local. Bartlett e Ghoshal (1989) descobriram que indústrias 

distintas, têm melhor desempenho com estruturas diferentes. Os produtores de artigos 

empacotados de marca – Unilever e Procter&Gamble – precisam de ter uma estratégia e 

uma estrutura que lhes permita ter uma boa capacidade de resposta às necessidades dos 

consumidores locais; Os produtores de artigos electrónicos de consumo – Philips e General 

Electric – precisam da eficiência da integração Global para obterem baixos custos de 

produção; e as telecomunicações – NEC e Ericsson operam melhor por meio da 

transferência de tecnologia e conhecimento. 

2.2.1.1 Configuração de activos e competências 

A primeira dimensão é a localização de activos e competências da organização 

relativamente à dispersão geográfica das suas actividades. Historicamente as empresas 

dispersam os seus activos e recursos, de maneira a responder melhor a necessidades de 
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mercados altamente diferenciados, ou aquando integração vertical de actividades, para 

aceder a recursos humanos, matérias-primas ou estar perto de tecnologias e de quem as 

pratica ou detém. Contudo com a convergência de necessidades dos consumidores esta 

motivação torna-se menos importante, para além de novas tendências e estratégias 

competitivas poderem surgir em qualquer parte do mundo, o que, dependendo da indústria, 

reforça as tendências centralistas. Uma configuração dispersa permite as empresas 

capitalizarem o factor de diferenciação de custos. Não têm apenas acesso a custo barato de 

mão-de-obra, mas poderão conseguir fazer a interligação com recursos de gestão e de 

tecnologia. Num ambiente internacional é vital para uma organização, não ter os seus 

activos concentrados, reduzindo as exposições a riscos políticos e económicos regionais. A 

dispersão de actividades é evidenciada por Hayes et al, (2005), relativamente a três 

perspectivas gerais: a replicação de algumas empresas na íntegra, a dispersão da cadeia de 

valor de uma actividade ou ainda réplica da organização ainda que a diferentes escalas. 

O primeiro tipo de dispersão, encontramos em industrias tipicamente com estratégia de 

integração a montante e a jusante, isto significa, que se tende para a procura de matérias 

primas localizadas numa zona geográfica, não se podendo portanto encontrar e então 

replicar noutro local, ou a jusante onde as exigências dos mercados não se pautam pelo 

mesmo tipo de procura, pelo que alguns negócios se poderão tornar mais favoráveis a 

alguns mercados do que outros. Por outro lado a actividades de distribuição e venda pode 

ser bastante estandardizada e replicada na íntegra, como é o caso dos franchising, retirando 

o máximo de proveito da dispersão. O segundo é favorável a economias de escala, de gama 

ou de especialização em certas actividades. Como exemplo tomemos o mediático caso da 

Qimonda, onde a subsidiária portuguesa era responsável pela actividade back-end na 

produção de memórias DRAM. A empresa usufruía sem dúvida da especialização desta 

subsidiária, do investimento feito em tecnologia, centralizava e propiciava conhecimento e 
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inovação. Contudo uma vez que dependia 100% da casa-mãe a autonomia era bastante 

baixa. O terceiro modelo é a réplica da organização, ainda que com diferentes dimensões 

noutros países, bastante comum em empresas de serviços quando seguem clientes por 

exemplo a PWC. 

2.2.1.2 Desenvolvimento e difusão da aprendizagem 

A segunda dimensão de análise, incide sobre a gestão do conhecimento nas empresas 

multinacionais, à qual os autores denominam segundo os seguintes conceitos: central, 

local, locally leveraged e Globally linked assim representadas: 

Figura 2-2  – Modelos de Gestão de conhecimento em empresas multinacionais 

 
 
Fonte: Bartlett e Ghoshal, (1989, 2000) adaptado 

 
Central – Este tipo de gestão tem a vantagem de se controlar a tecnologia e proteger 

competências core, relacionamento Inter-Departamental (Inter-acção, desenvolvimento, 

Produção, comercialização), rapidez de desenvolvimento e lançamento de novos produtos, 

com economias de especialização e escala em I&D. Por outro lado, poderão ocorrer 

conflitos se a subsidiária resistir a desenvolvimentos da casa-mãe e insensibilidade às 

necessidades diversificadas dos mercados. Estas empresas, como é o caso da NEC, 

demonstram uma preocupação extrema na rapidez de desenvolvimento e colocação de 

produto no mercado, aproveitando uma percepção de exigência por parte deste. Este foi o 

caso da passagem na empresa da tecnologia electromecânica para a digital (Neac 61), 

pioneiro, mas distante das diferenças entre clientes japoneses e americanos. 

CENTRAL LOCALLY 

 
GLOBALLY 

 
LOCAL 
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Local – Com a inovação local, tem-se a possibilidade de adaptação às várias condições 

locais no qual a organização opera. Com este tipo de modelo consegue-se um 

aproveitamento e estímulo das competências das filiais. Veja-se o caso do falhanço inicial 

do detergente de lavar a roupa da Unilever na Índia, onde esta actividade era feita à mão e 

em rios. A unidade local apercebendo-se disto, desenvolveu um detergente sintético em 

barra onde veio a conseguir mais tarde grande parte do mercado. Outro exemplo, foi as 

más vendas de margarina na Turquia, que só conseguiu ser aceite, com a aplicação de 

óleos vegetais locais. Contudo, as desvantagens desde modelo podem significar perdas de 

muito dinheiro, incidem sobre a possibilidade de duplicação de esforços, ou fraca 

percepção de diversificação. Como exemplo utilizado pelos autores temos a Philips e o 

modelo de base de TV em Inglaterra que exigia uma unidade de fabrico, quando não se 

verificava diversificação suficiente. 

 

Locally Leveraged – Como este modelo de gestão obtém-se um estímulo da criatividade 

das filiais em proveito de toda a empresa. Pode por exemplo responder a estímulos locais 

numa localização e utilizá-lo para liderar essa tendência noutro sítio. Foi o caso da 

Unilever na Alemanha, com o lançamento do amaciador com o ursinho de peluche e 

consequente aceitação do público. Após esta experiência houve a replicação da ideia para 

outros mercados. Uma dificuldade deste modelo é por vezes a transferência de tecnologia e 

conhecimento devida às especificidades nacionais e ao factor “Não inventado aqui”, como 

foi o caso do exemplo dado na França. 

 

Globally Linked – Este modelo é o melhor adaptado a um ambiente no qual o estímulo para 

inovação, é distante da capacidade de resposta da empresa, ou várias unidades da 
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organização podem contribuir no desenvolvimento de uma resposta inovadora, a uma 

oportunidade percepcionada. Assim, estimula-se e aproveita-se de forma integrada, as 

capacidades das filiais, existe possibilidade de obter economias de gama à escala mundial, 

respostas comuns a estímulos (eventualmente) localizados e potenciar aprendizagem à 

escala mundial na resolução de problemas. Foi o caso do desafio, do detergente líquido na 

P&G contra a Wisk da Unilever, após muitos anos e através da coordenação de pesquisa no 

Japão, Europa e EUA, que finalmente conseguiu lançar o Cheer, Ariel e o Tide 

respectivamente fazendo frente ao Wisk. Este modelo porém, acarreta elevados custos de 

coordenação, alguma ambiguidade, falta de integração e excessiva difusão da autoridade o 

que poderá causar conflitos e dificuldades de gestão. 

2.2.1.3 – Tipologias de Subsidiárias 

A análise de tipologias das subsidiárias surge como a terceira dimensão, de uma forma não 

estática, esta é encarada com um tempo de vida, fases de evolução e transição no modo de 

acrescentar valor. O conceito de evolução das subsidiárias nasce de um processo temporal 

de acumulação de recursos e capacidades que, por essência, é mutável perante o 

surgimento de oportunidades ou ausência delas que conduz a uma fase de desinvestimento. 

Uma subsidiária pode tornar-se maior ou menor e mais especializada ou menos, como 

resultado de diferentes motivações (busca de recursos, capacidades e eficiência ou apenas 

de novos mercados para explorar as suas vantagens) ou a partir dos modos de entrada no 

mercado local – investimento, aquisição ou joint-venture. A subsidiária é entendida como 

instituição que adiciona valor no estrangeiro e executa uma única actividade, algumas ou 

toda a cadeia de valor. Assim, o papel exercido por uma subsidiária dentro de uma 

corporação está estreitamente ligado a sua capacidade de adicionar valor. Tal desiderato 

permite, portanto, distintas trajectórias evolutivas entre as unidades dentro da mesma 
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organização, inclusive dentro da mesma região. A literatura sobre a evolução de 

subsidiárias das empresas multinacionais é fragmentada e com uma parcela substancial da 

discussão, concentrada nos aspectos administrativos. Mais recentemente, em particular na 

década de 1990, os estudos voltaram-se para a análise do papel desempenhado pelas filiais 

dentro das redes multinacionais.  

 

Evocando Birkinshaw (1997), pode dizer-se que a evolução da subsidiária passa por duas 

fases cruciais: a primeira é a da afirmação, da viabilização, é a fase de pôr as coisas a 

funcionar, e a outra fase é a da sustentação e nesta a subsidiária terá de ser capaz de, com o 

tempo que tem, criar factores de diferenciação, tornar-se distinta dentro do grupo, e de 

ligação ao mercado exterior, nomeadamente local, para ganhar notoriedade e presença a 

médio e longo prazo. 

 

Uma vez que a unidade de investigação para este estudo será a subsidiária, enquadra-se 

entre a perspectiva dos principais autores, a lógica de pensamento que se seguirá para a 

análise na prática das empresas e que serão conceitos importantes dos quais se baseará 

também o capítulo da discussão e análise de dados. 

 

White e Poynter em 1984 identificam cinco grandes categorias de estratégias seguidas 

pelas subsidiárias em função de diferenças observadas relativamente à abrangência da 

linha de produtos, de mercado e de actividades desenvolvidas da cadeia de valor. 1) 

Miniature Replica, 2) Marketing Satellite, 3) Rationalised Manufacturer, 4) Product 

Specialist, 5) Strategic Independent. A definição de abrangência da linha de produtos 

corresponde à liberdade da subsidiária em estabelecer a extensão da linha de produtos 

comercializada e a criação de novas áreas de comercialização.  
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A abrangência de mercado corresponde à capacidade da subsidiária estabelecer os 

mercados a servir. A abrangência de actividades refere-se à possibilidade de realizar 

diversas actividades da cadeia de valor, tal como, desenvolver produtos, produzi-los e 

implementar actividades de marketing. A abrangência de mercado (“market scope”) pode 

ser local, como no caso da réplica miniatura, ou Global, como no caso do especialista de 

produto ou estrategicamente independente. A distinção entre estes dois papéis deve-se à 

abrangência da linha de produtos. Da mesma forma, mas limitadas apenas ao mercado 

local, as subsidiárias com um papel de réplica miniatura podem ter actividades inovadoras.  

 

Jarillo e Martinez (1990), partindo do trabalho de Prahalad e Doz (1987) e com base nas 

dimensões de nível de integração e de localização, estabeleceram uma tipologia com três 

classificações de subsidiárias: activas, receptivas e autónomas. Citando Levitt (1983), 

consideram que as economias de escala em muitas indústrias, os transportes, as 

comunicações e a homogeneização de gostos dos consumidores entre vários países, 

conduzem à Globalização dos mercados. Relacionam assim este processo de integração 

com uma maior interdependência entre subsidiárias, com a definição de uma estreita linha 

de produtos a vender à escala mundial e com a concentração da produção em poucas 

fábricas com vista à obtenção de economias de escala. Identificam porém, pressões para a 

necessidade de responder às características locais exercidas pelos governos com ênfase no 

investimento, na criação de postos de trabalho e na transferência de tecnologia. Segundo os 

autores, outras pressões para a necessidade de resposta local vêm dos consumidores que 

mantêm gostos particulares e da diferente estrutura e funcionamento de mercados entre 

países. 
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Gupta e Govindarajan (1991) apresentam uma perspectiva baseada na observação dos 

fluxos de conhecimento. Estes autores consideram dois contextos: um primeiro relativo aos 

fluxos de conhecimento que vão da subsidiária para a restante organização (“outflows”); 

um segundo relativo aos fluxos que provêm da organização para a subsidiária (“inflows”). 

Na perspectiva dos autores, o “inovador Global” representa uma fonte de conhecimento 

para a multinacional, o “jogador integrado” tem um papel idêntico, mas sem a mesma auto-

suficiência. O “implementador” não apresenta grande criação de conhecimento, sendo um 

beneficiário dos desenvolvimentos produzidos por outros no seio da multinacional. O 

“inovador local” surge como uma subsidiária com desenvolvimento próprio, mas devido à 

natureza restrita de aplicação, não é transposto para outras subsidiárias.  

Bartlett e Ghoshal 

O tipo de subsidiárias apresentadas por estes dois autores, é uma das três dimensões de 

análise da tipologia corporate, e são elas implementer, contributor, black whole e strategic 

leader e definem-se da seguinte forma, de acordo com a figura 2-3: 

 

Figura 2-3 – Tipologias de subsidiárias de Bartlett e Ghoshal 

 

Fonte: Bartlett e Ghoshal (1989) adaptado 
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O executante, “Implementador”, caracteriza-se por ter uma abrangência geográfica 

limitada, quase sempre apenas um país, e severamente constrangido em termos de leque de 

produtos/recursos e abrangência de valor acrescentado. Poderá associar-se a esta 

classificação à de White e Poynter (1984) “réplica miniatura”, de Jarillo e Martinez (1990) 

“subsidiária autónoma” ou de Gupta e Govindarajan (1991) “inovador local”. Várias 

actividades da cadeia de valor foram integradas Globalmente (Porter, 1986), pelo que este 

tipo de subsidiária detém limitada abrangência funcional.  

Contribuidor é uma subsidiária com considerável nível de conhecimento específico de 

certas funções ou actividades gozando por isso acesso a recursos elevados, mas com estas 

actividades directamente coordenadas com outras subsidiárias, ou seja a importância 

estratégica do local não é de elevada relevância.  

 

À classificação de líder estratégico, estão associados elevados níveis de capacidades e 

recursos e competências, actuando a filial num elevado mercado de importância estratégica 

para a organização. 

 

Como último tipo de subsidiária temos a o buraco negro, que balança entre o facto de deter 

uma importância estratégica da sua implementação como filial elevada, face ao facto de 

não possuir competências nem recursos. 

2.3 Dimensões Estratégicas 

Como desenvolvido aquando a introdução de conceitos pela Escola Nórdica, o processo de 

internacionalização, é o crescente envolvimento em operações internacionais (Luostarinen 

1988), ou processo pelo qual uma empresa reforça a sua capacidade de pensar 

internacional e aumenta o nível das suas actividades de valor acrescentado fora do país de 
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origem. Para Bartlett e Ghoshal, uma empresa internacional não se limita a isso, esta tem 

activos e competências no estrangeiro, subsidiárias, e existe uma relação com a casa mãe 

relativamente à estratégia a implementar e a nível de aprendizagem.  

 

Definem-se como as três dimensões estratégicas, eficiência, flexibilidade e aprendizagem e 

são o principal determinante dos principais quadros de análise sobre estratégias 

internacionais: Porter (1986); Prahalad e Doz (1987, 1991) e Bartlett e Ghoshal (1989, 

2000). 

 

Para Bartlett e Ghoshal (2000), o propósito é atingir os objectivos estratégicos da 

eficiência, flexibilidade e aprendizagem, devendo a empresa para melhor atingir os seus 

objectivos, utilizar os seguintes instrumentos: as diferenças nacionais, as economias de 

escala e as economias de gama, através das empresas Internacional (+ eficiência), 

Multinacional (+ flexibilidade), Global (eficiência) ou Transnacional (eficiência + 

flexibilidade + aprendizagem). Neste último, como as competências distintivas já não 

residem só num país, em vez de focar uma das fontes de vantagem competitiva ou atingir 

algum dos objectivos estratégicos, tenta explorar cada e todos os objectivos e fontes de 

maneira a desenvolver simultaneamente a eficiência, flexibilidade e aprendizagem. 

 

A nova perspectiva da aprendizagem e do conhecimento realçada na empresa 

Transnacional de Bartlett e Ghoshal de 1989 veio para ficar. Em 1991 Gupta e 

Govindarajan apresentam uma perspectiva baseada na observação dos fluxos de 

conhecimento. Estes autores consideram dois contextos, como já abordados no subcapítulo 

das subsidiárias, um primeiro relativo aos fluxos de conhecimento que vão da subsidiária 

para a restante organização (“outflows”); um segundo relativo aos fluxos que provêm da 
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organização para a subsidiária (“inflows”). Assim surgem os conceitos de i) inovador 

Global, ii) jogador integrado, iii) implementador e iv) inovador local. A relevância 

crescente da capacidade de captar e integrar conhecimentos fez com que em 2001, Doz, 

Santos e Williamson, chamassem a atenção para uma nova estratégia, a metanacional. O 

seu objectivo é focar-se na prospecção de bolsas de conhecimento ainda não aproveitadas 

espalhadas pelo mundo que funciona como uma espécie de coordenação por projectos nos 

quais a percepção, a movimentação e a integração do conhecimento em soluções tem de 

ser muito rápido.  

 

Segundo estes autores a empresa metanacional deverá desenvolver seis capacidades. Com 

o objectivo de perceber mais rápida e eficazmente o conhecimento que os concorrentes, 1) 

a capacidade de prospecção, onde deverá haver predisposição para procurar bolsas de 

inovação tecnológica e novas procuras de mercado; 2) capacidade de acesso, onde estas 

bolsas são acedidas através de rede de relações com parceiros, universidades, fornecedores, 

clientes que partilham e desenvolvem conhecimento. Relativamente à mobilização do 

conhecimento disperso de forma mais criativa que o concorrentes, 3) a capacidade móbil, 

com processos capazes de mobilizar conhecimentos através de projectos, que possam 

identificar e utilizá-los para criar novas soluções; 4) capacidade de agregação onde 

diferentes conhecimentos se juntam em soluções coerentes capazes de implementar 

inovações que satisfaçam necessidades de clientes. Finalmente, com o objectivo de 

operacionalizar inovações de uma forma mais eficiente que a concorrência, deve ter 5) 

capacidade de transmitir ou seja transferir novas soluções criadas em formato utilizável 

para operações diárias que fortaleça cadeias de fornecimento; e a última, 6) capacidade de 

alavancar as inovações a nível global. 
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2.4 Definição do Problema de Investigação 

De Bartlett e Ghoshal (1989, 2000) para Doz, Santos e Williamson (2001) o tempo 

acelerou e o mundo encolheu, quer na prática comercial em relação a produtos, e serviços, 

como para toda a cadeia de valor de uma organização.  

Perante a revisão da literatura, coloca-se a seguinte questão, até que ponto as empresas do 

sector energético se revêem a nível corporate na tipologia de Bartlett e Ghoshal (1989, 

2000) quer ao nível das estratégias quer ao nível das subsidiárias. Que resultados face a 

eficiência, flexibilidade e aprendizagem? Colocam-se portanto as seguintes questões de 

pesquisa: 

a) Segundo a perspectiva de Bartlett e Ghoshal (1989, 2000), como se 

internacionalizam as grandes Empresas Portuguesas, do sector energético? 

b) Estas empresas do sector estão a internacionalizar-se da mesma maneira? 

c) Porque se internacionalizam de forma similar ou distinta? 

 

A colocação das questões de investigação é o cerne do estudo, como tal foram formuladas 

da forma mais exacta possível, para evitar quebras de raciocínio lógico, conectar as 

intenções de quem escreve para quem lê e claro, é da sua génese que nasce a metodologia a 

aplicar e o delinear de toda a actividade de pesquisa. 
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Capítulo 3 -  Metodologia 

Pretende-se com este capítulo, esclarecer as linhas e o quadro de investigação que se 

pretende seguir no presente estudo. O contributo adicional de qualquer dissertação e o 

processo de criação desse valor, para que seja reconhecido, deve claramente obedecer às 

regras de investigação na actividade científica, assim, deste modo, esclarecem-se alguns 

conceitos pelo qual este estudo se regerá. 

Em primeiro lugar há que distinguir dois conceitos fundamentais que regem o método e a 

forma como se encara uma investigação, o positivismo e a fenomenologia. O método geral 

do positivismo de Auguste Comte (1798-1857) consiste na observação dos fenómenos, 

subordinando a imaginação à observação. Para A. Comte o conhecimento advém da 

ciência e na concepção positivista, a ciência deverá aceitar a superioridade das ciências 

naturais como modelo, assim como aceitar o princípio de que só existe um método eficaz, 

que é o método empírico-dedutivo das ciências naturais. Na lógica positivista, qualquer 

fenómeno rege-se por leis imutáveis que podem vir a ser conhecidas integralmente através 

dum modelo matemático explicativo. Comte definiu a palavra "positivo" com sete 

significados: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático.  

Nos últimos anos, o positivismo tem sofrido críticas bastante fortes, especialmente no 

campo das ciências sociais onde o positivismo não é visto como uma abordagem 

suficientemente completa e atraente para explicar a profundidade dos complexos 

problemas nomeadamente no campo da gestão e dos negócios. 

 

A Fenomenologia, nasce na segunda metade do século XIX, a partir das análises de Franz 

Brentano (1838-1917) e propõe a extinção da separação entre sujeito e objecto, e examina 
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a realidade a partir da perspectiva de primeira pessoa. Em confronto com o positivismo, a 

fenomenologia não considera o mundo como uma realidade puramente objectiva, mas sim 

como uma realidade principalmente subjectiva que não pode ser modelada apenas nos 

modelos matemáticos explicativos evocados por Comte. 

 

Outros dois conceitos importantes são esclarecidos por Silverman (1993) e Bonache 

(1999), que definem a metodologia como o enfoque geral para estudar um problema de 

investigação. Refere-se ao pressuposto racional e filosófico que está por trás de um estudo, 

enquanto que o método se refere à técnica específica de recolher dados.  

 

As ciências sociais são diversificadas relativamente à metodologia, esta poderá ser de 

abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. Métodos qualitativos incluem o estudo de 

caso, fenomenologia, etnografia entre outros. Métodos quantitativos incluem por sua vez o 

teste de hipóteses, estudos de observação, análise de regressão entre outros. 

3.1 - Orientações, descrição da abordagem metodológica.  

O presente estudo pretende ser, uma análise às tipologias das estratégias de 

internacionalização das empresas REN, EDP e GALP. Dada a sua natureza, pretende-se 

fazer uma abordagem qualitativa e esta assentará numa metodologia de estudo de caso. O 

estudo de caso, é uma investigação empírica que estuda um fenómeno contemporâneo 

dentro do seu contexto real, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são 

claramente evidentes, utilizando múltiplas fontes de prova (Yin, 1994). Portanto e em geral 

o estudo de casos é para Yin, e para Eisenhardt (1989) a melhor metodologia de 

investigação quando se pretende dar resposta a perguntas do tipo “como” e “porquê”, como 

no caso da presente dissertação, quando o investigador tem pouco ou nenhum controlo 
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sobre os acontecimentos e quando o foco é para um fenómeno, que dentro do seu próprio 

contexto seja contemporâneo e não passado. Através do estudo de casos, podemos recorrer 

a diversos métodos de recolha de dados de diferentes origens. Com esta flexibilidade pode-

se encarar o estudo de caso como totalmente positivista, fenomenológico, ou ainda obter 

um conjunto dos dois. 

 

 Para seguir uma metodologia científica teremos que tomar uma decisão estratégica inicial 

relativamente ao desenvolvimento de uma investigação teórica ou empírica. No estudo a 

desenvolver sobre a REN, EDP e GALP, procurar-se-á um complemento entre os dois. 

Relativamente à componente teórica, focar-se-á em revisão de livros, artigos, dados e 

comunicações sobre as empresas e as matérias alvo de análise. Na componente empírica, 

será realizado trabalho de campo junto das organizações com entrevistas, observações, 

recolha directa de dados, para posterior tratamento e análise de informação, tentando dessa 

maneira retirar conclusões que acrescentem alguma coisa ao conhecimento já existente. 

 

Yin (1994) enumera os estudos de caso em: descritivos quando analisam um fenómeno no 

seu próprio contexto real; exploratórios quando buscam a familiarização com uma situação 

sobre a qual não existe um marco teórico bem definido; explanatórios quando pretendem 

revelar o “como” e o “porquê” de um determinado fenómeno actual no seu próprio 

contexto real para o qual o investigador pouco ou nada contribuiu. Enquadrando-se, as 

questões de investigação, neste último tipo. 

 

Na metodologia do estudo de casos o investigador ao assumir que faz parte integrante do 

contexto, desloca as suas atenções não para a neutralidade, em que não acredita, mas para 

as diferentes formas de minimizar os riscos de enviesamento e subjectividade associados á 
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impossibilidade de neutralidade. Assim, porque os enviesamentos podem estar em todo o 

lado, seja na recolha de informação, na observação, nas respostas às entrevistas, 

actividades a desenvolver durante o estudo, a utilização de um processo de triangulação 

(Yin, 1994) é uma das formas de dar maior confiança aos resultados e a todo o processo. 

Este envolve um número distinto de actividades e tácticas. É implementado um tipo de 

triangulação proposto por Patton (1987): 

a) Triangulação da informação, isto é utilizar múltiplas fontes de recolha de informação. 

Daí a procura de complementaridade e sobreposição da decisão empírica e teórica. 

 

No desenvolvimento do estudo foi estabelecido um protocolo, como recomendado por Yin 

(1994). O protocolo do caso, é um documento onde estão detalhadamente escritos os 

passos a dar para atingir os objectivos. É também o documento onde foram redigidas as 

lacunas entre a pesquisa teórica e que necessitam de ser esclarecidas por um trabalho de 

campo. Deste protocolo foram elaboradas as questões orientadoras que serviram de linha 

condutora para as entrevistas. 

3.2 - Descrição do contexto da investigação e delimitação do campo de análise 

Algumas limitações postas à partida, prevêem que a dissertação não terá em atenção o 

facto das empresas terem tempo de vida diferentes, nem fará uma análise temporal das 

actividades, nem o desfasamento na comparação entre empresas. Na análise histórica, 

qualquer referência de datas terá apenas a intenção de localizar temporalmente o 

acontecimento e não abordá-lo num perspectiva evolutiva. Outra limitação da dissertação 

prende-se com o facto de se querer estudar as grandes empresas portuguesas que 

pertencem a este sector em 2009 (REN, EDP e GALP), sendo que a desactualização do 
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estudo poderá ser iminente, dadas as perspectivas de contínua liberalização e crescimento 

do sector, contudo são os dados que estão disponíveis até à data da realização da mesma. 

O complemento teórico e empírico que se procura neste estudo, passará pelos seguintes 

passos. Na prática, será necessário perceber quais foram os drivers para a 

internacionalização de cada uma das organizações e onde estão presentes. Esta perspectiva 

terá uma relevância a nível corporate onde poderemos tentar conhecer as razões para, 

segundo as dimensões de Bartlett e Ghoshal, determinada configuração de activos e 

competências, enquadramento em que determinada subsidiária foi criada, que papel 

desenvolveu no seio da organização e ainda como se comporta relativamente à 

aprendizagem. Com a recolha de dados e material histórico, poderemos confrontar as 

características das subsidiárias. Estas são o instrumento de estudo e é através delas que 

conseguimos ter o elemento mensurável. Serão esclarecidas as seguintes questões 

relativamente: à sua distribuição geográfica, quais e onde, quantas, se são diferentes ou 

iguais relativamente à casa mãe, se são diferentes ou iguais face às irmãs. 

 

Junto das empresas querer-se-á perceber ainda questões como a adaptabilidade do sector 

energético. Como se adapta ao local produtos como, o gás, electricidade ou o extracção de 

petróleo? O que é para cada uma das organizações a eficiência, flexibilidade e 

aprendizagem e perante esses conceitos como percepcionam as suas empresas? 

 

Como já referido no capítulo de revisão da literatura, dentro da área de internacionalização 

será intuito desta dissertação, mais especificamente, focar as tipologias de estratégia de 

internacionalização, deixando de parte as formas de entrada e os modos de operação o que 

tornaria o estudo ingovernável.  
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Capítulo 4 – Estudo de Casos - Análise de dados 

4.1 - Estudo de caso GALP 

4.1.1 – História e principais acontecimentos 

A GALP Energia (GE) foi constituída em 22 de Abril de 1999 sob a denominação GALP – 

Petróleos e Gás de Portugal SGPS, S.A., agrupando 100% a Petrogal, e a GDP, sociedade 

responsável pela importação, transporte e distribuição de gás natural. Em 2007 viu-lhe 

concedida a licença para produção e comercialização de electricidade em Portugal.  

A Petrogal – Petróleos de Portugal, S.A. foi constituída em 1976, através da fusão de 

quatro empresas petrolíferas, a Sonap criada em 1933 com a actividade comercial e 

distribuidora de produtos petrolíferos, a Sacor 1938 formada com o inicio do processo de 

refinação em Cabo Ruivo, a Cidla - Combustíveis Industriais e Domésticos formada em 

1940 (51% da Sacor) e a Petrosul - Sociedade Portuguesa de Refinação de Petróleos de 

1972.  

A GDP – Gás de Portugal, S.G.P.S., S.A. é a antiga Sociedade Portuguesa de Petroquímica 

(SPP) criada em 1957 pela Sacor e pela CRGE de 1891. A CRGE grupo, deriva da fusão 

da Companhia Lisbonense de Iluminação a Gaz formada em 1848 quando se passou do 

sistema de iluminação publica de azeite (sistema desde 1780 em Portugal) para gás, e da 

Companhia Gaz de Lisboa criada em 1887 que surge como concorrente com o aumento da 

procura e consumo doméstico. 

A CRGE foi responsável pela introdução do gás em Portugal como fonte de energia, graças 

aos avanços conseguidos no campo da iluminação citadina. A GDP dedica-se à importação 
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e transmissão de gás natural, através da Transgás (da qual detém 100%), e à distribuição de 

gás natural por meio de seis distribuidoras regionais.  

4.1.2 - Caracterização actual da empresa 

Actualmente, a GALP Energia é a principal empresa integrada de produtos petrolíferos e 

gás natural do país, com uma actividade em desenvolvimento no sector da produção e de 

fornecimento de energia eléctrica. Em relação à organização, resume-se assim: 

Figura 4-1 – Organigrama Estrutural do Grupo GALP Energia SGPS. 

 

Fonte: Relatório e Contas GALP 2008 

Figura 4-2 – Organigrama das Unidades de Negócio e Segmentos do Grupo GALP 

Energia. 

 Fonte: Relatório e Contas GALP 2008 
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Tabela 4-1 – Distribuição de colaboradores por segmento de negócio 

Segmentos de Negócio 2005 2006 2007 2008 

Exploração & Produção 36 48 62 70 

Refinação & Distribuição 4867 4790 4747 6686 

Gás & Power 685 491 462 476 

Outros 578 540 527 585 

Total 6166 5869 5798 7817 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da Empresa 

A incidência sobre a internacionalização, tem estimulado uma aposta na atribuição de 

recursos para diferentes países, principalmente com o desenvolvimento das actividades de 

Refinação e Distribuição mas com alguma na Exploração & Produção e Power, nos mais 

variados pontos do globo, nomeadamente, Espanha, Angola, Moçambique, Brasil, 

Venezuela, Timor-Leste e em Portugal. De forma a responder a esta nova necessidade 

redefiniram-se as políticas de expatriação e destacamento no sentido de estimular a 

mobilidade geográfica. Neste momento cerca de 4% dos colaboradores da GALP Energia 

trabalham já fora da Península Ibérica. Relativamente a Espanha, conta já com cerca de 

20% dos seus colaboradores do grupo, o que evidencia a sua importância. Sem duvida, a 

principal variação face ao final do ano de 2007 deu-se no segmento de negócio Refinação 

& Distribuição, com o aumento de 1.939 colaboradores a ser sobretudo explicado pela 

inclusão dos colaboradores das estações de serviço das unidades Ibéricas da Agip (907), da 

ExxonMobil (1.017) e das unidades africanas Shell Moçambique, Shell Gambia e Shell 

Suazilândia (52). 
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Cultura e Liderança 

A cultura e a liderança de uma empresa é um elemento nuclear para a compreensão do seu 

percurso. A Gestão de topo da GALP tem uma estrutura bicéfala, com uma Comissão 

Executiva presidida pelo Eng. Manuel Ferreira de Oliveira e um conselho de administração 

presidida pelo Dr. Francisco Luís Murteira Nabo. 

A herança administrativa, define o percurso e é marcada pela participação de 

impulsionadores chave, entre muitos gestores relevantes na história da organização, 

salientam-se os fundadores por terem tido um papel fundamental no pensamento 

internacional das empresas Sonap e Sacor. A história da Sonap é indissociável da história 

de Manuel Boullosa, personalidade dotada de profunda consciência social e empresarial, 

que segura as rédeas e leva além a posição da Sonap no mercado petrolífero. Nasce em 

Lisboa a 1905, com uma juventude atribulada torna-se comissionista da Shell e, mais tarde, 

da Cooperativa Portuguesa de Gasolina e Petróleo. Com apenas 28 anos, funda a Sonap, 

assume a presidência da Omnium Française des Pétroles, em Paris, a Administração da 

Union Française de Pétroles e da Sacor; a gestão de petrolíferas em Marrocos, Argélia e 

Tunísia e é accionista da Petrogal. O gosto pela leitura leva Boullosa a participar no 

lançamento do semanário "Expresso", adquirindo 10% do seu capital, entre outros 

investimentos na área da informação. Torna-se, ainda, sócio-fundador da Solor e participa 

na fundação da TAP. Antes de falecer em 2000, torna-se conselheiro de Mao Tse-Tung e 

do Imperador Muhammed Reza Xá Pahlavi (Irão). No lado da Sacor, a indústria petrolífera 

portuguesa começa verdadeiramente em 1940, quando entra em funcionamento a primeira 

refinaria nacional: a Refinaria de Cabo Ruivo, que arranca com uma capacidade de 

tratamento de 300 mil toneladas anuais. Essa iniciativa, para o tempo muito ousada, não se 

teria concretizado, pelo menos nos moldes em que o foi, sem o papel decisivo e pioneiro de 
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Martin Sain (1884), um cidadão romeno que nos primeiros anos ganhou larga experiência 

na indústria petrolífera conseguindo fazer o armazenamento de enormes quantidades de 

fuelóleo em reservatórios naturais. Quando Hitler invade a Áustria, em 1937, Martin Sain 

abandona definitivamente o seu país natal, instalando-se em Paris. Aí toma conhecimento 

dos projectos portugueses para a criação de uma indústria refinadora nacional. Com 53 

anos, vem pela primeira vez a Portugal, onde vive duas décadas da sua vida. Iniciam-se, 

então, negociações com o Governo Português com vista à construção e exploração de uma 

refinaria. É com a sua acção e a de outros técnicos, que preconiza o nascimento e 

desenvolvimento de uma cultura tecnológica na área da refinação dos petróleos em 

Portugal, é o início da Sacor. É este legado que constitui a base da GALP e é com ele que 

se desenvolve. 

Estratégia 

Como estratégia a GALP pretende “construir um operador de referência multi-energia 

com níveis superiores de criação de valor, com foco na Exploração e Produção de 

Petróleo, Refinação e Comercialização de Produtos Petrolíferos, Fornecimento e 

Comercialização de Gás Natural, e Geração e Comercialização de Electricidade” 

(Relatório e Contas GALP 2008). A GALP tem desenvolvido uma estratégia no sentido de 

controlar toda a cadeia de valor, desenvolvendo actividades a montante e a jusante da 

refinação que é o seu core. No que toca à internacionalização, a proximidade cultural e 

linguística tem sido o factor preferencial tanto para a procura de matérias-primas como no 

caso da exploração de petróleo, como para a distribuição e comercialização de produtos 

petrolíferos. O legado histórico resulta de um agrupamento de empresas que remontam ao 

próprio inicio da industria energética, como já vimos, também a motivação das empresas é 

indissociável da motivação enquanto nação, dado que estas eram nacionais e/ou 
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monopólios e impulsionadas com a visão do país . Assim a presença internacional que hoje 

persiste, é fruto de um sistema colonizador, como outrora o de Portugal e da relação que 

tinha com as colónias. As empresas predecessoras da GALP, passaram a ser internacionais 

por uma revolução, até à data tinham procedido apenas a uma expansão regional. 

4.1.3 – Estratégias Internacionais: Dimensões 

Na década de 50 através da Sacor e da Sonap, são criadas as primeiras sinergias com países 

africanos. Como colónias, há uma abertura, facilidade e até mesmo incentivo para a 

internacionalização para estes países por parte do estado, a par com Espanha pelo que a 

proximidade cultural presta um papel relevante nesta empresa. A aposta em África, de 

expressão portuguesa, prende-se com o facto da empresa ter vantagens competitivas em 

relação aos concorrentes. A partilha da língua, história e outras afinidades, permitem a 

obtenção de benefícios nos negócios. Contudo dificuldades são notórias, a empresa actua 

num contexto de instabilidade política e social, com deficiências de infra-estruturas e 

serviços de apoio à actividade empresarial, riscos cambiais e problemas de financiamento.  

 

Portugal assiste à liberalização do mercado, com a entrada de novos operadores no país, 

em 1991. Perante a concorrência, assiste-se naturalmente a uma perda de quota de mercado 

ou redução da margem de comercialização. A estratégia passa pela internacionalização 

para mercados onde seja capaz de conquistar quota de mercado e obter lucros. Prolonga-se 

a aposta de afirmação no mercado espanhol e em África. Surge a Unidade de Negócio 

(UN), Internacional Oil incumbida da gestão dos negócios estrangeiros excepto Espanha e 

os activos de exploração e produção, isto é todos os restantes negócios em Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Gerir de forma eficiente, segura e competitiva 

as empresas participadas em África é um dos seus objectivos. No contexto da expansão 
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internacional definida para a GALP Energia, assumem particular relevância os objectivos 

que esta UN se propõe alcançar. Impõe-se a necessidade de estipular e propor o plano 

estratégico de desenvolvimento a aplicar nas empresas participadas, garantindo-se, deste 

modo, o aproveitamento de oportunidades atractivas que assegurem a expansão do 

negócio, de acordo com os interesses estratégicos do Grupo. Nota-se portanto uma 

tendência centralista na casa-mãe relativamente à estratégia, reconhecendo contudo, 

distinções de oportunidades locais e a preocupação de ajustar a estratégia a cada país. 

Contudo, relativamente às operações, é dada alguma autonomia. As empresas participadas 

asseguram a comercialização competitiva e rentável dos produtos, assim como toda a 

operação de aprovisionamento e logística inerente.  

 

É necessária a rentabilização das infra-estruturas de armazenamento, enchimento e 

transporte, assim como dos postos de abastecimento, bancas marítimas e instalações para 

aeronáutica. Esta UN exerce responsabilidades ao nível do planeamento e controlo, 

desenvolvimento do negócio e apoio ao mercado e comunicação. Assim as forças para a 

coordenação das actividades face à configuração de actividades (Porter, 1986) é uma 

preocupação essencial na gestão da GALP. É também da sua responsabilidade garantir a 

representação da empresa em organismos nacionais e internacionais, relacionados com o 

desenvolvimento e manutenção da actividade nos diversos países, no sentido de garantir a 

defesa dos interesses do Grupo. 

4.1.3.1 - Localização de activos e competências no estrangeiro 

Participações e activos em Espanha 

A GALP Energia España S.A. comercializa produtos petrolíferos e serviços associados. A 

rede de retalho da GALP Energia em Espanha integra cerca de 634 postos de 
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abastecimento depois da aquisição da Agip em 2008 e desenvolve a sua actividade em 

torno de 6 regiões alvo – Andaluzia, Catalunha, Estremadura, Galiza, Madrid e Valência - 

que representam cerca de 65% do mercado total espanhol. Tem ainda a nível de infra-

estrutura logística da Totalfina Elf (aquisição), o Parque de armazenamento Ptroval, 

situado no Porto de Valência com uma área de 62.000 metros quadrados e uma capacidade 

de armazenamento de 140.000 metros cúbicos. 

 

Participações e activos em Angola 

A empresa portuguesa estende-se pelo mercado angolano, através de duas empresas, a 

Petrogal Angola detida pela Petrogal, S.A. (88,7%) e pela GALP Exploração S.A (11,3%) 

que assegura a gestão de participações das restantes empresas e a comercialização de 

lubrificantes e a SonanGALP, detida pela Petrogal Angola (49%) e pela Sonangol (51%). 

A sua actividade centra-se na distribuição e comercialização de combustíveis líquidos e 

lubrificantes e na exploração de postos de abastecimento e estações de serviço. O 

envolvimento em projectos upstream data de 1982 neste país, actualmente em 6 blocos em 

parceria com a Sonangol. A SonanGALP surge dum acordo de cooperação, assinado entre 

a Sonangol e a Petrogal, em 1994, que visa a criação de uma empresa mista com o 

objectivo de consolidar o projecto de acordo entre as duas empresas para a cooperação na 

área de distribuição de combustíveis. Em termos logísticos, dão-se início às operações da 

base logística de combustíveis de Morro Bento, o que possibilita uma maior eficácia na 

distribuição dos combustíveis e lubrificantes. Em 2008, a rede de Retalho é constituída por 

nove postos de abastecimento. Os volumes de vendas colocam a empresa no topo dos 

melhores postos de abastecimento do país.  
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Participações e activos em Moçambique 

A Petrogal Moçambique, Lda. e a Moçacor, Lda. são as duas empresas através das quais a 

GE está presente no mercado Moçambicano. A primeira, por sua vez, é participada a 100% 

pela Petrogal, SA., as suas actividades são distribuir e comercializar combustíveis líquidos 

e lubrificantes. 

A Petrogal Moçambique, Lda. foi constituída na cidade de Maputo, onde funda a sua sede 

social, no dia 2 de Dezembro de 1997. Tem como objectivos a pesquisa e exploração de 

petróleo e gás natural, produção, distribuição, transportes, armazenamento e 

comercialização de todos os derivados do petróleo e a exploração de postos de 

abastecimento e estações de serviço em Moçambique. A Moçacor, tem armazenamento, 

enchimento e comercialização de GPL. Destaque-se a existência do Parque da Matola e 

Beira, da propriedade desta empresa. Conta actualmente com 28 Postos. 

Participações e activos em Cabo verde 

A GALP Energia (Petrogal, S.A.) detém, 47,5% da Enacol – Empresa Nacional de 

Combustíveis, SARL. A presença da GE neste país é assegurada por esta via e por 

contratos de fornecimento de produtos com esta associada. Actualmente, esta detém uma 

quota de 42%,. É constituída por 24 postos de abastecimento. A Enacol detém actualmente 

uma quota de mercado de cerca de 28% na comercialização de GPL. A empresa tem vindo 

a ganhar quota à Multinacional Shell, líder neste mercado. Nesse sentido, é concebida uma 

estratégia de fidelização e melhoria de serviço no segmento hoteleiro. A empresa procura 

conquistar novos clientes e transferir os actuais para o granel, mediante o recurso a 

instalações de armazenamento, propriedade da Enacol. O investimento é rentabilizado por 

contratos de fornecimento de cinco a dez anos. Detém ainda 4 parques de armazenamento. 
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Participações e activos em Guiné Bissau 

Petrogal Guiné-bissau, 100% da Petrogal SA tem como activos, o Parque de 

Armazenamento de GPL (Bissau), Parque de Armazenamento Gasóleo (Bissau), Parque de 

Armazenamento Gasolina (Jugudull), Armazém de Lubrificantes (Bissau), Edifício Sede 

(Bissau), Edifício da antiga sede (Bissau - arrendado), Instalação de abastecimento 

aeronaves (Bissau). Através da participação que a Petrogal, S.A. apresenta em diferentes 

empresas que actuam no mercado Guineense, a GALP é líder ao nível da importação, 

armazenamento, comercialização e distribuição de combustíveis líquidos, lubrificantes e 

gás. A Petrogal Guiné-Bissau assegura a gestão das participações das restantes empresas. 

A Petromar, associada da Petrogal Guiné-Bissau, com a sua rede de 8 postos de 

abastecimento em funcionamento, consegue manter a sua quota de mercado nos 60%. Tem 

ainda 3 parques de armazenamento. A GALP é o único operador de GPL com infra-

estruturas de enchimento de garrafas e armazenamento sobredimensionadas para os actuais 

consumos. Em África especialmente, o GPL é um bem socialmente relevante, visto que o 

combustível doméstico substitui a lenha e o carvão. Nos combustíveis e lubrificantes a 

GALP é líder de mercado, com mais de 50% de quota e independência logística.  

 

Participações e activos no Brasil 

O grupo tem procurado parcerias com empresas de reconhecida capacidade técnica e 

financeira, e adquirir participações em blocos de exploração petrolífera e de gás natural. A 

semelhança com a empresa estatal Sonangol em Angola, no Brasil também se tem 

procurado em todos os blocos parceria com a empresa brasileira Petrobras. Actualmente é 

de realçar os 3 Blocos –Potiguar, Sergipe/Alagoas, Espírito Santo com participação de 

50% da GALP. Ao todo o envolvimento da empresa atinge 46 blocos de exploração 

perfurados. 
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Classificação da Localização de activos e competências 

Como resumo dos activos segundo as áreas de negócio temos a seguinte distribuição geral, 

para as presenças mais significativas: 

Tabela 4-2 – Localização e identificação de activos e competências 

Negócios e Países Participação e activos 
Extracção & Produção  
Angola 6 Blocos  Parceria com Sonangás 
Brasil 51 Blocos 

3 Blocos -Potiguar/Sergipe/ 
Alagoas/ Espírito Santo 

Parceria com Petrobrás 

Timor-Leste/Portugal/Líbia/ 
Venezuela/Moçambique 

Actividades de Exploração Parcerias com ENI SpA, 
Sonangol, Petrobrás, Chevron, 
Total, Exxon e Devon. 

Refinação e distribuição  
Portugal,  2 Refinarias (Sines e Matosinhos) 100%;  

875 Postos de venda 
Angola Petrogal Angola (88,7%) Petrogal, SA – 9 Postos 
Moçambique A Petrogal Moçambique (100%) da Petrogal, S.A. – 28 Postos, 1 P.A. 
Cabo-Verde 47,5% da Enacol – 24 postos. (S. Vicente) P. A. de gasóleo, gasolina e 

fuel e Edifício Sede (S.Antão) P.A. gasóleo, gasolina (Sal) P. A. Jet A1 
e gasóleo (Santiago) P. A. Butano, Gasóleo e Gasolina e escritórios 
(Fogo) Escritórios e Terreno para futuro P. A. (Boavista) Terreno para 
futuro P. Armazenamento. 

Guiné-bissau; Petrogal Guiné Bissau, 100% da Petrogal SA – 8 Postos, P. A. de GPL 
(Bissau), P. A. Gasóleo (Bissau), P. A. Gasolina (Jugudull), Armazém 
de Lubrificantes (Bissau), Edifício Sede (Bissau), Edifício da antiga 
sede (Bissau) Instalação de abastecimento aeronaves (Bissau) 

 Espanha  100% GALP Energia España, 634 Postos - Agip Portugal e España 
100% pela GALP. 100%P.A. de Valência - Espanha (Ptroval) 

Suazilândia/Gâmbia 1 P.A e 18 Estações de Serviço (Sz) e 9 Estações Serviço (Gâmbia) 
Gás e Power  
Espanha Fornecimento de gás natural (100 milhões de m3) 
Gasoductos Internacionais 
(participação minoritária) Espanha 

Al Andalus (33%),  
Extremadura (49%) Europa-Maghreb - EMPL (27%) 

Portugal Consorcio (34%) Parques Eólicos 
3 Centrais cogeração - Carriço, Powercer, Energin ( 100%) 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 

A organização apresenta uma configuração de activos e actividades dispersas. Os negócios 

diferem relativamente à dispersão, por um lado correspondem a uma procura de matérias-

primas e, portanto, uma dispersão de actividade como é o caso da extracção de petróleo 
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que depende da zona de existência e concessão de exploração, por outro lado a replicação 

do negocio da distribuição dos produtos petrolíferos como um todo de forma bastante 

similar. Ainda relativamente à refinação, esta tem uma característica centralizada, uma vez 

que se verifica apenas a existência de instalações em Sines e no Porto. Com os parques de 

armazenamento há uma preocupação de optimização da sua utilização pelo que se procura 

uma eficiência Global. Na organização podemos classificar como dispersos os activos e 

competências, com alguma adaptação ao local. 

 

4.1.3.2 - Papel das subsidiárias 

Seguindo a metodologia, considera-se em seguida as unidades de análise que são as 

subsidiárias e a presença em cada país. Face às actividades desenvolvidas, realiza-se uma 

comparação entre as filiais, tendo em conta as dimensões de i) Nível de recursos e 

competências na filial e ii) Importância estratégica do local de implantação da filial. 

 

Tabela 4-3 – Caracterização das subsidiárias 

 Nº* Contributor Implementer Black whole Strategic Leader 

Espanha 8  X   

Brasil 2  X   

Angola 1 X    

Moçambique 4  X   

Cabo Verde 1  X   

Guiné-Bissau 3  X   

Gâmbia/Suazilândia 2  X   

* Número de subsidiárias directas e principais, detidas em 50% ou mais, com poder de voto em nomear ou remover a 

maioria dos membros de administração, gestão ou supervisão. Não incluídos países apenas com empresas de Trading e 

gestão de participações. 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 
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As actividades em Espanha e países africanos, têm como objectivo a consolidação do 

negócio de distribuição, venda de produtos petrolíferos. Impera portanto a determinação de 

implementar a estratégia da casa-mãe por intermédio e controlo da International Oil. Estas 

subsidiárias têm uma abrangência geográfica limitada, apenas ao seu país, e severamente 

constrangido em termos de leque de produtos/recursos e abrangência de valor 

acrescentado. Poderá associar-se a esta classificação a de “Implementador” (Bartlett e 

Ghoshal 1986) que está ao mesmo nível de “réplica miniatura”, (White e Poynter 1984) 

neste negócio específico. 

 

Relativamente às subsidiárias Angola e Brasil e participações para o desenvolvimento do 

negócio extracção e produção, apenas em Angola se verifica a produção, esta surge com 

uma alocação de recursos elevados, com importância alta das suas actividades mas não 

propriamente com importância de mercado. É uma subsidiária com considerável nível de 

conhecimento específico de certas funções ou actividades (extracção, pesquisa, produção) 

gozando por isso de acesso a mais recursos, mas com estas actividades directamente 

coordenadas com outras subsidiárias (Angola e Brasil através da casa-mãe). Assim, esta 

subsidiária, é apontada como Contribuidora (Bartlett e Ghoshal 1986) ou associada a 

Produtor Racionalizado/Especializado (White e Poynter, 1984), receptivo (Jarillo e 

Martinez, 1990), ou ainda Inovador Global (Gupta e Govindarajan, 1991).  

 

No Brasil estão em desenvolvimento as acções de início de produção, esta subsidiária 

ainda não ganhou, apesar do seu potencial, importância suficiente, para além das 

participações da GALP ser em quase todos os blocos, minoritária. Nos recentes países 

onde a GALP está presente, uma vez que as actividades são ainda de exploração não se 

procedeu a classificação 
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4.1.3.3 - Desenvolvimento e difusão da aprendizagem 

A GALP não replica todos os negócios, exemplo disso é o negócio exploração e produção 

que depende dos países que têm matérias-primas para tal fim. Em termos de recursos 

humanos, é necessário constituir equipas de trabalho nos diversos países que se 

identifiquem com o Grupo e integrar a equipa GALP Energia. Nas operações no 

estrangeiro, são muitos os papéis de coordenação ou supervisão pelo que actividades de 

execução são muitas vezes subcontratadas, ou deixadas ao parceiro operador como é o caso 

do segmento E&P no Brasil e Angola. Contudo, estimular a mobilidade, quer funcional 

quer geográfica, no sentido de proporcionar o fortalecimento de competências dos quadros 

é um dos objectivos da gestão de recursos humanos. Neste âmbito, cerca de 222 

colaboradores mudaram em 2008 de direcção ou de função.  

 

Foi promovida a rotação dos directores presentes em cada país e a integração nessa função 

de quadros do grupo exteriores à Internacional Oil. Com um novo impulso da 

internacionalização nos últimos anos, a politica de recrutamento local tem-se intensificado. 

Contratam-se novos colaboradores para as estruturas locais, com particular incidência ao 

nível das funções de gestão intermédia e força de vendas. Assim nestes países, 

naturalmente tem-se evoluído nas actividades aí desenvolvidas sempre com contacto com a 

casa-mãe. O modelo de gestão do conhecimento aproxima-se mais do modelo Central. As 

acções de formação no passado e actualmente caracterizam-se por dotar de conhecimentos 

as subsidiárias no estrangeiro dos que foram previamente adquiridos pela casa-mãe.  

 

Os projectos de inovação da GALP têm-se centrado nos segmentos Gás e Power e 

Refinação e Distribuição. São constituídas equipas e desenvolvidos estudos ao nível 
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nacional e, caso se apliquem, são replicados para as actividades no estrangeiro. Exemplo 

disso é o projecto “Eficiência energética nas áreas de serviço” surgindo uma solução 

autónoma optimizada com painéis solares. Outros desenvolvidos e bem recentes estão o 

Vortex Separation System, a produção de biodisel à base de microalgas e o projecto 

Wind@Sea. 

 

4.1.4- Conclusão do caso 

Tendo analisado as três dimensões e identificado a organização com actividades e activos 

dispersos, uma preocupação a nível das subsidiárias de adaptar e alavancar localmente o 

negócio e havendo uma tendência de centralizar o desenvolvimento e difusão do 

conhecimento, verifica-se que a GALP se enquadra na estratégia Internacional (Bartlett e 

Ghoshal 2000). Na estratégia Internacional as operações no estrangeiro são vistas como 

postos avançados cujo principal papel é suportar a actividade doméstica principal, que 

neste caso é a refinação e distribuição em Portugal. 

 

No caso da integração vertical da actividade de exploração e produção de petróleo, esta 

tende a aumentar o poder de negociação e margem de actuação da empresa e é motivada 

pela busca de matérias-primas. Os produtos são produzidos, em maioria, internamente 

como é o caso da refinação para venda dos produtos petrolíferos em Sines e Porto e só 

depois vendidos no estrangeiro, após armazenamento, ou ainda exportação directa. As 

decisões relativas às operações no estrangeiro tendem a ser feitas de forma oportunista. 

Pesa ainda a parceria tanto com a Sonangol como com a Petrobrás na aquisição e partilha 

de conhecimentos, contudo é feito de uma maneira muito centralizada e não se verificou 

uma tendência de partilha significativa de competências entre subsidiárias. 
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Figura 4-3 – Visão esquemática da tipologia Internacional - GALP 
 

 

Fonte: Bartlett e Ghoshal (1989) - Adaptado  

4.2 - Estudo de caso EDP 

4.2.1 – História e principais acontecimentos 

O início da distribuição de electricidade em Portugal remonta a 1891, com base na fusão 
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CRGE, Companhias Reunidas Gás e Electricidade, a quem a Câmara Municipal de Lisboa 

concedeu o direito de "produzir, distribuir e vender gás e electricidade destinada à 

iluminação pública e particular e a outros usos domésticos e industriais na área municipal 

da cidade de Lisboa. Nos finais dos anos 50, a Companhia Nacional de Electricidade 

(CNE) foi indigitada como responsável pela construção e exploração da rede de 

transporte. Paralelamente, a Empresa Termoeléctrica Portuguesa foi criada, tendo 
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Transporte da rede eléctrica primária fundem-se numa única empresa, a Companhia 

Portuguesa de Electricidade (CPE). 

A EDP – Electricidade de Portugal nasce em 1976 da união de todas as empresas de 

produção, transporte e distribuição de Portugal Continental que haviam sido 

nacionalizadas em 1975. Os principais objectivos consistiam em integrar a distribuição 

dos municípios e melhorar a qualidade da rede, continuar o processo de electrificação do 

território nacional e definir uma tarifa uniforme para todo o país. A EDP resultava, assim, 

numa empresa verticalizada, responsável pelo transporte e distribuição de energia eléctrica 

em Portugal e por 95% da sua produção. Em 1994, na sequência do plano de 

reestruturação iniciado em 1991, foi aprovado o plano de cisão da EDP, tendo sido 

constituídas subsidiárias, participadas a 100% pela EDP, com actividades centradas nas 

seguintes áreas: Transporte (REN), que mais tarde viria a ser privatizada e distribuição. O 

Grupo EDP como o conhecemos hoje, resultou da cisão dessas duas áreas, sendo hoje um 

Operador Ibérico de Soluções Energéticas que desenvolve as suas actividades nas áreas de 

Produção, Comercialização e Distribuição de Electricidade e Comercialização e 

Distribuição de Gás.  

4.2.2 - Caracterização actual da empresa 

O Grupo EDP encontra-se entre os grandes operadores europeus do sector da energia, 

sendo o terceiro maior operador energético da Península Ibérica, e o maior grupo industrial 

português. A EDP é o único grupo empresarial do sector da energia da Península Ibérica 

com actividades de produção, distribuição e comercialização em Portugal e em Espanha - 

onde detém o controle do quarto maior operador eléctrico espanhol, a HC Energia. Além 

do sector eléctrico, a EDP também tem uma presença relevante no sector do gás da 
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Península Ibérica, através da Naturgas em Espanha. Em termos internacionais, para além 

da Península Ibérica, o Grupo EDP tem uma forte presença no sector da electricidade no 

Brasil, onde replica as actividades de produção, distribuição e comercialização de 

electricidade através da Energias do Brasil. Recentemente a aquisição da Horizon tornou 

possível a entrada nos EUA. Ainda na área das Renováveis para além dos EUA e Espanha, 

está ainda presente em França, Brasil, Polónia, Bélgica e Roménia. Assim, em relação à 

organização, a actividade da EDP compreende, Produção, Distribuição e Comercialização 

centrando-se nas principais empresas: EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A, EDP 

Distribuição – Energia, S.A., EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., EDP 

Gás, SGPS, S.A., EDP Energias do Brasil, S. A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 

Naturgás Energia Grupo, S. A., Nuevas Energias de Occidente, S. L., Horizon Wind 

Energy LLC.  

Figura 4-4 – Organigrama Simplificado Estrutural do Grupo EDP 

 

Fonte: Relatório e Contas EDP 2008 
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Figura 4-5 – Organigrama das Unidades de Negócio do Grupo EDP  

 

Fonte: Relatório e Contas EDP 2008 

 

Tabela 4-4 – Distribuição de colaboradores por negócio 
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Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 
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aquisição da Horizon Wind Energy no EUA em 2007. A distribuição e comercialização 

tanto em Espanha como em Portugal são actividades estáveis, não sendo a alocação de 

recursos significativamente variável, gozando do ganho de eficiência operacional tendo 

conseguido reduzir recursos em Portugal. No geral e principalmente no Brasil, a redução 

de recursos deve-se ao facto de se pretender adequar os recursos humanos da empresa a 

uma nova estrutura, mais leve e eficiente, não querendo dizer com isso que se esteja a 

desinvestir, pelo contrario, neste país é onde a actividade está mais desenvolvida a seguir a 

Portugal onde se replicou a cadeia de valor. 

Cultura e liderança 

A EDP tem uma estrutura de gestão assente sobre um Conselho de Administração 

Executivo e actualmente conta com António Nuno Mexia para a sua presidência. Existe 

ainda um Conselho Geral de Supervisão, cuja presidência é ocupada por António de 

Almeida. Este conselho é responsável pelo acompanhamento da actividade da 

administração não se limitando à EDP, mas sim alargado a todas as principais empresas 

dominadas. 

 

 Relativamente à recente liderança, é curioso referir a participação transversal no sector 

que vários gestores têm tido. Exemplo disso é António Mexia, em 1998 foi nomeado 

Presidente do Conselho de Administração da Gás de Portugal e da Transgás. Em 2000 

integrou a GALP Energia como Vice-Presidente do Conselho de Administração e entre 

2001 e 2004 assumiu funções de Presidente Executivo da GALP Energia e Presidente dos 

Conselhos de Administração da Petrogal, Gás de Portugal, Transgás e Transgás-Atlântico. 

A participação nos projectos de Internacionalização da GALP e o seu variado percurso 

profissional têm contribuído para a política de crescimento na EDP que assistimos hoje. 
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Apesar de possuir um legado estatal, a passagem para a privatização foi acompanhada com 

uma revolução da cultura da empresa em prol da eficiência. Hoje encontramos uma 

empresa na vanguarda tecnológica, com uma imagem nova e moderna que surgiu com a 

renovação do seu logótipo, com uma publicidade jovem e empenhada em atrair novos 

talentos e a transmissão da ideia de grande responsabilidade social. 

 

Estratégia 

O plano estratégico da EDP incide sobre 3 pilares: Risco controlado, Eficiência Superior e 

Crescimento orientado. Assim o seu plano passa por gerir activamente os desafios 

“regulatórios” para sustentar o baixo perfil de risco. Desenvolver uma estratégia de 

comercialização lucrativa como cobertura natural ao negócio da produção e reduzir as 

emissões de CO2 através de capacidade de produção "limpa". Relativamente à eficiência 

pretende lançar um novo e ambicioso projecto de eficiência de custos, impor forte 

disciplina no investimento com competição interna pelos recursos e desinvestir em activos 

não estratégicos, nomeadamente no sector das telecomunicações, e aumentar o foco no 

"Core Business". Em termos de crescimento pretende avançar com novos parques eólicos 

de elevada qualidade na Península Ibérica e lançar a expansão Internacional. Crescer em 

geração no Brasil mantendo uma exposição limitada. Construir novas centrais na Península 

Ibérica e desenvolver uma estratégia integrada de gás, assegurando o fornecimento de gás 

de forma competitiva. 

4.2.3 – Estratégias Internacionais - Dimensões 

A Internacionalização da EDP começa em 1996 para o Brasil e Espanha. Ao longo da 

década de 90 o negócio eléctrico registou profundas alterações, onde preponderam uma 

envolvente marcada pela crescente liberalização e a criação dos “Mercados Interno e 



  
 

 54 

Ibérico de Electricidade”. Como “ameaça” mais imediata às posições detidas pela EDP no 

seu mercado de referência foram as empresas espanholas, esta “ameaça” espanhola pode 

ser associada, a mercados e a níveis de eficiência mais elevados, sendo que as vantagens 

em causa, particularmente visíveis no domínio da produtividade física dos efectivos, 

acabaram também por se traduzir no plano económico-financeiro. Assim a EDP foi 

obrigada a Internacionalizar-se como resposta a concorrência do país vizinho. Quanto à 

expansão da empresa portuguesa para Espanha, é de salientar que o seu início ocorreu, 

através do cruzamento de participações, então consideradas estratégicas, com a Iberdrola e 

ainda a entrada no capital da Hidrocantábrico (HC).  

Relativamente à expansão Internacional na Europa no caso das renováveis, a empresa 

procura diversificar e olhar para a futura implementação de um mercado eléctrico europeu. 

Assim, com vantagem da antecipação e detentora prematura de tecnologia, tem como 

estratégia tomar activos em vários países, usufruindo de quota em cada um deles de 

capacidade instalada e ao mesmo tempo de tarifários benéficos. 

 
Em 2007 a expansão para os EUA levou a EDP à aquisição da Horizon Wind Energy. Para 

além do aproveitamento da componente tecnológica, também aspectos normativos, 

legislativos e alteração da política ambiental e energética têm impulsionado o investimento 

nos EUA. É interessante notar ainda que a movimentação para este mercado, não é feito 

isoladamente pela EDP, aqui a ajuda de parceiros tem uma importância fundamental ao 

assumir o factor risco. Note-se a construção da fábrica de Transformadores de Potência da 

EFACEC na Geórgia, ambas as empresas têm também uma presença forte no Brasil, 

replicando os negócios neste país. Para além disso, ainda mais fulcral para o negócio 

eólico, a recente entrada da Martifer em 2009 através da construção duma fábrica de torres 
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eólicas no Texas, realça-se assim a importância das redes de parceiros na área de 

Internacionalização.  

 

Em relação ao controlo e coordenação, sob a alçada da EDP Renováveis, foi estabelecido 

que a empresa NEO administraria os negócios eólicos na Europa (actualmente França, 

Polónia, Bélgica, Espanha e Roménia), a Horizon Wind Parks responsável pelo mercado 

americano, e a presença no Brasil directamente pela Renováveis e Energias do Brasil 

devido à dimensão da réplica do negócio. O core ibérico é centrado na HC Energia 

(Espanha) e EDP (Portugal).  

4.2.3.1- Localização de activos e competências no estrangeiro 

Participações e activos em Espanha 

Em Espanha, o grupo contava no final de 2008 com capacidade de produção flexível por 

várias fontes de geração. Na geração Hídrica com 426MW, a Carvão detém as centrais de 

Aboño I, Aboño II, Soto Ribera II, Soto Ribera III e ainda Soto Ribera IV com um total de 

produção de 1229MW. Em CCGT detém em Castejón I 1 grupo, em Castejón III 1 grupo e 

em Soto IV também 1 grupo, no total de 1460MW. Relativamente à energia nuclear conta 

apenas com o contributo de Trillo com 156MW. Através da Neo Energia, o contributo 

eólico tem sido crescente e cada vez mais importante para a EDP, neste momento tem 

1692MW instalados em contraste com os 553 em Portugal. Relativamente ao negócio de 

distribuição de gás, este tem vindo a crescer em Espanha, corroborando as intenções de 

fortalecer a presença neste país, oferecendo soluções integradas de gás e electricidade. Na 

actividade regulada a rede de gás de transporte atinge já 309 Km e a de distribuição 5519, 

no final de 2008 a EDP contava já com acesso a 690 mil clientes. Na actividade 

liberalizada atinge já 628,3 mil clientes. 
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Participações e activos em França, Polónia, Bélgica e Roménia 

A EDP Renováveis, detentora da Neo Energia, colocou sob a administração directa desta 

última a gestão dos parques e portfólio situados na Europa. Em França está presente 

através da Agrupación Eólica (100%), na Bélgica com a GreenWind (70%), e na Polónia 

com a Relax Wind Parks (100%).  

Na Roménia, no final de 2008, chegou a acordo para a aquisição de 85% das empresas 

Renovatio Power SRL e Cernavoda Power SRL.No final de 2008 a EDP contava com um 

conjunto de activos na Europa composto por vários parques eólicos. Esta ligação é feita 

através da posse de empresas em cada um dos países das quais, em quase todos os casos, é 

detentora da totalidade de quotas. Em França é detentora de cerca 232MW com 513MW 

em construção e na Bélgica de 47MW.  

 

Na Polónia, a EDP pretende ser líder nas renováveis, neste país com a sua empresa local, 

tem uma capacidade total bruta de 1.022 MW e encontram-se em diferentes fases de 

desenvolvimento – o primeiro parque eólico será o maior do país com capacidade instalada 

de 120 MW, com entrada prevista no final de 2009, sendo que o remanescente da 

capacidade a instalar venha a entrar em operação entre 2010 e 2013. Recentemente, em 

Outubro de 2008 com a aquisição das empresas Renovatio Power SRL e Cernavoda Power 

SRL (85%) passou a deter projectos para a produção de energia eólica na Roménia num 

total de 736MW. 

Participações e activos no Brasil 

Hoje a EDP conta através da Energia do Brasil com uma actividade integrada e quase que 

uma réplica apesar de dimensão diferente a Portugal. Em 2008, a capacidade instalada da 

Energias do Brasil passou de 1.044 MW em 2007 para 1.697 MW em 2008 devido à 
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conclusão da permuta de activos que implicou uma consolidação integral da 

Investco/Lajeado (903 MW). Para além disso tem ainda 452MW de capacidade hídrica em 

Peixe Angical e 342MW pela Energest com 13 Centrais Hídricas. A CENAEEL tem 

actualmente 2 parques eólicos em operação com uma capacidade instalada de 13,8MW. 

Participações e activos nos EUA 

Neste momento a Horizon Wind Energy LLC (“Horizon”) desenvolve, constrói, detém e 

opera parques eólicos por todo o norte da América tendo já desenvolvido mais de 2,500 

MW.. Horizon Wind Energy nos EUA detida a 100% pela EDPR, tem sede em Houston, 

Texas e desenvolve actividade por mais de 25 escritórios por todo o país. No final de 2008 

geria uma carteira de 1923MW em parques. 

 

Classificação da Localização de activos e competências 

Como resumo dos activos segundo as áreas de negócio temos a seguinte distribuição geral, 

para as presenças mais significativas: 

Tabela 4-5 – Localização e identificação de activos e competências 

Negócios e Países Participação e activos 

Produção de Electricidade*  

Portugal EDP Produção 
Espanha HC Energia 

Energias Renováveis**  

Portugal Enernova (100%) 
Espanha - Neo Genesa (80%); DESA (80%); Agrupación Eólica (100%) 
França – Neo Agrupación Eólica (100%) 
Bélgica – Neo GreenWind (70%) 
Polónia –Neo Relax Wind Parks (100%) 

Brasil Escelsapa; Energest (Elebrás Projetos Ltda (100%); Cenaeel (100%)) 

Roménia Renovatio Power SRL e Cernavoda Power SRL (85%) 

Estados Unidos da América Horizon Wind Energy (100%) 

Distribuição de Electricidade   

Portugal EDP Distribuição Energia S.A. 
Espanha HC Energia 

Comercialização   

Portugal EDP Comercial 
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Tabela 4-5 – Localização e identificação de activos e competências (Continuação) 
 
Espanha HC Energia e Naturgás Energia (solução integrada) 

Gás na Ibéria   

Portugal EDP Gás 
Espanha Naturgás (62% é da HC) 

Energias do Brasil  

Brasil 62,4% é da EDP-Produção, Distrib. e comercializ.; Santa Fé Energias 

Outras Participações  

Macau CEM (21%) 

Guatemala EEGSA (17%) 

Cabo Verde Electra (20%) 

* Regime ordinário e especial excepto eólicas, **Regime especial eólico 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 
 

O grupo EDP apresenta uma configuração de activos e actividades algo dispersas. Apesar 

da actividade core ser no mercado ibérico e este ter uma importância fundamental, não 

podemos desprezar o ganho da importância que os EUA e os activos na Europa pela Neo 

têm vindo a ganhar e sem dúvida o Brasil. Relativamente à conjugação das actividades, no 

Brasil e em Espanha pelo quadro normativo, houve uma tendência de replicação do 

negócio nestes países, conseguindo mesmo implementar toda a cadeia de valor de 

produção, distribuição e comercialização de electricidade. Como soluções integradas, 

também o gás ganha importância quando nos referimos a Espanha, que à semelhança de 

Portugal tem já uma vasta rede de distribuição.  

 

A área das renováveis do grupo, tem contribuído mais significativamente para a dispersão 

dos activos. O aproveitamento das oportunidades de abertura de quotas de produção 

renovável em eólicas, tem sido aproveitado pela EDP usufruindo assim da diversificação e 

diminuição de risco nesta actividade. A diversificação é orientada, para países com 

politicas ambientais e energéticas implementadas, que possam trazer valor acrescentando 

em termos de conhecimento, uma vez que as condições de exploração diferem de pais para 
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país (frequência, terras, regime de neutro etc). Na organização podemos classificar como 

dispersos os activos e competências, com alguma adaptação ao local principalmente a 

questões legislativas e tecnológicas e não propriamente devido ao cliente final com papel 

activo nessa decisão.  

4.2.3.2- Papel das subsidiárias  

Tabela 4-6 – Caracterização das subsidiárias. 

 Nº Sub* Contributor Implementer Black 

whole 

Strategic Leader 

Espanha 4    X 

EUA 1  X   

Brasil 4 X    

França 1  X   

Bélgica 1  X   

Roménia 2  X   

Polónia 1  X   

* Número de subsidiárias directas e principais, detidas em 50% ou mais, com direito e poder de voto em nomear ou 

remover a maioria dos membros de administração, gestão ou supervisão. Não incluídos países apenas com empresas de 

Trading e gestão de participações. 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 

Espanha detém um nível elevado de recursos uma vez que a HC Energia tinha já um nível 

de competências bastante desenvolvido e é com esta que mantém uma quota significativa 

do mercado espanhol. A importância estratégica da colocação da filial e da exploração a 

partir de Oviedo é determinante para a EDP. Perante isto enquadra-se como líder 

estratégico (Bartlett e Ghoshal 1989). As operações no estrangeiro fora do segmento 

produção, distribuição e comercialização principalmente na área das renováveis, Espanha, 

Polónia, França e Bélgica constituem activos destinados a diversificar o investimento e 
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assim reduzir o risco, têm o objectivo de implementar a estratégia do grupo, neste caso 

através da NEO e assim enquadram-se na tipologia de implementers. (Bartlett e Ghoshal 

1989). O Brasil constitui uma subsidiária com recursos próprios elevados e onde se tentou 

replicar o negócio com as actividades Produção, distribuição e comercialização.  

A importância que a presença neste país tem para a organização fica comprometida na 

medida em que no segmento replicado sofre de grande competição. A entrada das 

Renováveis através da aquisição da CENAEEL poderá trazer uma nova importância ao 

contributo e autonomia neste país, por enquanto enquadra-se na tipologia de contributor 

(Bartlett e Ghoshal 1989). A aquisição e contribuição para o grupo da Horizon nos EUA é 

relativamente jovem, neste momento tem um nível de competências relativo uma vez que 

já existia e tinha experiência no ramo, mas diferente da EDP, assim enquadra-se como 

implementer (Bartlett e Ghoshal 1989) na organização. Contudo, conforme a autonomia 

que esta subsidiária ganhar, a importância que as políticas ambientais e energéticas forem 

tendo nos EUA e dada a sua localização e dimensão é bem provável que esta se torne um 

contributor e quem sabe pela importância estratégica do local passar a strategic leader 

(Bartlett e Ghoshal 1989) para a organização. 

4.2.3.3- Desenvolvimento e difusão da aprendizagem 

Em 2008 a EDP investiu cerca de 24 milhões de euros em Investigação & 

Desenvolvimento, dos quais 6% foram em Espanha 14% no Brasil e 80% em Portugal. A 

EDP tem tido a preocupação de assimilar recursos competentes e de promover a 

rotatividade, note-se o grande intercâmbio entre a HC Energia e a EDP em Portugal, onde 

vários colaboradores passam 1 a 2 anos em Oviedo na área de despacho de energia. O 

contrário também se passa nas instalações do Porto, voltando ao fim desse tempo de novo 
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ao ambiente doméstico. Relativamente às empresas geridas pela Neo estas já possuíam 

conhecimento próprio aquando a aquisição, tem-se por isso estimulado a interacção destas 

empresas com a sede para intercâmbio de conhecimento e aprendizagem. As subsidiárias 

alavancam e adaptam ao local o know-how da actividade, sem contudo em muitos casos 

passar as novas soluções encontradas para problemas locais, por ausência de pertinência 

em resolve-los noutros contextos, semelhante ao conceito de “Inovador Local” de Gupta e 

Govindarajan (1991). Estes países têm um nível de competências e recursos elevados, o 

modelo de gestão do conhecimento aproxima-se mais do modelo Local, usufruindo a 

empresa assim da adaptação às condições locais e ao aproveitamento e estímulo das 

competências das filiais. O caso do Brasil porém constitui uma categoria algo diferente. 

Assume um modelo Locally Leveraged, um desenvolvimento adaptado ao local com 

proveito para toda a organização neste caso sede onde existem as actividades similares de 

produção, distribuição e comercialização.  

 

4.2.4- Conclusão do caso 

Com a análise das três dimensões verificou-se uma tendência da organização ter 

actividades e activos dispersos. No caso de Espanha e Brasil com actividades replicadas, 

em muitos casos tendo crescido de uma maneira não orgânica, ou seja através de 

aquisições, fazendo com que a sua presença seja autónoma, com uma dinâmica construída 

no passado, veja-se o caso da Horizon ou da HC Energia. Esta dinâmica e autonomia 

multi-doméstica (Porter, 1986) faz com que a presença nos países seja ora auto-suficiente, 

ora apenas de implementação da estratégia da casa-mãe. A sede gere as subsidiárias como 

uma carteira de activos com uma dispersão elevada e com um controlo informal. A 

importância estratégica do local de implementação da filial também varia, sendo que a 

presença na Europa através da NEO tem diferente peso de uma Energias do Brasil. Explora 
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oportunidades locais, adapta à legislação local, usufrui de benefícios locais e o papel da 

subsidiária dependendo dos países, varia desde strategic leader, a contributor ou 

implementer. Este último tipo tenderá a desaparecer à medida que os mercados forem 

ganhando importância apesar da coordenação também aumentar. O conhecimento é 

desenvolvido ora pela sede ora desenvolvido localmente muito devido ao facto de apenas 

cumprir legislação local, à qual se colocam novos desafios, novas soluções, mas em alguns 

casos sem contributo prático para o resto da organização. Contudo, no conhecimento que 

vem da casa-mãe, há uma preocupação a nível das subsidiárias de adaptá-lo e alavancá-lo 

localmente. Perante estes factos, a EDP enquadra-se na estratégia Internacional (Bartlett e 

Ghoshal 2000). Tem porém, uma boa possibilidade de transitar para a estratégia 

Multinacional à medida que a autonomia for aumentando, que surgirá com o aumento da 

importância estratégica do local de implantação das subsidiárias e que a gestão de topo seja 

atribuída a recursos locais. 

Figura 4-6 – Visão esquemática da tipologia Internacional - EDP   

 

Fonte: Bartlett e Ghoshal (1989) - Adaptado 

Mentalidade Internacional 
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4.3 - Estudo de caso REN 

4.3.1 – História e principais acontecimentos 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. foi criada a 18 de Agosto de 1994, em resultado de 

reorganização interna do Grupo EDP. Com intuito de criar valor para os seus accionistas e 

seguindo uma estratégia de optimização dos recursos ao seu dispor, a REN criou, em finais 

de 2001, a RENTELECOM – Comunicações S.A., sua primeira subsidiária, a qual tem por 

objecto a rentabilização da capacidade excedentária da sua rede privada de 

telecomunicações. Em 2003, na sequência da Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, os 

governos ibéricos decidiram dar um novo impulso ao MIBEL – Mercado Ibérico da 

Electricidade – tendo, entre outras, tomado a iniciativa de criação de um Operador de 

Mercado Ibérico, com dois pólos, um em Espanha, encarregue de gerir os mercados diário 

e intradiário, e o pólo português, dedicado aos produtos derivados sobre energia eléctrica.  

 

Assim, a REN constituiu, a 16 de Junho desse ano, a segunda empresa subsidiária, o OMIP 

– Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.A., que tem por missão 

gerir o mercado de energia eléctrica a prazo em articulação com o OMEL – Operador del 

Mercado Ibérico de Energia – Polo Español, S.A. No quadro da reestruturação do sector 

energético,  a REN adquiriu, a 26 de Setembro de 2006, os correspondentes activos de gás 

natural detidos pela GALP Energia, SGPS, SA, tendo passado a exercer, em regime de 

concessão de serviço público, por um período de 40 anos, as seguintes actividades 

reguladas: (i) o transporte de gás natural em alta pressão; (ii) armazenamento subterrâneo 

de gás natural; (iii) recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito em 

terminais de GNL.  
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No caso das primeiras duas actividades, a REN procedeu à aquisição dos correspondentes 

activos, tendo, na sequência desta operação, procedido à criação das sociedades REN 

Gasodutos, S.A. e REN – Armazenamento, as quais passaram a exercer as correspondentes 

concessões. No que respeita à terceira, a REN adquiriu a empresa que operava com a 

denominação de Transgás Atlântico – Sociedade Portuguesa da Gás Natural Liquefeito, 

S.A., a qual foi redenominada REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A., e que passou a 

assumir as obrigações inerentes à correspondente concessão.  

O grupo lançou a privatização em 2007, evoluiu na relação com a Rede Eléctrica 

Espanhola, elaborou um novo plano de investimentos para relançar a capacidade da rede 

nacional em conformidade com as directrizes da comunidade europeia. O cuidado de 

articulação exterior, em especial com Espanha, e a visão Internacional destes, em especial 

para com a América do Sul, tem aberto horizontes para a cooperação com outros países 

como é o exemplo dos projectos com a Argélia, Moçambique, Angola e Roménia. 

4.3.2 - Caracterização actual da empresa 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA, é a sociedade holding que agrupa cinco 

concessões de serviço público: i) transporte de energia eléctrica em muito alta tensão, ii) 

transporte de gás natural em alta pressão, iii) recepção, armazenamento e regaseificação de 

gás natural liquefeito, iv) armazenamento subterrâneo de gás natural e, mais recentemente, 

a concessão de v) exploração, em regime de serviço público, da zona piloto de utilização 

privativa dos recursos hídricos do domínio público.  

O agrupamento destas actividades reguladas sob uma única empresa independente dos 

operadores do mercado energético vem, tal como preconizado nas estratégias nacional e 

europeia para a energia, garantir a efectiva separação das redes de transporte de 
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electricidade e gás natural, como forma de garantir a liberdade de acesso às mesmas por 

todos os agentes do mercado, em condições de equidade e transparência. Permite ainda a 

realização das correspondentes sinergias de operação. 

Figura 4-6 – Organigrama Simplificado Estrutural do Grupo REN  

 

Fonte: Relatório e Contas REN 2008 

 

Figura 4-7 – Organigrama Segmentos de Negócio do Grupo REN 

 
 
Fonte: Relatório e Contas REN 2008 
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Tabela 4-7 – Distribuição de colaboradores por segmento de negócio 

Segmentos de Negócio 2005 2006 2007 2008 

Electricidade/Trading 584 607 617 406 

Gás - 187 196 173 

SGPS/Serviços - - - 228 

Total 584 794 813 807 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 

 

Relativamente ao número de colaboradores, nota-se uma tendência nos últimos anos para 

um aumento de recursos no geral. Contudo, de 2007 para 2008, com a privatização, 

verificou-se uma redução no segmento de negócio da electricidade. Isto deveu-se à 

alocação destes à área de serviços. Actualmente quase 50% dos colaboradores ainda tem 

mais de 50 anos, algo próprio de empresas baseadas na acumulação de experiência mas 

que tende a mudar, apelando assim a novos talentos e ao contacto com as universidades, 

para isso procedeu-se à recente remodelação do seu logótipo. Hoje encontramos uma 

empresa de excelência de conhecimento e práticas, sendo mesmo pioneira em alguns 

campos de estudo. Com a preocupação em captar camadas mais jovem, a REN tem aderido 

crescentemente aos programas de estágio profissional, possibilitando a sua integração e 

contributo e estimulado o prémio REN com fim a contratação. Em 2007 foram ainda 

alocadas 2 equipas ao projecto da Roménia que permanecerá ainda mais 3 anos neste país, 

com rotatividade de colaboradores. A alocação de colaboradores nas formações e parcerias 

técnicas com a EDM e Sonatrach limita-se a pequenas equipas de desenvolvimento tanto 

no negócio de gás como de electricidade. 
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Cultura e liderança 

Desde 1994 com a criação da REN como subsidiária da EDP, pela natureza do negócio, 

pela área de estudo implícita, a escolha e contratação das pessoas mais adequadas para lhe 

dar forma, foi moldando e caracterizando esta organização recém-nascida. As ligações e 

conhecimentos de outras empresas tiveram um papel importante, criou-se uma dinâmica 

própria e uma cultura distinta, com um objecto muito valorizado no mundo académico, a 

Alta Tensão. Este reconhecimento pelo mundo académico e empresarial impulsionou a 

escolha de um caminho que ainda hoje está no cerne da organização e faz parte da sua 

estratégia, o conhecimento.  

 

O modelo de gestão é constituído por um conselho de administração, presidido por José 

Penedos, e por um conselho executivo presidido pelo mesmo. Apesar de estar 

implementada esta estrutura bicéfala a constituição dos dois órgãos é praticamente o 

mesmo. Relativamente à gestão de topo é interessante mencionar que também na REN se 

verifica a transição dos gestores de topo por várias empresas e instituições do sector 

energético.  

 

Entre 2003 e 2006 o actual CEO, foi membro do Conselho de Administração da GALP e 

entre 2004 e 2006 e foi membro do Conselho de Administração da GDP, S.A. Desde 2004 

é presidente do Comité Nacional Português no CIGRÉ – Conseil International des Grands 

Réseaux Électrique. Desde 2006, é presidente da UCTE – Union for the Co-ordination of 

Transmission of Electricity. Entre 1995 e 1996, desempenhou funções governativas, como 

Secretário de Estado, nas áreas da “Energia”, da “Indústria e Energia”, até Novembro de 

1997, e da “Defesa Nacional”, até Outubro de 1999.  
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Estratégia 

Olhando para o futuro do quadro eléctrico europeu, com o objectivo de ser um dos mais 

eficientes operadores de redes de transporte de energia na Europa e, ao mesmo tempo, criar 

valor para os seus accionistas dentro de um quadro de desenvolvimento sustentado, a REN 

pretende atingir os objectivos através da implementação de uma estratégia que assenta 

sobre os seguintes 6 pilares: 1) Promover a Sustentabilidade Ambiental e a Investigação e 

desenvolvimento 2) Focar-se nas principais actividades reguladas em Portugal, 

desenvolvendo as redes de electricidade e gás preparando-as para necessidades de longo 

prazo 3) Criar uma infra-estrutura energética integrada, liderando o processo de integração 

das infra-estruturas de transporte e armazenamento e gestão da RNT e RNTGN; 4) 

Melhorar a performance operacional e qualidade de serviço, através da eficiência de custos 

e aumento da segurança e fiabilidade das redes; 5) Prosseguir uma estrutura de capital 

eficiente 6) Maximizar o valor do accionista, com Criação de valor e Rácio de distribuição 

de dividendos atractivo. 

 

4.3.3 – Estratégias Internacionais - Dimensões 

A REN não tem filiais estrangeiras, contudo é detentora de alguns activos chave para a 

exploração do negócio de gás como é o caso do Gasoduto Braga—Tuy (51%) ou de parte 

do gasoduto Magrebe - Europa, montado no fundo do Mediterrâneo a partir da Argélia, e 

da Nigéria por mar, que chega a seis terminais para receber gás liquefeito nos portos de 

Espanha e um terminal no porto português de Sines.  

 

O reforço nas interligações com Espanha constitui um papel interessante no seu plano de 

investimento, uma vez que apesar de não ter activos em Espanha a REN não deixa de 

manter uma actividade de importação/exportação com Espanha. A intenção já para 2009 é 
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integrar o mercado com Espanha com a criação de um Operador do Mercado Ibérico. 

Como elemento estratégico para o futuro, a REN diz estar empenhada em que a Península 

Ibérica e a França sejam uma alternativa à Rússia na distribuição de gás à Europa, daí 

querer reforçar este tipo de activos do negócio gás.  

Para além destas intenções, a empresa pretende consolidar a sua Internacionalização por 

investimento directo na península ibérica, particularmente no que toca ao negócio do gás. 

Actualmente a empresa está presente na Roménia, onde terminou já a fiscalização da 

construção de uma linha de alta tensão 400kV, projecto apoiado pela União Europeia e 

permanecerá com actividades semelhantes naquele país por mais 3 anos. No campo da 

cooperação destaca-se nos últimos anos também trabalhos com a ENE em Angola, com a 

EDM em Moçambique e com a Sonelgaz na Argélia  

4.3.3.1 - Localização de activos ou competências 

Apesar de não manter operações de venda no estrangeiro, faz parte da sua cadeia de valor 

as seguintes actividades, nos seguintes países: 

 

Tabela 4-8 – Localização e identificação de activos ou competências 

Países Actividade (s) 

Espanha Venda de electricidade e gás, relação Importação/Exportação. Integração 

em mercado comum em curso. Participação em Pipelines Tuy e Magrebe 

Argélia Protocolo de Cooperação e Assistência Técnica 

Angola Cooperação Técnica e elaboração conjunta de planos para a ENE 

Moçambique Acções de formação, Protocolo de Cooperação Técnica 

Roménia Fiscalização e assistência para linha de 400kV, interligação com a Hungria 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio a partir de elementos da empresa 
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As actividades de pesquisa e desenvolvimento, têm procurado incluir países que partilhem 

características similares com Portugal, relativamente a balanços de carga e o tipo de 

produção de electricidade. Ainda assim como um todo, a REN apesar de se apoiar em 

parceiros e usufruir dos proveitos que as redes lhe possibilitam, tem um nível altamente 

concentrado de activos e competências, ou não tivesse quase todos os seus activos e 

actividades em Portugal. 

4.3.3.2 - Desenvolvimento e difusão da aprendizagem 

A pesquisa, desenvolvimento e aprendizagem prestam hoje um papel fundamental na 

capacidade de gerar valor das organizações, na rapidez de perceber o mercado e de 

apresentar e adaptar novas soluções. Esta actividade pode ser internalizada, contudo, o 

lema “do orgulhosamente sós”, não faz mais sentido nas regras do jogo da actualidade, 

uma empresa não pode ser boa em tudo, pelo que a cooperação tem ganho cada vez mais 

força nos últimos tempos. Assim quando se diz que uma subsidiária ou a presença no 

estrangeiro, tem o objectivo de acrescentar valor, questões como independência e pertença 

dessa instituição é posta em causa, uma vez que esse valor pode ser desenvolvido em rede 

ou conjuntamente por parceiros. O facto é que, existe valor acrescentado vindo do 

estrangeiro no caso da REN, ou não pertencesse esta actividade de I&D à cadeia de valor. 

Ainda assim há que ter em conta que, a inovação só existe quando o produto chega ao 

mercado até lá trata-se de invenção, as organizações devem então, afim de fomentar os 

aspectos endógenos, adaptar essas invenções, desenvolvimentos e avanços na técnica à sua 

organização e aos seus mercados, especializando e particularizando a sua oferta para que se 

distinga das outras. 

As parcerias com a REE, Sonelgaz e EDM, têm possibilitado a evolução da REN na 

exploração da sua rede de transporte. O facto de serem países com dimensão maior que 
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Portugal e estando o nível de tensão associado à distancia a ser percorrida pelas linhas de 

alta tensão, e estando estes últimos países em fase embrionária de construção das suas 

redes, tornam estes parceiros e as suas redes eléctricas, ideais para observação e 

interessantes para elaboração de testes e investigação. O nível de tensão de 400kV ou 

superior é raro em Portugal, sendo utilizado principalmente para interligações com 

Espanha, contudo se a intenção de Internacionalização com investimento directo da REN 

se mantiver, o domínio desta área tem de se consolidar, para além de ser necessário para o 

próprio plano nacional de beneficiação eléctrica. Assim, as relações com parceiros para 

desenvolvimento de soluções, formação e parcerias técnicas, têm dado suporte e 

experiência à REN, estando já, a nível Internacional, a dar frutos como se vê na presença 

actual desta, na fiscalização para projectos na Roménia para a construção precisamente de 

linhas de 400kV. Esta fiscalização está a ser feita com equipas deslocadas no local que 

rodam e trazem essa experiência para a empresa. A nível nacional, os mesmos 

desenvolvimentos são adaptados à realidade portuguesa, melhorando a segurança, 

qualidade e continuidade de serviço conforme anunciado na estratégia. Realça-se ainda a 

rede de parceiros e projectos portugueses de investigação, que compreendem a EFACEC, 

LABLEC, FEUP, DGEG, IST entre outros. A preparação e ganho de competências, a 

estimulação de laços de afinidade com outros parceiros e a assimilação de recursos, é 

essencial para conhecer as realidades de cada país e identificar as suas oportunidades.  

4.3.4- Conclusão do caso 

Não é possível identificar na REN uma estratégia de internacionalização definida pelos 

autores, uma vez que esta não detém subsidiárias e assim não ser considerada uma empresa 

internacional. A REN tem dado bastante importância ao factor desenvolvimento de 

conhecimento e aprendizagem e este facto sugere que as três dimensões em estudo de 
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Bartlett e Ghoshal (1989), poderão não ter o mesmo peso para esta empresa, isto se, 

considerarmos a REN como uma empresa Internacional. Contudo, é inegável que um ponto 

de discussão surge com o caso particular desta organização, algo que se terá oportunidade 

de expor no capítulo discussão desta dissertação. O pensamento Internacional da REN, tem 

tido a intenção de preparar a empresa para novos desafios.  

 

O MIBEL e o aumento das redes de interligação com Espanha e da relação 

importação/exportação de electricidade com este país e o futuro projecto eléctrico europeu, 

têm trazido necessidades de adaptação ou homogeneização de soluções. Qualquer 

investimento directo no estrangeiro da REN no futuro, como pretende, terá de ser 

suportado por conhecimento de normas, regras de funcionamento, consciência dos 

problemas implicados e resolução dos mesmos.  

 

Neste cenário a REN tem a percepção de que no palco Internacional, tem antes de mais, de 

absorver conhecimento e aprender, é o acesso a recursos e à aprendizagem que tem 

motivado este contacto tanto com a Sonatrach/Sonelgaz na Argélia ou com a EDM em 

Moçambique, França ou ainda na Roménia. Devido à dimensão fisica dos países com 

quem tem colaborado, e a consequente propensão para estes construírem instalações de 

muito alta tensão, tem permitido à REN estar presente nestes projectos, aprender e 

contribuir para a sua construção, deste modo retendo na empresa essa experiência e aplicar 

em Portugal novas soluções.  

 

Essa experiência motiva neste momento a empresa, a concorrer para a fiscalização e 

supervisão de projectos de linhas de alta tensão em Angola entre outros. Este, assim como 

os projectos da Roménia tem permitido exportar este tipo de serviço e aqui uma gestão do 



  
 

 73 

conhecimento passou a ser desenvolvida. O pensamento Internacional tem-se desenvolvido 

com cooperações técnicas e acções de formação. O activo conhecimento é sem dúvida alvo 

de gestão muito antes de se ter um activo corpóreo. 

 

Uma característica da Nova Economia, é a colaboração em rede de parceiros, o 

desenvolvimento conjunto, e neste cenário, a REN tem tido uma consciência Global. O 

modelo de Bartlett e Ghoshal parece assim padecer de algumas lacunas. 
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Capítulo 5 – Discussão e contributos 

Neste capítulo serão confrontadas as duas componentes da metodologia, compostas por 

uma fase inicial, o desk-research, e a fase posterior que envolveu o contacto directo com as 

empresas. Será o capítulo onde se fará o balanço geral das teorias de Bartlett e Ghoshal 

(1989, 2000) e se desenvolverá um novo quadro conceptual, apresentando e explicando as 

suas dimensões e a pertinência do seu desenvolvimento. 

 

 O contacto directo com as empresas foi essencial na obtenção de elementos mais 

intangíveis, impossíveis de recolher simplesmente através de artigos ou nos documentos de 

relatórios e contas. Esta dificuldade foi muito motivada pelo estudo da dimensão 

“Desenvolvimento do conhecimento e difusão da aprendizagem”. 

 

No contacto directo com a GALP, foi interessante verificar que a organização considera 

duas fases de internacionalização. Uma primeira estabelecida com os países africanos 

através das empresas que lhe deram origem e uma segunda, em andamento, que pretende 

consolidar as operações existentes e desenvolver novas, como é o caso da integração a 

montante da cadeia de valor, do negócio E&P. A empresa reconhece que gere as 

subsidiárias como uma carteira de negócios, numa tendência central. De uma maneira geral 

as três dimensões avaliadas e as questões desenvolvidas em protocolo, corroboraram a fase 

de desk-research, mantendo-se a estratégia Internacional para esta organização. 

 

A EDP considerou a sua empresa mais próxima da estratégia Multinacional, atribuindo às 

suas actividades, um carácter descentralizado, caracterizando algumas subsidiárias de 

autónomas, mencionando principalmente o Brasil. Relativamente ao desenvolvimento e 
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difusão do conhecimento reconhece uma centralização em Portugal mas tentou realçar os 

investimentos em inovação no Brasil e em Espanha. 

 

Esta caracterização divergiu da classificação atribuída aquando o desk-research, que tinha 

sido Internacional, embora reconhecendo, a emergência para a classificação Multinacional 

à medida que o nível de importância das subsidiárias for evoluindo. A divergência pode 

dever-se a uma não compreensão profunda das dimensões de Bartlett e Ghoshal e das 

fronteiras que as separam, por parte do entrevistado, ou à manifestação das intenções e 

desejos futuros da empresa, caracterizando-a à luz dessa nova realidade. O facto é que, a 

terceira dimensão analisada pelo desk-research, mostrou que em 2008, apenas 20% do 

investimento em inovação foi canalizado para o estrangeiro e ainda assim é controlado pela 

casa-mãe, o que leva a caracterizar como “Conhecimento central difundido”, próprio da 

estratégia Internacional, pelo que se manterá esta caracterização. 

 

Relativamente à REN verificou-se dificuldade em analisar esta empresa, e em ambas as 

componentes da metodologia, várias limitações surgiram na sua classificação e tratamento 

de informação, pelo que à luz das teorias de Bartlett e Ghoshal (1989) não se consegue 

enquadrar a organização numa tipologia. Contudo, tanto no contacto directo como no desk-

research foi percepcionado uma actividade internacional, pelo que se promove a seguinte 

discussão nesse sentido. 

 

Dada a crescente importância e desenvolvimento do conceito de estrutura de redes de 

conhecimento e a maneira como as organizações distribuem as suas actividades, por 

outsourcing, parcerias para desenvolvimentos, subcontratação, ou ainda “modelos Nike”, o 

conceito de Empresa Internacional defendido por Bartlett e Ghoshal (1989), que defende 
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que só a é quando detém activos no estrangeiro, é colocado em causa. A Nova Economia 

trouxe novos desafios a ter em conta pelas organizações diferentes de 1989, por exemplo o 

realce de que os activos intangíveis são tão importantes como os activos físicos-tangíveis 

ou que os fluxos de informação são mais importantes que os fluxos de materiais (Hayes et 

al. 2005). 

 

Doz, Santos e Williamson (2001) evidenciavam que uma economia de conhecimento 

Global, é moldada por três factores: A vantagem competitiva, que é primariamente baseada 

em conhecimento, um segundo que nem todo o conhecimento que uma empresa precisa 

para prosperar, está apenas num único local mas sim espalhado pelo mundo e ainda o que o 

custo da distância decresce continuamente para commodities móveis – capital, bens e 

informação – para que sejam acessíveis por todos. Ora com estes princípios, surge uma 

dimensão que deveremos ter em conta, a gestão do conhecimento. 

 

Relativamente à gestão do conhecimento e às suas correntes mais fortes seguidas pelas 

MNC’s, policêntricas ou etnocêntricas, com a Nova Economia, um terceiro modelo de 

MNC baseada numa estrutura virtual (Michailova e Nielsen 2006) apareceu, quer seja pelo 

e-commerce, quer seja pela rede de relações para fonte de desenvolvimento de 

conhecimento, comercialização, serviços pós venda, marketing, enfim qualquer actividade 

da cadeia de valor.  

 

Isto sugere que o processo e a empresa internacional se deve aproximar mais do conceito 

de: Processo pelo qual, uma empresa desenvolve actividades da sua cadeia de valor, fora 

do país de origem.  
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No estudo de caso da REN, vimos que esta tem conseguido crescer como empresa, graças 

às actividades de desenvolvimento e partilha de conhecimentos com parceiros 

internacionais. Não podemos negar que esta actividade de R&D, ou mesmo de serviços de 

consultoria, fazem parte da cadeia de valor e que tenha sido desenvolvida ou suportada no 

estrangeiro, sem contudo deter subsidiárias nesses países. Assim é de propor um 

alargamento às estratégias de Bartlett e Ghoshal, para um enfoque na aprendizagem.  

Apesar de estar num processo inicial (embrionário) de internacionalização, mas com 

intenções manifestadas de expansão com IDE, motivado pela saturação do mercado 

nacional, é bastante possível que num país de maior dimensão (EUA por exemplo) a 

saturação não chegasse a ser atingida, sendo contudo necessário este desenvolvimento da 

técnica e conhecimento, para o desenvolvimento da empresa. Nevado (2004) aborda essa 

questão quando faz um balanço entre a eficiência e a aprendizagem, inovação e difusão 

com duas dimensões, uma de grau de actividades (muitas ou poucas) e outra Base (sem 

interacção consequente, central, local), onde refere que um modelo multioutsourcing se 

referia a um maior grau de aprendizagem, de base local e com poucas actividades. 

A Nova Economia é marcada com o surgimento de empresas bem diferentes, com um 

pensamento internacional, que não se aplica à definição de Bartlett e Ghoshal para este tipo 

de empresas. Porém, como negar, que o desenvolvimento de actividades da cadeia de 

valor, venda ou R&D por exemplo, feitos nos estrangeiros, apesar de ser sem subsidiárias, 

é um pensamento internacional? Se como Porter (1985) argumenta, a exportação é uma 

forma de internacionalização, então a empresa que desenvolve esse processo torna-se ela, 

Internacional. Este facto evidencia uma lacuna nas teorias de Bartlett e Ghoshal sobre 

internacionalização e consequentemente nas suas tipologias/estratégias. Sendo a 

exportação ou o licenciamento por exemplo, formas de internacionalização, estas quando 
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continuamente estabelecidas formariam uma empresa Internacional. É de notar que a 

motivação para a internacionalização pode não ser exclusivamente dos mercados, mas, 

também, os recursos, as competências e os conhecimentos Hedlund (1993). Ora, tratando-

se de recursos naturais por exemplo (pipeline, plataformas) ou acesso a mercados através 

de IDE, faz sentido elaborar uma análise com a dimensão de configuração de activos e 

competências de Bartlett e Ghoshal, por outro lado, tratando-se ainda de recursos, porém 

não físicos, como acesso/partilha de conhecimento, deixa de fazer sentido essa análise. 

Evidencia-se assim, mais uma vez, a falta de alguma componente de análise relativamente 

a este ponto, mostrando que o conhecimento e aprendizagem deverão ter um peso diferente 

na avaliação relativamente à primeira dimensão de análise dos autores i) configuração de 

activos e competências. 

Kogut e Zander (1993) exprimem que o valor de uma organização, é definida pelo 

acumular de conhecimento e a expansão das suas fronteiras está relacionado com a 

transferência de conhecimento. Contudo, a não ser pela criação de uma réplica da casa mãe 

e ainda assim, limitada à sua dimensão, não poderemos dizer que a empresa é internacional 

no seu todo, mas sim só em algumas das suas actividades. Mais recentemente Kogut e 

Zander (1993) propõem ainda que a empresa deve ser entendida como uma comunidade 

social, especializada na eficiência e eficácia na criação e transferência de conhecimento 

(1993). Isto quer dizer que as organizações podem desenvolver capacidades específicas, 

que possibilitem a partilha de conhecimento de uma maneira superior à do mercado. 

Geisler (2007), chega a classificar três tipos de transacções no conhecimento, identificadas 

por: geradoras, transformadoras e utilizadoras. Além disso, a posse das capacidades de 

transferência de conhecimento das MNC’s varia, assim como a capacidade de absorção das 

subsidiárias como argumenta Minbaeva (2003). Este facto, ganha relevante importância no 
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estudo de organizações por parte de alguns investigadores, que argumentam que empresas 

que têm estas capacidades de transferência são mais eficientes que as que não têm (Inkpen 

e Tsang, 2005) e (Gao, et al, 2008). 

Um novo quadro conceptual 

Uma vez que, para Bartlett e Ghoshal, uma das dimensões de análise agrega activos e 

competências, qualquer novo quadro conceptual nos pressupostos da Nova Economia teria 

de fazer a distinção entre estes dois conceitos, até porque, activos e competências por sua 

vez se distinguem em corpóreos e incorpóreos e competências ou conhecimento em 

tangíveis e intangíveis. Nesta nova tipologia de empresas, alguns conceitos parecem 

necessários definir, para traçar um quadro de medição das características da organização 

como empresa internacional. Os activos concentrados mas com competências móveis, 

como abordado por Nevado (2004) parece ser uma distinção. Também passará por ter em 

conta, o nível de utilização de rede de parceiros integrados numa relação inflow e outflow 

(Gupta e Govindarajan, 1991). A importância da aprendizagem feita em conjunto e 

partilhada, mas com uma aplicação e inovação internas, assim como nas competências da 

Metanacional de Doz, Santos e Williamson (2001). Relativamente ao controlo, a análise 

das actividades quanto à sua autonomia e o exercício do controlo na gestão do 

conhecimento parece ser sem dúvida fulcral. 

 

Perante tais considerações, esta dissertação propõe um quadro de análise com as seguintes 

três dimensões: a) O nível de integração/agregação de conhecimentos das actividades, b) o 

nível de dispersão geográfica das competências, c) Nível do fluxo de informação 

inflow/outflow. 
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Figura 5-1 – Enquadramento das empresas no novo quadro conceptual 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio 

A REN perante tais considerandos, enquadra-se num referencial onde o nível de integração 

de conhecimentos é medianamente vasto, passando pelas áreas de gestão, financeira, 

economia, e claro engenharia electrotécnica e mecânica. Relativamente à segunda 

dimensão, ao nível de dispersão das competências é bastante concentrado, como 

verificamos actualmente, apenas com a gestão da rede nacional portuguesa, que é o core do 

grupo. Contudo, nesta dimensão faz-se a distinção entre activos, como um bem que poderá 

ser um pipeline ou uma plataforma (tangíveis), e activos que envolvam competências 

(intangíveis), sendo que para ter equipas deslocadas ou parceiros chave, com actividades 

importantes da cadeia de valor, não é obrigatório ter uma subsidiária própria ou activos 

corpóreos, daí um nível na medição desta componente. Na terceira dimensão, a REN 

apesar de tudo não tem uma relação de troca de informação contínua para se manter na 

actividade, tem relações pontuais e periódicas com algumas das suas homólogas, para além 
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de ser necessário articulações com outras redes eléctricas ou entidades do sector, como é o 

caso da REE (Rede Eléctrica Espanhola) ou a operação do MIBEL. Este facto atribui-lhe 

uma nível intermédio de fluxo em ambos os sentidos dada a usa relevância. GALP reflecte 

um alto nível de integração de conhecimentos, típico deste sector onde várias áreas se 

conjugam, fruto da complexidade da indústria petrolífera, mas também pela integração 

vertical presente na empresa. Das empresas estudadas é a que apresenta igualmente maior 

dispersão geográfica de competências. Esta dimensão não se refere propriamente à 

quantidade de países onde tem presença, mas sim a dispersão das actividades da cadeia de 

valor ao invés do cenário de réplica. Consequentemente necessita de um fluxo de 

informação elevado, para além da dispersão das actividades, que é motivado pelo controlo 

centralizado, daí um alto nível na terceira dimensão. Relativamente à EDP a empresa 

apresenta um nível de integração/agregação de conhecimentos das actividades elevado, 

próprio de um empresa integrada verticalmente, ainda que tenha sido vitima do unbundling 

no sector e ter perdido a rede de transporte, continua a deter produção, distribuição e 

comercialização a grande escala. No que se refere à segunda dimensão a EDP não tem as 

suas competências tão dispersas como a GALP, ainda que tenha um nível elevado. Este 

facto prende-se com a propensão a replicar a cadeia de valor e não apenas algumas 

actividades. A corroborar este facto, vejam-se os maiores contribuidores para o grupo, 

como a presença em Espanha, Portugal e Brasil. Pelo facto de replicar a cadeia de valor, 

apesar de ter uma tendência centralizada no que concerne o controlo, o nível de fluxo de 

informação inflow/outflow não é tão elevado como se verifica na GALP. 

A inovação desenvolve-se assim, em duas dimensões no que concerne uma empresa, 

uma exógena e outra endógena, com referencial num processo suportado pelo 

funcionamento de uma rede aberta e complexa de parcerias e actividades, algumas 
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internas à empresa, outras externas. O acesso ao conhecimento, à informação, bem 

como a gestão e partilha dos riscos e custos dos processos de investigação e 

desenvolvimento, estão na base do desenvolvimento da crescente relevância dos 

contratos de cooperação e parcerias, nos processos de inovação de base empresarial. 

Como é alertado por Michailova e Nielsen (2006), enquanto a abordagem tradicional, 

neste caso aplicado a Bartlett e Ghoshal com Global, Multinacional, Internacional, peca 

pela dispersão de fluxos de conhecimento e a capacidade de criar novo conhecimento 

devido à concentração de tomada de decisão, no novo modelo (claramente 

Transnacional) sofrem de altos custo de coordenação e potenciais conflitos de 

interesses nas unidades dispersas. Também estas empresas de redes virtuais requerem 

tecnologias sofisticadas e membros especializados, coordenação de tomadas de decisão 

autónomas, algo que só poderá ser aplicado a fundo em algumas indústrias, mas cada 

vez mais iniciado por muitas, principalmente em e-business ou com capital intelectual 

intensivo como é o caso da REN. O desafio é assim para os gestores das MNC’s, 

assegurar que as práticas de gestão do conhecimento se enquadram bem na respectiva 

configuração e padrões de comunicação da empresa, bem como à dinâmica competitiva 

da indústria. Como evidenciado por (Hayes et al. 2005) para combinar estas operações 

internas e externas, da perspectiva intra-empresarial à perspectiva extra-empresarial 

alguns esforços serão necessários, como usar TIs para facilitar ou controlar outsourcing 

das actividades externas; importância da “co-produção”, “sub-contratação” da 

produção; compreender que criar uma rede competitiva, requer a criação de interfaces, 

standards e desenvolvimento em colaboração; e saber que a gestão de operações inclui 

gerir fornecedores externos, colaboradores e concorrentes, e que isso requer outro tipo 

de aptidões ex: diplomacia, gestão de convergência de interesses versus comando e 

controlo directo.  
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Poderemos ainda considerar que, esta tipologia em indústrias susceptíveis de evoluir para 

outras tipologias, seria o primeiro estádio de internacionalização, onde a empresa ganha 

competências no estrangeiro com parceiros, motivadas para aceder a conhecimento, para se 

nivelar, para se diferenciar, para aprender a competir de uma maneira mais eficaz tanto no 

mercado home-base como no estrangeiro. O contacto inicial como referido por Luostarinen 

(1988), em muitos casos, começa quando a empresa estabelece ligações com firmas 

estrangeiras para desenvolver actividades em mercados internacionais: importação, 

licenciamento, acordos de franchising, relações com clientes globais ou joint-ventures. 

Estas actividades são baseadas no acesso, ou na aquisição de recursos e capacidades, e 

encorajam o desenvolvimento de perspectiva internacional que leva a organização a agir 

nos mercados externos. 

 

Por outro lado, poderá ainda ser uma tipologia que nem um estágio primário é, mas sim um 

único, repare-se em empresas como a Amazon ou a E-bay. Não será a página de internet da 

Amazon no nosso computador um “balcão de venda”? Como proposto por Bartlett e 

Ghoshal, há tipologias que se enquadram melhor a diferentes indústrias. Tendo desde 

1989,2000 surgido recentes empresas numa realidade nova, deverão estas enquadrar-se 

neste novo quadro conceptual, especialmente empresas de capital intelectual com enfoque 

na aprendizagem. Para além disso e criticando construtivamente a tipologia de Bartlett e 

Ghoshal, vemos que Porter (1985) e o seu conceito de Stuck in the middle, afirmando que a 

organização não poderá manter uma estratégia de custo e diferenciação em simultâneo, 

confronta a estratégia Transnacional dos autores, que tenta reforçar todas as frentes da 

eficiência, flexibilidade e aprendizagem. Para Porter (1985) a palavra-chave é a eficiência 

e este parece ser um complemento importante às teorias de Bartlett e Ghoshal, que 

podemos obter eficiência através da aprendizagem. Lembrando Dunning (2003) e Porter 



  
 

 84 

(1998), a organização pode assim crescer ao nível internacional, expandindo o seu 

conhecimento através da exploração das redes de valor, sem contudo deter subsidiárias 

para implementação de negócios localmente. Esta é uma nova dimensão de estudo, em que 

uma empresa pode ser internacional a nível corporate mas não a nível funcional ou de 

negócio, i.e. sem enfoque no mercado mas sim na empresa (Tallman, 2001) o que se 

identifica neste momento no estado embrionário de internacionalização da REN.  

 

Recorda-se ainda o processo gradual sugerido por Hemais e Hilal (2002) e a cadência de 

envolvimento em operações. Em vez da exportação directa constituir o primeiro estádio de 

envolvimento estrangeiro como descrevem os autores, culminando em investimento directo 

no estrangeiro, o inicio deste processo num mundo que passou a atribuir um peso diferente 

ao conhecimento e aprendizagem, passaria a ser o estabelecimento de relações e parcerias, 

a criação de redes. 

Gooderham (2007), argumentado a necessidade de existência de um modelo de 

transferência de conhecimento para a ligação da casa-mãe e da subsidiária, alerta que, 

apesar das organizações que possuem tecnologias distintivas serem mais susceptíveis de 

entrar em mercados estrangeiros (Dunning, 2003 e Caves, 1996), não deverá ser entendida 

que a transferência de conhecimentos entre a MNC será sem problemas. De outra forma, 

embora a posse de activos baseados no conhecimento possibilite a empresa ter potencial 

para beneficiar de vantagem competitiva seguida da transferência para o estrangeiro, a 

capacidade distintiva de eficiência na transferência de conhecimento também é exigida 

(Martin e Salomon, 2003). Sem esta capacidade a transferência de conhecimentos é 

dispendiosa e consumidora de tempo (Teece, 1977), não se determinando por isso a 

performance da subsidiária (Kenney e Florida, 1993; Martin et al., 1995). 
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Os modelos de tipologias em particular o de Bartlett e Ghoshal (1989), ou posteriormente 

(2000) definidas como estratégia, tendem a focar-se na ligação entre a casa-mãe e a 

subsidiária. O novo quadro conceptual, tem em conta a gestão do conhecimento entre redes 

de subsidiárias mas não só, tem em conta essa gestão, mas contemplando as redes de 

parceiros exteriores à empresa, sejam eles fornecedores, clientes, concorrentes ou a 

comunidade. Assim, quando uma organização entra num novo mercado, deve não só ter 

em conta a relação que essas passarão a ter com a casa-mãe, mas também com os parceiros 

locais, é esta a chave do novo quadro conceptual.  

A crítica ao modelo da Escola Nórdica ganha relevância neste contexto no sentido em que 

há empresas que surgem e se organizam não só para uma perspectiva Born Global, mas por 

exemplo como Born Continental ex: (mercado eléctrico europeu), na medida em que as 

infra-estruturas dos parceiros, e por sua vez as suas redes, podem alancar o ritmo da 

internacionalização ou estabelecê-la logo à partida, a um grau supranacional. 

Capítulo 6 - Conclusões 

Efectuado o estudo, e respondendo às questões de investigação, conclui-se que a EDP e a 

GALP se organizam de maneira semelhante relativamente à tipologia de 

internacionalização apesar de diferirem em alguns aspectos e comportamentos e 

privilegiarem diferentes factores, o que poderá fazer com que divirjam no futuro. Este 

facto deve-se à tendência das empresas suportarem-se bem em conhecimento numa lógica 

central, procurando parcerias técnicas com outros países, e ainda uma tendência de 

verticalizar o negócio aumentando o poder negocial e oferecer soluções integradas com 

electricidade e gás. Com activos dispersos, com uma mentalidade de controlo centralizada 

a nível de conhecimento e com a presença internacional muito na óptica de implementar a 
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estratégia da casa-mãe, as empresas parecem seguir as mesmas linhas orientadoras a este 

nível, a Internacional. 

A herança administrativa tem um papel relevante quando comparamos as estratégias das 

empresas. Um passado comum, muitas vezes entrelaçado, com participações comuns e até 

com os mesmos CEO’s, traçam e moldam o destino e a política semelhante das empresas. 

A preferência da GALP pelos países africanos tem como base uma presença histórica para 

as empresas impulsionadas por Portugal antes da revolução. Na EDP, a ligação a Espanha 

e ao Brasil resultou numa convergência de politica energética, no caso da REN e a 

colaboração que mantém com a EDM em Moçambique são relações que perduram desde a 

central de Cahora Bassa. A cultura e a proximidade linguística acusam relevância nas três 

empresas. No caso da REN, o seu pensar Internacional é acrescido de outra motivação, que 

se deve à capacidade de outros operadores realizarem projectos com interesse estratégico 

para a empresa, no fundo uma busca de conhecimento e experiência.  

Relativamente às dimensões estratégicas, a flexibilidade, no caso da EDP e da GALP 

parece ser a dimensão privilegiada, almejando sempre a eficiência claro. As empresas 

aproveitam oportunidades nos vários países e reconfiguram as suas actividades e 

participações no sentido de procurar alguma optimização no grupo como um todo e 

responder às necessidades locais. No caso da REN a aprendizagem Global para 

desenvolvimento a nível nacional é o que tem motivado o pensamento Internacional, bem 

como dotado a organização de competências para uma possível iniciativa de investimento 

directo no estrangeiro. Também tem aproveitado a sua larga experiência para realizar mais 

valias nos projectos de consultoria. 
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O desk-research foi bastante útil na percepção da estrutura dos grupos e empresas, contudo 

foi necessária a contribuição do contacto directo para averiguar e perceber principalmente 

a contribuição das presenças no estrangeiro e o processo de aprendizagem e difusão do 

conhecimento. 

O estudo demonstrou que para estas três empresas, para enquadrar numa tipologia de 

estratégias de internacionalização, não é suficiente o modelo de Bartlett e Ghoshal. A REN 

acabou por contribuir para a dissertação de uma forma inesperada. Em primeiro lugar, esta 

não constituiria uma empresa elegível para estudo, uma vez que conforme os autores não 

se trata de uma empresa internacional. Todavia, este estudo teve intenção de ir mais longe, 

é inegável o contributo que actividades no estrangeiro têm para a REN, para o seu 

desenvolvimento e parte da sua cadeia de valor, e que a motivação para a 

Internacionalização pode não ser exclusivamente os mercados, mas também, os recursos, 

as competências e os conhecimentos (Hedlund, 1993). Assim foi apresentada uma possível 

tipologia que privilegia o conhecimento, aprendizagem e as redes de parceiros. As três 

empresas não têm um modelo de organização Internacional similar porque valorizam 

precisamente esta dimensão estratégica de maneira diferente. 

Não se pode, portanto, afirmar que as grandes empresas do sector energético português, 

olham para os desafios internacionais da mesma forma. Por um lado a REN privilegia o 

conhecimento no desenvolvimento da organização, por outro o acesso a recursos naturais e 

matérias-primas constitui um driver para a internacionalização mais motivante para a uma 

empresa como a GALP e a exploração de oportunidades em mercados internacionais é 

preferencial para uma EDP. Apesar da convergência da integração de soluções nas 

empresas de energia, os comportamentos que envolvem a sua internacionalização e as suas 
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relações são díspares, isto é explicado por um percurso próprio, beneficiando assim do 

ganho de capacidades dinâmicas que tão unicamente moldam as organizações. 

Como futura investigação sugere-se em primeiro lugar, o confronto entre as estratégias de 

Bartlett e Ghoshal e a definição de Empresa Internacional, que, como foi abordado no 

presente estudo, deixa muito a desejar quando limita a sua existência aquando existência de 

activos no estrangeiro. Uma segunda sugestão, passa por realizar um teste à nova tipologia 

apresentada, a fim de averiguar o seu enquadramento, ou procurar o ajuste da mesma.  

Algumas empresas parecem à partida ser bons casos de estudo na aplicação da tipologia 

desenvolvida e que podem valer a pena estudar. Considere-se por exemplo, o caso da 

Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, pertencente a uma indústria onde a 

necessidade de integração de conhecimentos é imensa e variada. A conjugação de 

termodinâmica com a petroquímica, mecânica com electrónica, a aerodinâmica com a 

física, faz com que o nível de exigência da gestão do conhecimento seja muito grande e 

fomenta em muitos casos parcerias com empresas em ramos díspares e especializados. 

Antes da privatização em 1994, a empresa vivia momentos financeiramente conturbados 

que colocaram a viabilidade da empresa em causa. Todos os esforços para salvar a empresa 

recaíram sobre uma aposta final, desenvolver o novo modelo ERJ 145 comercial. Mas o 

problema mantinha-se, a falta de financiamento. A realização de uma parceria de risco com 

outras empresas tais como a belga Sonaca, que forneceu partes das fuselagens centrais e 

traseiras, as portas principais de serviço e de bagagem, como também peças de motores, a 

espanhola Gamesa que forneceu as asas, naceles dos motores e as portas principais dos 

trens de aterragem, a americana C&D Aerospace para fornecimento dos interiores da 

cabine e do compartimento de carga ou a chilena ENAER com o fornecimento do 

estabilizador vertical e horizontal e os elevadores. Esta parceria caracterizou-se com um 
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nível de agregação/integração de conhecimentos elevados, com estas competências 

dispersas mundialmente, e com um grande controlo da informação para a execução do 

projecto. Estes elementos, possibilitaram o financiamento e a agregação de conhecimento 

para o sucesso da construção do avião. Mais tarde, outras parcerias para outros modelos de 

avião foram desenvolvidas, por exemplo com a gigante de telecomunicações Ericsson. 

Estas parcerias envolvem mais do que partilha de risco, incluem formação de pessoal, 

possibilidade de experiências e partilha de conhecimentos. 

Empresas como a Amazon por outro lado, são organizações algo centralizadas em relação 

às suas competências. Com sede em Seattle, a Amazon gere as operações das suas 

subsidiárias apenas de apoio à venda, com elevado controlo, uma vez que a venda é feita 

através da internet. Relativamente à integração de conhecimento, embora possam precisar 

de especialização, não carecem de um leque abrangente de conhecimentos área a integrar 

no produto ou serviço final. Destaca-se porém, pelo facto de ter uma gestão e controlo de 

informação da rede de fornecedores não exclusivos muito elevada, quer de produtos quer 

da própria logística ou clientes, no sentido de gerar fiabilidade relativamente ao prazo, 

qualidade do produto na entrega e tendências de procura. Aqui, o cliente tem um papel 

fundamental no contributo para o controlo da rede. O cliente recebe vários pedidos de 

confirmação e validação da boa recepção de compra onde lhe é dado ainda, a oportunidade 

de sugerir melhoria ou apontar falhas. 

O exemplo da Qimonda, pode ser utilizado para demonstrar um caso de uma organização 

em que o nível de dispersão das competências a nível geográfico tem um peso relevante na 

organização, ao longo da cadeia de valor, podemos encontrar o contributo desde a 

Alemanha, Portugal, China, Taiwan ou EUA. Contudo, uma vez que se trata de uma 
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empresa muito especializada na área de semicondutores, a necessidade de integrar vários 

conhecimentos não se coloca. 

Uma terceira sugestão de pesquisa, poderá surgir dum elemento muito próprio de uma 

empresa num antigo país colonizador, que foi o caso da GALP estar já além fronteiras de 

Portugal continental como o conhecemos hoje, muito antes da revolução de 1974 e 

consequente descolonização. No contacto directo com a empresa surgiram questões como, 

regressão nos mecanismos de controlo, na autonomia, na importância estratégica, na 

relação com a casa-mãe, no fundo, o fenómeno de uma empresa dispersa em regiões como 

era na altura, que passou a estar além fronteiras e a ser Internacional aquando a revolução, 

o que num confronto com o modelo de Uppsala e evolução na organização das empresas 

poderá resultar numa discussão interessante. 
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Anexo 1 - Protocolo 

O presente documento, pretende compilar um conjunto de questões que foram surgindo 

tanto durante a fase da revisão de literatura, como durante a fase de desk-research. 

Destina-se a ser um guia de pontos a abordar e esclarecer aquando o contacto directo com 

as empresas.  

Uma vez que existem 4 estratégias e 3 dimensões, 12 questões foram elaboradas, baseadas 

no trabalho de Leong e Tan (1989), no sentido de perceber a percepção da(s) pessoa(s) 

entrevistada(s), averiguar a realidade da empresa e o enquadramento nas perspectivas dos 

autores. Os cuidados relatados na metodologia foram cumpridos para triangulação e 

coerência dos resultados. As questões não foram colocadas directamente, mas sim através 

de confrontação e pedido de complementaridade com o desk-research. O outcome da 

reunião constitui numa identificação de cada uma das dimensões. 

Perguntas objectivo das Guidelines para entrevista: 

1) As competências e recursos da organização estão espalhados pelo mundo mas cada 

unidade estrangeira conduz as suas operações sem depender das competências de 

outras unidades? 

2) O principal papel das operações no estrangeiro é de implementar a estratégia da 

casa mãe? 

3) Novo conhecimento é desenvolvido na casa-mãe e depois transferido para as 

unidades estrangeiras? 

4) As competências e recursos estratégicos e vitais da organização tendem a estar 

localizados na sede enquanto actividades de importância inferior estão localizados 

nas subsidiárias? 
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5) O principal papel das operações no estrangeiro é de encontrar e tirar partido das 

oportunidades dos países em que opera? 

6) Actividades de pesquisa e desenvolvimento são conduzidas e os resultados retidos 

na casa-mãe com pouca difusão para as unidades no estrangeiro? 

7) As competências e recursos estão centralizados e escalados a nível global? 

8) Actividades de pesquisa e desenvolvimento são conduzidas conjuntamente entre a 

casa-mãe e as unidades no estrangeiro e partilhado o conhecimento gerado por toda 

a organização? 

9) As unidades no estrangeiro recebem e adaptam produtos e serviços fornecidos pela 

casa-mãe para ganhar vantagem nos países em que operam? 

10)  A organização aloca competências e recursos especializados pelo mundo mas as 

subsidiárias cooperam frequentemente e dependem umas das outras? 

11)  O novo conhecimento desenvolvido nas unidades estrangeiras tende a não ser 

transferidas para outras localizações nas quais a organização opera? 

12)  A organização é integrada globalmente e as unidades estrangeiras prestam um 

papel importante contribuindo com as suas forças individuais e conhecimento para 

toda a organização? 
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