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Resumo 

 

O assunto em questão é o a gestão do terceiro setor e 

internacionalização das organizações. Especificamente, o artigo 

analisa as Organizações Sem Fins Lucrativos Internacionais, que 

chamamos de Multinacionais Sem Fins Lucrativos, questionando se as 

teorias de internacionalização e formas de gestão das multinacionais 

com fins lucrativos são válidas para as organizações sem fins 

lucrativos. Dois estudos de casos são usados para a discussão das 

teorias e suas relativizações. A discussão procura verificar a 

adequação das teorias econômicas e comportamentais de 

internacionalização para as organizações do terceiro setor, bem como 

os modelos tradicionais de gestão das empresas multinacionais.  

 

Palavras-chave: internacionalização; multinacionais; organizações do 

terceiro setor;  

 

Abstract 

 

The subject in question is the interlacement enters the management of 

the Third Sector and Internationalization of the organizations. 

Specifically, the article analyzes International the Non-profit 

organizations, that we can call it Nonprofit Multinationals, 

questioning if the theories of internationalization and forms of 

management of the multinationals with lucrative ends are valid for the 

non-profit organizations. Two case studies are used for discussion of 

theories. The discussion seeks to verify the adequacy of economic and 

behavioral theories of internationalization for the third sector 

organizations as well as for the traditional management models of 

multinational corporations.  
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1. Introdução 

 

Steve Werner (2002) escreveu um artigo fazendo uma revisão dos temas abordados em 

international management nos 20 principais journals da área de administração. O professor 

explica que as pesquisas em international management podem ser subdivididas em três 

categorias: estudos acerca da administração das empresas multinacionais; estudos 

comparativos acerca da administração em diferentes culturas e nações; e estudos que 

observam a administração de empresas fora da américa do norte. O artigo de Werner foca na 

primeira categoria denominada por ele do “puro international management”. Dentro dessa 

divisão o autor mostra as diferentes áreas de pesquisa na área, que em quase sua totalidade 

envolvem organizações privadas com fins lucrativos. Esse artigo foca neste ponto: o tipo de 

empresa estudada. Questiona se as teorias de internacionalização e formas de gestão das 

multinacionais com fins lucrativos são válidas para as organizações sem fins lucrativos. A 

administração das entidades do terceiro setor requer uma visão peculiar em virtude das suas 

diferenças de público, objetivos, estágio de evolução, complexidade organizacional e 

diferenças legais. Tais diferenças implicam em diferentes óticas que ampliam a perspectiva 

das tradicionais teorias de internacionalização e formas de gestão das empresas 

multinacionais. 

O objetivo do artigo é verificar até que ponto é possível a aplicação das tradicionais 

teorias de internacionalização de empresas para as organizações dos terceiro setor com 

atuação internacional, denominada aqui de Multinacionais Sem Fins Lucrativos (MSFL). 

O presente artigo inicialmente faz uma breve revisão das organizações sem fins 

lucrativos e seu caráter internacional, seguido de um resgate teórico das teorias de 

internacionalização e gestão das empresas multinacionais. Os casos seguintes constituem o 

subsidio para o cerne do artigo, a parte da discussão, em que é analisada e discutida a 

interface da teoria tradicional predominante de international management e suas extensões e 

relativizações para as empresas sem fins lucrativos. Nesta última seção oito pontos são 

discutidos apresentando possíveis ampliações e desafios para os estudos em international 

management. 
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2. As Organizações Sem Fins Lucrativos na Literatura sobre Internacionalização  

 

A definição de terceiro setor é um assunto de longo debate e ainda em construção. 

Adotamos a definição que pressupõe que as entidades do terceiro setor se caracterizam por 

cinco requisitos: as organizações do terceiro setor (1) têm uma estruturação formal (não são 

aceitas entidades informais ou temporárias); (2) não são governamentais (podem receber 

recursos do governo, mas não pertencem ao aparelho do Estado); não distribuem os lucros 

(resultados positivos devem ser reinvestidos); têm autonomia (auto-governadas); e quase 

sempre têm trabalho voluntário (envolver indivíduos num esforço voluntário) (SALAMON; 

ANHEIER, 1997). Já o termo organizações sem fins lucrativos é entendido pela maioria dos 

autores da área como expressão do terceiro setor, ainda que algumas ressalvas possam ser 

colocadas. Dentro destas destaca-se o fato que o termo não lucrativo não exclui organizações 

comerciais e proprietárias, que embora não tenham lucro buscam gerar maior retorno para os 

associados (associações), ou melhoria do bem estar de seus membros (clubes). Porém, além 

dessa categoria, as organizações sem fins lucrativos podem se enquadrar como do tipo 

coletivo (gera benefícios externos na forma de bens públicos, como proteção ambiental, ajuda 

social) ou do tipo de confiança  (proporciona bens privados com grau de confiança adicional 

(bancos de sangue; asilos) (WEISBROD, 1988).  

Nesse texto tratamos mais especificamente das organizações sem fins lucrativos do tipo 

coletivo, sendo que a adoção desse termo trata-se de uma convenção para o dialogo em 

comum com as principais literaturas da área. 

Este terceiro setor difícil de conceituar e jovem em termos de objeto de análise desperta 

a atenção de vários estudiosos e redes de pesquisadores, que têm debatido sobre as entidades 

que o compõe. No campo da administração, a literatura ainda precária tem crescido e com 

vários quadros de referência formados (CONNORS, 1980; WOLF,1990; MCCONKEY, 

1980; HUDSON, 1999; LETTS, RYAN, GROSSMAN, 1999; dentre outros). Entretanto no 

campo do international management muito pouco tem sido abordado. Dos poucos estudos a 

maioria trata de cross national analysis (SALAMON; ANHEIER, 1997; SALAMON, 1990), 

ou da importância que essas organizações vem ganhando com seu crescimento mundial 

(LINDENBERG; BRYANT, 2001; ANHEIER; CUNNINGHAM, 1994). Nenhum estudo 



Felipe Mendes Borini; Anjeéri Luiz Sadzinski 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. 140-168 
 

 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

145 

 

aborda a gestão dessas organizações fora das fronteiras nacionais; muito menos reflete sobre a 

aplicabilidade das teorias tradicionais de internacionalização para essas organizações. Essa 

lacuna é o fator que incentiva a elaboração desse estudo. 

Assim, o foco do presente artigo é o que denominamos das multinacionais sem fins 

lucrativos (MSFL). Conforme Szazi (2003) a própria legislação brasileira é muito escassa no 

tratamento das sociedades civis estrangeiras, porém é explicito que se a entidade decidir 

incrementar sua atuação no país - requerer a criação de filiais - dois caminhos são possíveis 

para sua melhor administração. O primeiro é a criação de uma pessoa jurídica no Brasil, com 

personalidade distinta da estrangeira, mas utilizando a mesma denominação, logotipo, etc. A 

segunda opção é a manutenção da mesma personalidade jurídica sendo para tanto necessária a 

autorização do ministro da justiça em diário oficial. Assim, o foco de análise são as MSFL 

que respeitam esses princípios legais. 

 

2.1. Teorias de Internacionalização 

 

Existem varias teorias de internacionalização: Teoria Econômica (Williamson, 1971; 

Buckley, Casson 1976; Dunning 1993), Teoria Comportamental (Johanson, Vahlne, 1977; 

Johanson, Mattsson, 1988; Johanson, Vahlne, 2009) e Empreendedora (Madsen, Servais, 

1995; Knight, Cavusgil, 1995), Teoria da Organização Industrial (Porter, 1990), Teoria do 

Ciclo de Vida do Produto (Vernon, 1966) e Teoria Baseada em Recursos (Peng, 2001). Este 

artigo se detém as duas mais discutidas e debatidas nos artigos sobre os processos de 

internacionalização: as teorias econômicas e as teorias comportamentais na qual 

acrescentamos à escola empreendedora de internacionalização, considerada um subconjunto 

das teorias comportamentais.  

 

2.2. As Teorias Econômicas 

 

A Teoria do Custo de Transação (WILLIAMSON, 1971) pressupõe que desde quando a 

empresa decide explorar o mercado estrangeiro na sua forma menos complexa, ou seja, por 

meio da exportação, ela enfrenta custos, seja associado à busca de informação ou ao 

cumprimento de contratos. São os chamados custos de transação. Estes dois tipos de custos 

variam em sentido inverso. Quanto maior o custo na busca de informação menor os problemas 
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decorrentes do fechamento de um contrato e vice-versa. Mas, quando a empresa decide entrar 

no mercado de forma mais comprometida, tal como uma aliança estratégica, subsidiária 

própria ou adquirida, surgem novos custos – os chamados custos de internalização. Tais 

custos estão relacionados à obtenção de melhor conhecimento do mercado; construção da 

empresa no exterior; controle e coordenação das atividades; de flexibilidade e reversibilidade 

dos investimentos. De tal modo que a decisão da empresa em incrementar suas formas de 

internacionalização perpassa pelo trade-off dos custos de transação e internalização. 

Assim, premissa básica da Teoria da Internalização (BUCKLEY, CASSON 1976) é que 

a empresa internaliza ou integra as transações que são mais ineficientes ou mais dispendiosas 

quando realizados pelo mercado.  

Entretanto, é essencial lembrar que apenas a consideração destes custos não é suficiente 

para decidir sobre qual a melhor forma de entrada e atuação no estrangeiro, devem ser 

considerados ainda os aspectos da (1) localização, que incluem custos de transporte e 

produção; (2) da estratégia da empresa: centralização e dispersão das atividades e da (3) 

concorrência em cada mercado estrangeiro. A teoria do paradigma eclético e da estratégia de 

negócios traz em seu bojo estes aspectos. 

A Teoria OLI ou Paradigma Eclético (DUNNING 1993), explica que a atuação no 

estrangeiro de forma mais comprometida por meio de operações diretas ou parcerias pode 

auferir três vantagens. Primeiro, em virtude da exploração da Vantagem da Firma (O – 

Ownership), ou seja, a empresa ao partir para o estrangeiro pode e deve aproveitar suas 

competências essências como um diferencial para competir com os novos concorrentes. Essas 

competências essências seriam desenvolvidas na matriz e transmitidas e exploradas nas 

subsidiárias. Segundo, a empresa se internacionaliza para explorar as vantagens de 

Localização (L), ou seja, as vantagens específicas que podem auferir de sua atuação no 

estrangeiro. Finalmente, a empresa decide se internacionalizar para explorar as vantagens de 

Internalização (I). 

Dunning (1993), ainda classifica o investimento estrangeiro em quatro grandes tipos, de 

acordo com o seu objetivo principal: Resource Seeking, Market Seeking, Efficiency Seeking e 

Strategic Asset and Capability Seeking. Se o objetivo é Resource Seeking o principal objetivo 

é prover os recursos necessários para a operação da empresa e obtê-los da maneira mais barata 

possível. No, Market Seeking a busca é por novos mercados ou aumento do market-share no 
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país estrangeiro. No Efficiency Seeking o foco é otimizar o uso dos fatores de produção em 

um nível internacional. E no Strategic Asset and Capability Seeking a busca é por fatores que 

contribuem para o aumento a longo prazo da competitividade internacional da firma e para 

uma melhora na sua posição de mercado. 

 

2.3. Teorias Comportamentais  

 

O modelo de Uppsala (JOHANSON, VAHLNE, 1977) é baseado em três pressupostos: 

a falta de conhecimento é o maior obstáculo na internacionalização; o conhecimento 

adquirido através da experiência é considerado o mais importante na internacionalização; a 

empresa se internacionaliza investindo os recursos de maneira gradual. Trata-se de um 

processo de aprendizagem. Em outras palavras, pressupõe que o maior obstáculo para o 

processo de internacionalização é a falta de conhecimento. Desse modo o conhecimento 

adquirido pela empresa decorrente da experiência em determinado mercado estrangeiro é fator 

fundamental para os processos de internacionalização. Assim, a empresa se internacionaliza 

investindo recursos de maneira gradual. A firma investe em determinado mercado, adquire 

conhecimento sobre este, e então, é maior sua aptidão para investir novamente no mercado, 

alocar recursos e assim sucessivamente. Isto permite a construção de um contínuo estratégico 

dos modos de entrada no mercado estrangeiro partindo do menor envolvimento para o maior 

envolvimento. 

Perceba que o modelo traz visão da matriz corporativa sobre as operações estrangeiras. 

Na medida em que a matriz reduz sua incerteza sobre as operações estrangeiras, ela pode 

aportar maior investimento na subsidiária, tanto em termos financeiros, como em termos 

estratégicos no que tange a alocação de recursos e capacidades sob responsabilidade da 

subsidiária.  

A evolução dos estudos em internacionalização aponta que o gradualismo não é, 

necessariamente, uma regra. A percepção da matriz não é o único fator que vai explicar o 

maior ou menor comprometimento da operação estrangeira. As redes de relacionamentos nos 

mercados estrangeiros desempenham importante papel (JOHANSON, MATTSSON, 1988). E 

quando se fala de redes de relacionamento, a referência é tanto para as redes externas como 

para as redes internas. A rede externa é fruto do relacionamento da subsidiária com os 

parceiros de negócios, tais como: fornecedores, instituições de pesquisa, empresas de 
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propaganda dentre outros (ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002). A rede interna 

resulta do relacionamento da subsidiária com as outras subsidiárias (NOHRIA, GHOSHAL, 

1997). 

Isso explica porque muitas vezes certas empresas não seguem a forma 

seqüencial dos modos de entrada. A internacionalização é um 

fenômeno que não se restringe ao modo de entrada, mas ao próprio 

processo de evolução das subsidiárias, onde os relacionamentos 

estabelecidos pelas subsidiárias durante sua evolução no mercado 

internacional são graduais, mas a seqüência dos modos de entrada é 

descontínua. Trata-se do processo evolutivo das subsidiárias 

dependente tanto das contingências do ambiente competitivo, da 

relação entre as subsidiárias, como da experiência passada da empresa 

em suas operações no mercado estrangeiro (REZENDE, 2003). 

 

Portanto, além da percepção da matriz, as subsidiárias desempenham papel decisivo no 

maior comprometimento da multinacional no país estrangeiro. Quanto maior a integração da 

subsidiária na rede externa do país estrangeiro (ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002) e 

maior e seu grau de integração com a rede interna (subsidiárias e matriz) da corporação 

multinacional (NOHRIA, GHOSHAL, 1997), maior o comprometimento tanto em termos de 

recursos, capacidades e competências da multinacional no país estrangeiro. 

Outro ponto que a Teoria das Redes suplanta as deficiências de Uppsala tange a 

distância psíquica. Esta teoria demonstra como a percepção psíquica pode afetar o processo de 

seleção dos mercados, em nível de decisão individual. Em outras palavras, como a decisão de 

quem está no comando da operação influencia as decisões estratégicas de internacionalização. 

A teoria da Escola de Uppsala trabalha com um nível de agregação muito alto da distância 

psíquica, em geral, omitindo as diferenças entre regiões e indústrias, bem como a percepção 

do indivíduo. 

Esse nível de análise mais individual abriu caminho para as evidências empíricas sobre 

empresas que já surgem para servir o mercado internacional. O fenômeno das born globals 

(MADSEN, SERVAIS, 1995; KNIGHT, CAVUSGIL, 1995), empresas que, praticamente, já 

nascem voltadas para o exterior, assumindo postura internacional, é relativamente recente, os 

estudos não datam mais de uma década. Para Oviatt e McDougall (2005) um novo 

empreendimento internacional é um negocio que desde sua fundação procura desenvolver 

vantagens competitivas a partir de recursos e oportunidades globais. 
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Chama atenção o fato do empreendedor internacional, que muitas vezes encabeça essas 

organizações nascidas globais. Essas pessoas com as competências de criar e gerenciar 

negócios globais são chamados de empreendedores internacionais são orientadas para uma 

competição global que local devido sua capacidade de enxergar recursos e oportunidades que 

outras pessoas não conseguem. Além, dessa visão global, esses empreendedores 

internacionais geralmente têm uma bagagem de experiência em gestão internacional, um forte 

comprometimento com o negócio e uma influente rede de relacionamentos (OVIATT, 

MCDOUGALL, 2005). 

 

2.4. A Gestão da Empresa Multinacional 

 

Tendo como objetivo entender a forma de atuação das multinacionais é necessário 

retomar os modelos clássicos dessas organizações, ou seja, o modelo global e multidoméstico 

(BARTLETT, GHOSHAL, 1992). A principal diferença desses modelos para os modelos 

estruturais preconizados nas décadas de 60 e 70, reside no fato de que o foco de análise não é 

uma unidade internacional da estrutura organizacional, mas subsidiárias estrangeiras 

constituídas empresas separadas que têm um corpo gerencial e ferramentas administrativas, de 

comunicação e de gestão pessoal. 

O objetivo da estratégia multidoméstica é maximizar o desempenho mundial através da 

maximização das receitas e lucros. O objetivo da estratégia global é maximizar o desempenho 

mundial por meio do compartilhamento e da integração, conseqüentemente do ganho de escala.  

Diante desta divergência brusca dos modelos ficava claro que era necessário um novo 

modelo, talvez que integrasse ambos os modos de atuação. Em outras palavras o modelo de 

atuação transnacional (BARTLETT E GHOSHAL, 1992) com a estrutura da rede diferenciada 

(NOHRIA, GHOSHAL, 1997). 

A abordagem da rede diferenciada visa superar os limites da estrutura hierárquica 

centro-periferia e para tanto parte do pressuposto que diferentes formas de inovação podem 

ser criadas nas subsidiárias ou em conjunto pelas empresas da rede corporativa. A rede 

diferenciada, ou o modelo transnacional apresenta uma orientação de atuação mais 

geocêntrica, diferentemente da orientação policêntrica e etnocêntrica respectivamente das 

multinacionais multidomésticas e globais (PERMULTER, 1968).  
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Essa perspectiva da rede diferenciada concede às filiais estrangeiras diversas formas de 

atuação (BIRKINSHAW, HOOD, 1998) determinadas pela perspectiva do determinismo 

ambiental, da relação entre matriz e subsidiárias e as estratégias das subsidiárias 

(BIRKINSHAW, 2001).  

Em suma a forma de atuação das subsidiárias vai ser determinada pela dinâmica do 

ambiente externo, da presença de concorrentes, consumidores e fornecedores e toda uma rede 

de empresas de apoio e parecerias que permitam o desenvolvimento do negócio. Ainda pode 

ser determinada pelas decisões estratégicas da matriz em termos de estrutura, controle, 

comunicação e autonomia; ou ainda é conseqüência das atividades gerenciais próprias da 

subsidiária, ou seja, como administra seus recursos e capacidades, as aspirações dos seus 

executivos e a iniciativa própria. 

Tais perspectivas propõem diferentes modos de atuação das filiais estrangeiras, como 

diferentes importâncias estratégicas e responsabilidades internacionais que decorre de uma 

intensa competição interna por recursos e poderes. Essa competição permite com que essas 

empresas agreguem valor as suas atividades e possam competir em condições superiores as 

concorrentes nacionais. 

3. Estudos de Caso 

A seleção das entidades respeitou o fato da entidade ser uma multinacional sem fins 

lucrativos (MSFL) e apresentar uma atividade expressiva no Brasil e no mundo com um 

grande número de associados. Foram selecionados a WWF como uma representativa das 

ONGs e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (IJCSUD). Em ambas 

entidades, no ano de 2005 e 2006, procuramos as pessoas que tinham maior conhecimento e 

contato com a matriz e as filiais estrangeiras. No WWF as entrevistas foram conduzidas com 

as responsáveis pela área de comunicação e marketing; e de relações externa. Esses contatos 

permitiram uma boa visão da entidade no Brasil. Na IJCSUD foram entrevistados o 

superintendente de RH e um executivo da área de administrativa. Em especial na o caso relata 

apenas a área administrativa, pois os entrevistados comentaram apenas sobre essa função dos 

quais eles tinham conhecimento. Portanto em nenhum momento o artigo tem a pretensão em 

descrever a totalidade das funções da IJCSUD, assim como, não esta analisando os projetos 

missionários. 
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Para as entrevistas que duraram em média de duas horas a duas horas e meia foram 

usados questionários estruturados com perguntas abertas, porém o questionário somente foi 

seguido literalmente na IJCSUD. Na WWF como uma das entrevistadas nos preparou uma 

apresentação inicial, algumas etapas do questionário não precisaram ser utilizadas. Fontes 

secundárias como publicações de domínio público e privado das três entidades, também, 

foram utilizadas para dar suporte aos casos. 

 

3.1. O Caso da WWF 

 

Hoje, a WWF está presente em mais de 30 (trinta) países, atuando direta e indiretamente 

em projetos de conservação e preservação da vida selvagem e do meio-ambiente. A WWF é 

uma entidade internacionalmente respeitada, por apresentar um escopo fundamentado em 

pesquisas e desenvolvimento de projetos de preservação da vida. Seus estudos e projetos são 

apoiados por empresas, governos, etc. Surgiu nos meados da década de 60 quando seu 

fundador, Sr Julian Hugley, renomado biólogo, abandona uma pesquisa na África por ver a 

destruição do habitat e caça descontrolada das espécies. Ele e Peter Scott, ornitologista, 

resolveram investir no desenvolvimento de uma ONG voltada à preservação do meio-

ambiente. Foco esse que justifica a logomarca da entidade: o urso panda que virou símbolo da 

empresa a partir da constatação do alto risco de extinção sofrido pela espécie.  

 

3.1.1. O Processo de Internacionalização 

 

No Brasil, a WWF começou a atuar no ano de 1967, dando apoio a projetos já 

existentes de outras entidades Não-Governamentais, que permitia a divulgação da marca. Mas 

foi somente a partir de 1971 montou em Brasília seu escritório no país, passando, assim, a 

atuar diretamente em diversos projetos, entre eles a preservação do mico-leão-dourado, 

espécie nativa ameaçada de extinção.  

A história da WWF no Brasil começou em 1971, quando a Rede WWF iniciou o seu 

trabalho no país apoiando os primeiros estudos feitos sobre um desconhecido primata 

ameaçado de extinção do Rio de Janeiro: o Mico-Leão-Dourado. Foi então que a WWF 
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passou a atuar diretamente em diversos projetos em todo o Brasil, pequenos em termos de 

tamanho e vulto financeiro, mas contando com a ajuda financeira da entidade internacional. A 

primeira ação da organização, ainda como escritório da WWF-US (Estados Unidos), foi 

apoiar um projeto de campo executado por uma organização brasileira, sediada no Rio de 

Janeiro. 

Na década de 80 a presença da WWF no país aumentou com o apoio dado aos primeiros 

anos do Projeto Tamar, entre outras iniciativas. Ao optar por trabalhar com parceiros locais, a 

WWF ajudou a criar e fortalecer várias entidades ambientalistas que hoje ocupam lugar de 

destaque na área da conservação, como a Fundação Vitória Amazônica (FVA). Sendo que até 

1989, diferentes organizações internacionais da rede WWF (WWF-EUA, WWF-Reino Unido 

e WWF-Suécia) financiavam diretamente projetos desenvolvidos por instituições ou 

estudantes e pesquisadores brasileiros. 

Em 1990 tornou-se necessária a criação de um escritório de representação para o 

controle mais rígido tanto no aspecto financeiro como estratégico dos processos 

organizacionais. Em 1990 o biólogo Dr. Cléber Alho foi contratado pela WWF e ficou 

responsável pelo escritório aberto em Brasília. A unidade passou a ser mantida pela WWF-

EUA que administrava, em nome da Rede, todos os projetos apoiados pela WWF no Brasil. 

A estrutura do escritório e o número de técnicos e funcionários cresceram 

continuamente, dentro do objetivo de fortalecer as ações da WWF no Brasil e maximizar o 

impacto para a conservação da natureza. Em 1993, para dar mais agilidade ao trabalho, foi 

nomeado o primeiro diretor do escritório, o biólogo Eduardo Martins. 

Devido ao crescimento da atuação no Brasil e a necessidade de dar maior ênfase aos 

problemas ambientais brasileiros, diminuindo, assim, a distância entre tomador de decisões e 

problemas de causas ambientais internas a serem solucionados, em 1994, a equipe brasileira 

recebe o sinal verde para viabilizar uma estrutura própria. Assim em 1996, é criado 

oficialmente a WWF-Brasil, organização brasileira autônoma e sem fins lucrativos de 

conservação da natureza que passa a integrar a Rede WWF. Na ocasião, toma posse o 

primeiro Conselho Diretor da WWF-Brasil, formado por nove representantes do 

empresariado, ambientalismo e outros setores da sociedade brasileira. 

O Brasil se tornou a 25a organização nacional da Rede WWF e a primeira da América 

Latina, que inclui ainda escritórios no México, Peru, Colômbia, Bolívia e Costa Rica 
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(responsável por toda a América Central), além de organizações associadas na Argentina 

(Fundación Vida Silvestre Argentina), Equador (Fundación Natura) e Venezuela (Fudena). 

Os passos seguintes foram a aprovação do primeiro plano estratégico para o período 

1996-2001, consolidando objetivos e metas do programa de conservação; a intensificação das 

ações de educação ambiental, comunicação e políticas públicas, aumentando o perfil público 

da organização; e o lançamento de um Quadro de Afiliados, com a abertura da entidade à 

participação de pessoas interessadas em apoiar as atividades de conservação. Mais de 500 

afiliados foram registrados nos primeiros seis meses de funcionamento. 

Além da sede em Brasília, a WWF-Brasil conta ainda com outros sete escritórios: São 

Paulo, SP; Rio Branco, AC; Manaus, AM; Macapá, AP; Alto Paraíso, GO; Campo Grande e 

Corumbá, MS.  

3.1.2. A Gestão Internacional 

O conselho da WWF-Brasil é formado por um grupo executivo de 6 (seis) pessoas e 

mais 11 (onze) conselheiros. Todos os membros deste Conselho Diretor apresentam larga 

experiência em diversos setores da sociedade, além de engajamento em obras sociais e 

ambientais. São economistas, advogados, administradores, professores universitários, 

ecologistas, ambientalistas e outros, que atuam, também, nos conselhos de instituições como: 

SAG-Brasil, Gol, CETESB, SEMA, Comissão Brundtland de Meio Ambiente das Nações 

Unidas, PUC, FGV, Centro de Estudos Latino-americano da Universidade de Harvard, entre 

outros. O conselho é participativo, atuando diretamente nos projetos desenvolvidos que 

circulam em torno dos focos estratégicos de conservação do ambiente; comunicação 

integrada; marketing da causa e relações coorporativas. 

Além disso, a WWF atua com diversos parceiros como: o Banco Mundial, empresas 

privadas e suas fundações, a UNESCO, governos estaduais, somando um número aproximado 

de 182 parceiros em 2004. 

Apesar dessa rede de parceiros e dos associados os recursos para o desenvolvimento de 

projetos são captados, principalmente, por investimentos externos advindos da matriz e de 

outras unidades globais da WWF. Os recursos captados por associados são insuficientes, 

devido aos problemas sociais enfrentados pelo Brasil. Segundo a entrevistada: “quando uma 

pessoa pesa entre investir em fornecer comida a um cidadão e uma ação ambiental de longo 
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prazo, a escolha sempre pende para o que dá retorno mais imediato. Assim, num país como o 

Brasil nossa atuação de captação de recursos fica mais difícil”.  

Tais investimentos, não retiram da WWF-Brasil a autonomia sobre os projetos 

desenvolvidos no país, bem como, a matriz não interfere na alocação do investimento no tipo 

de projeto, apenas exige um controle de que as verbas destinadas para determinado projeto 

serão somente investidas nessa atividade. Além disso, a WWF-Brasil precisa fornecer aos 

investidores estrangeiros um relatório financeiro parcial e final, bem como, os resultados 

estratégicas de  avanços do projeto, sob pena de ter inviabilizados futuros investimentos se 

esses documentos não forem apresentados e os resultados esperados não se mostrarem 

competitivos globalmente em relação aos demais projetos mundiais da WWF. 

Hoje a WWF-Brasil está trabalhando em diversos projetos, contudo, apresenta seis 

projetos no Brasil, que são considerados de extrema importância pela entidade num aspecto 

global. São eles: Programa Amazônia; Mata Atlântica; Água para a vida; Pantanal para 

sempre; Agricultura e Meio Ambiente; Programas de Áreas Protegidas. O foco dos projetos é 

o “preservacionismo”. “A missão da WWF é preservar o meio ambiente e tem cumprido, 

muito bem, a missão. Embora, concorrente na causa e arrecadação de fundos o Greenpeace 

pode ser definido pela palavra “ativismo”, pois a missão deste é fazer barulho, e nisso eles 

estão muito bem”. 

Esses projetos, principal foco de atuação estratégica, são capitaneados por funcionários 

próprios da WWF, porém existem, também, pessoas que atuam como voluntários em ações 

ambientais e no auxílio de elaboração de projetos. 

Não existe uma área de gestão de pessoas caracterizadas. A empresa contrata diferente 

pessoas conforme as demandas do projeto e especialidade requeridas. Em geral é uma mão de 

obra com alta qualificação, muito dos quais com pós-graduação. Esse rico recurso do 

conhecimento das pessoas atualmente vem sendo administrado de forma mais profissional. As 

trocas de experiências entre funcionários das diversas WWFs se tornou  possível através do 

uso da Intranet e de Conferências.  

Nesse último quesito, as conferencias, importante dar destaque aos encontros 

internacionais em que são apresentados os principais projetos da Rede WWF. Também é 

possível que experts de outros países participem de projetos nacionais e vice-versa. 

Entretanto, na opinião da entrevistada a entidade ainda carece de um sistema de gestão do 
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conhecimento para a troca de experiências internacionais. As trocas que ocorrem são muito 

mais técnicas faltando uma mentalidade e aparato gerencial para a troca de experiência de 

best-practices em projetos. “Muito que é aplicado nos projetos nacionais poderia ser trocado 

com membros de outras entidades da rede, como vice-versa”. 

No que tange ao marketing, segundo a entrevistada: “o logo da Rede WWF tem sido um 

entrave ao entendimento por parte da população brasileira dos principais objetivos da entidade, pois, 

por se tratar, o panda, de um animal que não faz parte da fauna brasileira, leva muitas pessoas a 

acreditarem que os interesses da WWF não são nacionais e, portanto, não há uma real necessidade de 

se filiarem a ela”.  

Pesquisa divulgada em 2004 mostrava que a maioria das pessoas atrelava o Panda a 

WWF, mas somente 36% que disseram conhecer a WWF-Brasil acertaram que se trata de 

uma ONG de meio ambiente. Isso fez com que nos últimos anos o marketing se tornasse um 

dos focos estratégicos da empresa. Por meio de campanhas atreladas a preservação do meio-

ambiente, especialmente a água, a WWF-Brasil tenta expandir mente do consumidor a 

atuação da entidade no Brasil. Encartes, banners e campanhas com a fauna, flora e os recursos 

hídricos do Brasil passaram a ser mais valorizados nas ações da WWF-Brasil. 

 

3.2. A IJCSUD 

 

3.2.1. A Internacionalização 

 

A IJCSUD atua em mais de cinqüenta paises. A causa institucional da entidade é 

proporcionar suporte à liderança eclesiástica da igreja em sua tarefa de trazer almas a Cristo. 

Os primeiros missionários americanos chegaram ao Brasil há pouco mais de sessenta anos. O 

trabalho de proselitismo começou em Santa Catarina numa colônia agrícola alemã situada em 

Ipoméia. Lá estava uma família que era participante da Igreja na Alemanha, antes de imigrar 

para o Brasil em 1923. Ao chegar aqui, essa família escreveu para a sede da Igreja em Salt 

Lake City solicitando literatura e contando sobre as condições favoráveis para início da obra 

missionária no Brasil.  

Em 1926, Élder Reynold Stoof, então presidente da Missão Sul-Americana, visitou a 

família Lippelt em Santa Catarina e prometeu enviar missionários para a região. Pouco mais 

de 1 ano depois chegaram os primeiros missionários. Como eles não falavam português, o 
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trabalho de proselitismo junto às famílias de imigrantes era feito na língua alemã. Era um 

trabalho lento e difícil, que exigia paciência.  

A atuação dos missionários se expandiu para outros estados do sul e sudeste e em 1935 

foi criada a Missão São Paulo Brasil. Com o advento da Segunda Guerra Mundial o trabalho 

foi interrompido e os missionários voltaram para os Estados Unidos.  

Somente em 1948, depois do fim da guerra, a Igreja retomou suas atividades no Brasil 

por meio de uma filial própria. A partir desse momento a obra missionária cresceu 

significativamente. Hoje a Igreja tem mais de 650 capelas em funcionamento em todos os 

estados do país, outras em construção ou em processo o de início de construção, Templos em 

funcionamento em São Paulo, Recife, Campinas, Porto Alegre e Curitiba (em construção).  

Nesse processo de internacionalização, em termos do ambiente institucional nacional, 

três pontos merecem destaque. Primeiro, o governo nacional que sem dúvida constitui o mais 

importante fator do contexto externo para essa entidade: “Sem a autorização do governo não 

poderíamos ter aberto o escritório e nem o povo do país poderia escolher seguir a fé na 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”.  

Um segundo fator foi o ambiente religioso: no caso foi muito favorável para a atuação 

da IJCSUD, pois sendo um país livre, os habitantes têm a liberdade de escolher qual religião 

praticar.  

Por sua vez, a importância da diferença cultural pesou de maneira relativa para a entrada 

no país, pois a entidade como se encontrava em países ricos desenvolvidos, mas, também, em 

pobres não desenvolvidos, já tinha uma experiência diversificada que trazia importante 

bagagem para a operação local. No caso o aspecto crítico estava no fato de conhecer os 

detalhes sociais do país e mapeá-lo de maneira correta para poder ajudar as pessoas por meio 

de esforços humanitários. 

Por sua vez, inexiste a relação de parceria com outras entidades ou fundações 

provenientes de empresas privadas. A entidade optou por um caminho individual sem 

estabelecer de parcerias com outras instituições não governamentais, ou fundações. 

 

3.2.2. A Gestão Internacional 
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No que diz respeito a relação matriz-subsidiárias, as analises abaixo são especificas à 

área administrativa, pois os entrevistados eram dessa área.  

A filial brasileira da IJCSUD tem certa autonomia para tomada de decisões que deriva 

principalmente da diferença cultural nacional. Uma autonomia que respeita as diretrizes da 

matriz, mas que tem liberdade estratégica para as decisões do dia-dia e rumos da filial.  

Apesar dessa autonomia o processo de socialização da entidade parece ser bem 

expressivo uma vez que o ambiente interno organizacional tenta ser uma replica da matriz: 

“Basicamente vivemos a mesma cultura organizacional da matriz, os modelos de 

administração, de comunicação e desempenho das tarefas são os mesmo utilizados na 

matriz”. 

Além disso, existe uma razoável troca de informações e compartilhamento de projetos 

entre subsidiárias e matriz. As comunicações presenciais direcionadas para esse assunto são 

mais ou menos seis por ano. Sendo que a filial nunca desenvolveu algum projeto estratégico 

de maneira totalmente autônoma, sem nenhum compartilhamento com a matriz. Apesar disso 

não existe nenhum expatriado da matriz na filial, como atualmente (2005), também, não 

existe nenhum funcionário da filial que já tenha trabalhado na matriz por algum tempo. 

No que tange as relações internas da própria subsidiária, devemos inicialmente nos ater 

as principais atividades desenvolvidas pela entidade.  

Em relação às estratégias da filial em relação às outras filias da rede parece existir um 

processo de competição interna. Exemplo disso foi a perda que a filial brasileira teve no 

controle do centro de distribuição de material gráfico e impresso. A operação que vinha sendo 

exercida no Brasil a mais de cinco anos foi colocada em cheque com a proposta apresentada 

pela filial Argentina. Dentro do processo de competição interna a responsabilidade do centro 

de distribuição da América Latina foi transferida para a Argentina. 

Essas atividades que remetem a competição interna são importantes para elevar a 

competitividade da filial e sua importância estratégica. Entretanto, segundo o entrevistado a 

falta de integração entre as funções atrapalha os projetos tocados pela filial. As principais 

barreiras internas que a filial tem no desenvolvimento de projetos se refere a integração e 

resistência de cooperação por parte dos outros departamentos. 

A falta de projetos administrativos de relevância impede o comando de projetos 

administrativos internacionais, como o perdido para a filial da Argentina. Não foi constatado 
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nenhum projeto desenvolvido pela filial e transferido para outra parte do mundo. Pelo 

contrário, o mais comum de acontecer é a transferência de projetos administrativos da matriz 

para o Brasil. 

A transferência das atividades da matriz para a filial acontece principalmente por meio 

de manuais e comunicação em rede. Praticamente 75% das atividades estão descritas em 

manuais e a empresa conta ainda com uma rede de intranet para a transferência das atividades. 

Na área pesquisada não existe treinamento dos funcionários na matriz; alocação de 

expatriados; viagens do pessoal para matriz ou no sentido inverso com o propósito da 

transferência da prática; nem seminários de troca de best-practices. 

Perante essas atividades que foram transferidas existe um controle formalizado. A filial 

responde pelas atividades que já foram transferidas, ou seja, para toda atividade transferida a 

filial tem obrigação de prestar contas quanto ao desenvolvimento das atividades. Sendo que 

muitas vezes este controle e a falta de liberdade para iniciativas são vistos como um forte 

impeditivo para o desenvolvimento de atividades de maior importância estratégica. 

 

4. Discussão 

4.1. Conversando com as Teorias de Internacionalização 

4.1.1. Custos de Transação: A Especificidade do Serviço e o Paradoxo da Ideologia 

 

Fica evidente quando a WWF resolve montar uma entidade própria aqui no Brasil, que 

os custos de operar projetos sob o comando inicialmente da matriz e depois sob a 

responsabilidade de outras subsidiárias encarece as operações em termos de controle, 

coordenação e risco. A internalização das atividades com a criação de uma sede própria e 

posteriormente um corpo administrativo busca melhorar o controle e coordenação dessas 

atividades. 

Ainda poderia se perguntar a razão de internalizar ou se preocupar com os custos de 

transação, uma vez que, a organização não foca o lucro. Outra organização sem fins lucrativos 

do país não poderia realizar aquela operação substituindo a empresa internacional? Nesse 

ponto entra um fator de custo não abordado nas teorias tradicionais, até por que não seria a 

razão principal da atuação das empresas tradicionais, mas é a razão das empresas sem fins 

lucrativos: o fator ideológico. Uma “concorrente” WWF, ou mesmo, uma “concorrente” 
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IJCSUD poderia realizar a mesma função que essas entidades exercem no Brasil hoje em dia, 

mas a ideologia por traz dessas instituições, seja de preservação do meio-ambiente ou 

salvação das almas, impede que elas abram mão desses locais de atuação para que outra 

entidade venha atuar em outras partes do mundo, ainda que com os mesmos fins, mas 

representando outra corrente ideológica. 

 

4.1.2. Uma Ótica Diferenciada de Exploração dos Recursos e Mercados  

 

No que se refere ao paradigma eclético nos casos da WWF e IJCSUD as extensões são 

mais fáceis de se enxergar. A atuação WWF no Brasil é orientada pela imensa quantidade de 

recursos naturais que o país apresenta. O primeiro foco de atuação foi o mico leão dourado e 

então se estendendo para a Mata Atlântica, Floresta Amazônica e toda riqueza aqüífera do 

Brasil. A WWF enxergou nos recursos naturais do país um potencial capacidade para explorar 

a idéia da preservação, portanto uma orientação resource seeking.  

Entretanto, o fato de “explorar a idéia de preservação” é uma das relativizações que 

temos que fazer quanto a teoria OLI quando aplicada as organizações sem fins lucrativos. O 

sentido de explorar os recursos é inverso, pois o foco não é explorar os recursos, mas a 

preservação ou formação desses recursos. 

Analisando a IJCSUD observamos que a localidade foi importante, principalmente pela 

democracia religiosa no país e a falta de qualquer resistência do governo. Além disso, o 

grande número de imigrantes e o potencial de novos adeptos de diferentes etnias colaborou 

para a decisão da IJCSUD fincar suas raízes no país. 

No que tange a internalização de conhecimento dos países estrangeiros, verifica-se a 

dificuldade de operacionalizar esse ativo e da falta de consciência organizacional dessa 

capacidade de adquirir expertise internacional com as filiais. Isso porque nos casos explorados 

e nas organizações sem fins lucrativos como um todo existe uma grande lacuna em termos de 

eficiência organizacional e operacional quando comparada as grandes empresas do setor 

privado lucrativo. 

4.1.3. Teoria de Uppsala: Importante (ainda que com certas relativizações) 
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A WWF começou sua atuação no país por meio de projetos comandados pelo escritório 

da Rede WWF dos EUA, seqüencialmente outros projetos encabeçados por outras unidades 

estrangeiras da WWF, também, começaram a ser implementados no Brasil. Em 1990, após 20 

anos de atuação no país, a empresa expande seu comprometimento abrindo um escritório e 

contratando em diretor nacional para coordenar e controlar a interface das atividades no país 

com as demais unidades da rede. O ano de 1993 evidência uma outra etapa de 

profissionalização e expansão do número de empregados do escritório no Brasil, até que 1996 

é estabelecida a WWF Brasil com a formalização jurídica da atividade no Brasil e a formação 

de um conselho.  

Nesse processo tomando por base as relativizações do modelo de Uppsala referente a 

serviços percebe-se o gradualismo na forma de comprometimento da entrada da WWF no 

Brasil. Já a IJCSUD comporta-se de maneira pouco seqüencial. Um primeiro momento é 

marcado por uma missão missionária no Brasil durando menos que dez anos até abandono das 

atividades no período de guerra. Passado esse período de atribulação no cenário internacional, 

especialmente Alemanha, sede da missão que veio para o Brasil, a entidade retorna só que por 

meio de uma filial própria já estabelecendo vínculos fortes no país e trazendo pessoas de fora 

para atuar em conjunto com os membros que seriam formados no país.  

Tal fato mostra que nesse caso da IJCSUD a Teoria de Uppsala pouco ajuda a explicar a 

internacionalização, porém quando recorremos as demais teorias comportamentais achamos 

respaldos que permitem entender esse movimento de internacionalização. 

Antes de adentrar em outra teoria é importante ressaltar que se o gradualismo não se 

verifica na IJCSUD, o fator da distância psíquica e afinidade cultural é muito importante para 

a entrada da entidade no país. A cultura alemã e brasileira não apresenta afinidade, porém o 

que é importante de destacar é que a inserção da entidade ocorre no sul do país, mais 

especificamente numa região colonizada por imigrantes alemães. Somente devido a esse fator 

é que a entidade se expandiu na primeira etapa em solo nacional. A própria língua era um 

entrave, pois os missionários da primeira etapa falavam apenas o alemão. Entretanto a rede de 

relacionamentos criada entre os imigrantes e os missionários da primeira incursão da IJCSUD 

permitiram a posterior expansão com maior comprometimento na volta da entidade para o 

país.  
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Esse fator destaca-se dois pontos: a necessidade de se averiguar as diferenças culturais e 

afinidades psíquicas de modo muito mais restrito pelas regiões do país; e a importância dos 

relacionamentos criados no país estrangeiro para a expansão internacionalização das empresas 

sem fins lucrativos. 

 

4.1.4. Teoria das Redes: O Centro Gravita pela Matriz e Filiais da Rede 

 

Na WWF verifica-se que após a entrada no Brasil a expansão na América Latina se 

acentuou, ainda que comandada pela matriz, a rede brasileira teve grande importância no fato 

de reduzir a distancia psíquica e apontar os possíveis projetos para a região bem como 

estabelecer os relacionamentos com os membros dos países vizinhos para a instalação de 

novos postos da Rede WWF.  

No que tange a própria WWF Brasil a primeira atuação da entidade no país ocorre 

devido a uma iniciativa de uma filial, a norte-americana, que a matriz. Somente após projetos 

da filial norte-americana e projetos de outras filiais européias é que a matriz decidiu entrar 

com um projeto próprio. De tal modo que, a visão focada nas decisões da matriz conforme 

preconizado pela Escola de Uppsala não consideraria essas inversões de esforços iniciais 

capitaneados por outras filiais para dar seguridade para a atuação da matriz no Brasil. 

No caso da IJCSUD a escola das redes ajuda entender o desinvestimento ocorrido no 

primeiro momento da entidade no país. A situação política, social e econômica global 

desencadeada com a segunda guerra mundial impossibilitou que os esforços das missões 

perdurassem no Brasil. Esse recrudescimento da instabilidade na matriz e no ambiente 

internacional acabou por comprometer os investimentos no país. Isso demonstra que as 

condições institucionais e das redes da matriz e das filiais estrangeiras tem impacto no 

investimento e comprometimento em outras filiais, que não são suscetíveis às mesmas 

condições políticas, econômica, social e institucional. 

 

4.1.5.Empreendedorismo: A Importância da Imigração e Emigração 
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Finalmente a análise dos casos com base na teoria do empreendedorismo internacional é 

muito útil para o entendimento da internacionalização das organizações sem fins lucrativos 

especialmente para a IJCSUD. 

A entrada da IJCSUD no país somente aconteceu devido a existência de uma família de 

alemães filiados a entidade internacional que decidiram expandir a atuação no país. Embora, 

não relatado nesse texto, é possível encontrar vários outros exemplos de entidades estudadas 

no projeto da internacionalização das organizações sem fins lucrativos do qual esse artigo é 

um pequeno recorte.  

A própria característica de alguma dessas organizações sem fins lucrativos, ou seja, a 

abordagem de uma ideologia específica, mas comum a diversos povos tal como a orientação 

espiritual ou a preservação do meio ambiente são focos que permitem a atuação global e não 

restrita a determinado país. É claro que isso não é regra para todas as entidades, muitas delas 

são regionais focadas na solução de um problema social específico de uma comunidade ou 

região, mas outro número expressivo tem um enfoque mais global, como, por exemplo, a luta 

em defesa das mulheres ou em defesa da terra para as atividades de pequenos agricultores.  

Uma interpretação da definição dos empreendimentos globais poderia ser entendida da 

seguinte maneira: as ideologias encabeçadas por essas entidades são aplicáveis a diversos 

países fazendo uso dos recursos e possibilidades de afiliados em diversos países. A própria 

WWF e outras ligadas a atividades do meio ambiente se apóiam em recursos que seus países 

sede não têm.  

 

4.2. Conversando com as Pressuposições de Gestão das Multinacionais 

4.2.1. O Ambiente Externo: Impulsionando e Sustentando as MSFL 

 

O fator do ambiente externo para a atuação da filial no país é muito propício, não 

somente pela vultuosidade de recursos - já explicada anteriormente e que impulsionou a 

internacionalização - mas, também, pela extensa rede de parceiros com quem a entidade atua. 

Esses parceiros variam desde parceiros nacionais como internacionais, como se diferenciam 

na formação de alianças com a WWF, enquanto algumas são simples patrocínios, outros 

parceiros são sub contratados da WWF para a consecução de projetos, como por vezes, a 

própria WWF é sub contratada desses parceiros em alguns tipos de atividades ou macro 

projetos. 
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Por sua vez, a IJCSUD atua de forma totalmente isolada em relação a parcerias. No 

entanto, o ambiente institucional e social que permite a diversidade de religiões e sua 

liberdade de atuação é um fator determinante para a atuação e crescimento da entidade no 

Brasil, principalmente nos últimos anos. 

 

4.2.2. O Ambiente Interno: Fragilidade na Gestão – A Procura de Novos Modelos 

 

No que tange as relações matriz e filial estrangeira e às iniciativas da filial na WWF 

observa-se uma forte dependência financeira da filial estrangeira: grande parte dos recursos 

são fornecidos pela matriz. Essa dependência pressupõe um constante prestar de contas, mas 

não a dependência das diretrizes e coordenação das atividades. A própria filial tem liberdade 

para a criação de seus projetos até por que essa condição da elaboração e execução dos 

projetos é essencial para a sobrevivência dentro da competição interna por recursos dentro da 

rede. Ainda que não exista um forte vinculo de comunicação entre matriz e filial esses 

projetos são intensamente monitorados em termos de resultados.  

Uma deficiência interna e não alinhada aos preceitos da rede integrada  é a falta de 

integração das unidades ou da filial com a matriz. Embora, existam esforços para a troca de 

práticas a própria orientação e formação do quadro funcional usa a rede de conhecimento de 

modo deficitário ou para questões muito peculiares de soluções de problemas. Existe uma 

lacuna nessa troca de conhecimento o que caracteriza uma perda de importante expertise que 

os empregados da filial poderiam trocar ou obter com outros membros da rede. 

Por fim, no que tange ao marketing a padronização da marca global e sua pouca 

adequação ao ambiente local tem conseqüências sérias para a entidade, que não consegue 

transmitir sua real função no país e conseqüentemente fica dependente dos subsídios externos. 

Essa dualidade entre a dependência financeira e padronização da marca perante a 

independência e descentralização dos projetos, em vez de caracterizar uma atuação orientada 

para a mentalidade transnacional, mostra em sua realidade uma grande falta de capacidade de 

gerenciamento. Se os aspectos de formação de redes externas caracterizam a WWF como 

orientada para a mentalidade global, os aspectos internos perpassam a impressão de uma 

orientação multidoméstica. As recentes atividades de marketing tentando mudar a imagem da 

entidade no país e associando a entidade com símbolos da flora, fauna e manancial aqüífero 
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nacional denotam uma orientação na tentativa de uma maior independência. Se isso por um 

lado garante um foco maior de atuação, se não contrabalanceado com a intensificação e 

adequação da troca de conhecimento com as demais unidades da rede tende a caracterizar 

uma orientação multidoméstica para o futuro de atuação da WWF no Brasil, fugindo dessa 

maneira dos preceitos mais vantajosos que poderia auferir da orientação transnacional. 

Por sua vez, a IJCSUD no que tange as suas relações com a matriz e iniciativas internas 

parece atuar muito mais orientada para um modelo global até por que sua principal atividade 

precede a unicidade da atuação em toda parte do mundo. Entretanto, apesar da padronização 

do serviço, - o mesmo em qualquer parte do mundo - a adequação aos costumes e 

especificidades locais é inevitável. Tais adaptações mediadas por um forte esquema de 

controle baseado na socialização e comunicação não permite desvios e desintegração do modo 

de atuação.  

Observa-se que na área administrativa essa integração é reforçada por um forte esquema 

de competição interna para o direcionamento dos recursos e responsabilidades oriundos da 

matriz. Esse fator mostra que mesmo sob a jurisdição de uma orientação global as filiais não 

ficam livres de desenvolver suas iniciativas e trabalhar em projetos que estejam alinhadas a 

maior eficiência do esquema global de operação. 

Por outro lado, a filial brasileira se mostrou habilitada em conduzir os projetos 

investigados, principalmente por não aproveitarem a forte integração formal e informal 

existente para poder trocar conhecimento com as demais unidades da rede por meio dos 

mecanismos de comunicação e socialização. Caso a filial consiga avançar nesse ponto e ter 

mais voz de ação junto a matriz estaria se aproximando do modelo transnacional de atuação. 

 

4.2.3. Os Conselhos: Centrais para as MSFL  

 

Quanto à formação dos conselhos é essencial uma maior profundidade de investigações 

nesse campo, uma vez que, condição essencial para a existência de entidade do terceiro setor é 

a presença de um conselho. Tangente a isso percebe que a questão dos conselhos não é um 

tema muito estudado em gestão interancional, uma pesquisa nos principais periódicos da área 

e base de dados resulta em não mais que duas dezenas de artigos relacionados ao tema.  
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Como decorrência da necessidade desses conselhos e da autonomia requisitada por 

esses conselhos as filiais de MSFL em grande parte não se enxergam como filiais, mas como 

células semi-autônomas de uma rede sem fins lucrativos mundiais. Isso implica em que 

questão da transnacionalidade da gestão fica prejudicada, em vista de muitas vezes ser 

incapaz gerenciar os recursos de forma dispersa e integrada. Isso levanta a questão da 

possibilidade de uma arquitetura de gestão internacional para essas entidades diferente dos 

preceitos tradicionais da organização multinacional de sujeição da filial aos poderes da matriz. 

 

5. Comentário Final 

 

A discussão tecida nas últimas páginas, longe de invocar uma teoria para as 

organizações sem fins lucrativos, focou as possibilidades de extensão, aplicabilidade e 

objeção da interdisciplinaridade entre a gestão do terceiro setor e international management. 

Tal constatação desvenda caminhos para que os estudiosos de ambos os campos aprofundem 

seu objeto de análise face às transformações evidenciadas. Temas levantados como a presença 

dos conselhos, a atuação com forte caráter ideológico, a necessidade de novos modelos de 

gestão, entre outros, são desafios que pairam sobre os pesquisadores de ambas as áreas. 

Somente, um esforço conjunto desses pesquisadores poderá garantir a realização de trabalhos 

de expressão internacional e com uma condizente contribuição teórica para o campo das 

ciências sociais aplicadas. 
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