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Resumo:
Esta pesquisa teve como finalidade analisar o perfil das publicações internacionais que tratavam da
temática centralização/descentralização das atividades de pesquisa e desenvolvimento nas corporações
multinacionais. Para tanto, foi realizada uma breve revisão da literatura sobre o tema, uma busca das
publicações na base de dados Scopus e para a análise dos resultados foram utilizadas as técnicas de
análise bibliométrica e de redes sociais. Os resultados apontaram para um perfil bem variado de
autores que se propuseram a estudar o tema, formando uma rede pouco densa. Foram encontrados
muitos periódicos que publicaram os artigos e as abordagens metodológicas em sua maioria
concentraram-se em pesquisas de caráter quantitativo.
Palavras-chave: Internacionalização de P & D, análise bibliométrica, análise de redes sociais.

Centralization and decentralization of R & D multinational
corporations – a vision of international production on the basis of
bibliometric and social network analysis
Abstract
This research aimed to analyze the profile of international publications dealing with the theme
centralization / decentralization of research and development activities in multinational corporations.
To this end, a brief review of the literature on the topic was conducted a search of publications in the
Scopus database and to analyze the results we used the bibliometric analysis techniques and social
networking. The results point to a varied profile authors have proposed to study the topic, forming a
sparse network. Many journals that have published articles and methodological approaches mostly
focused on character in quantitative research found.

Key-words: Internationalization of R & D, bibliometric analysis, social network analysis.
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1.

Introdução

O fenómeno da internacionalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P & D)
tem sido amplamente discutido pelos pesquisadores da área das organizações, principalmente
após os anos 1980. Gomes (2003) comenta que a partir desses anos as EMNs desencadearam
um forte processo de descentralização da pesquisa e dos laboratórios de P & D de produtos e
dos centros de pesquisa básica e aplicada no mundo.
Assim, o processo de dispersão geográfica dessas atividades tem ocupado as discussões no
âmbito das corporações multinacionais e dos pesquisadores na área de internacionalização de
empresas, gerando um arcabouço de construções teóricas e práticas acerca do tema.
A descentralização dessas atividades para mercados emergentes é um fenômeno mais recente
e ainda gera muitas discussões nos meios acadêmicos e empresariais, principalmente quanto à
viabilidade ou não dessas operações, ou seja, centralizar ou descentralizar as atividades de P
& D para as subsidiárias da multinacional ?
Desta forma originou-se a problemática desta pesquisa, ou seja, qual seria o perfil das
publicações científicas internacionais que tratassem da centralização/descentralização das
atividades de pesquisa e desenvolvimento ( P & D) no âmbito das corporações multinacionais,
até o presente momento?Para tanto , foi realizada uma busca na base de dados Scopus e
procedida uma análise bibliométrica e de redes sociais.
O presente artigo está estruturado da seguinte forma: além desta breve introdução, uma
revisão da literatura sobre o tema, considerações metodológicas referentes à análise
bibliométrica e análise de redes sociais , na sequência, a análise dos resultados obtidos e as
considerações finais.
2.
Referencial Teórico
2.1.

Internacionalização de P & D

A internacionalização das atividades de P & D acompanhou o processo de internacionalização
das atividades de marketing e produção, pois, as corporações multinacionais, na busca por
novos mercados para a comercialização e a produção de seus produtos e serviços, observaram
a necessidade de, também, deslocar as suas estruturas de atividades tecnológicas além
fronteiras. As atividades de P & D, que antes se concentravam nos países de origem das
multinacionais, foram sendo progressivamente deslocadas para os países hospedeiros,
caracterizando a dispersão geográfica.
Zedtwitz & Gassmann (2001) ao analisarem os diferentes direcionadores de
internacionalização das atividades de P & D , estruturaram uma tipologia contendo quatro
arquétipos para a organização de P & D internacional: pesquisa e desenvolvimento
domésticos , ou P & D tesouro nacional; pesquisa dispersada e desenvolvimento doméstico,
ou P & D dirigido pela tecnologia; pesquisa doméstica e desenvolvimento dispersado, ou P &
D dirigido pelo mercado; e, por fim, pesquisa e desenvolvimento dispersados, ou P & D
global.A figura abaixo ilustra essas modalidades de arquiteturas para a organização da
estrutura de P & D internacionalizada.

2

Figura 1 - Estruturas organizacionais de P & D descentralizada
Fonte: Zedtwitz & Gassmann (2001)

Chiesa (1995) vê o aumento da internacionalização de P & D como consequência de um
contexto estratégico e como um fator primordial e responsável pelo aumento da capacidade
inovativa das multinacionais, considerando que esses resultados derivam da dinâmica
tecnológica atual, o caráter sistêmico da inovação e a necessidade de se reduzir o tempo para
o lançamento de novos produtos.Nesse contexto, o autor estabelece um modelo para análise
da questão da dispersão global das atividades de P & D, tendo como ponto de referência duas
abordagens para a internacionalização dessas atividades: P & D descentralizado, decorrente da
implantação de laboratórios dispersos geograficamente, com programa de pesquisas por meio
de gestão centralizada, e P & D descentralizado, acompanhando a internacionalização da
produção e do marketing, oferecendo suporte de caráter tecnológico.
2.2.

Centralização e Descentralização de P & D

A discussão acerca da centralização ou descentralização das atividades de P & D no âmbito
das corporações multinacionais não é um tema recente. Na literatura internacional muitos
autores já se preocuparam em desenvolver estudos sobre essa temática, quando emergiram
dois conjuntos de fatores que justificam as chamadas forças centrífugas (que atuam no sentido
de favorecer a descentralização) e forças centrípetas (que atuam no sentido de favorecimento
da centralização) (PEARCE, 1989).
Lassere (2012) coloca que existem benefícios para a globalização das atividades de P & D.
Para a primeira questão, o autor aponta 04 (quatro) principais benefícios potenciais para a
descentralização das atividades, quais sejam: a proximidade do mercado, o acesso a clusters
geográficos de criação de conhecimento e desenvolvimento, a habilidade da firma global para
alavancar conhecimento local por meio das subsidiárias, o aprendizado representado pelos
diferentes mercados, diferentes métodos de resolver problemas, diferentes fontes de progresso
tecnológico, diferentes culturas , diferentes competidores, e pela rápida difusão do
aprendizado através da organização ; e o acesso a cientistas e engenheiros de baixo custo e
boa qualidade. De outra forma, o autor apresenta, também, restrições para essa forma de
atuação, representadas pela restrição de massa crítica , ou seja, haveria o problema da perda
de concentração de cientistas e engenheiros num mesmo lugar, prejudicando o trabalho
coletivo , e , também a perda de capacidade de comunicação, principalmente a comunicação
face-a-face que proporciona, por exemplo, melhores condições para o compartilhamento de
conhecimento tácito.
Oliveira Jr et al. (2009) comentam que existem 03 (três) princípios essenciais para o processo
de centralização de P & D: as economias de escala, as economias de escopo e as de
aglomeração. No que se refere às forças que favorecem a descentralização das atividades de P
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& D os referidos autores asseveram que aspectos que podem ser considerados como
relevantes são: mercados e clientes, acesso à ciência e tecnologia no país hospedeiro, a
proximidade com as atividades de produção e fornecedores, o acesso a novas fontes de
matéria-prima e/ou bens semimanufaturados, acesso a mão de obra qualificada e a existência
de políticas governamentais favoráveis.
Vasconcellos (1997), em um estudo envolvendo 60 (sessenta) centros de P & D de empresas
privadas e estatais, estabelece que podem ser considerados como vantagens da estrutura de P
& D centralizada o melhor uso de recursos, a melhor integração entre os pesquisadores, o
melhor nível hierárquico de P & D, o menor risco da rotina “absorver” a pesquisa, a maior
facilidade de padronização e a maior motivação dos pesquisadores em função do ambiente de
pesquisa. Já, as vantagens de se mater uma estrutura de P & D descentralizada estariam
relacionadas à maior integração entre pesquisadores e produtos, maior facilidade para
transferir os resultados da pesquisa, maior facilidade para atender a dispersão geográfica das
unidades de P & D, e a motivação dos pesquisadores em função da proximidade com o
usuário ( VASCONCELLOS, 1997).
Segundo o autor “na estrutura centralizada há uma única unidade de P & D que presta
serviços para toda a empresa, enquanto que na descentralizada, cada Divisão tem sua própria
unidade de P &D. A estrutura mista é qualquer tipo de combinação entre as duas primeiras”.
Assim, a decisão de estabelecer estruturas centralizadas ou descentralizadas de atividades
tecnológicas vai depender de uma série de fatores (que serão explorados, detalhadamente,
mais adiante), que envolvem principalmente as áreas de custos, mercados, recursos humanos,
ciência e tecnologia, economias de aglomeração e políticas públicas.
Nos últimos anos tem se intensificado o movimento de transferência de centros de pesquisa e
desenvolvimento (P & D) no sentido matriz /subsidiárias, inclusive tendo como destino
subsidiárias em países emergentes, de forma a aproveitar o potencial de conhecimentos e
competências desenvolvidas nessas unidades de negócios, dentro dos propósitos estabelecidos
pelas propostas estratégicas da multinacional.
A internacionalização das atividades de P & D representa o último estágio de transferência de
atividades no sentido matriz/subsidiária, como forma de entrada em mercados internacionais,
e reflete o alto nível de relacionamento entre essas unidades de negócio.
Segundo Saito et al (2013)
As rotinas de P&D funcionam como dínamos de indução para as trajetórias de
aprendizagem em inovação de produtos e processos, por isso, assumem um papel
crítico nas multinacionais, seja pela aquisição de conhecimento proporcionado pelas
operações das subsidiárias em atuar em múltiplos países e mercados com
necessidades diferenciadas, ao mesmo tempo em que compartilham recursos e
ganhos de escala.

Com o aperfeiçoamento das estratégias de atuação das corporações multinacionais
tradicionais, oriundas de países desenvolvidos e, principalmente com o crescimento da
participação das corporações multinacionais de países emergentes no cenário internacional,
essas empresas passaram a desenvolver suas estratégias de atuação mediante a participação
em redes integradas, proporcionando a possibilidade de acessar a recursos e capacidades
tecnológicas fora de seus países de origem, configurando um novo cenário para o
desenvolvimento de novas tecnologias.
Nesse contexto, a partir da identificação de condições ambientais favoráveis, como, por
exemplo, recursos naturais, tecnológicos, informacionais, sistemas nacionais e regionais de
inovação, institutos de pesquisa e universidades, as corporações multinacionais estabeleceram
estruturas de P & D em subsidiárias específicas, que tinham vocações para determinadas áreas
de pesquisa e desenvolvimento, constituindo centros de excelência.
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3. Procedimentos Metodológicos
3.1. Considerações sobre a Análise Bibliométrica
Pelas características metodológicas requeridas pela presente investigação, os procedimentos
foram identificados dentro da abordagem quantitativa de pesquisa, de caráter descritivo, e o
método utilizado para analisar a produção científica foi o do estudo bibliométrico
De acordo com Araújo (2006, p. 12)” A bibliometria consiste na aplicação de técnicas
estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de outros meios de
comunicação (análise quantitativa da informação)”.
O autor comenta que a utilização de métodos quantitativos na busca por uma avaliação
objetiva da produção científica é o ponto central da bibliometria (ARAÚJO, 2006).
A partir dos artigos encontrados foi realizada uma análise temporal, envolvendo todo o
período de tempo até o dia 18 de maio de 2015, sendo utilizados os seguintes termos de busca
nos conteúdos dos artigos científicos para a construção da amostra da referida pesquisa:
centralization of R & D or Decentralization of R & D or R & D centralized or R & D
decentralized and multinational or multinationals.
A análise bibliométrica foi realizada seguindo-se as seguintes etapas: busca na base de dados,
recuperação e preparação dos dados, tratamento bibliométrico e estatístico, confecção e
análise das tabelas e gráficos, e interpretação dos resultados. Com os dados bibliométricos
procurou-se caracterizar a dinâmica da evolução da produção com o intuito de definir as
grandes áreas envolvidas no campo científico estudado.
A coleta de dados secundários foi realizada por meio de artigos científicos internacionais
publicados na base de dados Scopus, adotando-se os seguintes critérios de busca: somente
artigos científicos em periódicos acadêmicos, no idioma inglês, textos no formato PDF,
buscando-se nos títulos, resumos ou palavras-chave das publicações, até a data de 18/05/2015.
Assim, foram encontrados 35 (trinta e cinco) artigos, os quais tiveram seus resumos lidos e
passou-se a utilizar as análises oferecidas pela base Scopus.
Também foi realizado o tratamento dos dados por meio da utilização do software UCINET
6.0 for Windows, um sistema desenvolvido para análise quantitativa de redes sociais, no qual
foram processadas algumas métricas estruturais da rede formada pelos autores dos artigos, e a
utilização do software NetDraw 2.097, que proporcionou a demonstração visual da rede.
3.2. Considerações sobre Análise de Redes Sociais (ARS)
A crescente interação verificada entre as pessoas e as organizações, fruto das demandas
proporcionadas pelo processo de globalização dos mercados e as exigências do mundo
moderno em termos de troca de informação e comunicação, contribuíram para o surgimento e
desenvolvimento progressivo das redes sociais.
Quanto a esse aspecto, Marteleto (2001, p.72) conceitua redes sociais como “um conjunto de
participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses
compartilhados”. A referida autora comenta que redes sociais “são sistemas de nodos e elos;
uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema de apoio ou um
sistema físico que se pareça com uma árvore ou uma rede”.
Nessa visão, Costa et al. (2003, p. 73) atestam que a rede “é uma forma de organização
caracterizada fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de interrelacionar os elementos sem hierarquia”.
A metodologia de análise de redes sociais (ARS) tem sido utilizada nas últimas décadas, no
contexto das ciências sociais, como ferramenta para investigação dos relacionamentos entre
os diversos agentes ou atores.
Cabe neste momento apresentar alguns conceitos básicos associados à questão da análise de
redes sociais, com vistas à compreensão do problema de pesquisa e proporcionar uma
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metodologia que possa oferecer algumas inferências acerca dessa problemática Assim, o
Quadro 1 apresenta os principais conceitos e os elementos básicos da metodologia de análise
de redes sociais.
Ator ou Nó

É cada indivíduo, setor ou departamentos que se interligam,
formando a rede.
São representações gráficas de linhas que conectam os pontos
(atores ou nós).

Ligações
Tamanho
Centralidade
Centralidade de Grau
Centralidade de Proximidade
Distância Geodésica
Centralidade de Intermediação
Densidade
Reciprocidade
Cliques

É a quantidade de conexões existentes entre os atores de uma
rede.
É a posição de um indivíduo em relação aos outros,
considerando-se como medida a quantidade de ligações que se
colocam entre eles.
Número de ligações que um ator possui com outros autores em
uma rede, levando-se em consideração somente relacionamentos
adjacentes.
Proximidade entre os atores, obtida por meio da soma das
distâncias geodésicas entre todos os atores.
Considerando um par de nós, consiste no número de laços ou
ligações que indicam o caminho mais curto entre eles.
Considera um ator como meio para alcançar outros, já que o
mesmo se encontra nos caminhos geodésicos entre outros pares.
Consiste no número de conexões existentes dividido pelo número
de conexões possíveis.
Relações que ocorrem mutuamente entre os indivíduos
(representadas por setas bidirecionais)
Consistem em grupos de atores que apresentam relações mais
estreitas e coesas, onde os atores estão mais próximos e
fortemente conectados, com maior densidade nas ligações,
colaborando para a ocorrência de compartilhamentos mais
eficiente.
Quadro 1- Elementos Básicos da Análise de Redes Sociais
Fonte: Marteleto (2001)

As métricas da Análise de Rede Sociais são ferramentas que auxiliam a análise e interpretação
das conexões entre grupos e subgrupos da rede, como por exemplo, a busca de informação
científica acerca da centralização e/ou descentralização de P & D.
A partir da análise do número de conexões existentes pelo número de conexões possíveis na
rede é possível ter uma visão clara da densidade dentro do subgrupo de pesquisa, essas
informações servem de instrumentos para a apresentação dos resultados.
Na sequência, serão apresentados os aspectos concernentes à análise dos resultados da
presente pesquisa.
4. Análise dos Resultados - Análise Bibliométrica
4.1. Quantidade de Artigos por Ano
Pelo exposto, percebeu-se que a grande concentração de publicações na área ocorreu no ano
de 1999, mas desde 1985 já havia trabalho tratando do referido tema. Observou-se , também,
uma estabilização de publicações nos últimos anos, em menor intensidade (Quadro 2).
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Quadro 2 - Artigos por ano
Fonte: elaborado pelo autor

4.2. Autores
Verificou-se claramente uma grande quantidade de autores que se propuseram a pesquisar o
tema , sendo que os autores mais citados foram Robert D. Pearce (5) e Marina Papanastassiou
(4), seguidos de Dimitris Manolopoulos (3), Maximilian Von Zedtwitz (3) e Oliver
Gassmann (3). Os demais autores obtiveram apenas uma citação (Quadro 3).

Quadro 3 – Autores
Fonte: elaborado pelo autor

4.3. Periódicos
Também neste caso , observou-se uma grande quantidade de periódicos que publicaram os
trabalhos, com ênfase no periódico Research Policy, com 07 (sete) trabalhos, e Journal of
International Studies , com 04 (quatro) trabalhos (Quadro 4).
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Quadro 4 - Periódicos
Fonte: elaborado pelo autor

4.4. Países
Os países de origem que mais tiveram representantes foram o Reino Unido e os Estados
Unidos , mas houve a participação de representantes de várias origens, com a participação de
mercados emergentes, inclusive o Brasil ( Quadro 5).

Quadro 5 – Países
Fonte: elaborado pelo autor

4.5. Áreas de Estudo
As áreas de estudos mais contempladas pelas publicações foram a de Negócios,
Administração e Contabilidade, e a área de Economia, Econometria e Finanças, permeando a
grande maioria dos trabalhos. A soma final não é exata, porque foram encontrados trabalhos
que contivessem mais de uma área de estudo (Quadro 6).
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Quadro 6 – Áreas de estudo
Fonte: elaborado pelo autor

5. Análise dos Resultados – Análise da Rede Social
5.1. Desenho da Rede de Autores
Com o auxílio do software Ucinet e NetDraw foi solicitado o desenho da rede de autores das
publicações encontradas na base Scopus (Figura 1). Observou-se que a referida rede era
formada por relativamente poucos autores e suas ligações não eram intensas, sendo suas
métricas comentadas no próximo tópico.

Figura 1 – Desenho da Rede de Autores
Fonte: elaborado pelo autor

5.2. Principais Métricas relativas à Rede de Autores
Como caracterizado na seção referente à revisão da literatura, a densidade da rede é calculada
com base no número de conexões existentes, dividido pelo número de conexões possíveis.
Assim, na presente rede , seu valor correspondeu a 0,024 ou seja, apenas 2,4% das ligações
(laços) possíveis foram estabelecidas pelos autores, denotando uma baixíssima densidade, o
que pode ser justificado pelo fato de que os temas ainda estão em fase de consolidação em
termos de produção científica e também a existência de heterogeneidade em termos de
autores, instituições e publicações (Quadro 7).
O grau de centralidade representa a frequência com a qual os atores se comunicam, ou seja,
representa a posição relativa entre os indivíduos da rede. No caso em questão, a rede possuía
baixíssima centralidade (0,0273 ou 2,73 %), ou seja, o nível de comunicação recíproca era
muito baixo. A rede apresentou muitos cliques (grupos de atores que apresentam relações
mais estreitas e coesas), sendo um total de 08 (oito), tendo em vista a quantidade de atores.

Quadro 7 – Métricas da Rede
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Fonte: elaborado pelo autor

6. Análise Sumária dos 10 (dez) artigos mais citados
Com a finalidade de proporcionar aos pesquisadores da área subsídios para futuras pesquisas
nesta seção serão caracterizadas as publicações mais citadas na base Scopus ,apresentando os
títulos dos artigos, os respectivos autores, a quantidade de citações dos artigos, a abordagem
metodológica e o objeto de estudo (Quadro 8).As publicações foram relacionadas por ordem
decrescente de número de citações, segundo aquela base de dados.
NR

Título do Artigo

Autor (es)

Qtde Citações

Abordagem
Metodológica

Objeto de Estudo

Gassmann, O.
Von Zedtwitz, M.

186

Qualitativa

Empresas
Multinacionais

1

New concepts and trends in
international R&D
organization

2

Decentralised
R&D
and Pearce, R.D.
strategic
competitiveness:
Globalised
approaches
to
generation
and
use
of
technology in multinational
enterprises (MNEs)

172

Quantitativa

Subsidiárias de
Multinacionais no Reino
Unido

3

R&D, organization structure, Argyres, N.S.
and the development of Silverman, B.S.
corporate
technological
knowledge.

131

Quantitativa

Organizações de P & D
de Empresas
Multinacionais

4

Internationalization of R&D - a Granstrand, O.
survey of some recent research Hakanson, L.
Sjlander, S.

105

Qualitativa

Internacionalização de P
&D

5

Fishing upstream: Firm
innovation strategy and
university research alliances

Bercovitz, J.E.L.
Feldman, M.P.

85

Quantitativa

Maiores investidores em
P & D corporativa do
Canadá

6

The global integration of
business functions: A study of
multinational businesses in
integrated global industries

Kim, K.
Park, J.-H.
Prescott, J.E.

83

Quantitativa

Indústrias integradas
globais dos Estados
Unidos

7

Overseas R&D and the
strategic evolution of MNEs:
Evidence from laboratories in
the UK

Pearce, R.
Papanastassiou,
M.

62

Quantitativa

Laboratórios de P & D
de multinacionais no
Reino Unido

8

Multinational knowledge
spillovers with decentralised
R&D: A game-theoretic
approach

Veugelers, R.

49

Quantitativa

Empresas
Multinacionais

9

Organizing global R&D:
Challenges and dilemmas

von Zedtwitz, M.
Gassmann, O.
Boutellier, R.

47

Qualitativa

Indústria Farmacêutica e
relacionada a cuidados
de saúde, Indústria de
eletrônicos e software e
Indústria elétrica e de
maquinaria

10

R&D networks and innovation: Pearce, R.
Decentralised product
Papanastassiou,
development in multinational M.

39

Quantitativa

Laboratórios de P & D
de subsidiárias de
multinacionais no Reino

10

enterprises

Unido
Quadro 8 – Análise sumária dos 10 (dez) artigos mais citados
Foonte: elaborado pelo autor

Observa-se que a maioria (70%) das publicações mais citadas adotaram uma abordagem
quantitativa de pesquisa, e ,como não poderia ser diferente, os objetos de estudo foram as
corporações multinacionais, nos mais variados setores da economia.
7. Considerações Finais
Esta investigação teve como principal finalidade analisar o perfil das publicações
internacionais que tratassem da temática centralização/descentralização das atividades de
pesquisa e desenvolvimento nas corporações multinacionais, até o presente momento.
Para cumprir essa finalidade foram revistos conceitos referentes à temática em questão junto à
literatura pertinente, realizada a coleta de dados secundários junto à base de dados Scopus e,
com o auxílio das técnicas de análise bibliométrica e de redes sociais, foi realizada a análise
dos resultados.
Assim, percebeu-se uma estabilização na produção científica da área nos últimos anos, com
uma distribuição muito grande dos artigos em termos de autores e periódicos, denotando que
o tema possa já estar passando por um período de consolidação. Talvez isso tenha acontecido
devido à ausência de termos de busca que caracterizassem os mercados emergentes, os quais
tem sido alvo de investimentos em P & D ultimamente.
A rede formada pelos autores demonstrou baixa densidade e centralidade, com pouca
frequência de comunicação entre os atores e , consequentemente, baixa reciprocidade de
informações.
A área de estudo predominante foi a de Negócios, Administração e Contabilidade , os países
mais representados pelos autores foram o Reino Unido e os Estados Unidos, e a análise
sumária dos trabalhos mais citados demonstrou um perfil de pesquisas de caráter quantitativo
em suas abordagens metodológicas.
Por meio desta investigação procurou-se oferecer subsídios para os pesquisadores da área de
negócios internacionais, mais especificamente aqueles envolvidos com pesquisas relacionadas
com a inovação global, via estratégia de descentralização das atividades tecnológicas.
Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se inserir nessa análise a questão da
atratividade dos mercados emergentes para receber investimentos em P & D, provenientes de
mercados desenvolvidos, e ampliar a coleta de dados utilizando outras bases de dados também
relevantes.
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