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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é aprofundar o entendimento sobre o processo de adaptação de 
empresas no ambiente internacional. Para isto foram utilizados estudos que encararam a 
empresa como um sistema adaptativo complexo e utilizaram o modelo NK de Stuart Kauffman. 
O modelo NK foi originalmente concebido para o estudo de fenômenos biológicos, mas vem 
sendo aplicado por acadêmicos em trabalhos de estratégia e organizações desde 1997. Para que 
fosse possível utilizar o modelo NK para o estudo de empresas multinacionais, o modelo foi 
estendido para abarcar conceitos específicos de negócios internacionais como, por exemplo, a 
obtenção de vantagem competitiva em diferentes países a partir da adaptação de caraterísticas 
internas da empresa ao ambiente local. A metodologia utilizada foi baseada no paradigma da 
modelagem e simulação baseado em agentes. Com base neste paradigma as empresas foram 
modeladas como agentes autônomos que, por meio de um processo de adaptação buscam 
otimizar sua vantagem competitiva. Esta abordagem permite estudar propriedades emergentes 
do sistema a partir da interação e do comportamento dos agentes. Os resultados das simulações 
mostraram que a obtenção de vantagem competitiva a partir dos atributos organizacionais da 
empresa em diversos países possibilita o surgimento de novas formas organizacionais viáveis. 
Também se observou que uma forma organizacional que não propicia vantagem competitiva 
ótima em um país específico, ainda pode ser viável num contexto global. Outro resultado obtido 
foi a emergência da catástrofe da complexidade, que é a degradação da vantagem competitiva 
em decorrência da adição de restrições conflitantes. Tais restrições conflitantes são resultado 
da necessidade de otimizar simultaneamente a vantagem competitiva em diversos países de 
diversas formas diferentes devido à possibilidade de adaptação local. 

 

Palavras-chaves: Modelagem e Simulação Baseada em Agentes, Modelo NK de 
Kauffman, Vantagem Competitiva, Adaptação, Estratégia Internacional.  



 

ABSTRACT 

The aim of this work is to deepen the understanding of the process of adaptation of firms 
in the international environment. For such it relied on studies that faced the firm as a complex 
adaptive system and utilized the Stuart Kauffman’s NK model. The NK model was originally 
conceived to study biological phenomena but has been applied by scholars in strategy and 
organizational studies since 1997. To enable the use of the NK model for the study of 
multinational firms, the model was extended to embrace specific international business 
concepts such as the gaining of competitive advantage in different countries from the adaptation 
of the firm’s internal characteristics to the local environment. The chosen methodology is based 
on the paradigm of agent-based modeling and simulation. Accordingly, the firms were modeled 
as autonomous agents that search for the optimization of their competitive advantage by the 
means of the adaptation process. This approach allowed the study the emergent properties of 
the system from the agents’ interaction and behavior. The results of the simulation showed that 
gaining competitive advantage from the firm’s attributes  in different countries enabled the 
emergence of new viable organizational forms. It was also noted that one organizational form 
that does not provides optimal competitive advantage  in a particular country may still be viable 
in a global context. Another result was the emergence of the complexity catastrophe, which is 
the degradation of the competitive advantage resulted from the addition of conflicting 
constraints. Such conflicting constraints are a result of the simultaneous optimization of the 
competitive advantage in many countries in many different ways due to the possibility of local 
adaptation. 

Keywords: Agent-Based Modeling and Simulation, Kauffman NK Model, Competitive 
Advantage, Adaptation, International Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo de negócios internacionais contempla a investigação de como as multinacionais 

se configuram internamente para criar vantagem competitiva (Barney, 1991) e estarem aptas a 

competir em ambiente global (Siggelkow e Levinthal, 2003). Por sua vez, o uso de conceitos 

de sistemas adaptativos complexos permite a análise das firmas como sistemas de atividades 

interdependentes (Porter e Siggelkow, 2008) e interações não-lineares (Anderson, 1999) onde 

o comportamento é resultado não só do contexto presente, como também do contexto passado 

(Anderson, 1999).  

Em razão disto, acadêmicos como Porter & Siggelkow (2008) analisaram a firma como 

um sistema adaptativo complexo para investigar, por exemplo, as estratégias do tipo “follow-

the-leader”, onde as empresas menos aptas ao ambiente copiam a estratégia da empresa líder. 

Eles constataram que, em determinadas circunstâncias, os resultados esperados podem não ser 

obtidos pois, quando há interdependência, se apenas alguns elementos de um sistema são 

imitados, então nenhum benefício ou até mesmo resultados negativos podem ser gerados (Porter 

e Siggelkow, 2008).  

De modo similar, utilizando modelagem de sistemas complexos, Caldart (2007) 

demonstrou que, em determinados contextos, é possível suportar formalmente a superioridade 

de colaboração espontânea e auto organizada entre as unidades de negócio versus uma 

colaboração restritiva e fortemente acoplada e imposta centralmente. 

Dentre os acadêmicos que encararam a firma como um sistema adaptativo complexo, é 

possível identificar um grupo distinto que utilizou a modelagem e simulação baseada em 

agentes e o modelo NK de Kauffman (1993) em seus trabalhos. Trata-se de um modelo 

concebido originalmente para estudar fenômenos biológicos como a evolução, seleção e auto-

organização. No entanto, em 1997, Levinthal (1997) utilizou o modelo NK em seu artigo para 
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o periódico Management Science, inaugurando o uso do modelo NK para estudos gerenciais 

(Ganco e Hoetker, 2009; Wall, 2014). 

Porém, o modelo NK ainda não foi adaptado para estudar estratégias internacionais pois 

a multinacional, ao atuar em diferentes países, sofre um dilema: ela deve ter responsividade 

local para atender as especificidades do país, mas também possuir integração e eficiência global 

(Bartlett e Ghoshal, 1999). 

Tal dilema ocorre porque, caso a firma opte por ter alta responsividade local, ela adotará 

uma configuração local que gere maior aptidão, resultando em um posicionamento 

extremamente competitivo e vantajoso no país alvo (Tallman e Yip, 2001). Entretanto a 

multinacional seria um conjunto de negócios autônomos com pouca sinergia, mas com o peso 

dos custos de uma multinacional, como aconteceu com a Philips e outras multinacionais na 

década de 1980 e 1990s (Tallman e Yip, 2001). No outro extremo, caso opte por baixa 

responsividade local, isso faria a multinacional operar com extrema padronização e eficiência, 

mas impossibilitaria um posicionamento competitivo e vantajoso no país alvo. 

Por isso, para que seja possível utilizar o modelo NK para o estudo das multinacionais, é 

importante que o modelo seja estendido para que inclua esses novos aspectos: atuar em países 

diversos e diferentes entre si onde diferentes configurações locais lhes confiram níveis distintos 

de vantagem competitiva local. 

1.1 OBJETIVOS E PERGUNTA DE PESQUISA 

O objetivo deste trabalho é, com base no paradigma da modelagem e programação 

baseada em agentes, estender o modelo NK de Kauffman de tal forma que permita um melhor 

entendimento sobre o processo de adaptação de empresas no ambiente internacional. Isto será 

alcançado por meio de avaliações das formas de configuração interna das multinacionais e da 

adaptação externa à diferentes países. 
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A pergunta de pesquisa é: De que forma podemos melhor entender o processo de 

adaptação de empresas em ambiente global a partir dos pressupostos do modelo NK de 

Kauffman? 

Os objetivos específicos desse trabalho são (1) constatar se é possível surgirem novas 

formas organizacionais viáveis decorrentes da alavancagem de vantagens competitivas de 

atributos organizacionais em outros países, (2) observar a emergência da catástrofe da 

complexidade no contexto global, e (3) analisar as relações entre a diferença entre países, o 

grau de adaptação local e vantagem competitiva global. 

Este trabalho busca contribuir para o campo de gestão internacional especificando um 

modelo que permitirá simular o processo de adaptação em mercados estrangeiros de forma 

longitudinal e dinâmica. O uso de modelos dinâmicos e longitudinais possibilita uma visão mais 

ampla, novas descobertas, e a conciliação entre diversas teorias e resultados empíricos 

contraditórios, como por exemplo, a relação entre multinacionalidade e desempenho 

(Contractor, 2007). 

Para a prática do gerenciamento, este trabalho busca demonstrar como a modelagem e 

simulação pode ser utilizada para a tomada de decisões estratégicas complexas. A 

complexidade, ao mesmo tempo que aumenta as possibilidades estratégicas, inviabiliza 

tomadas de ações otimizadas (Kimura, Perera e Lima, 2010) devido à racionalidade limitada 

dos gestores (Simon, 1957). Dessa forma, a inviabilidade de decisões ótimas decorre da 

impossibilidade de maximizar o retorno em diversas dimensões quando a função utilidade final 

(vantagem competitiva, por exemplo) não é resultado de transformações monotônicas das 

dimensões. Nesse casos, haverá confusão, despropósitos e a firma prejudicará sua capacidade 

de competir sobreviver (Jensen, 2001). 
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Além do mais, este trabalho busca auxiliar na definição de estratégias pois demonstra 

como determinados conceitos específicos de negócios internacionais influenciam na 

efetividade de atingimento de objetivos locais e globais simultaneamente. Para gestores de 

negócios internacionais, a definição de estratégicas deve lidar com o conflito decorrente de se 

ter múltiplos objetivos (Ethiraj e Levinthal, 2009), também decorrente do dilema das 

multinacionais: como posicionar-se estrategicamente otimizando vantagens competitivas em 

cada um dos países em que atua? 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira. O capítulo 0 apresenta os fundamentos 

teóricos dos negócios internacionais. O capítulo 0 apresenta os conceitos de organizações como 

sistemas adaptativos complexos e detalha o modelo NK de Kauffman. O capítulo 0 apresenta a 

construção do modelo NK para negócios internacionais. O capítulo 0 detalha a configuração, 

as regras e a implementação do modelo proposto. O capítulo 0 detalha a validação do modelo 

implementado, apresenta e discute os resultados das simulações. Por fim, o capítulo 0 apresenta 

conclusões e propostas futuras. 
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2 FUNDAMENTOS DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

Neste capítulo serão apresentados três conceitos de negócios internacionais que são 

fundamentais para justificar as contribuições que serão realizadas ao modelo NK: vantagem 

competitiva, diferença entre países e adaptação local. Pelo esclarecimento destes conceitos 

deseja-se demonstrar como, com a mesma configuração interna, uma empresa poderá obter 

vantagens em um país ou sofrer desvantagens em outro país. E como, por meio do processo de 

adaptação local, a empresa pode suprir eventuais desvantagens ou gerar vantagens decorrentes 

da diferença entre países. 

2.1 VANTAGEM COMPETITIVA  

Na teoria das empresas multinacionais, a existência de vantagens já era postulada por 

Stephen Hymer, em torno de 1960, como um elemento necessário para que uma firma nacional 

pudesse ser lucrativa fora de seu país de origem (Teece, 2006). Essas supostas vantagens 

especiais compensariam ineficiências e custos decorrentes das desvantagens de ser estrangeiro, 

do inglês liability of foreignness (LOF), das empresas multinacionais perante as empresas locais 

do país de destino. 

As fontes de tais vantagens poderiam ser o potencial do mercado para determinado 

produto, técnicas de produção superiores, pioneirismo ou imperfeições no mercado fornecedor, 

que permitiriam preços mais baixos de aquisição (Teece, 2006). 

O paradigma eclético (Dunning e Lundan, 2008) é um framework teórico que, como o 

próprio nome sugere, conciliou diversas teorias: a teoria da internalização, a teoria dos custos 

de transação (TCT), a teoria institucional e a visão baseada em recursos. O paradigma eclético 

postula que as vantagens se originam de três componentes: propriedade, localização e 

internalização (Dunning e Lundan, 2008). 
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As vantagens de posse ou propriedade são vantagens específicas da firma, que podem 

surgir de ativos tangíveis e intangíveis ou instituições internas formais ou informais (Dunning 

e Lundan, 2008). 

As vantagens de localização são vantagens específicas do país que podem surgir de 

instituições locais formais ou informais, recursos, capacidades e mercados locais (Dunning e 

Lundan, 2008). 

As vantagens de internalização são vantagens não decorrentes da posse ou da 

propriedade, mas decorrentes do resultado total das decisões de make-or-buy da firma onde ela 

anula imperfeições de mercado e eventuais custos transacionais (Dunning e Lundan, 2008). 

Nesse caso, a firma seria uma coleção de atividades que agregam valor, que podem estar tanto 

dentro como fora dos limites da empresa, mas são controladas ou coordenadas por ela. Esta 

interpretação já contempla contribuições mais recentes de empresas multinacionais de países 

emergentes, do inglês Emerging Markets Multinationals (EMMS) onde elas alavancam 

vantagens pelo processo de integração a uma rede globalizada, garantindo acesso a recursos 

externos para superar suas próprias deficiências(Mathews, 2006). 

Outra forma de obtenção de vantagem competitiva advém da visão baseada em recursos, 

do inglês RBV – Resource-Based View, que examina a relação entre as características internas 

da firma e seu desempenho (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). A visão baseada em recursos é 

importante para o estudo das multinacionais porque os recursos, capacidades e competências 

da firma são os principais direcionadores da estratégia de internacionalização, especialmente 

na escolha da estratégia / modo de entrada (p. ex. investimento direto estrangeiro, aquisições, 

modos contratuais, etc.) (Datta et al., 2002).  

Sua inovação consistiu em introduzir dois novos pressupostos para analisar a criação de 

vantagem competitiva que impactam na busca por vantagens competitivas. O primeiro 

pressuposto diz que os recursos estratégicos sob controle da firma são heterogêneos e as firmas 
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de uma mesma indústria podem ter o controle de diferentes recursos estratégicos. Em razão 

disto, haveria heterogeneidade dentro de uma mesma indústria (Barney, 1991).  O segundo 

pressuposto diz que esses recursos podem não ser perfeitamente transferidos através das firmas 

(Peng, 2001; Lockett, Thompson e Morgenstern, 2009), o que sustentaria a heterogeneidade ao 

longo do tempo (Barney, 1991). 

Pela visão baseada em recursos, as decisões estratégicas deveriam partir da análise das 

capacidades e habilidades únicas da firma e da exploração dos recursos sob controle da 

empresa, ao invés da análise do ambiente competitivo (Barney, 1986). Logo, é uma perspectiva 

onde a vantagem competitiva é baseada na posse de recursos específicos da firma (Lockett, 

Thompson e Morgenstern, 2009). Os recursos específicos da firma são recursos ou capacidades 

que possuem os seguintes atributos: (1) valiosos; (2) raros; (3) inimitáveis; (4) não substituíveis, 

ou VRIN, termo cunhado por Barney (1991).  

Isto é importante no contexto deste trabalho pois explica como os diferentes atributos da 

organização formam a configuração interna da empresa, e as diferentes configurações possíveis 

geram maior ou menor vantagem competitiva, isto é, uma configuração que propicia um maior 

ou menor desempenho em comparação com seus concorrentes. 

2.2 DIFERENÇA ENTRE PAÍSES 

Um conceito recorrentemente utilizado na pesquisa de negócios internacionais é a 

diferença entre países ou locais. Dependendo do modelo ou teoria adotada, essa diferença tem 

definições distintas. Para o modelo Upsalla (Johanson e Vahlne, 2009), a diferença entre países 

é chamada de distância psíquica, que é composta por fatores que dificultam o entendimento de 

mercados estrangeiros. Segundo este modelo, quanto maior a distância psíquica maior a 

desvantagem de ser estrangeiro. Dessa forma, as empresas frequentemente iniciam sua 
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internacionalização em mercados estrangeiros que são próximos do mercado local, e então 

gradualmente entram em mercados mais distantes, em termos da distância psíquica. 

Para teorias comportamentais, ela é chamada de distância cultural (Kogut e Singh, 1988) 

e é medida pela diferença de índices que compõe as dimensões culturais de Hofstede (1980). 

Segundo estas teorias, a escolha do modo de entrada, como por exemplo joint ventures, 

subsidiárias próprias ou aquisições, é influenciado pelas características culturais do país de 

origem e do pais alvo pois tais características moldam as atitudes e as preferências nas decisões 

organizacionais e gerenciais. 

A teoria Institucional, aplicada ao contexto de MNEs, descreve tal distância em termos 

das diferenças institucionais formais ou informais (Kostova, Roth e Dacin, 2008; Berry, Guillén 

e Zhou, 2010). Segundo esta teoria, além da dimensão cultural, a distância entre países inclui 

indicadores agrupados nas dimensões econômica, financeira, políticas, administrativas, 

demográficas, geográficas, de conhecimento e integração global. Segundo esta perspectiva, um 

conjunto mais amplo de dimensões permite melhor entendimento da influência da distância na 

decisão de entrada em países estrangeiros. 

No estudo de empresas multinacionais de países emergentes como as Dragon 

Multinationals (Mathews, 2006) e Multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008), as diferenças entre os 

países levam em conta o estágio de desenvolvimento da economia, da maturidade dos 

competidores, diferenças culturais e diferenças de desenvolvimento em educação, saúde e 

renda.  

Independentemente da definição formal da diferença entre os países, o paradigma eclético 

(Dunning e Lundan, 2008) encapsula as diversas diferenças nos fatores relacionados à 

localização (distância física, cultural, políticas, recursos, infraestrutura, mercado potencial, etc.) 

a postula que tais fatores podem gerar vantagens. Em outro extremo, como postula Hymer na 

teoria das MNEs, fatores relacionados à localização podem gerar desvantagens de ser 
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estrangeiro. Isto é importante no contexto deste trabalho porque explica a existência da 

diferença entre países e a consequente vantagem ou desvantagem competitiva de uma firma em 

determinados países. 

2.3 ADAPTAÇÃO LOCAL  

A adaptação local é encontrada na literatura de negócios internacionais de diferentes 

formas. Para Bartlett e Ghoshal (1999), o dilema da empresa internacional decorre da 

necessidade de alcançar simultaneamente eficiência global, responsividade local, e capacidade 

de desenvolver e explorar seu conhecimento mundialmente. Segundo essa visão, a empresa 

internacional atinge a eficiência global ao configurar-se de forma que tenha algumas 

competências centralizadas e outras descentralizadas, e que as subsidiárias adaptem e 

alavanquem as competências da matriz. 

Se por um lado uma estrutura global permite a centralização de recursos e capacidades 

no país de origem e economias de escala e proteção de certas competências, de outro lado, a 

estrutura multinacional com dispersão geográfica de recursos e poder de decisão pelas 

subsidiárias permite responder a necessidades e explorar oportunidades locais. Entretanto, essa 

descentralização das competências e autossuficiências nacionais das atividades penaliza a 

eficiência global (Bartlett e Ghoshal, 1999).  

Para Berchtold et al.(2010), pesquisadores explorando a necessidade de adaptação 

argumentam que ativos específicos da firma precisam ser adaptados para estarem adequados a 

novos locais devido a variações culturais, preferências dos consumidores, aspectos legais e 

mercado de trabalho. Nessa linha, a adaptação local e a integração internacional são como um 

trade-off, o que significa que ao optar-se por um, perde-se o outro. Dessa forma, somente ao 

encontrar um equilíbrio entre a adaptação local e a integração internacional é que se garantiria 

desempenho no longo prazo. No entanto, Berchtold et al.(2010) acreditam em outro modelo 



 
 

22

onde adaptação local e integração global podem ser obtidos simultaneamente por um processo 

de transferência e adaptação do conhecimento, onde a adaptação é especialmente importante 

em países com grande distância institucional. 

Para Sethi et al.(2002), as competências da empresa multinacional, como por exemplo 

análise ou leitura do ambiente, formulação estratégica, adaptação da estrutura organizacional, 

adaptação de processos, adaptação da própria estratégia e implementação da estratégia podem 

ser utilizadas para mitigar e até mesmo superar desvantagens de ser estrangeiro e criar vantagem 

competitiva. Deste modo, a capacidade de adaptação da forma de agir são fontes de vantagem 

competitiva e de melhor desempenho em relação aos rivais. 

A adaptação local também faz parte do modelo AAA de estratégias globais genéricas de 

Ghemawat (2007). Neste modelo, três abordagens genéricas de criação de valor e obtenção de 

vantagem competitiva global são definidas: adaptação, agregação e arbitragem. De uma forma 

ou de outra, as três estratégias baseiam-se na diferença ou similaridade entre países. A estratégia 

de adaptação, por exemplo, contempla não só modificações em atributos do produto ou serviços 

(design, por exemplo) mas também mudanças de estratégias (políticas, posicionamento, alcance 

geográfico ou de mercados, internalização ou externalização de atividades da cadeia de valor, 

etc.). A agregação é a estratégia que explora similaridades entre os países (semelhanças 

geográficas, culturais, administrativas / regulatórias, e econômicas) em busca de economias de 

escopo e escala sem comprometer a responsividade local. A arbitragem consiste em explorar 

diferenças (em preços e custos, por exemplo) que podem gerar algum tipo de vantagem 

competitiva sem a necessidade de adaptar-se a elas. 

Isto é importante no contexto deste trabalho porque explica como um maior ou menor 

nível de responsividade local pode gerar maiores ou menores vantagens à organização. Essa 

adaptação local pode ser o resultado de (1) deliberação estratégica da empresa ou (2) maior ou 

menor capacidade de transferência e adaptação de ativos específicos da firma à realidade local. 
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Ademais, mesmo estratégias que não sejam de adaptação local, como a arbitragem e a 

agregação (Ghemawat, 2007) podem ser fontes de vantagem competitiva viabilizadas pela 

existência de diferenças ou semelhanças entre países. Portanto, até mesmo na ausência de 

adaptação estratégica, é possível obter um maior ou menor nível de vantagem competitiva pelas 

estratégias de agregação e arbitragem. 

  



 
 

24

3 SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS (CAS) 

A complexidade vem integrando o vocabulário de cientistas organizacionais desde a 

década de 1960 (Anderson, 1999). Segundo eles, a organização é encarada como um sistema, 

composto por um grande número de componentes interconectados com diversas interações. 

Para o campo da estratégia, conceitos da complexidade têm sido utilizados para estudar dilemas 

há muito tempo pertinentes como, por exemplo, o equilíbrio entre estratégias deliberadas, com 

ações mais restritas, versus estratégias emergentes menos estruturadas, dilema esse por vezes 

descrito em termos de acoplamentos fortes e fracos entre, por exemplo, matrizes e subsidiárias, 

unidades de negócios, gestores e subordinados e parceiros estratégicos. Nesses estudos, 

investiga-se a possibilidade da existência de estruturas ótimas que possibilitam tanto eficiência 

e quanto flexibilidade em função do ambiente, sendo este por vezes suscetível à mudanças, 

incertezas, turbulências e caos (Pina E Cunha, Vieira Da Cunha e Wilding, 2006; Davis, 

Eisenhardt e Bingham, 2007). Com isso, o constructo “sistemas complexos” tem sido cada vez 

mais aplicado à sistemas, como por exemplo biológicos e sociais, e os descreve em termos de 

mudança, descentralização e adaptabilidade ao ambiente (Man Joe Ma e Osula, 2011). 

Uma categoria especial de sistemas complexos, denominada Sistema Adaptativo 

Complexo, do inglês Complex Adaptive System (CAS), modela as organizações como sistemas 

que conseguem alterar e reorganizar suas partes para se adaptar aos problemas impostos pelo 

ambiente (Holland, 1992; Anderson, 1999; Schneider e Somers, 2006; Man Joe Ma e Osula, 

2011), possibilitando a criação de estratégias de forma intencional, nem sempre planejada. Isto 

é possível porque sistemas adaptativos complexos são compostos de estruturas simples que 

interagem segundo regras simples (estrutura moderada), equilibrando ordem e desordem. Dessa 

forma, dão origem a comportamentos sofisticados  (i.e., eficiente, previsível, flexível, 

inesperado) gerando, por exemplo, alta performance em ambientes dinâmicos (Pina E Cunha, 

Vieira Da Cunha e Wilding, 2006).  
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Um CAS é um sistema que apresenta características bem definidas e é composto por 

agentes que se relacionam uns aos outros por laços de realimentação (feedback loops), e ao 

interagirem, influenciam-se mutuamente. Isto significa que o comportamento de um agente 

depende e influencia o comportamento de outros agentes.  

O resultado dessa interação dá origem ao comportamento agregado do sistema (Holland, 

1992) ou propriedades globais do sistema (Miller e Page, 2009), que não podem ser 

simplesmente derivadas do comportamento isolado de cada uma das partes, mas sim da 

interação delas. Logo, o comportamento de um único agente não dita o comportamento do 

sistema.  

Esses agentes atuam segundo determinadas regras (schema) ou condições/ações que 

podem variar entre os agentes e com o tempo (Holland, 1992; Anderson, 1999; Davis, 

Eisenhardt e Bingham, 2007; Man Joe Ma e Osula, 2011). Essa variação ao longo do tempo 

ocorre porque os agentes são capazes de aprender (Holland, 1992). Como o comportamento 

deles depende do que eles “sabem” e das condições em que se encontram (Man Joe Ma e Osula, 

2011), a forma como eles respondem ao ambiente se adapta com o tempo (Davis, Eisenhardt e 

Bingham, 2007). Como nesse processo de adaptação cada agente se adequa ao ambiente na 

busca por maiores recompensas ou aptidão, e tal recompensa ou aptidão depende do próprio 

agente e dos demais, outra característica dos CAS é a co-evolução (Anderson, 1999). 

O dinamismo dos CAS não decorre somente da evolução / transformação dos agentes, 

mas também devido ao processo no nível populacional de entrada e saída de agentes (Anderson, 

1999). Os agentes também são capazes de realizar algum tipo de cômputo, como por exemplo 

a antecipação. A antecipação é uma capacidade de processamento onde, dadas determinadas 

condições, o agente antecipa (estima, prevê) as consequências de determinadas reações 

(Holland, 1992). 
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Portanto, os modelos de CAS demonstram como resultados complexos, surgem de (1) 

regras simples segundo as quais os componentes do sistema agem e da (2) forma como esses 

componentes estão interconectados (Anderson, 1999). Ademais, as características dos sistemas 

adaptativos complexos formam uma referência muito útil para o desenho de modelos baseados 

em agentes (Macal e North, 2009). 

3.1 PAISAGENS DE APTIDÃO E O MODELO NK  DE KAUFFMAN  

As paisagens de aptidão (Figura 1), também chamadas de paisagens de adaptação ou 

paisagens enrugadas de aptidão, foram introduzidas pelo biólogo Sewall Wright (1932) para 

visualizar a evolução e o surgimento de espécies biológicas e auxiliar a compreensão de um 

fenômeno complexo como a evolução. Uma paisagem é composta por diferentes locais e cada 

um desses locais representa uma combinação genética específica, também chamada de 

genótipo. Cada um desses locais é um ponto no relevo, onde pontos mais altos do relevo 

representam maior aptidão e pontos mais baixos representam menor aptidão. Dessa forma, a 

aptidão de determinada espécie é função do seu genótipo. 

 

Figura 1 – Paisagens enrugadas de aptidão (rugged fitness landscapes). Fonte: (Wright, 
1932, p. 356-66) 



 
 

27

 

Kauffman (1993) concebeu o modelo NK, que foi a formalização a partir de um método 

usado para a geração de paisagens enrugadas de aptidão, e o utilizou para estudar fenômenos 

biológicos como seleção e auto-organização. No modelo NK, a evolução adaptativa é descrita 

como um processo onde os organismos ou espécies buscam por posições de maior aptidão por 

meio de mutações genéticas.  

Essas buscas envolvem otimizações complexas e combinadas porque partes e processos 

devem ser coordenados para obtenção de resultados, mas existem limitações que degradam o 

resultado atingido (Kauffman, 1993). 

O processo de seleção se dá pela provável eliminação de um organismo ou espécie, onde 

a probabilidade de eliminação é inversamente proporcional à aptidão. A aptidão refere-se a 

qualquer propriedade bem definida e sua distribuição pelo espaço dos possíveis genótipos 

(Kauffman, 1993). 

No modelo NK, existem 2 parâmetros. O parâmetro N representa o número de partes de 

um sistema: genes de um genótipo, aminoácidos de uma proteína, entre outros (Kauffman, 

1993). O parâmetro K é o grau de acoplamento ou interdependência entre as partes. Assim, um 

sistema pode ser caracterizado por um vetor x de N valores. 

 

� = (��, ��, … , �	) (1) 

 

onde �� é o valor da i-ésima parte do sistema. 

Cada uma das partes do sistema pode assumir A diferentes valores, portanto cada 

paisagem apresenta �	 locais. Por exemplo, tipicamente é utilizado A=2 (Kauffman, 1993; 

Vidgen e Padget, 2009), onde os possíveis valores são binários: 0 ou 1. Se N=3 e A=2, a 

paisagem tem 8 locais identificados pelas sequências 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. 
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A Figura 2 ilustra uma paisagem onde N=6. O eixo x representa a combinação das partes  

��, ��, �, o eixo y é a combinação das partes ��, ��, �� e o eixo z é a aptidão, que corresponde 

à média das contribuições das N partes, como veremos adiante. Este trabalho irá adotar A=2, 

exceto onde seja explicitado outro valor, pois é o valor utilizado originalmente pelo autor do 

modelo e por outros pesquisadores que implementaram o modelo. 

 

Figura 2 – Cada local na paisagem é uma combinação genética representada por uma sequência 
diferente. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No modelo NK, cada parte do sistema faz uma contribuição (��) à aptidão do sistema e 

o valor dessa contribuição depende da parte i e de K outras partes (Kauffman, 1993). A Figura 

3 mostra sistemas com diferentes combinações de N e K. O parâmetro K reflete o grau de 

acoplamento entre as partes. Na genética, K mede o grau de interações epistáticas entre os genes 

(Kauffman, 1993).  

Vale ressaltar que Kauffman(1993) não especificou uma única forma de distribuir as K 

dependências para cada uma das N partes. Ele ainda afirma que tal distribuição é de pouca 
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importância e que apenas N e K importam. Isso quer dizer que as diversas formas de distribuição 

das interdependências, como mostrado na Figura 4, podem ser utilizadas e não influenciam o 

modelo. 

 

Figura 3 – Representação de sistemas com N partes e K acoplamentos. Fonte: Elaborado pelo 
autor. 

 

 

Figura 4 – Exemplos de diferentes distribuições das K interdependências da parte n3. Fonte: 
Elaborado pelo autor. 

 

O conjunto dos possíveis genótipos, também chamado de espaço, pode ser representado 

por um espaço multidimensional onde cada vértice representa uma possível combinação de 

genes e cada combinação está conectada aos seus N-1 vizinhos (Kauffman, 1993). Como o 

próprio Kauffman reconhece, a representação visual de espaços multidimensionais é difícil. A 

ni i-ésima parte do sistema

Relação de dependência entre as partes

Legenda:

n1 n2 n3 n4 n5

N=5; K=0

(a)

N=5; K=2

(b)

N=3; K=1

(c)

n1 n2 n3 n4 n5 n1 n2 n3

N=5; K=2

(a)

N=5; K=2

(b)

N=5; K=2

(c)

n1 n2 n3 n4 n5 n1 n2 n3 n4 n5 n1 n2 n3 n4 n5
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Figura 5 mostra uma possível representação visual multidimensional do que seria o espaço para 

N=4 e A=2. 

 

Figura 5 – Representação visual de espaço para N=4, A=2. Fonte: (Kauffman, 1993, p.38)  

 

Um artifício utilizado por outros autores (Ganco e Hoetker, 2009) é a representação do 

espaço multidimensional em um espaço bidimensional. Nessa representação, cada eixo possui 

2N/2 combinações ordenando vizinhos lado a lado, como mostrado na Tabela 1. Um vizinho é 

uma combinação onde o valor de apenas uma das partes é alterado (Kauffman, 1993). 

Tabela 1 – Distribuição bidimensional de um espaço N=6, A=2. 

 

Sobre o espaço bidimensional, é possível desenhar um gráfico com as respectivas 

aptidões dos genótipos formando uma superfície tridimensional enrugada sobre esse espaço 

(Figura 6). 

n4,n5,n6 0,0,1 0,1,1 1,1,1 1,1,0 0,1,0 0,0,0 1,0,0 1,0,1

0,0,1 [0,0,1,0,0,1] [0,1,1,0,0,1] [1,1,1,0,0,1] [1,1,0,0,0,1] [0,1,0,0,0,1] [0,0,0,0,0,1] [1,0,0,0,0,1] [1,0,1,0,0,1]

0,1,1 [0,0,1,0,1,1] [0,1,1,0,1,1] [1,1,1,0,1,1] [1,1,0,0,1,1] [0,1,0,0,1,1] [0,0,0,0,1,1] [1,0,0,0,1,1] [1,0,1,0,1,1]

1,1,1 [0,0,1,1,1,1] [0,1,1,1,1,1] [1,1,1,1,1,1] [1,1,0,1,1,1] [0,1,0,1,1,1] [0,0,0,1,1,1] [1,0,0,1,1,1] [1,0,1,1,1,1]

1,1,0 [0,0,1,1,1,0] [0,1,1,1,1,0] [1,1,1,1,1,0] [1,1,0,1,1,0] [0,1,0,1,1,0] [0,0,0,1,1,0] [1,0,0,1,1,0] [1,0,1,1,1,0]

0,1,0 [0,0,1,0,1,0] [0,1,1,0,1,0] [1,1,1,0,1,0] [1,1,0,0,1,0] [0,1,0,0,1,0] [0,0,0,0,1,0] [1,0,0,0,1,0] [1,0,1,0,1,0]

0,0,0 [0,0,1,0,0,0] [0,1,1,0,0,0] [1,1,1,0,0,0] [1,1,0,0,0,0] [0,1,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0] [1,0,0,0,0,0] [1,0,1,0,0,0]

1,0,0 [0,0,1,1,0,0] [0,1,1,1,0,0] [1,1,1,1,0,0] [1,1,0,1,0,0] [0,1,0,1,0,0] [0,0,0,1,0,0] [1,0,0,1,0,0] [1,0,1,1,0,0]

1,0,1 [0,0,1,1,0,1] [0,1,1,1,0,1] [1,1,1,1,0,1] [1,1,0,1,0,1] [0,1,0,1,0,1] [0,0,0,1,0,1] [1,0,0,1,0,1] [1,0,1,1,0,1]

n1,n2,n3
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Figura 6 – Superfície tridimensional sobre espaços com (a) N=6 e K=0 e (b) N=6; K=5. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar da distorção visual da superfície gerada, essa é a melhor forma de representar um 

espaço binário N-dimensional em duas dimensões (Ganco e Hoetker, 2009).  

Quando K=0, a contribuição de cada parte do sistema independe de todas as outras, e 

assim a superfície é suave, já que uma mudança em uma única parte deixa a contribuição das 

outras N-1 partes inalterada, confirme ilustrado na Figura 6(a). Conforme K aumenta, uma 

mudança em uma parte altera a contribuição de K outras partes do sistema. Assim, localizações 

vizinhas na paisagem não necessariamente têm valores de aptidão correlacionados, formando 

uma paisagem mais enrugada (Levinthal, 1997), confirme ilustrado na Figura 6(b). 

O cálculo da aptidão do modelo NK de Kauffman (1993) é o mecanismo chave que 

permite, pela variação de um único parâmetro K, obter paisagens diferentes. Como Kauffman 

descreveu o cálculo em apenas um parágrafo (Kauffman, 1993, p. 42), é necessário consultar 

obras de outros autores (Levinthal, 1997; Mckelvey, 1999; Vidgen e Padget, 2009) para que 

seja possível determinar as fórmulas e o processo do cálculo. 

A aptidão � de determinada combinação genética (x) do espaço é a média das 

contribuições ��	de cada uma das N partes do sistema: 
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� =	 1����
	
���  (2) 

 

onde �� é a contribuição da i-ésima parte (��). 
Por sua vez, a contribuição da i-ésima parte (��) é gerada por números aleatórios, obtidos 

de uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Os números aleatórios são designados para cada uma 

das combinações possíveis da parte i e das K outras partes. 

Por exemplo, em um modelo com N=3, K=0, não há interdependência entre as partes. 

Para calcular a contribuição da parte 3 (�), precisamos designar números aleatórios para cada 

um dos possíveis valores de n3. Em outras palavras, precisamos designar um valor aleatório 

quanto a n3= 0 e n3=1, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 – Designação de números aleatórios para a contribuição w3, para K=0 

Parte 
Contribuição 

aleatória 

n3 w3 

0 0,36 
1 0,64 

 

Se repetirmos essa mesma designação de números aleatórios para determinar todas as 

contribuições ��, podemos calcular a aptidão para todo o espaço, como mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Calculo da paisagem de aptidão para N=3, K=0 
 Partes Contribuição Aptidão 

Combinação n1 n2 n3 w1 w2 w3 � =	 1����
	
���  

1 0 0 0 0,02 0,11 0,36 0,16 
2 0 0 1 0,02 0,11 0,64 0,26 
3 0 1 0 0,02 0,48 0,36 0,29 
4 0 1 1 0,02 0,48 0,64 0,38 
5 1 0 0 0,78 0,11 0,36 0,42 
6 1 0 1 0,78 0,11 0,64 0,51 
7 1 1 0 0,78 0,48 0,36 0,54 
8 1 1 1 0,78 0,48 0,64 0,63 

 

Considere outro exemplo. Um modelo com N=5, K=2, e distribuição de 

interdependências conforme a Figura 4 (c). Para calcular a contribuição �, precisamos 

designar números aleatórios para cada uma das possíveis combinações de valores das partes n3, 

n2 e n5, como mostra a Tabela 4. 

Tabela 4 – Designação de números aleatórios para a contribuição w3, para K=2 

Parte Contribuição 

n3 n2 n5 w3 

0 0 0  0,69  
0 0 1  0,70  
0 1 0  0,02  
0 1 1  0,43  
1 0 0  0,06  
1 0 1  0,05  
1 1 0  0,88  
1 1 1  0,71  

 

Em outras palavras, o cálculo de �� é obtido de uma distribuição uniforme entre 0 e 1 e 

em função do valor da parte i e do valor de cada uma das K partes que se acoplam à parte i.  

A expressão de �� é portando dada por: 

 

�� = ��(��, ���, … , ���)  (3) 
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ou seja, a contribuição à aptidão �� da parte i é função do valor da parte �� e de K outras 

partes ���, … , ���. A função �� retorna valores aleatórios reais distribuídos uniformemente no 

intervalo [0 ,1] para cada uma das 2��� combinações possíveis. 

O mapeamento de quais partes estão acopladas pode ser representado como uma matriz 

denominada matriz de influência ou de interação (Ganco e Hoetker, 2009). Nessa matriz, cada 

linha e cada coluna é uma das N partes do sistema. O valor 1 na linha m coluna n significa que 

a parte m está acoplada à parte n.  

Por exemplo, quando K=0, a matriz de interação é uma matriz identidade NxN. Quando 

K=N-1, a matriz de interação é uma matriz NxN de valores 1. 

Outros exemplos, quando N=5 e K=2 são demonstrados na Figura 7. 

 

Figura 7 – Matrizes de Interação com diferentes distribuições de acoplamentos para N=5 e K=2. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

N=5; K=2

Acoplamentos Aleatórios

(b)

N=5; K=2

Acoplamentos vizinhos

(a)

n1 n2 n3 n4 n5 n1 n2 n3 n4 n5

Matriz de Interação:Matriz de Interação:
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Para facilitar a compreensão, o processo para gerar uma paisagem enrugada de aptidão 

pelo modelo NK de Kauffman pode ser resumido nas seguintes etapas: 

1. Determinar os valores de N e K 

2. Determinar a matriz de influência ou de interação 

3. Determinar as contribuições de cada uma das partes (��) 
4. Determinar a aptidão para cada uma das combinações 

5. Determinar o espaço bidimensional, onde cada eixo possui 2N/2 combinações, 

ordenando vizinhos lado a lado, 

6. Desenhar a aptidão sobre cada uma das combinações no espaço bidimensional, 

formando a superfície tridimensional. 

Um exemplo da execução deste processo foi detalhado no ANEXO A. 

Posteriormente, Kauffman (1995) publicou uma extensão direta de seu modelo NK 

denominado NKC. Neste modelo aprimorado, Kauffman introduz conceitos relacionados à 

dinâmica populacional como, por exemplo, comunidades e co-evolução. O autor afirma ainda 

que nas paisagens do modelo NK, agora referenciadas como paisagens de aptidão fixas, quando 

a população alcança um pico de aptidão ela se torna estacionária. No entanto, conforme as 

espécies ou nichos passam a se influenciar mutuamente, conforme as populações se deslocam 

pela sua paisagem, é possível que nenhum nível de população venha a se tornar estacionário 

em um pico de aptidão, já que os próprios picos se movem e a população permanece em 

contínua busca por esses picos (Kauffman, 1995). Assim, Kauffman introduz um novo 

parâmetro C ao seu modelo. Onde a contribuição à aptidão de cada uma das N partes de um 

sistema depende do (1) estado da própria parte (isto é, 0 ou 1); (2) do estado de outras K partes 

do próprio sistema e também (3) do estado de outros C partes de outro sistema de outra espécie 

ou nicho. Outro parâmetro definido pelo autor é o parâmetro S. Este parâmetro representa o 

número de espécies com que cada espécie interage. Isso quer dizer em um modelo com S=2, 
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cada espécie interage consigo mesmo e com outra espécie, conforme ilustrado na Figura 8. 

Portanto o modelo deve ter ao menos duas populações de diferentes espécies.  

 

Figura 8 – Interdependência do gene n2 com outros dois genes (K = 2) e um gene (C = 1) de outra 
espécie. Fonte: (Vidgen e Padget, 2009, figura 2) 

 

Apesar de o modelo ter sido aplicado no estudo de evolução industrial e estratégia 

corporativa, ainda existe a necessidade de se validar empiricamente o parâmetro C para o 

contexto organizacional (Ganco e Hoetker, 2009). 

3.2 MODELO NK  E NKC  PARA O GERENCIAMENTO  

Levinthal (1997) foi o primeiro a utilizar o modelo NK de Kauffman no campo do 

gerenciamento (Ganco e Hoetker, 2009; Wall, 2014). Para Levinthal (1997) a mutação genética 

originalmente proposta por Kauffman está relacionada ao processo de adaptação 

organizacional, obtida por uma mudança de um atributo significativo da organização. As 

relações epistáticas entre genes foram traduzidas como a interdependência da estratégia da 

firma e sua estrutura organizacional e como o grau com que diferentes atributos organizacionais 

se reforçam mutuamente, como por exemplo, políticas organizacionais. 

Ele utilizou o modelo para investigar a variadas estratégias que as organizações buscam 

em uma mesma indústria. Em seu trabalho, quando K é alto, o grau de interdependência interna 

também é alto entre as N rotinas (Sorenson e Baum, 2002), características da firma ou políticas 

estratégicas (Wall, 2014) de uma organização. Nessas condições, diversas estratégias distintas 

podem ser operacionalizadas com sucesso dentro de uma mesma indústria porque as firmas 
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iniciam em condições variadas e divergem conforme aprimoram suas rotinas (Sorenson e 

Baum, 2002). 

Desde então, o modelo NK de Kauffman tem sido utilizado por diversos pesquisadores, 

listados na Tabela 5 e Tabela 6, para responder questões relacionadas à estratégia e às 

organizações (Wall, 2014). A disseminação do modelo decorre de sua simplicidade, 

replicabilidade (Ganco e Hoetker, 2009) e da flexibilidade e controle das interações entre 

atributos da firma(Wall, 2014). 

Tabela 5 – Lista de pesquisadores que utilizaram o modelo NK de Kauffman. 

ID Título e Autor Journal Ano 

1 
Aggarwal et al. 2011 - Governing collaborative activity - 
interdependence and the impact of coordination and exploration 

Strategic 
Manage. J. 

2011 

2 
Billinger et al. 2010 - Search on Rugged Landscapes - An 
Experimental Study 

Organization 
Science 

2010 

3 
Bocanet and Ponsiglione 2012 - Balancing exploration and 
exploitation in complex environments 

VINE 2012 

4 
Claussen et al. 2014 - Vertical Scope, Turbulence, and the Benefits 
of Commitment and Flexibility 

Manage. Sci. 2014 

5 
Csaszar 2013 - An Efficient Frontier in Organization Design - 
Organizational Structure as a Determinant of Exploration and 
Exploitation 

Organization 
Science 

2013 

6 
Csaszar and Siggelkow 2010 - How Much to Copy - Determinants 
of Effective Imitation Breadth 

Organization 
Science 

2010 

7 
Ethiraj and Levinthal 2009 - Hoping for A to Z While Rewarding 
Only A - Complex Organizations and Multiple Goals.unlocked 

Organization 
Science 

2009 

8 
Fan and Lee 2012 - Design of a weighted and informed NK model 
for intellectual capital-based innovation planning 

Expert Syst. 
Appl. 

2012 

9 
Felin and Knudsen 2012 - A Theory of Nascent Entrepreneurship 
and Organization 

Manage. Decis. 
Econ. 

2012 

10 
Frenken 2000 - A complexity approach to innovation networks. 
The case of the aircraft industry (1909–1997) 

Res. Policy 2000 

11 
Ganco and Agarwal 2009 - Performance Differentials Between 
Diversifying Entrants and Entrepreneurial start-ups - A 
Complexity Approach 

Acad. Manage. 
Rev. 

2009 

12 
Gavetti 2005 - Cognition and Hierarchy - Rethinking the 
Microfoundations of Capabilities’ Development 

Organization 
Science 

2005 

13 
Gavetti et al. 2004 - Strategy-making in novel and complex worlds 
- The power of analogy 

Strategic 
Manage. J. 

2004 

14 
Ghemawat and Levinthal 2008 - Choice Interactions and Business 
Strategy 

Manage. Sci. 2008 

15 
Giannoccaro 2015 - Adaptive supply chains in industrial districts - 
A complexity science approach focused on learning 

Int. J. Prod. 
Econ. 

2015 

16 
Hodgson and Knudsen 2006 - Balancing Inertia, Innovation, and 
Imitation in Complex Environments 

J. Econ. Issues 2006 
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Tabela 6 – Continuação da lista de pesquisadores que utilizaram o modelo NK de Kauffman. 

ID Título e Autor Journal Ano 

17 
Lazer and Friedman 2007 - The Network Structure of Exploration 
and Exploitation 

Adm. Sci. Q. 2007 

18 
Lenox et al. 2006 - Interdependency, Competition, and the 
Distribution of Firm and Industry Profits 

Manage. Sci. 2006 

19 
Lenox et al. 2007 - Interdependency, Competition, and Industry 
Dynamics 

Manage. Sci. 2007 

20 
Levinthal and Posen 2007 - Myopia of Selection - Does 
Organizational Adaptation Limit the Efficacy of Population 
Selection 

Adm. Sci. Q. 2007 

21 
Mckelvey et al. 2013 - Re-thinking Kauffman's NK fitness 
landscape - From artifact and groupthink to weak-tie effects 

Hum Syst 
Manage 

2013 

22 
McKelvey 1999 - Avoiding Complexity Catastrophe In 
Coevolutionary Pockets Strategies For Rugged Landscapes 

Organization 
Science 

1999 

23 
Moran et al. 2010 - Becoming the best - by beating or ignoring the 
best  ... he role of managerial selection in complex and turbulent 
environments 

J Manag Gov 2010 

24 
Oyama et al. 2015 - Applying complexity science to new product 
development - Modeling considerations, extensions, and 
implications 

J. Eng. Tech. 
Manage. 

2015 

17 
Lazer and Friedman 2007 - The Network Structure of Exploration 
and Exploitation 

Adm. Sci. Q. 2007 

25 
Porter and Siggelkow 2008 - Contextuality Within Activity 
Systems and Sustainability of Competitive Advantage 

The Academy of 
Management 
Perspectives 

2008 

26 
Rivkin 2001 - Reproducing Knowledge - Replication Without 
Imitation at Moderate Complexity 

Organization 
Science 

2001 

27 
Rivkin and Siggelkow 2003 - Balancing Search and Stability - 
Interdependencies Among Elements of Organizational Design 

Manage. Sci. 2003 

28 
Siggelkow and Levinthal 2003 - Temporarily Divide to Conquer - 
Centraliz ...  Reintegrated Organizational Approaches to 
Exploration and Adaptation 

Organization 
Science 

2003 

29 
Siggelkow and Rivkin 2005 - Speed and Search - Designing 
Organizations for Turbulence and Complexity 

Organization 
Science 

2005 

30 
Siggelkow and Rivkin 2006 - When Exploration Backfires - 
Unintended Consequences of Multilevel Organizational Search 

Acad. Manage. J. 2006 

31 
Siggelkow and Rivkin 2009 - Hiding the Evidence of Valid 
Theories - How ... d Search Processes Obscure Performance 
Differences among Organizations 

Adm. Sci. Q. 2009 

32 
Sommer and Loch 2004 - Selectionism and Learning in Projects 
with Complexity and Unforeseeable Uncertainty 

Manage. Sci. 2004 

 

No contexto organizacional N é o número de partes, atributos ou decisões de uma 

organização (Levinthal, 1997; Ganco e Hoetker, 2009) e K determina o grau de 

interdependência ou acoplamento entre os diversos atributos da organização (Levinthal, 1997). 

Isso quer dizer que a contribuição à aptidão de cada atributo depende dele mesmo e de K outros 

atributos, como no modelo original.  
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Uma decisão de modificar em um atributo específico altera a contribuição à aptidão não 

só do próprio atributo foco, como também de K outros atributos. 

Por exemplo, quando K=0, cada atributo contribui independentemente para a aptidão 

total. Quando K=N-1, que é o valor máximo que K pode assumir, a contribuição de um atributo 

depende de seu estado (0 ou 1) e do estado de todos os outros atributos.  

A complexidade se apresenta no modelo por duas características. Uma é a não-linearidade 

entre ações ou decisões e os resultados para a aptidão. A outra é pela dependência do caminho 

(path dependence), onde o estado inicial influencia a aptidão resultante do estado posteriores. 

Isto ocorre porque as condições iniciais podem criar caminhos que levam a estados únicos 

(Barney, 1991; Schneider e Somers, 2006). Isso quer dizer que a contribuição marginal da 

alteração de uma determinada característica depende dos seu estados anteriores à mudança 

(Levinthal, 1997).  

Nos modelos, o processo de evolução e adaptação baseia-se na capacidade das 

organizações de identificar em uma dada vizinhança formas que geram maior aptidão 

organizacional. Assim, as organizações modificariam algum de seus atributos para assumir a 

nova forma com maior nível de aptidão. Este processo também é chamado de “caminhada” já 

que a organização caminha pelo relevo da paisagem em busca de locais de maior adaptação.  

Vale ressaltar que não se assume que a organização busca o maior gradiente de aptidão, isto é, 

a forma organizacional vizinha que propicia o maior valor de aptidão. Assume-se que a 

organização seleciona a primeira forma superior que ela descobre (Levinthal, 1997). 

Outra forma de adaptação descrita por Levinthal (1997) é a “busca inovadora” onde a 

organização, em um processo de reorientação, altera todos os seus atributos aleatoriamente em 

busca de uma posição de maior aptidão. Esse processo também é chamado de salto longo porque 

a organização salta de um local da paisagem para outro, sem ter “caminhado” pela superfície. 
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No nível populacional, Levinthal (1997) descreveu dois processos: o nascimento e a 

morte de organizações. Seguindo a lógica da biologia, a probabilidade de sobrevivência de um 

tipo de organização específica depende de sua aptidão em relação à maior aptidão da população. 

O número de organizações é mantido constante ao longo do tempo. Isso significa que o modelo 

NK não endereça questões relativas a dinâmicas de população ou competição em nichos 

(Levinthal, 1997). 

Em relação ao nascimento de novas organizações, Levinthal (1997) especificou duas 

formas diferentes. Em uma delas, a nova organização assumia atributos totalmente aleatórios. 

Na segunda forma, a nova organização replicava a forma de uma organização existente. A 

probabilidade de uma nova organização ser criada de forma aleatória ou replicando uma forma 

existente depende da carga genética da população. A carga genética (��) de uma população é 

um indicador estatístico que sumariza a aptidão geral de uma população, e é definida como um 

menos a razão entre a aptidão média da população e o valor máximo de aptidão (Levinthal, 

1997; Kimura et al., 2006; Kimura, Perera e Lima, 2010): 

 

�� = 1 −	 � !"�#ã%&'(���…�)(��)  (4) 

 

onde � !"�#ã% é a média a aptidão de todas as organizações, �� de é a aptidão gerada pela 

i-ésima combinação genética. 

Portanto, a carga genética está no intervalo [0,1]  onde 0 indica uma população onde todas 

as organizações têm a mesma aptidão e 1 indica uma população com a diferença máxima entre 

a aptidão média e a maior aptidão possível (Levinthal, 1997).  

Em uma população com maior nível médio de aptidão (menor carga genética), fundadores 

se sentiriam mais atraídos a replicar formas organizacionais existentes, e a probabilidade da 

nova organização copiar uma organização existente é de um menos a carga genética. Em uma 
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população com menor nível médio aptidão (maior carga genética), é menos provável que 

fundadores utilizem formas existentes, e a probabilidade da nova organização assumir uma 

configuração totalmente aleatória é igual à carga genética. 

Para a estratégia, altos valores de carga genética caracterizam uma população com baixo 

nível de adaptação, e portanto, com possibilidade alcançar pontos de maior vantagem 

competitiva (Kimura, Perera e Lima, 2010). Valores menores de carga genética caracterizam 

uma população com melhores níveis de adaptação, com organizações próximas a 

posicionamentos estratégicos melhores (Kimura et al., 2006). 

Originalmente no modelo NK e NKC de Kauffman, a aptidão é qualquer propriedade bem 

definida e sua distribuição pelo espaço (Kauffman, 1993). Embora Levinthal (1997) tenha sido 

o pioneiro na aplicação do modelo NK para o contexto organizacional, ele não definiu qual 

propriedade organizacional seria essa. 

McKelvey (1999), em seu artigo explorando o modelo NKC de Kauffman para estratégia 

organizacional assume que a variável dependente (aptidão) é a vantagem competitiva, e a 

vantagem competitiva é resultante das diversas competências organizacionais. Conforme o 

autor esclarece sobre a sua aplicação do modelo, competência organizacional engloba os termos 

da visão baseada em recursos: recursos, competências centrais, capacidades dinâmicas e o 

termo “atividade da cadeia de valor” de Porter (Porter, 1991). Para McKelvey, os efeitos da 

interdependência entre as competências organizacionais decorrentes do modelo de Kauffman 

comprometeriam as vantagens competitivas realmente obtidas.  

O Quadro 1 sumariza os conceitos do modelo NK original e a tradução desses conceitos 

para o gerenciamento. 

 

 

 



 
 

42

Quadro 1 – Conceitos do modelo NK originais e sua interpretação para o gerenciamento 

Modelo NK Original Modelo NK para Gerenciamento Notação 
Número de partes, 

aminoácidos ou genes 
Número de atributos 

Organizacionais 
N 

Grau de acoplamento entre 
as partes, ou epistasia entre 

os genes 

Grau de interdependência ou 
acoplamento entre os diversos 

atributos da organização 
K 

Parte do Sistema/ 
Aminoácido da Proteína / 

Gene do Genótipo 
Atributos Organizacionais �� 

Aptidão 
fitness 

Vantagem Competitiva � =	 1����
	
���  

Genótipo Estrutura Organizacional � = (��, ��, … , �	) 
Contribuição à Aptidão 

Fitness contribution 
Contribuição para Vantagem 

Competitiva �� 

Carga Genética Carga Genética 

�� = 1 −	 � !"�#ã%&'(���…�)(��) 
Onde � !"�#ã% é a média a 

aptidão de todas as 
organizações, �� de é a 
aptidão gerada pela i-

ésima combinação 
genética. 
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4 CONSTRUÇÃO DO MODELO NK PARA NEGÓCIOS INTERNACIONAI S 

As particularidades decorrentes da teoria das MNEs e das estratégias das MNEs 

encontradas na literatura de negócios internacionais precisam ser consideradas para a utilização 

do modelo de Kauffman no campo de negócios internacionais. 

Cinco conceitos encontrados do contexto das MNEs serão utilizados para esse trabalho: 

(1) vantagem competitiva (2) diferença entre países, (3) adaptação local, (4) Grau de Adaptação 

Local e (5) Vantagem Competitiva Global 

No modelo proposto, as N partes do sistema serão atributos organizacionais, como no 

trabalho de Levinthal (1997). Dessa forma, a organização possui uma estrutura organizacional 

representada pelo vetor � = (��, ��, … , �	) onde �� é o i-ésimo atributo organizacional. 

Como explicado na sessão 2.1, a sua estrutura organizacional (configuração interna) 

define sua vantagem competitiva. Assim, a vantagem competitiva de uma organização depende 

de sua estrutura organizacional e dos parâmetros N e K da paisagem. 

A vantagem competitiva � de uma determinada organização é definida como sendo a 

média das N contribuições �� de cada um dos atributos organizacionais ��, conforme a equação 

(2) onde �� a contribuição do i-ésimo atributo organizacional à vantagem competitiva. 

No processo de cálculo da aptidão, dependendo dos valores de ��, teremos diferentes 

paisagens. Portanto, para uma mesma estrutura organizacional, por exemplo, � =
(1, 0, … , 1,1,0), poderíamos obter diferentes vantagens competitivas, dependendo da paisagem.  

Podemos determinar que o que caracteriza cada paisagem é a Matriz de Contribuição à 

Vantagem Competitiva, +, de dimensão 2N x N  

 

+ = , -�,� ⋯ -�,	⋮ ⋱ ⋮-�),� ⋯ -�),	1  (5) 
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onde o elemento -2,� é a contribuição do i-ésimo atributo organizacional para a j-ésima 

estrutura organizacional. Por exemplo, o elemento -,� é a contribuição do atributo 

organizacional �� para a estrutura organizacional 3. A Matriz de Contribuição à Vantagem 

Competitiva da paisagem da Tabela 3 é apresentada na equação (6): 

 

+� =
34
44
44
45
0,02 0,11 0,360,02 0,11 0,640,02 0,48 0,360,02 0,48 0,640,78 0,11 0,360,78 0,11 0,640,78 0,48 0,360,78 0,48 0,64;<

<<
<<
<=
  (6) 

 

Conforme discutido na teoria das MNEs, as diferentes características locais (variações 

culturais, preferências dos consumidores, aspectos legais e mercado de trabalho) fazem que 

determinadas estruturas organizacionais resultem em vantagens ou desvantagens. Como as 

estruturas organizacionais são determinadas pelos atributos organizacionais, podemos inferir 

que os atributos organizacionais resultam em maiores ou menores vantagens dependendo do 

país (paisagem). 

Podemos então definir mais dois conceitos do modelo NK para as MNEs. O primeiro 

conceito é que as paisagens do modelo original são as contribuições das características do país 

à aptidão para este modelo. O segundo conceito é que a diferença entre dois países é a diferença 

de suas Matrizes Contribuição, que também é uma matriz de dimensão 2N x N: 

 

&'>?@A	B@�C?C�ç'	C�>?C	�'íFCF: B = +H%I H	� − +H%I H	�  (7) 

 

Na teoria das MNEs, a diferença entre países é medida por números ou índices, isto é, 

valores escalares. Entretanto, a diferença entre países definida na equação 7 é uma matriz. Para 
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traduzir a diferença entre locais em um escalar de forma que duas diferenças entre países 

possam ser comparadas de forma mais intuitiva, pode-se usar a seguinte expressão adaptada do 

cálculo do Standardized Root Mean Square Error (SRMSE) (Knudsen e Fotheringham, 1986) 

e que basicamente expressa uma distância escalar entre matrizes: 

 

B@�C?C�ç'	C�>?C	+JK'@F: L = 	M∑ 	∑ 	L2,���)2��	���(� ∗ 2	)   (8) 

 

onde o elemento dQ,R é o elemento da matriz diferença entre países D da linha j e coluna i. 

Conforme explorado na sessão 0, ativos específicos da firma precisam ser adaptados para 

estarem adequados a novos locais devido a variações culturais, preferências dos consumidores, 

aspectos legais e mercado de trabalho. 

Para a literatura, a adaptação local é entendida como modificações da estrutura 

organizacional para obtenção de vantagem competitiva em determinado local. Para os fins deste 

modelo, adaptação local será obtida pela modificação dos atributos organizacionais �� para um 

determinado país. Para possibilitar que a adaptação local possa ocorrer em nosso modelo, mais 

três características do modelo NK para MNEs serão definidas.  

A primeira característica é que no modelo NK para MNEs, uma mesma organização 

poderá atuar em p diferentes países. 

A segunda característica é que a organização poderá ter diferentes estruturas 

organizacionais, uma em cada um desses países. 

Portanto, se antes uma organização que atua em apenas um país poderia ter sua estrutura 

descrita pelo vetor � = (��, ��, … , �	), onde �� é o i-ésimo atributo organizacional, então para 

uma organização que atua em p diferentes países, sua estrutura organizacional deverá ser 
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definida por T diferentes vetores UV = (nX,�,, nX,�, … , nX,Y) onde �!,� é o i-ésimo atributo 

organizacional do p-ésimo país. 

A terceira característica é que, se a organização pode ter diferentes estruturas 

organizacionais em diferentes países, ela então poderá ter diferentes vantagens competitivas	
�! nesses p diferentes países onde ela atua: 

 

WX =	 1N�wX,R
Y
R��   (9) 

 

onde �! é a vantagem competitiva da organização no país p e �!,� é a contribuição da i-

ésima competência organizacional no p-ésimo país. 

Com essa extensão do modelo, um maior ou menor nível de adaptação local pode gerar 

maior ou menor vantagens à organização naquele país. Isso permite ao modelo contemplar 

adaptação local independentemente da causa do mesmo, seja ela deliberação estratégica da 

empresa ou maior ou menor capacidade de transferência e adaptação de vantagens específicas 

da firma à realidade local. 

Para fins de posicionamento estratégico, isto é, a combinação de atributos organizacionais 

para obtenção de maior ou menor vantagem competitiva, a questão de controle deve ser 

encarada como o controle da MNE sobre seus atributos organizacionais (�!,�) dentro de sua 

estrutura organizacional (! = (�!,�,, �!,�, … , �!,	), em um país T. 

O grau de adaptação local é moderado por diferentes mecanismos. Um deles é o dilema 

da multinacional e a necessidade de equilibrar a responsividade local minimizando perda da 

eficiência global (Bartlett e Ghoshal, 1999). Outro mecanismo é a maior ou menor capacidade 

de adaptação dos ativos específicos da firma para estarem adequados a novos locais devido à 

diferença dos países (culturais, institucionais, etc.). Um terceiro mecanismo é a própria 



 
 

47

estratégia de internacionalização, onde a multinacional pode exercer diferentes níveis de 

controle sobre a adaptação local das subsidiárias. Seja por deliberação da matriz, seja por 

iniciativa das subsidiárias, seja por necessidade de integração global, seja por menor ou maior 

capacidade de adaptação dos ativos da firma, as multinacionais apresentam um grau de 

adaptação local e, portanto, esse modelo precisa definir esse conceito. 

Para tal, define-se que o grau de adaptação local ] ,^ de uma subsidiária no país alvo �̂  

em relação à sua matriz no país de origem �_ será um valor entre 0 (nenhuma adaptação, 

estruturas organizacionais idênticas) e 1 (total adaptação, estruturas organizacionais totalmente 

diferentes) dado por: 

 

G_,a =	∑ bn_,R − na,RbYR�� N   (10) 

 

onde � ,� é o i-ésimo atributo organizacional no país ' e �^,� é o i-ésimo atributo 

organizacional no país c. N é número de atributos organizacionais. 

Para este modelo, o uso do grau de adaptação local será um parâmetro que será 

especificado no Quadro 2. 

O processo de seleção no modelo NK se manifesta seguindo a mesma lógica da biologia, 

onde a probabilidade de sobrevivência de um tipo de organização específica depende de sua 

aptidão em relação à maior aptidão da população. Neste modelo, a probabilidade de 

sobrevivência de uma organização dependerá de sua vantagem competitiva Wp. 

Como nesse modelo o processo de seleção se dará em nível global, não em nível local em 

um único país ou paisagem, a probabilidade de sobrevivência de uma de organização depende 

de sua vantagem competitiva global em relação a maior vantagem competitiva global da 

população de organizações. 
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Seja �! a vantagem competitiva no p-ésimo país de uma organização que atua em P 

países, sua vantagem competitiva global (�d-Jc'-) será dada então por: 

 

�d-Jc'- = 	 1��WX
e
R��   (11) 

 

No processo de nascimento de novas organizações para manter o número constante de 

organizações na simulação, a probabilidade da nova organização copiar uma organização 

existente é de um menos a carga genética. E a probabilidade da nova organização assumir uma 

configuração totalmente aleatória é igual à carga genética. 

Como nesse modelo o processo de seleção se dará em nível global, não em nível local em 

um único país ou paisagem, é necessário definir a carga genética global como: 

 

�fH%^ H = 1 −	 � !"�#ã%	fH%^ H&'(!��…g&'(���…�)(�!,�)  (12) 

 

onde � !"�#ã%	fH%^ H é a média a aptidão global de todas as organizações, �!,� é a aptidão 

gerada pela i-ésima combinação no p-ésimo país. 

A probabilidade da nova organização copiar uma organização existente é de um menos a 

carga genética global. Logo, a probabilidade da nova organização assumir uma configuração 

totalmente aleatória é igual à carga genética global. 

Os Quadro 2 e Quadro 3 sumarizam os conceitos e suas fórmulas para a criação do modelo 

NK para as MNEs que serão adotadas neste trabalho. 
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Quadro 2 – Novos conceitos para o modelo NK para MNEs 

Modelo Adaptado Notação 

Matriz de Contribuição à Vantagem 
Competitiva 

+ = , -�,� ⋯ -�,	⋮ ⋱ ⋮-�),� ⋯ -�),	1 
 

onde -2,� é a contribuição da 
i-ésima competência organizacional para a j-ésima 

estrutura organizacional. 

Matriz de diferença entre países B = +H%I H	� − +H%I H	� 
Diferença entre países 

L = 	M∑ 	∑ 	L2,���)2��	���(� ∗ 2	)  

onde	o	elemento	dQ,R	é	o	elemento	da	matriz	D	da	linha	j	e	coluna	i.	
Países (paisagens) ��, ��, …	�! onde	p	é	a	quantidade	de	países. 
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Quadro 3 – Continuação dos novos conceitos para o modelo NK para MNEs 

Modelo Adaptado Notação 

Estrutura Organizacional Local 
�! = (�!,�,, �!,�, … , �!,	) 

onde �!,� é a i-ésima competência 
organizacional no p-ésimo local. 

Grau de Adaptação Local 

G_,a =	∑ bn_,R − na,RbYR�� N  

onde n_,R é o i-ésimo atributo organizacional no 
país a e na,R é a i-ésima competência 

organizacional no local b. N é número de atributos 
organizacionais. 

Vantagem Competitiva no país 

WX =	 1N�wX,R
Y
R��  

onde WX é a vantagem competitiva da organização 
no país p e wX,R é a contribuição da i-ésima 

competência organizacional no p-ésimo país. 

Vantagem Competitiva Global 

�d-Jc'- = 	 1��WX
e
R��  

onde �! é a vantagem competitiva 
no p-ésimo país de uma organização que 
atua em P países. 

Carga Genética Global 

�fH%^ H = 1 −	 � !"�#ã%	fH%^ H&'(!��…g,���…�)(�!,�) 
Onde � !"�#ã%	fH%^ H é a média a 

aptidão global de todas as organizações, �!,� é a aptidão gerada pela i-ésima 
combinação no p-ésimo país. 
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5 METODOLOGIA: MODELAGEM E SIMULAÇÃO BASEADA EM 

AGENTES 

Nas últimas décadas, a modelagem e simulação baseada em agentes, MSBA, emergiu 

como uma abordagem de pesquisa e tem se mostrado cada vez mais promissora e importante 

nas ciências sociais e comportamentais (Epstein, 2006; Maguire et al., 2006; Wall, 2014; 

Hedström e Manzo, 2015). Embora ainda muito cedo em seu desenvolvimento dentro dos 

estudos organizacionais (Maguire et al., 2006), aproveitou-se da diminuição de tamanho, custo 

e aumento do poder e velocidade de processamento, portabilidade e qualidade gráfica dos 

computadores (Epstein, 2006) e alterou substancialmente como computadores passaram a ser 

utilizados na tomada de decisão em negócios e no suporte à pesquisas (Macal e North, 2009). 

Em razão disto, o uso de simulação versus experimentação direta aparenta ser uma abordagem 

adequada para este projeto pelas vantagens de custo e tempo (Pidd, 2006). Ademais, simulação 

é evidentemente recomendada para estre trabalho porque o fenômeno focal é não-linear, dados 

empíricos são difíceis de obter, nos permite analisar o longitudinalmente por períodos que 

seriam de difícil observação empírica (Davis, Eisenhardt e Bingham, 2007).  

A MSBA permite estudar o comportamento do sistema, que emerge no sentido de baixo 

para cima (bottom-up) , a partir do comportamento e das interações entre os agentes (Epstein, 

2006; Figueiredo, 2015). Para isso, constrói-se um modelo computacional do sistema 

investigado e observa-se o comportamento dos agentes e a evolução das propriedades do 

sistema no tempo pela simulação computacional (Wall, 2014). Modelagens tradicionais, como 

a modelagem por equações diferenciais, são inadequadas para analisar e modelar os sistemas 

atuais, pois estes estão se tornando cada vez mais complexos em termos de suas 

interdependências (Macal e North, 2009), de sua sofisticação nos padrões de interação e 

também porque representam problemas com múltiplas soluções (Figueiredo, 2015). 
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Os modelos computacionais baseados em agentes, ou sistemas multiagentes como 

também são chamados, consistem em três blocos essenciais: (1) os agentes, (2) interação entre 

os agentes e (3) um ambiente com o qual o agente interage (Wall, 2014). 

Apesar de não haver consenso sobre a definição do que é um agente (Macal e North, 

2009), o agente é um componente do sistema que é (1) ativo e autônomo, capaz de tomar 

decisões independentes; (2) tem um objetivo e é capaz de comparar os resultados de suas ações 

em relação aos seus objetivos; (2) demonstra alguma forma de racionalidade limitada em termos 

de informação ou poder computacional limitado; (4) é flexível pela habilidade de alterar seus 

atributos ou recursos; (5) é capaz de aprender e adaptar-se baseado em sua experiência, podendo 

até mesmo alterar seu comportamento; (6) possui habilidade social uma vez que interagem uns 

com outros por meio de comunicação, por exemplo; (7) é reativo já que respondem à mudanças 

no ambiente e nos outros agentes (Epstein, 2006; Macal e North, 2009; Wall, 2014; Figueiredo, 

2015). Em uma simulação de um modelo baseado em agentes, existem diversos agentes 

interagindo uns com outros. Esta interação ocorre com pouca ou nenhuma coordenação 

centralizada (Figueiredo, 2015). Desse modo, o uso da modelagem baseada em agentes para o 

estudo do processo de adaptação de empresas no ambiente internacional nos possibilita 

considerar a heterogeneidade das empresas, como por exemplo, os diferentes recursos ou 

atributos de determinada organização ou sua capacidade de adaptação local. 

O ambiente caracteriza as tarefas ou os problemas que os agentes encaram e também as 

limitações impostas a eles no cumprimento de seus objetivos. Assim, os agentes recebem 

informações sobre seus ambientes e agem a partir delas (Wall, 2014). De acordo com o objetivo 

do modelo, o ambiente pode ser um espaço físico ou um espaço conceitual (Wall, 2014). Alguns 

autores, inspirados pela biologia evolucionária, usam o nome de “paisagens de aptidão” para 

caracterizar o ambiente (Wall, 2014). Uma paisagem de aptidão é um espaço multidimensional 
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onde cada atributo do organismo (sistema) é uma dimensão do espaço e a dimensão final é o 

nível de aptidão de um organismo(Levinthal, 1997). 

Neste projeto, o ambiente do modelo representa um ambiente competitivo global 

composto por uma quantidade pré-definida de países que podem ter diferenças entre si. Cada 

empresa é representada por um agente a quem foi dada autonomia para adaptar sua estrutura 

organizacional, que por sua vez define seu posicionamento estratégico e vantagem competitiva. 

Esse processo decisório é influenciado por características próprias. Tais características próprias 

são representadas por parâmetros da organização que serão detalhados mais adiante. 

As sucessivas execuções das simulações podem ser planejadas previamente pois cada 

uma delas pode ser caracterizada e particularizada por meio de parâmetros específicos da 

simulação, que também serão detalhados mais adiante. Uma vez executadas, estas simulações 

geram dados provenientes de regras rigorosamente especificadas e baseadas na literatura. Desse 

modo, tais dados são utilizados para descobrir propriedades emergentes do modelo e melhorar 

o entendimento de um processo dinâmico, o que seria de difícil modelagem com técnicas 

matemáticas convencionais (Figueiredo, 2015). 

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho (Figura 9) segue os passos básicos de 

modelagem e simulação (Pidd, 1996; 2006). 

A agenda de pesquisa deste trabalho também contempla o estudo do modelo NK de 

Kauffman e sua aplicação na investigação de como as multinacionais se configuram 

internamente para criar vantagem competitiva e estarem aptas a competir em ambiente global. 

Para tal, os passos metodológicos específicos serão (1) estender a especificação do 

modelo teórico proposto por Kauffman(1993; 1995) para englobar conceitos de negócios 

internacionais, (2) implementar o modelo em uma plataforma de modelagem e simulação 

baseada em agentes, (3) validar a implementação para garantir que os modelo implementado 

está em conformidade com o modelo especificado, (4) executar experimentos com parâmetros 
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pré-determinados de tal forma que permita avaliar o processo de adaptação e (5) analisar os 

dados obtidos e avaliar como as variáveis (vantagem competitiva, diferença entre países, grau 

de adaptação local, etc.) se relacionam. 

 

Figura 9 – Metodologia de desenvolvimento do trabalho. Fonte: Elaborado pelo autor, 
baseado em (Pidd, 1996; 2006) 

 

5.1 CONFIGURAÇÃO DO MODELO  

As configurações do modelo permitirão a exploração de diferentes cenários de acordo 

com as variações nos parâmetros. Os parâmetros desse modelo estão descritos no Quadro 4. 

 

 

Estruturação do Problema

Modelagem

Implementação

Construção do Modelo Conceitual

Implementação Computacional

Validação da Implementação

Experimentação

Análise
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Quadro 4 – Parâmetros de configuração do Modelo 

Parâmetros Descrição 

Número de países (P) 

Quantidade de paisagens em uma 
simulação. 

Também é a quantidade de estruturas 
organizacionais que cada uma das 
organizações. 

Número de atributos Organizacionais 
(N) 

Quantidade de atributos que compõe a 
estrutura de uma organização. 

Grau de interdependência ou 
acoplamento entre os diversos atributos da 
organização (K) 

Quantidade de atributos cuja 
contribuição à vantagem competitiva é 
alterada ao alterar um único atributo 
organizacional. 

Número máximo de ciclos de 
simulação 

Número de ciclos que serão executados 
durante a simulação. 

Número de organizações Quantidade de organizações em cada 
simulação 

Grau máximo de adaptação local da 
simulação 

Cada organização da simulação terá um 
grau máximo de adaptação local que limitará 
a adaptação da estrutura nos países. Esse grau 
máximo de cada delas será definido 
aleatoriamente, em uma distribuição 
uniforme no intervalo [0, Grau máximo de 
adaptação local] 

 

As variáveis globais do modelo estão descritas no Quadro 5. 

Quadro 5 – Variáveis Globais do Modelo 

Variável Global Descrição 

Diferença entre países 

Número escalar no intervalo de [0,1] 
que representa a diferença entre cada um dos 
países. Quanto maior a diferença entre dois 
países, maior a diferença entra os valores de 
vantagem competitiva que uma mesma 
estrutura organizacional obteria nesses dois 
países. 

Carga Genética do País 

Cada país têm uma carga genética no 
intervalo [0,1]  onde 0 indica uma população 
onde todas as organizações têm a mesma 
aptidão e 1 indica uma população com a 
diferença máxima entre a aptidão média e a 
maior aptidão possível. 

Carga Genética Global 

É a probabilidade da nova organização 
assumir uma configuração totalmente 
aleatória é igual. Logo, a probabilidade da 
nova organização copiar uma organização 
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existente é de um menos a carga genética 
global. Cargas genéticas globais próximas a 
zero caracteriza uma população em melhores 
posicionamentos estratégicos. 

 

No início de cada simulação, as organizações são caracterizadas com parâmetros. Os 

parâmetros das organizações são descritos no Quadro 6. 

Quadro 6 – Parâmetros da organização  

Parâmetros da Organização Descrição 

Grau Máximo de adaptação 

Grau máximo de adaptação que a 
organização poderá atingir no processo de 
adaptação local. O grau máximo de cada 
organização será definido aleatoriamente, em 
uma distribuição uniforme no intervalo [0, 
Grau máximo de adaptação local] e será 
definido na sua criação. 

 

 

As variáveis associadas a cada organização no modelo são descritas no Quadro 7. 

Quadro 7 – Variáveis da organização  

Variáveis da Organização Descrição 

Estrutura Organizacional Local 

Em cada um dos P países da simulação, 
a organização poderá ter uma estrutura 
organizacional distinta representada pelo 
vetor UV = (nX,�,, nX,�, … , nX,Y) onde �!,� é o 
i-ésimo atributo organizacional do p-ésimo 
país. 

Vantagem Competitiva no país 

Em cada um dos P países da simulação, 
a estrutura organizacional determinará sua 
vantagem competitiva naquele país que é um 
valor escalar obtido da média das 
contribuições à vantagem competitiva de 
cada uma das competências organizacionais. 

Vantagem Competitiva Global 
A média das vantagens competitivas 

dos P países é a vantagem competitiva global 
da organização. 
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5.2 REGRAS DA SIMULAÇÃO  

No início de cada simulação, a configuração composta pelos os parâmetros descritos no 

Quadro 4 deverá ser definida. Assim, um número P de países ou paisagens será gerado 

utilizando o processo descrito na sessão 3.1 utilizando os parâmetros N (Número de atributos 

Organizacionais) e K (Grau de interdependência ou acoplamento entre os diversos atributos da 

organização). Uma vez definidos os países e suas paisagens, a variável “Diferença entre países” 

será calculada e poderá ser usada para análise no final da simulação. 

Na sequência, uma quantidade de agentes será criada. Essa quantidade é determinada na 

configuração pelo parâmetro “Número de organizações”. Nesse modelo, cada agente será uma 

organização. E cada organização será composta por P estruturas organizacionais, uma em cada 

país representando suas estruturas locais. Em sua criação, cada agente terá o parâmetro “Grau 

Máximo de adaptação” definido aleatoriamente no intervalo [0, “Grau máximo de adaptação 

local da simulação”] com distribuição uniforme. Ainda na criação do agente, suas estruturas 

locais são igualadas a uma única configuração definida aleatoriamente. 

A simulação será executada por uma quantidade finita de ciclos parametrizada pelo 

“Número máximo de ciclos de simulação”. 

A cada ciclo da simulação, cada uma das organizações (agentes) irá buscar por posições 

de maior vantagem competitiva em cada um dos P países. 

Essa busca acontecerá em cada um dos países sequencialmente (por exemplo, país 1, país 

2, .., país P). Ela será realizada pela avaliação da vantagem competitiva de cada uma das 

posições vizinhas naquele país específico. Ao localizar uma posição de maior vantagem 

competitiva, a organização avaliará se a alteração de sua estrutura organizacional nesse país 

está dentro do limite do seu grau de adaptação máximo. Se a alteração estiver dentro do seu 

limite de adaptação, ela irá efetuar a alteração da estrutura e então passará para a busca no 

próximo país. Se a alteração exceder o grau limite de adaptação da organização, ela não efetuará 
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a alteração e passará para a busca do próximo país. Após terminar as buscas pelos P países, a 

variável “Vantagem Competitiva Global” da organização é atualizada. 

Após cada uma das organizações terminarem suas buscas nos P países, o processo de 

seleção (“morte” de organizações) e surgimento de novas organizações é executado conforme 

foi especificado por Levinthal (1997). A probabilidade de sobrevivência de uma organização 

será calculada a partir do maior valor de “Vantagem Competitiva Global” da simulação. Por 

exemplo, caso a organização A tenha a maior vantagem competitiva global da simulação com 

valor 0,9 e a organização B tenha a vantagem competitiva global igual a 0,5, então a 

probabilidade de sobrevivência da organização A é 100% e a da organização B é 55,6%. 

Com base nessas probabilidades de sobrevivência, serão “sorteadas” quais organizações 

“morrerão” e serão eliminadas da simulação, e quais continuarão. 

Para manter a quantidade de organizações constante conforme configurado no início da 

simulação no parâmetro “Número de organizações”, surgirão novas organizações na simulação. 

Conforme o trabalho de Levinthal (1997), há duas formas diferentes de inserir novas 

organizações durante a simulação. Em uma delas, a nova organização assume atributos 

totalmente aleatórios. Na segunda forma, a nova organização replica a forma de uma 

organização existente. A probabilidade de uma nova organização ser criada de forma aleatória 

ou replicando uma forma existente dependerá da carga genética global. Por exemplo, caso a 

carga genética global das organizações seja 0,8, então a probabilidade de uma nova organização 

ser criada imitando alguma das estruturas organizacionais existentes será de 20% e a 

probabilidade dela ser criada aleatoriamente é de 80%.  

A Figura 10 sumariza cada ciclo de simulação e as regras das organizações. 
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Figura 10 – Processo de simulação. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Calcular esta probabilidade baseado na maior vantagem competitiva 

global das organizações

Identificar aleatoriamente uma dentre N-1 estruturas

organizacionais vizinhas e uma estrutura aleatória qual gera

maior vantagem competitiva, desconsiderando aquelas que

geram menor ou igual vantagem competitiva.

Calcular se a nova estrutura não excede o Grau Máximo de 

adaptação da organização

1 2

Executar para cada país

Alterar a estrutura organizacional

Atualizar o valor da vantagem 

competitiva no país.

Executar regras para cada 

organização

Atualizar o valor da vantagem competitiva 

global

Atribuir a probabilidade de sobrevivência de cada organização

Definir quais organizações morrem e eliminá-las.

Definir baseado na probabilidade de sobrevivência de cada organização

Criar organizações para manter número de organizações parametrizado.

Definir se a nova organização assume atributos totalmente aleatórios ou 

se replica a forma de uma organização existente. A probabilidade de uma 

nova organização ser criada replicando uma fora existente é um menos a 

carga genética global.

Executar regras para cada ciclo de 

simulação

1: Se a nova estrutura 

organizacional não excede o 

Grau Máximo de Adaptação da 

organização

2: Se a nova estrutura 

organizacional excede o Grau 

Máximo de Adaptação da 

organização 
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5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO  

Nesta sessão, apresentamos como o modelo foi construído e as verificações e validações 

realizadas. Maiores detalhes são encontrados no ANEXO B e ANEXO C. O código fonte será 

disponibilizado mediante solicitação ao autor. 

O modelo foi totalmente desenvolvido na plataforma Repast Simphony versão 2.3.1, uma 

plataforma de modelagem e simulação baseada em agentes, disponibilizada gratuitamente e 

compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows, Apple Mac OS X, and Linux.  

Nesta plataforma, modelos podem ser desenvolvidos em diferentes linguagens: ReLogo, 

diagramas de estados, Groovy e Java. Neste projeto, a implementação do modelo foi realizada 

em Java, portanto, utilizando o paradigma de programação orientada à objetos. 

Com o uso desta plataforma, foi possível construir o modelo com grande flexibilidade e 

foram utilizados muitos recursos padrão da plataforma para acessar controles e parâmetros da 

simulação, visualizações e dados gerados, tudo facilitado pela interface gráfica da plataforma 

(Figura 11). 

 

Figura 11 – Painel de controle geral da plataforma REPAST. 
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A simulação é configurada por meio de um painel de parâmetros onde os parâmetros do 

modelo são definidos. No exemplo da Figura 12, a simulação é realizada com 300 organizações, 

cada uma delas com 10 atributos organizacionais (N), onde a vantagem competitiva de um 

atributo depende de outros 3 atributos organizacionais (K). O grau máximo de adaptação da 

simulação é de 0,3, ou seja, as organizações recebem aleatoriamente e uniformemente 

distribuídos valores no intervalo de [0, 0,3] para o parâmetro “grau máximo de adaptação da 

organização”. As organizações terão 2 estruturas organizacionais distintas, uma para cada um 

dos P países. As organizações irão buscar pelo posicionamento de maior vantagem competitiva 

por 100 interações ou ciclos de simulação. 

 

Figura 12 – Painel de Parâmetros para configuração dos parâmetros do modelo 

 

A semente aleatória (Default Random Seed) é um valor que muda a cada simulação e que 

subjaz a implementação da plataforma para geração de valores aleatórios. Nesse modelo, a 
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geração de valores aleatórios é utilizada em diversos momentos como: (1) na criação das 

paisagens, mais especificamente na determinação de valores aleatórios de contribuição de cada 

uma das N partes; (2) na criação das organizações para geração de valores aleatórios dentro de 

um intervalo para determinar o parâmetro “grau máximo de adaptação da organização”; (3) na 

geração binomial de verdadeiro ou falso com determinadas probabilidades; e (4) quando uma 

nova organização é criada imitando uma organização já existente, a geração de valores 

aleatórios também é utilizada para determinar qual organização será imitada. 

Outras variáveis e atributos criados são: 

• Vantagem Competitiva Média do País: 

o Variável interna denominada “meanCountryFitness” que é a vantage 

competitiva média das organizaões daquele país. 

• Vantagem Competitiva Máxima do País: 

o Variável interna denominada “maxCountryFitness” que é a vantagem 

competitiva máxima encontrada entre as organizações daquele país. 

• Vantagem Competitiva Global Máxima: variável interna denominada 

“maxGlobalFitness” que é a vantagem competitiva global máxima das organizações da 

simulação. 

• Vantagem Competitiva Global Média: variável interna denominada 

“meanGlobalFitness” que é a vantagem competitiva global média encontrada nas 

organizações da simulação. 

Cada um dos P países possuem seus próprios atributos como a Matriz de Influência e a 

Matriz de contribuição, entretanto todas compartilham o mesmo valor do parâmetro N e K. 

A plataforma REPAST permite a criação de diversos DataSets. Um DataSet é um 

conjunto de variáveis que serão monitoradas para fins de visualização ou exportação de dados. 

A plataforma oferece interfaces gráficas que facilitam a criação de DataSets (Figura 13). 
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Figura 13 – Interface de criação de DataSet 

 

Uma vez criado um DataSet, é possível vinculá-lo a um gráfico ou a um TextSink. Um 

gráfico (Figura 14)  é uma representação gráfica dos dados em tempo real. A plataforma 

também oferece interfaces gráficas para criação dos gráficos (Figura 15). 
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Figura 14 – Gráfico em tempo real 

 

 

Figura 15 – Interface gráfica de criação de gráfico. 

 

Um Text Sink é uma saída de dados em forma de texto vinculada a um DataSet. Isso quer 

dizer que os dados gerados pelo DataSet são disponibilizados em forma de arquivo de texto em 
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uma pasta de arquivos e em formatos configuráveis. A plataforma disponibiliza interfaces 

gráficas para a criação de Text Sinks (Figura 16). 

 

Figura 16 – Interface gráfica de criação e configuração de Text Sink. 

 

A execução de simulações pode ser realizada individualmente, ou em lotes. Em ambos os 

casos, a plataforma faz a gravação dos dados simulados pelos Text Sinks. Gráficos só são 

mostrados quando as execuções da simulação são realizadas individualmente. A Figura 17 

mostra a barra de controles no topo da interface da plataforma que permite a execução de uma 

simulação. 

 

Figura 17 – Interface gráfica para realização de uma simulação 
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Para execução de simulações em lote, a plataforma disponibiliza uma interface gráfica 

onde os parâmetros são configurados (Figura 18). 

 

Figura 18 – Interface Gráfica de configuração de simulações em lote. 

 

Ao longo da execução da simulação, é possível visualizar os agentes em seu ambiente por 

meio de Displays. A criação de um Display deve primeiro ser prevista e implementada em 

código fonte. A plataforma disponibiliza bibliotecas e documentação que orientam essa 

implementação. Também é necessário configurar o Display na plataforma por meio de interface 

gráfica (Figura 19). Em nosso projeto, foi criado um Display que mostra um único país (Figura 

20), mesmo quando a simulação é parametrizada para múltiplos países. Esse display se 

redesenha automaticamente de acordo com o parâmetro N. Por exemplo, na Figura 20, um país 

com parâmetro N=10 foi criado. O eixo x representa a combinação das partes  
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��, ��, �		��	C	��,  e o eixo y é a combinação das partes ��, �{, �|, �}	C	��~. Cada um dos 

quadrados é uma estrutura organizacional distinta e a sua coloração de preenchimento 

representa a vantagem competitiva daquela estrutura organizacional. Conforme a escala da 

legenda, tons mais escuros de cinza são locais de menor vantagem competitiva e cores mais 

claras são locais de maior vantagem competitiva. 

 

 

Figura 19 – Interface gráfica de criação e configuração de Display. 

 



 
 

68

 

Figura 20 – Display criado para o projeto mostrando o país (N=10), as organizações e suas 
posições. 
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6 ANÁLISES E DISCUSSÃO 

6.1 VALIDAÇÃO E ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO  

Nessa sessão são apresentadas as simulações preliminares realizadas para a validação e 

análise da implementação. O intuito desta sessão é assegurar que o modelo foi construído e 

implementado de maneira adequada para atender os objetivos do projeto. Para tal, será realizada 

uma validação tipo caixa-aberta, onde determinadas características essenciais serão verificadas 

(Pidd, 1996).   

As contribuições ��	de cada uma das N partes do sistema são obtidas aleatoriamente de 

uma distribuição uniforme no intervalo de [0,1]. De acordo com Kauffman(1993), é possível 

utilizar outras distribuições como a Gaussiana, U-shaped, binomial, por exemplo.  

Entretanto, como a vantagem competitiva de uma combinação � = (��, ��, … , �	) é a 

média das contribuições do N atributos, então a vantagem competitiva de qualquer combinação 

é apenas uma fração dos N atributos cujas contribuições estão no intervalo de [0,1]. Assim,  a 

média dos valores de vantagem competitiva para as diversas combinações possíveis, 

independentemente da distribuição utilizada, é a própria média da distribuição: 0,5. Ademais, 

conforme N aumenta, a distribuição dos valores de vantagem competitiva se aproxima 

rapidamente da Gaussiana (Kauffman, 1993). 

Para avaliar esta propriedade na implementação deste projeto, foram simuladas paisagens 

com os parâmetros variando N no intervalo [8, 16] e K no intervalo [0, N-1]. Para cada 

combinação NK, foram simuladas 100 repetições, de tal sorte que a Tabela 7 apresenta a média 

e o desvio padrão das aptidões médias das paisagens simuladas. A Tabela 37 no ANEXO B é a 

versão completa da Tabela 7, onde estão todos os resultados obtidos. 
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Tabela 7 – Média das aptidões médias de 10800 paisagens simuladas 

 N 

K 8 10 12 14 16 Total 

0 0,503 (0,08) 0,510 (0,07) 0,509 (0,05) 0,506 (0,05) 0,514 (0,05) 0,504 (0,06) 

1 0,501 (0,05) 0,504 (0,05) 0,501 (0,05) 0,499 (0,04) 0,504 (0,04) 0,503 (0,04) 

2 0,503 (0,04) 0,499 (0,03) 0,498 (0,03) 0,498 (0,02) 0,502 (0,02) 0,501 (0,03) 

3 0,503 (0,03) 0,497 (0,02) 0,499 (0,02) 0,502 (0,02) 0,499 (0,02) 0,500 (0,02) 

4 0,501 (0,02) 0,500 (0,02) 0,502 (0,02) 0,501 (0,01) 0,502 (0,01) 0,501 (0,02) 

5 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 

6 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 0,499 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 

7 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,499 (0,01) 0,500 (0,00) 0,499 (0,00) 0,500 (0,01) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

 

A Tabela 7 mostra que a média dos valores de vantagem competitiva médios de uma 

paisagem está em torno de 0,5. Essa constatação demonstra que a parte do código que 

implementa a geração das paisagens está correta. 

Para ilustrar que conforme N aumenta, a distribuição dos valores de vantagem 

competitiva se aproxima rapidamente da Gaussiana, o software SPSS foi utilizado para gerar o 

histograma de duas paisagens.  

Na primeira simulação com N=8 e K=0, a Figura 21 mostra o histograma dos valores de 

vantagem competitiva (aptidão) para cada uma das 256 (2	)	diferentes estruturas 

organizacionais possíveis. Tabela 8 é o resultado do teste de normalidade do software SPSS e 

mostra que o p-value do teste de Shapiro-Wilk é 0,899. A hipótese nula é que o dado tem 

distribuição normal e a hipótese alternativa é que o dado não tem distribuição normal. Como o 

p-value é maior que 0,05, não rejeitamos a hipótese alternativa e não podemos concluir que os 

dados têm origem de uma distribuição normal. 

Na segunda simulação com N=16 e K=0, a Figura 22 mostra o histograma dos valores de 

vantagem competitiva (aptidão) para cada uma das 65.536 (2	)	diferentes estruturas 

organizacionais possíveis. A Tabela 9 é o resultado do teste de normalidade do software SPSS 

e mostra que o p-value do teste de Kolmogorov-Smirnov é 0,000. A hipótese nula é que os 
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dados têm distribuição normal e a hipótese alternativa é que o dado não tem distribuição normal. 

Como o p-value é menor que 0,05, descartamos a hipótese alternativa e podemos concluir que 

os dados têm origem de uma distribuição normal. 

 
Figura 21 – Histograma dos valores de vantagem competitiva das 256 diferentes estruturas 

organizacionais possíveis em paisagem com N = 8 e K = 0. Fonte: Elaborado pelo 
autor utilizando o software SPSS. 

 
Figura 22 – Histograma dos valores de vantagem competitiva das 65.536 diferentes estruturas 

organizacionais possíveis em paisagem com N = 16 e K = 0. Fonte: Elaborado pelo 
autor utilizando o software SPSS. 
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Tabela 8 – Teste de Normalidade da vantagem competitiva das 256 diferentes estruturas 
organizacionais possíveis em paisagem com N = 8 e K = 0. 

Testes de Normalidade  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Aptidão ,026 256 ,200* ,997 256 ,899 

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira. 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 
 

Tabela 9 - Teste de Normalidade da vantagem competitiva das 65.536 diferentes estruturas 
organizacionais possíveis em paisagem com N = 16 e K = 0. 

Testes de Normalidade  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 

Aptidão ,009 65536 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 
 

Os máximos locais ou ótimos locais são picos cuja vantagem competitiva é maior que sua 

vizinhança. Ao conceber o modelo NK, o intuito de Kauffman(1993) era de que, conforme K 

aumentasse, as paisagens se tornassem gradativamente menos correlacionadas. Isto quer dizer 

que para maiores valores de K, espera-se uma paisagem mais enrugada (Levinthal, 1997) 

porque localizações adjacentes na paisagem não necessariamente tem seus valores de vantagem 

competitiva correlacionados. 

Para investigar essa propriedade, Kauffman(1993) selecionou paisagens aleatoriamente 

para valores N e K específicos e conduziu diversas caminhadas adaptativas para ótimos locais 

a partir de localizações iniciais aleatórias no espaço. Para estabelecer a quantidade de máximos 

locais, as caminhadas ocorreram até que nenhum outro pico fosse encontrado, ou até um 

máximo de 10.000 picos. Como o próprio Kauffman(1993) ressaltou, esse algoritmo para 
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avaliar a quantidade de picos pode não detectar ótimos locais com baixa atratividade. Portanto 

os valores numéricos obtidos por ele são estimados e são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estimativa de Kauffman(1993) quanto à quantidade de ótimos locais na paisagem 
em função de N e K  

 N 

K 8 16 

2 5* 26 

4 15 184 

7 34  

8  1109 

15  4370 

* Todos os valores são a média de 20 

paisagens. Fonte: (Kauffman, 1993, p. 60) 

 

A Tabela 10 mostra que para um mesmo valor de N, conforme K aumenta, a quantidade 

de máximos locais também aumenta, conforme a esperado. 

Levinthal (1997) também investigou a relação de N, K e a quantidade de máximos locais. 

Em seu trabalho, há um gráfico (Figura 23) com a média do número de picos (máximos locais) 

onde K variou de 0 a 8 para N = 10. Para cada combinação NK, 100 diferentes execuções foram 

interações. Ele constatou que para uma mesma combinação NK, as diferentes paisagens 

apresentam números de picos correlacionados, e que o desvio padrão segue o valor médio da 

quantidade de picos. 

Essa qualidade do modelo foi definida por Levinthal (1997) como robustez: (1) o quão 

capaz é o  modelo em gerar casos que são representativas em relação a outras possíveis 

realizações do modelo e (2) o quão sensível é o modelo em relação à aspectos específicos do 

modelo. 
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Figura 23 – Variação no número de picos versus o parâmetro K. Fonte: (Levinthal, 1997) 

Para avaliar esta propriedade na implementação deste projeto, foram simuladas paisagens 

com os parâmetros variando N no intervalo [8, 16] e K no intervalo [0, N-1]. Para cada 

combinação NK, foram simuladas 100 repetições e a Tabela 11 apresenta a média e o desvio 

padrão da quantidade de ótimos locais (picos) das paisagens simuladas. A Tabela 38 do 

ANEXO C é a versão completa da Tabela 11, onde estão todos os resultados obtidos. 

Tabela 11 – Quantidade de máximos locais  

 N 

K 8 10 12 14 16  

0 1,0 (0,0)* 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0)  

1 2,9 (1,7) 3,8 (2,2) 5,0 (4,4) 6,1 (5,7) 8,2 (7,4)  

2 5,8 (2,0) 8,4 (3,7) 14,7 (6,6) 21,0 (9,9) 33,2 (19,3)  

3 9,2 (2,1) 16,2 (4,0) 28,0 (6,9) 46,5 (12,0) 82,3 (23,2)  

4 13,2 (2,4) 24,2 (4,0) 48,1 (7,5) 87,9 (15,6) 173,0 (30,6)  

5 17,1 (2,7) 34,7 (4,2) 71,6 (7,7) 145,9 (18,3) 300,6 (34,7)  

6 22,6 (3,2) 46,3 (4,5) 99,8 (7,9) 213,8 (18,9) 464,2 (34,6)  

7 28,4 (3,0) 58,9 (4,7) 130,4 (9,6) 291,1 (16,4) 663,2 (33,0)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 
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A Tabela 11 mostra que, que para um mesmo valor de N, conforme K aumenta, a 

quantidade de máximos locais também aumenta, conforme a esperado. Também se nota que 

para K=0, conforme previsto na teoria, sempre há somente um pico local / global. 

Especialmente para valores maiores de N e K, a robustez se faz presente no modelo porque os 

valores de desvio padrão tornam-se percentualmente pequenos, e a sensibilidade das paisagens 

geradas aos parâmetros N e K está conforme esperado no referencial teórico. A Figura 24 ilustra 

a quantidade de picos aumentar conforme K aumenta, para N=8 e N=10.  

Considerando o que foi anteriormente exposto, fica novamente evidente a assertividade 

da implementação desse projeto. 

 

Figura 24 – Quantidade de picos para N=8 e N=10 em função do parâmetro K. 

Conforme o parâmetro K aumenta, a interdependência entre os N atributos 

organizacionais aumenta. Em uma tomada de decisão, por exemplo, seria como se o número de 

restrições conflitantes aumentasse e, portanto, como se a tentativa de uma decisão ótima se 

degradasse. Kauffman(1993) definiu esse fenômeno como “A Catástrofe da Complexidade”: 

conforme a complexidade aumenta, a altura dos picos acessíveis caem para a aptidão média. 

Numericamente falando, quando K = 0, a vantagem competitiva de um atributo 

organizacional pode ser otimizada independentemente de qualquer outro atributo 

organizacional. Quando K = 1, os atributos i e j se influenciam, logo na otimização da vantagem 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 P

ic
o

s

K

Média para N=8

Média para N=10

Média + 1 Desvio Padrão

Média - 1 Desvio Padrão



 
 

76

competitiva do atributo i, deve-se considerar o atributo j. De acordo com Kauffman(1993), isto 

é uma restrição conflitante. 

Conforme K aumenta até K=N-1, o número de restrições conflitantes aumenta. Portanto, 

a escolha da melhor combinação de todos os N atributos organizacionais tende a degradar-se. 

Numericamente, o valor dos picos de vantagem competitiva diminui e tende ao valor médio de 

vantagem competitiva da paisagem. 

Em sua publicação, Kauffman(1993) apresenta uma tabela, reproduzida na Tabela 12, 

que demonstra que  (1) para K = 0, a aptidão média dos ótimos locais independem de N e são 

iguais, ao redor de 0,66, e que (2) para um mesmo valor de N, conforme K aumenta, a aptidão 

média dos ótimos locais tende a 0,5. 

Tabela 12 - Aptidão média dos ótimos locais tendendo à 0,5 – Catástrofe da Complexidade” 

 N 

K 8 16 24 48 96 

0 0,65 (0,08)* 0,65 (0,06) 0,66 (0,04) 0,66 (0,03) 0,66 (0,02) 

2 0,70 (0,07) 0,70 (0,04) 0,70 (0,08) 0,70 (0,02) 0,71 (0,02) 

4 0,07 (0,06) 0,71 (0,04) 0,70 (0,04) 0,70 (0,03) 0,70 (0,02) 

8 0,66 (0,06) 0,68 (0,04) 0,68 (0,03) 0,69 (0,02) 0,68 (0,02) 

16  0,65 (0,04) 0,66 (0,03) 0,66 (0,02) 0,66 (0,02) 

24   0,63 (0,03) 0,65 (0,02) 0,64 (0,01) 

48    0,60 (0,02) 0,62 (0,01) 

96     0,58 (0,01) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. Fonte: (Kauffman, 1993, p. 55) 

 

Para avaliar esta propriedade na implementação deste projeto, foram simuladas paisagens 

com os parâmetros variando N no intervalo [8, 16] e K no intervalo [0, N-1]. Para cada 

combinação NK, foram simuladas 100 repetições, de tal sorte que a Tabela 13 apresenta a média 

e o desvio padrão da vantagem competitiva dos ótimos locais (picos) das paisagens simuladas. 

 

 

 

 



 
 

77

Tabela 13 – Média da Vantagem Competitiva dos ótimos locais 

 N 

K 8 10 12 14 16  

0 0,649 (0,083)* 0,664 (0,076) 0,672 (0,063) 0,658 (0,064) 0,668 (0,057)  

1 0,688 (0,069) 0,679 (0,067) 0,678 (0,068) 0,680 (0,051) 0,685 (0,052)  

2 0,685 (0,068) 0,673 (0,062) 0,675 (0,057) 0,676 (0,055) 0,674 (0,048)  

3 0,674 (0,063) 0,672 (0,056) 0,672 (0,052) 0,672 (0,049) 0,670 (0,048)  

4 0,666 (0,062) 0,672 (0,055) 0,666 (0,051) 0,671 (0,048) 0,667 (0,045)  

5 0,664 (0,060) 0,665 (0,053) 0,663 (0,049) 0,665 (0,047) 0,665 (0,044)  

6 0,657 (0,060) 0,662 (0,053) 0,660 (0,048) 0,661 (0,045) 0,661 (0,042)  

7 0,653 (0,058) 0,655 (0,052) 0,656 (0,047) 0,656 (0,044) 0,655 (0,041)  

8  0,649 (0,051) 0,652 (0,047) 0,653 (0,043) 0,653 (0,040)  

9  0,644 (0,051) 0,647 (0,046) 0,649 (0,043) 0,649 (0,040)  

10   0,643 (0,046) 0,646 (0,042) 0,646 (0,040)  

11   0,638 (0,045) 0,642 (0,042) 0,643 (0,039)  

12    0,638 (0,041) 0,640 (0,038)  

13    0,633 (0,041) 0,636 (0,038)  

14     0,632 (0,038)  

15     0,629 (0,038)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

A Tabela 13 mostra que, que para um mesmo valor de N, conforme K aumenta, a média 

da vantagem competitiva dos picos diminui, conforme a esperado. Para confirmar a 

significância estatística dessa correlação, o software SPSS foi utilizado para executar uma 

regressão linear com os dados para N=16, onde a variável independe é K e a variável depende 

é a vantagem competitiva. Os resultados da regressão linear são apresentados na Tabela 14 e 

Tabela 15. A Tabela 14 mostra um R2=0,059, o que indica que 5,9% da variação da variável 

vantagem competitiva pode ser explicada pela variável K. A Tabela 15 mostra os coeficientes 

que relacionam as variáveis, com as quais a seguinte equação pode ser definida: 

 �'�>'dC�	KJ�TC>@>@�' = 	0,680 − 0,003(�) (13) 

A equação (13) mostra que conforme K aumenta, a vantagem competitiva diminui, como 

preconiza a “Catástrofe da Complexidade”. A Figura 25 ilustra essa relação inversamente 

proporcional onde K aumenta e a vantagem competitiva diminui. A Tabela 15 mostra que 

podemos afirmar com significância estatística < 0,05 (coluna “Sig.” = 0,000) que o coeficiente 
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-0,003 é diferente de zero. Portanto, pela verificação da “Catástrofe da Complexidade”, a 

assertividade da implementação desse projeto é novamente confirmada.  

 

Tabela 14 – R2 da Regressão Linear para N=16 

Resumo do modelo b 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

1 ,242a ,059 ,059 ,038819 

a. Preditores: (Constante), K 

b. Variável Dependente: Vantagem Competitiva 

 
 

Tabela 15 – Coeficientes e Significância da Regressão Linear para N=16 

Coeficientes a 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

B 

Erro 

Padrão Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 (Constante) ,680 ,000  5609,569 ,000 ,680 ,681 

K -,003 ,000 -,242 -346,162 ,000 -,003 -,003 

a. Variável Dependente: Vantagem Competitiva 

 
 

A carga genética é um indicador que sumariza a vantagem competitiva de uma população 

e varia no intervalo de [0,1]. O valor 1 indica uma população com vantagem competitiva média 

distante da maior vantagem competitiva possível. Conforme a carga genética diminui, a 

vantagem competitiva média da população vai aumentando e se aproximando do valor máximo 

da vantagem competitiva. Assim, quando a carga genética é 0, a população tem todas as 

organizações com a máxima vantagem competitiva possível (Levinthal, 1997). 

Para a estratégia, isso significa que altos valores de carga genética caracterizam uma 

população com um nível médio de vantagem competitiva distante do valor global ótimo, 

portanto uma população com baixa adequação ao ambiente. Valores menores de carga genética 

caracterizam uma população com níveis de vantagem competitiva próximos do global ótimo, 
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portanto as organizações estão próximas a posicionamentos estratégicos melhores (Kimura et 

al., 2006; Kimura, Perera e Lima, 2010). 

 
Figura 25 – Gráfico tipo boxplot mostrando a variação da vantagem competitiva em 

função de K (N=16). 

Para avaliar o comportamento da carga genética na implementação deste projeto, foram 

simuladas paisagens com 100 organizações e os parâmetros N=10 e K = 0, 2, 4 e 8. Para cada 

combinação NK, foram simuladas 100 repetições de tal forma que a Figura 26, Figura 27, 

Figura 28 e Figura 29 apresentam as médias das variáveis. 

A Figura 26 mostra que quando K=0, a vantagem competitiva média e a vantagem 

competitiva mínima das 100 organizações se iguala à vantagem competitiva máxima conforme 

a carga genética vai para zero. Isso é esperado já que quando K=0, existe apenas um pico na 

paisagem e, ao longo da simulação, as organizações se posicionam nesse pico. 
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Figura 26 – Vantagem competitiva (máximo, média e mínimo) das firmas e a carga genética 
para K=0. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 27, Figura 28 e Figura 29 mostram para K=2, 4 e 8, respectivamente, a vantagem 

competitiva mínima não se iguala à máxima, porque, determinadas organizações não se 

deslocam para o máximo global porque ficam “aprisionadas” em máximos locais. Isto ocorre 

porque, conforme K aumenta, a quantidade de máximos locais aumenta. E isso pode ser 

observado nos resultados obtidos porque, se analisarmos a carga genética na 100ª interação das 

simulações, como mostra a Tabela 16, veremos que para maiores valores de K, maior é a carga 

genética. Isto significa que as organizações estão “estacionando” em picos de vantagem 

competitiva diferentes do pico global. Portanto, pelos resultados da vantagem competitiva 

(máxima, média e mínima) e a carga genética serem consistentes com a teoria, a assertividade 

da implementação desse projeto é novamente confirmada. 
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Figura 27 – Vantagem competitiva (máximo, média e mínimo) das firmas e a carga genética 
para N=10, K=2. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 28 – Vantagem competitiva (máximo, média e mínimo) das firmas e a carga genética 
para N=10, K=4. Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 29 – Vantagem competitiva (máximo, média e mínimo) das firmas e a carga genética 
para N=10, K=8. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 16 – Carga Genética e Vantagem Competitiva após 100ª interação da simulação. 

 Carga Genética 

K Média Desvio Padrão 

0 0,0000 0,0000 

2 0,0017 0,0022 

4 0,0021 0,0024 

8 0,0039 0,0046 

 

Cada simulação é iniciada com uma quantidade específica (parâmetro “Número de 

organizações”), e essa quantidade é mantida constante ao longo da simulação. Entretanto, 

devido às “pressões” exercidas pelos processos de seleção e adaptação, as diferentes 

organizações alteram suas estruturas organizacionais em busca de alternativas superiores em 

sua vizinhança. Esse processo continua até que elas encontrem um máximo local. Então, as 

organizações que inicialmente foram distribuídas aleatoriamente pela paisagem, passam a 

ocupar os mesmos máximos locais, e, portanto, passam a ter a mesma estrutura organizacional. 

Esse fenômeno é chamado de “Emergência da Ordem”, sendo a “ordem” a redução das  

estruturas organizacionais distintas (Levinthal, 1997). 
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Para avaliar o comportamento da quantidade de estruturas organizacionais distintas na 

implementação deste projeto, foram simuladas paisagens com 100 organizações e os 

parâmetros N=10 e K = 0, 2, 4 e 8. Para cada combinação NK, foram realizadas 100 repetições. 

Os resultados dessa análise, que são apresentados na Figura 30 e na  

Tabela 17, são a média dessas 100 repetições. 

O que se observa é que, inicialmente, há uma média de 95 formas distintas de 

organizações, resultado da distribuição inicial totalmente aleatória pela paisagem. Com o passar 

da simulação, a quantidade de formas diminui rapidamente até aproximadamente a 10° 

interação da simulação. A partir 10° interação, ainda se observa uma diminuição das formas 

organizacionais, mas em uma taxa menor de variação. Isso reflete que as organizações estão 

adotando estruturas similares e próximas aos máximos locais.  

Como mencionado anteriormente, o número de máximos locais aumenta conforme K 

aumenta. Quando K = 0, a Figura 30 mostra que todas as organizações adotaram a mesma 

estrutura organizacional no máximo global. Para K > 0, a paisagem possui diversos picos locais 

e a Figura 30 mostra que para maiores valores de K, maior a quantidade de estruturas 

organizacionais distintas. 

 

 

Figura 30– Quantidade de estruturas organizacionais distintas ao longo da simulação. Fonte: 
Elaborado pelo autor. 
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Tabela 17 – Quantidade de estruturas organizacionais distintas 

 K 

Interação 0 2 4 8 

0 95,54 95,69 95,13 95,3 

25 1 5,48 9,1 17,41 

50 1 3,49 5,3 8,69 

75 1 2,69 3,69 5,31 

100 1 2,36 3,04 3,89 

 

Por fim, para que a diferença entre países pudesse ser controlada, um parâmetro adicional 

precisou ser utilizado na inicialização da simulação. Este parâmetro foi denominado 

similaridade e é uma probabilidade no intervalo [0,1]. Quanto maior a similaridade, mais 

provável é a semelhança entre os países, e a diferença entre os países será menor. Quanto menor 

a similaridade, mais improvável é a semelhança entre os países, e a diferença entre os países 

será maior. 

Este parâmetro é utilizado como explicado a seguir. Um país é caracterizado pela Matriz 

de Contribuição, que é um mapa da contribuição de cada atributo organizacional para cada uma 

das possíveis estruturas (ou formas) organizacionais. 

Na inicialização da simulação, o primeiro país é criado aleatoriamente, isto é, a 

contribuição de cada parte à vantagem competitiva é aleatória. A criação do segundo país em 

diante leva em consideração o parâmetro similaridade da seguinte forma: a definição da 

contribuição de uma parte à vantagem competitiva pode ser determinada aleatoriamente ou ser 

igual à do primeiro país. A probabilidade de a contribuição ser igual à do primeiro país é igual 

ao parâmetro similaridade. Logo, a probabilidade de ser determinada aleatoriamente é de 1 - 

similaridade. 

Para avaliar o comportamento da diferença entre países em função do atributo 

similaridade, foram realizadas simulações com os parâmetros P = 2 (Número de países), N=10 
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e K = 0, 2, 4 e 8. Para cada combinação NK, foram realizadas 100 repetições. Os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 18 e representam a média dessas 100 repetições. 

A Tabela 18 demonstra que o parâmetro similaridade cumpre o papel de modulador da 

diferença entre países. O parâmetro é capaz de gerar casos consistentes, com baixo desvio 

padrão, e tem uma sensibilidade adequada, onde, variando a similaridade no intervalo [0,1] 

obtém-se países com diferenças no intervalo [0, 0,4]. Ademais, quando a similaridade é 1 e os 

países são totalmente similares, a diferença entre eles é exatamente zero. 

Tabela 18 – Diferença entre países em função do parâmetro similaridade (N = 10). 

 K  

Similaridade 0 2 4 8 Total 

0 0,410 (0,053)* 0,411 (0,029) 0,408 (0,015) 0,408 (0,003) 0,408 (0,024) 

0,05 0,393 (0,055) 0,392 (0,026) 0,398 (0,012) 0,398 (0,003) 0,397 (0,024) 

0,1 0,376 (0,056) 0,388 (0,025) 0,385 (0,012) 0,387 (0,004) 0,386 (0,024) 

0,15 0,376 (0,049) 0,377 (0,024) 0,374 (0,013) 0,376 (0,003) 0,377 (0,022) 

0,2 0,359 (0,050) 0,363 (0,024) 0,366 (0,011) 0,366 (0,003) 0,364 (0,023) 

0,25 0,350 (0,048) 0,352 (0,027) 0,352 (0,012) 0,354 (0,003) 0,352 (0,021) 

0,3 0,335 (0,042) 0,341 (0,025) 0,340 (0,013) 0,342 (0,003) 0,340 (0,020) 

0,35 0,326 (0,042) 0,330 (0,020) 0,328 (0,012) 0,329 (0,004) 0,329 (0,019) 

0,4 0,317 (0,045) 0,317 (0,020) 0,316 (0,011) 0,316 (0,003) 0,316 (0,019) 

0,45 0,298 (0,042) 0,303 (0,019) 0,304 (0,011) 0,302 (0,004) 0,302 (0,019) 

0,5 0,280 (0,035) 0,287 (0,018) 0,288 (0,009) 0,289 (0,003) 0,287 (0,017) 

0,55 0,267 (0,036) 0,274 (0,016) 0,274 (0,008) 0,273 (0,003) 0,273 (0,016) 

0,6 0,252 (0,039) 0,256 (0,018) 0,259 (0,010) 0,258 (0,003) 0,257 (0,017) 

0,65 0,241 (0,032) 0,238 (0,018) 0,240 (0,009) 0,241 (0,003) 0,241 (0,015) 

0,7 0,223 (0,030) 0,223 (0,014) 0,223 (0,008) 0,223 (0,004) 0,223 (0,013) 

0,75 0,201 (0,028) 0,202 (0,012) 0,204 (0,007) 0,204 (0,003) 0,203 (0,012) 

0,8 0,183 (0,024) 0,182 (0,012) 0,181 (0,006) 0,182 (0,003) 0,182 (0,011) 

0,85 0,155 (0,020) 0,159 (0,010) 0,158 (0,005) 0,158 (0,003) 0,157 (0,009) 

0,9 0,127 (0,018) 0,128 (0,010) 0,130 (0,005) 0,128 (0,003) 0,129 (0,008) 

0,95 0,089 (0,012) 0,090 (0,006) 0,092 (0,004) 0,091 (0,003) 0,091 (0,006) 

1 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

 

Para avaliar o comportamento do modelo na geração de múltiplos países simultaneamente 

e diferentes entre si, foram realizadas simulações com os parâmetros Similaridade = [0, 0,25, 

0,45, 0,6, 0,75, 0,85, 0,95, 0,975, 1]. Os demais parâmetros foram fixados em P = 4 (Número 
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de países), N=10 e K = 8. Cada país foi identificado ID0, ID1, ID2 e ID3. Para cada combinação 

de Similaridade foram realizadas 100 repetições. Os resultados, apresentados na Tabela 19, 

mostram as diferenças médias (pairwise) obtidas entre os quatro países em função dos 

diferentes valores de Similaridade. Por exemplo, para uma similaridade igual a zero, a média 

da diferença do país ID0 para os países ID1, ID2 e ID3 é de 0,4082, 0,4081 e 0,4081, 

respectivamente. Concluiu-se que o parâmetro similaridade gerou valores de diferença entre 

países com robustez. Logo, podemos utilizar o parâmetro similaridade como um indicador da 

diferença entre os países em simulações com múltiplos países. 

Tabela 19 – Média das diferenças pairwise entre os países 

Média da Diferença entre países 

  ID do País 
Similaridade 

Dos Países 
ID do País ID0 ID1 ID2 

0 

ID1 0,4082 (0,0033)*   
ID2 0,4081 (0,0034) 0,4082 (0,0033)  

ID3 0,4081 (0,0033) 0,4082 (0,0034) 0,4083 (0,0033) 

0,25 

ID1 0,3537 (0,0035)   
ID2 0,3535 (0,0033) 0,3952 (0,0031)  

ID3 0,3534 (0,0033) 0,3953 (0,0030) 0,3951 (0,0029) 

0,45 

ID1 0,3027 (0,0031)   
ID2 0,3029 (0,0033) 0,3646 (0,0028)  

ID3 0,3024 (0,0032) 0,3645 (0,0029) 0,3643 (0,0028) 

0,6 

ID1 0,2584 (0,0032)   
ID2 0,2582 (0,0031) 0,3266 (0,0030)  

ID3 0,2583 (0,0031) 0,3267 (0,0029) 0,3266 (0,0028) 

0,75 

ID1 0,2044 (0,0032)   
ID2 0,2040 (0,0032) 0,2701 (0,0031)  

ID3 0,2041 (0,0031) 0,2702 (0,0031) 0,2699 (0,0030) 

0,85 

ID1 0,1580 (0,0030)   
ID2 0,1579 (0,0031) 0,2150 (0,0029)  

ID3 0,1581 (0,0031) 0,2150 (0,0029) 0,2148 (0,0031) 

0,95 

ID1 0,0915 (0,0030)   
ID2 0,0913 (0,0033) 0,1277 (0,0031)  

ID3 0,0912 (0,0032) 0,1276 (0,0032) 0,1275 (0,0032) 

0,975 

ID1 0,0642 (0,0030)   
ID2 0,0644 (0,0032) 0,0904 (0,0031)  

ID3 0,0644 (0,0033) 0,0905 (0,0031) 0,0906 (0,0033) 

1 ID1 0,0000 (0,0000)   
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ID2 0,0000 (0,0000) 0,0000 (0,0000)  

ID3 0,0000 (0,0000) 0,0000 (0,0000) 0,0000 (0,0000) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

 

 

Tabela 20 sumariza as validações realizadas, os resultados esperados em cada uma delas 

e os resultados obtidos com o modelo implementado neste projeto. 

 

Tabela 20 – Sumário das validações realizadas 

Tipo de 
Validação 

Resultado Esperado Resultado Obtido 

Vantagem 
Competitiva Média 

Conforme N aumenta, a média 
dos valores de vantagem competitiva 
se aproxima de 0,5 e a distribuição se 
aproxime da distribuição normal. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

Quantidade 
de máximos locais 

Para um mesmo N, conforme K 
aumenta, aumenta a quantidade de 
máximos locais. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

Vantagem 
Competitiva dos 
Máximos Locais 

Para um mesmo N, conforme K 
aumenta, a vantagem competitiva 
média dos picos diminui. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

Carga 
Genética 

Para um mesmo N, conforme K 
aumenta, a carga genética aumenta. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

Similaridade 
e diferença entre 
dois países 

Quanto maior o parâmetro 
similaridade, menor a diferença entre 
os países. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

Similaridade 
e diferença entre 
múltiplos países 

Quanto maior o parâmetro 
similaridade, menor a diferença 
pairwise entre os países. 

OK, conforme 
resultados esperados. 

 

6.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

As simulações do modelo NK adaptado para negócios internacionais permitem a 

investigação do processo de adaptação estratégica internacional. Nesta sessão, as simulações 

são detalhadas e os resultados são analisados. 

Sobre a quantidade de países – Para investigar o comportamento do modelo quando 

existe mais de um país, foram realizadas simulações com os parâmetros P = 1,2,3 e 4 (Número 
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de países), N=10 e K = 8. Para não haver influência da diferença entre países, foi utilizado o 

parâmetro Similaridade = 1. Para não haver influência da adaptação local, foi utilizado um Grau 

máximo de adaptação = 0. Para cada valor de P, foram realizadas 100 repetições. Os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 21 e na Figura 31 e os valores apresentados são a média 

dessas 100 repetições. 

Contatou-se que, do ponto de vista global, mesmo quando a diferença entre países é zero 

e sem adaptação local, i.e. quando a estrutura organizacional em cada um dos países é idêntica, 

é possível demonstrar que a vantagem competitiva global diminui com as inclusões de outros 

países. 

A causa desse fenômeno, é o que Kauffman descreveu como a catástrofe da 

complexidade, já descrita na sessão 6.1. Ela ocorre porque em cada interação a firma deve 

considerar as vantagens de P países, que gera o efeito equivalente de se adicionar restrições 

conflitantes. Quando o número de restrições conflitantes aumenta, a escolha da melhor 

combinação de todos os N atributos organizacionais dos P países tende a degradar-se. 

Numericamente, os valores dos ótimos globais diminuem e tendem ao valor médio de vantagem 

competitiva do país. Outra forma de explicar esse fenômeno é considerarmos que, quando os 

países são exatamente iguais, otimizar a vantagem competitiva global seria meramente um 

exercício de otimizar a vantagem competitiva local. Entretanto, quando as possibilidades de 

caminhos a serem seguidos ao longo do processo de adaptação estratégica se diversificam pelo 

aumento da quantidade de países, o efeito do path dependence se intensifica, porque as 

possibilidades de trajetórias se multiplicam e o atingimento de posições estratégicas ótimas se 

tornam mais improváveis. 
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Figura 31 – Vantagem Competitiva Global em função da quantidade de países (P). Elaborado 
pelo autor. 

 

 

Tabela 21 – Vantagem Competitiva Global em função da quantidade de países  

 P 

Interação 1 2 3 4 

0 0,500 (0,010)* 0,500 (0,009) 0,500 (0,008) 0,500 (0,008) 

25 0,739 (0,029) 0,710 (0,039) 0,695 (0,049) 0,685 (0,057) 

50 0,766 (0,031) 0,739 (0,040) 0,725 (0,050) 0,715 (0,057) 

75 0,774 (0,030) 0,748 (0,038) 0,733 (0,048) 0,723 (0,055) 

100 0,776 (0,029) 0,751 (0,038) 0,736 (0,048) 0,727 (0,054) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

 

Do ponto de vista local, conforme o número de países aumenta, a vantagem competitiva 

diminui, como mostra a Figura 32. Ademais, surgem novas formas organizacionais viáveis fora 

dos máximos locais conforme ilustrado na Figura 33, porque a carga genética aumenta quando 

a quantidades de países P aumenta. A Figura 34 mostra que a média da quantidade de estruturas 

organizacionais distintas também aumenta conforme a quantidade de países aumenta. A Tabela 

22 sumariza os valores obtidos na 100ª interação da simulação.  
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Figura 32– Vantagem competitiva local em função da quantidade de países. Fonte: elaborado 
pelo autor. 

 

 

Figura 33 – Carga Genética Local em função da quantidade de países. Fonte: elaborado pelo 
autor. 
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Figura 34 – Quantidade de estruturas organizacionais distintas em função da quantidade de 
países. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 22 – Valores da Vantagem competitiva local, Carga Genética Local e Quantidade de 
estruturas Organizacionais Distintas em função da quantidade de países (P). 

Interação = 100 

P Vantagem Competitiva Local Carga Genética Local 
Quantidade de Estruturas 

Organizacionais Distintas 

1 0,776 (0,029)* 0,010 (0,017) 3,38 (1,96) 

2 0,751 (0,046) 0,042 (0,049) 3,81 (2,48) 

3 0,742 (0,056) 0,054 (0,064) 4,17 (2,93) 

4 0,740 (0,062) 0,056 (0,072) 4,35 (3,15) 

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

A Figura 35, com representações visuais obtidas das simulações, reforça o que foi 

constatado anteriormente. Ela mostra formas organizacionais viáveis posicionadas nos 

máximos locais, quando P=1. Quando P=4, observa-se o surgimento de estruturas 

organizacionais viáveis não só em máximos locais, mas também em posicionamentos de menor 

vantagem competitiva local. 
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(a) N=10, K=8, P=1 (b) N=10; K=8, P=4  

Figura 35 – Organizações (a) posicionadas nos máximos locais quando P = 0 e (b) posicionadas 
nos máximos locais e fora dos máximos locais quanto P =4. Fonte: Elaborado pelo 

autor. 

 

Em suma, o que se verificou com os resultados das simulações anteriores é que quando 

as organizações atuam em mais de um local surgem novas formas organizacionais viáveis 

(Figura 34). Essas novas formas organizacionais obtêm menores níveis de vantagem 

competitiva local, conforme constatado pelo aumento da carga genética (Figura 33) e pela 

diminuição da média da vantagem competitiva local. Isso demonstra que existem formas 

organizacionais que são inviáveis do ponto de vista local, mas que podem ser viáveis num 

contexto global, quando se considera vários países. Assim, como ilustra a Figura 36, observa-

se o surgimento de novas organizações posicionadas estrategicamente fora do ótimo daquele 

país. 
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Figura 36 – Surgimento de formas organizacionais viáveis fora do máximo da paisagem. Fonte: 
Elaborado pelo autor 

 

Sobre a diferença entre países e a adaptação local – Para investigar o comportamento 

do modelo quando existe diferença entre os países e a adaptação local, foram realizadas 

simulações com os parâmetros Similaridade = [0, 0,25, 0,45, 0,6, 0,75, 0,85, 0,95, 0,975, 1], e 

Grau máximo de adaptação = [0, 0,25, 0,5, 0,75, 1]. Os demais parâmetros foram fixados em P 

= 4 (Número de países), N=10 e K = 8. Para cada combinação de Similaridade e Grau máximo 

de adaptação, foram realizadas 100 repetições. Os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 39 do ANEXO D, onde os valores de vantagem competitiva apresentados são a média 

das 100 repetições. 

Efeitos da diferença entre países e a adaptação local na vantagem competitiva – 

Referente à diferença entre os países e a vantagem competitiva global, a Figura 37 foi elaborada 

para grau máximo de adaptação local = 0 e 1. O eixo x é a similaridade entre os países, e o eixo 

y é a vantagem competitiva global média das 100 repetições. A Figura 37 nos mostra que, 
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quando desconsideramos o processo de adaptação local (grau máximo de adaptação local = 0), 

conforme a similaridade entre os países aumenta, a média da vantagem competitiva global 

aumenta, o que é condizente com a teoria que subjaz o modelo: quanto maior a distância entre 

os países, menor a vantagem competitiva se não houver adaptação local. Como descrito na 

sessão 2.1, esse fenômeno é chamado de liability of foreignness (LOF). Por outro lado, quando 

o grau de adaptação máximo é 1, isto é, as organizações podem ter estruturas organizacionais 

totalmente diferentes em cada um dos países, a diferença entre países não influencia a vantagem 

competitiva média. Isso significa que, caso fosse possível a adaptação local total sem nenhum 

tipo ônus, as desvantagens de ser estrangeiro poderiam ser totalmente suprimidas pela 

adaptação local.  

 

Figura 37 – Vantagem Competitiva Global Média em função da similaridade dos países para Grau 
Máximo de adaptação local = 0 e 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Grau de adaptação local e vantagem competitiva global – Referente ao grau de 

adaptação local e a vantagem competitiva global, a Figura 38 foi elaborada para similaridade 

dos países = 0 e 1. O eixo x é o grau máximo de adaptação local, e o eixo y é a vantagem 

competitiva global média das 100 repetições. A Figura 38 nos mostra que quando não há 

diferença entre os países (similaridade = 1), a vantagem competitiva global permanece 
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inalterada mesmo quando o grau máximo de adaptação local varia. Isso quer dizer se caso não 

houvesse diferença entre países, a adaptação local seria desnecessária. Por outro lado, quando 

existe diferença entre os países (similaridade=0), quanto maior o grau máximo de adaptação 

local, maior a vantagem competitiva global. Isso significa que quando as organizações atuam 

em diferentes países e esses países são diferentes entre si, quanto maior a adaptação local maior 

a vantagem competitiva que elas conseguem obter em cada um desses países. 

 

Figura 38 – Vantagem Competitiva Global Média em função do Grau Máximo de Adaptação 
Local para Similaridade dos Países = 0 e 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Efeitos da diferença entre países e a adaptação local na carga genética – Os valores 

médios da carga genética global obtidos nas 100 simulações são apresentados na Tabela 40 no 

ANEXO E. Para ilustrar a relação entre o grau máximo de adaptação local e a carga genética 

global, a Figura 39 e a Figura 40 foram elaboradas. Nelas, o eixo x é o Grau máximo de 

adaptação local e o eixo y é a carga genética global média. Na Figura 39 é possível observar 

que para países com maior diferença (similaridade = 0 a 0,25), a média da carga genética global 

diminui conforme o grau máximo de adaptação local se eleva. Isso significa que as 

organizações, pelo processo de adaptação local conseguem posicionar-se mais próximas às 

posições estratégicas ótimas quanto maior for seu grau de adaptação local. 
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Figura 39 – Carga Genética Global média em função do Grau Máximo de Adaptação Local para 
similaridade de países = 0 e 0,25. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 40 mostra que, para países com menor diferença (similaridade = 0,85 a 1), a 

média da carga genética permanece praticamente inalterada mesmo quando se aumenta o grau 

de adaptação local. Isso significa que quando os países são similares, é possível que as 

organizações se posicionem mais próximas de posições estratégicas ótimas mesmo que não se 

valham do processo de adaptação local. 

 

Figura 40 – Carga Genética Global média em função do Grau Máximo de Adaptação Local para 
similaridade de países = 0,85 e 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para analisar a relação da similaridade entre os países e a carga genética global média, a 

Figura 41 foi elaborada. O eixo x é a similaridade dos países e o eixo y é a carga genética global 

média. A Figura 41 mostra que, quanto mais similares os países, menor a carga genética. 

Importante notar que, quando a diferença entre os países é mais severa (similaridade = 0 a 0,6), 

quanto menor o grau de adaptação local máximo, maior a carga genética. Isso quer dizer que as 

organizações, quando possuem alguma limitação no grau máximo de adaptação local (Grau 

máximo de adaptação local ≠ 1), não conseguem se aproximar das posições estratégicas ótimas. 

E quanto maior a diferença entre os países, mais difícil é para essas organizações se 

posicionarem em estratégias ótimas. 

Outra constatação, também ilustrada na Figura 41, é que a distância entre os países exerce 

muito mais influência na carga genética quando o Grau máximo de adaptação local é zero, isto 

é, quando não há adaptação local nenhuma se comparado quando o Grau máximo de adaptação 

local = 1. Isso demonstra que na ausência de adaptação estratégica, quanto maior a diferença 

entre os países, mais inaptas ficam as organizações de posicionar-se próximas às posições 

estratégicas ótimas. 

 

Figura 41 – Carga Genética Global Média em função da Similaridade entre os países para Grau 
máximo de adaptação local = 0 e 1. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Efeitos na quantidade de estruturas organizacionais distintas – As médias da 

quantidade de estruturas organizacionais distintas das simulações são apresentadas na Tabela 

41 no ANEXO F. A quantidade de estruturas organizacionais distintas nos mostra que, após as 

pressões dos processos de seleção e adaptação estratégica serem exercidas por 100 interações 

das simulações, determinadas estruturas organizacionais são viáveis. Portanto, quando se 

observa uma maior quantidade de estruturas organizacionais distintas, o que está se constatando 

é que mais estruturas organizacionais são viáveis. 

Com base nos dados da Tabela 42, a Figura 42 foi elaborada para demonstrar a relação 

da média da quantidade de estruturas organizacionais distintas (eixo y) em função do grau 

máximo de adaptação local (eixo x). A partir dela, é possível observar que para um maior grau 

máximo de adaptação local (0,6 a 0,1), maior a quantidade de estruturas organizacionais. A 

recíproca também é verdadeira, onde um menor grau máximo de adaptação local (0 a 0,4), 

menor a quantidade de estruturas organizacionais. Também se constata que, para um dado grau 

máximo de adaptação local, quanto maior a distância entre os países, maior a quantidade de 

estruturas organizacionais distintas  

 

Figura 42 – Média da Quantidade de Estruturas Organizacionais Distintas em função do Grau 
Máximo de Adaptação Local para Similaridade dos países = 0, 0,45 e 1. Fonte: 
Elaborado pelo Autor. 
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A Figura 43 foi elaborada para demonstrar a relação da média da quantidade de estruturas 

organizacionais distintas (eixo y) em função da similaridade dos países (eixo x). Ela mostra que 

quanto mais similares os países, menor a quantidade de estruturas organizacionais distintas, 

para qualquer grau máximo de adaptação local. 

 

Figura 43 – Média da Quantidade de Estruturas Organizacionais Distintas em função da 
similaridade dos países para Grau máximo de adaptação local = 0, 0,25 e 1. Fonte: 
Elaborado pelo Autor. 

 

Efeitos na população de organizações – Com relação à população de organizações, a 

simulações geraram dados de 450.000 organizações na 100° interação das 4.500 simulações. A 

vantagem competitiva global dessas organizações foi organizada na Tabela 42 no ANEXO G. 

Vale ressaltar que a coluna “G.Máx. de Adapt.” é o grau máximo de adaptação da organização 

e não do parâmetro da simulação denominado grau máximo de adaptação. A Figura 44 

apresenta a média da vantagem competitiva global das organizações no eixo y em função do 

grau máximo de adaptação da organização no eixo x para similaridade dos países = 1, 0,6 e 0. 
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Figura 44 – Média da vantagem competitiva global média das organizações em função do Grau 
máximo de adaptação da organização. 

 

Pelos dados representados na Figura 44, é possível notar que, quando não há diferença 

entre os países (Similaridade dos países = 1), a média da vantagem competitiva é em torno de 

0,77 e, visualmente mostra uma leve diminuição conforme o grau máximo de adaptação da 

organização aumenta. 

Para avaliar se há significância estatística nessa correlação, o software SPSS foi utilizado 

para efetuar a regressão linear onde a variável independente é o grau máximo de adaptação 

local da organização e a variável dependente é vantagem competitiva global da organização, 

utilizando os dados para Similaridade dos países = 1. A Tabela 23 mostra que haviam dados de 

50.000 organizações cuja vantagem competitiva global tinha uma média de 0,77. A Tabela 24 

mostra um R2=0,007, o que indica que 0,7% da variação da variável vantagem competitiva 

global pode ser explicada pela variável “grau máximo de adaptação local”. A Tabela 25 mostra 

os coeficientes que relacionam as variáveis, com as quais a seguinte equação pode ser definida: 
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�'�>. KJ�TC>@>@�'	d-Jc'-

= 	0,777 − 0,011(d?'�	�á(. LC	'L'T>. -JK'-) (14) 

 

A equação (14) mostra que conforme o grau máximo de adaptação local aumenta, a 

vantagem competitiva global diminui. A Tabela 25 mostra que podemos afirmar com 

significância estatística < 0,05 (coluna “Sig.” = 0,000) que o coeficiente -0,011 é negativo e 

diferente de zero. Portanto confirmou-se que quando não há diferença entre os países 

(Similaridade dos países = 1), a vantagem competitiva global diminui conforme o grau máximo 

de adaptação da organização aumenta. Esse fenômeno pode ser explicado novamente pela 

catástrofe da complexidade. Ela ocorre porque em cada interação a firma deve considerar as 

vantagens competitivas que podem ser obtidas não só pela adaptação estratégica, mas também 

pela adaptação local, que gera o efeito equivalente de se adicionar restrições conflitantes. 

Quando o número de restrições conflitantes aumenta o retorno de uma escolha tende a degradar-

se. Nesse caso, a escolha é da melhor combinação de todos os N atributos organizacionais dos 

P países com a possibilidade de diversas variações de adaptação desses atributos 

organizacionais dentro dos limites do grau máximo de adaptação local. Numericamente, os 

valores dos ótimos globais diminuem e tendem ao valor médio de vantagem competitiva do 

país. Outra forma de explicar esse fenômeno é considerarmos que, quando os países são 

exatamente iguais, otimizar a vantagem competitiva global seria meramente um exercício de 

otimizar a vantagem competitiva local. Entretanto, quando as possibilidades de caminhos a 

serem seguidos ao longo do processo de adaptação estratégica se diversificam pela 

possibilidade de variar sua estrutura local pelo processo de adaptação local, o efeito do path 

dependence se intensifica, porque as possibilidades de caminhos se multiplicam e o atingimento 

de posições estratégicas ótimas se tornam mais improváveis. 
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Tabela 23 – Estatísticas Descritivas das variáveis “Vantagem Competitiva Global” e “Grau 
máximo de adaptação local” das organizações(Similaridade dos países = 1). 

Estatísticas descritivas  

 Média Desvio Padrão N 

Vantagem competitiva 

global 
,7744 ,0321 50000 

Grau máximo de 

adaptação local 
,2101 ,2519 50000 

  

Tabela 24 – R2 resultante da regressão linear (Similaridade dos países = 1). 

Modelo R 

R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado Erro padrão da estimativa 

1 ,085a ,007 ,007 ,0320 

a. Preditores: (Constante), Grau máximo de adaptação local 

 

Tabela 25 – Coeficientes do resultado da regressão linear (Similaridade dos países = 1). 

Coeficientes a 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

B 

Erro 

Padrão Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 (Constante) ,777 ,000  4165,067 ,000 ,776 ,777 

Grau máximo 

de adaptação 

local 

-,011 ,001 -,085 -18,996 ,000 -,012 -,010 

a. Variável Dependente: Vantagem competitiva global 

 
 

Quando existe diferença entre os países (por exemplo quando a similaridade dos países = 

0,6), a Figura 44 mostra que quanto maior o grau de adaptação local da organização, maior sua 

vantagem competitiva global. Para avaliar se há significância estatística nessa correlação, o 

software SPSS foi utilizado para efetuar a regressão linear onde a variável independente é o 

grau máximo de adaptação local da organização e a variável dependente é vantagem 

competitiva global da organização para similaridade dos países = 0,6. A Tabela 26 mostra que 

havia dados de 50.000 organizações cuja vantagem competitiva global tinha uma média de 
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0,736. A Tabela 27 mostra um R2=0,208, o que indica que 20,8% da variação da variável 

vantagem competitiva global pode ser explicada pela variável “grau máximo de adaptação 

local”. A Tabela 28 mostra os coeficientes que relacionam as variáveis, com as quais a seguinte 

equação pode ser definida: 

 

 
�'�>. KJ�TC>@>@�'	d-Jc'-

= 0,719 + 	0,048(d?'�	�á(. LC	'L'T>. -JK'-) (15) 

 

A equação (15) mostra que conforme o grau máximo de adaptação local aumenta, a 

vantagem competitiva global aumenta. A Tabela 28 mostra que podemos afirmar com 

significância estatística < 0,05 (coluna “Sig.” = 0,000) que o coeficiente 0,048 é positivo e 

diferente de zero. Portanto confirmou-se que quando há diferença entre os países (Similaridade 

dos países = 0,6), a vantagem competitiva global aumenta conforme o grau máximo de 

adaptação da organização aumenta. 

 

Tabela 26 – Estatísticas Descritivas das variáveis “Vantagem Competitiva Global” e “Grau 
máximo de adaptação local” das organizações (Similaridade dos países = 0,6). 

 

 Média Desvio Padrão N 

Vantagem competitiva 

global 
,7362 ,0310 50000 

Grau máximo de 

adaptação local 
,3635 ,2968 50000 

 

Tabela 27 – R2 resultante da regressão linear (Similaridade dos países = 0,6). 

 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

1 ,457a ,208 ,208 ,0276 

a. Preditores: (Constante), grau máximo de adaptação local 
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Tabela 28 – Coeficientes do resultado da regressão linear (Similaridade dos países = 0,6). 

 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

B 

Erro 

Padrão Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 (Constante) ,719 ,000  3687,045 ,000 ,718 ,719 

grau máximo de 

adaptação local 
,048 ,000 ,457 114,735 ,000 ,047 ,048 

a. Variável Dependente: vantagem competitiva global 

 
Ainda na Figura 44, quando os países são totalmente diferentes entre si (similaridade dos 

países = 0), observa-se dois comportamentos. O primeiro comportamento, e mais intuitivo, 

acontece quando há adaptação local, isto é, com Grau de adaptação local da organização 

variando de 0, (não inclusivo) até 1 (inclusivo). Nessa faixa de variação do grau de adaptação 

local, quanto maior o grau de adaptação local, maior a média da vantagem competitiva global 

das organizações. 

O segundo comportamento, e contra intuitivo, acontece quando não há adaptação local. 

Isto é, quando todas as organizações têm a mesma estrutura organizacional em todos os países. 

O comportamento é contra intuitivo porque, quando não há adaptação local a vantagem 

competitiva média é de 0,636 ± 0,027, ao passo que quando há adaptação local maior que zero 

e menor ou igual a 0,1, a vantagem competitiva média é de 0,534 ± 0,058. Essa comparação 

pode nos levar a conclusão errônea de que organizações sem adaptação local obtêm maiores 

níveis de vantagem competitiva do que aquelas com algum grau de adaptação local (≤ 0,1). 

Essa conclusão é errônea porque, conforme os experimentos foram estruturados, organizações 

sem adaptação local foram simuladas em uma população composta apenas com outras 

organizações sem adaptação local, portanto a pressão do processo de seleção das organizações 

mais aptas não foi tão severo em comparação à um setup onde organizações sem adaptação 
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local competiriam com organizações com diversos graus de adaptação local. Dessa forma, os 

dois números não são comparáveis. 

Portanto, para situações onde os países são totalmente diferentes (similaridade = 0), 

quanto maior o grau de adaptação local, maior a média da vantagem competitiva global das 

organizações. 

Vale notar ainda que, o ganho marginal em vantagem competitiva global da organização 

ao incrementar o seu grau máximo de adaptação local é mais preponderante quando a 

organização possui baixo grau de máximo de adaptação (0 a 0,3). Quando a organização já 

possui um elevado grau máximo de adaptação local (0,5 a 1), os ganhos em vantagem 

competitiva de um eventual aumento do grau máximo de adaptação local é baixo ou quase nulo. 

A importância dessa constatação é que, mesmo em situações onde os países são totalmente 

diferentes (similaridade =0) e não há desvantagens decorrentes de adaptação local, 

investimentos e esforços em aumentar a capacidade da organização em adaptar-se localmente 

podem não gerar maiores valores de vantagem competitiva global. 

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa sessão, as constatações da sessão 6.2 serão sumarizadas e relacionadas à conceitos 

de IB. 

Ao constatarmos a “catástrofe da complexidade” em nível global, ampliamos esse 

conceito originalmente introduzido por Kauffman no nível local. Em nosso modelo, o aumento 

da quantidade de países e a possibilidade de adaptar a estrutura local em cada um desses países 

é equivalente ao aumento de restrições conflitantes, que faz com que a vantagem competitiva 

obtida das decisões estratégicas se degrade e tenda à média do país em questão. Isto ocorre 

mesmo quando não há diferença entre países, logo é uma desvantagem não decorrente do 

liability of foreignness, mas decorrente exclusivamente da catástrofe da complexidade.  
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Também foi possível observar o surgimento do liability of foreignness em nosso modelo. 

Ao tirarmos a possibilidade de adaptação local, conforme a diferença entre os países aumenta, 

menores os níveis médios de vantagem competitiva global observados.  

Algumas constatações são esperadas e reforçam a validade do modelo desenvolvido nesse 

projeto. Por exemplo, caso fosse possível a adaptação local total sem ocorrer desvantagens, as 

desvantagens de ser estrangeiro poderiam ser totalmente suprimidas pela adaptação local. Outro 

exemplo de constatação esperada é quando o modelo torna evidente que, caso não houvesse 

diferença entre países, a adaptação local seria desnecessária. A previsibilidade dessas 

constatações fica mais evidente se, em outras palavras, afirmarmos que quanto maior o grau 

adaptação local, maior a vantagem competitiva global já que é possível realizar o processo de 

adaptação local total sem gerar desvantagens. Apesar da previsibilidade de certas constatações, 

acredita-se que, com base nos resultados deste trabalho, elas devem ser explicitamente 

declaradas uma vez que ajudam validar o modelo. Ademais, caso essas constatações esperadas 

não ocorressem mesmo depois de descartados eventuais erros de implementação computacional 

do modelo, elas poderiam sugerir oportunidades de maiores investigações. 

Com relação à carga genética, os resultados das simulações mostraram que as 

organizações, pelo processo de adaptação local, conseguem posicionar-se mais próximas às 

posições estratégicas ótimas, e quanto maior for seu grau de adaptação local, melhor o fazem. 

A recíproca também é verdadeira, já que o modelo mostrou que na ausência de adaptação local, 

quanto maior a diferença entre os países, mais inaptas ficam as organizações de posicionar-se 

próximas às posições estratégicas ótimas.  

Foi possível observar que quanto maior o grau máximo de adaptação local, maior a 

quantidade de estruturas organizacionais distintas para qualquer nível de similaridade dos 

países. Ademais, quanto mais diferentes os países, maior a quantidade de estruturas 

organizacionais viáveis, para qualquer grau máximo de adaptação local. Isso nos mostra que, 
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se por um lado o processo de mimetismo organizacional e de seleção natural dos mais aptos faz 

com que as organizações se tornem mais homogêneas (menor quantidade de estruturas 

organizacionais distintas), qualquer fator que iniba a adaptação local ou que gere a diferença 

entre os países faz uma pressão contra essas forças e gera heterogeneidade na população das 

organizações (maior quantidade de estruturas organizacionais distintas). 

Em nível populacional, constatou-se novamente que quanto maior o grau de adaptação, 

melhor vantagem competitiva global. Vale reforçar que, apesar da aparente obviedade dessa 

constatação, ela deve ser vista com cautela, considerando que em nosso modelo não há um 

mecanismo que gere desvantagens decorrentes do processo de adaptação local, fenômeno esse 

descrito como o dilema das multinacionais nas sessões iniciais deste trabalho. 

Uma constatação com relação ao uso modelagem e simulação, versus experimentação 

direta, é de que o uso de ambientes experimentais com parâmetros controlados permite a 

detecção de fenômenos com significância estatística mesmo que eles tenham baixo poder de 

explicação (R2 = 0,007). Por exemplo, a Tabela 25 indicou que 0,7% da variação da variável 

vantagem competitiva global, no modelo deste trabalho, pôde ser explicada pela variável “grau 

máximo de adaptação local” quando os países são idênticos. Essa constatação só foi possível 

porque, em nosso setup experimental, é possível criar países totalmente idênticos, sem diferença 

alguma, o que não é possível testar por experimentação direta. Ademais, como o setup é 

controlado, é possível simular situações específicas, com total controle sobre os fatores de 

interesse, e excluindo fatores que não são foco do trabalho. Por exemplo, na Tabela 28 com 

similaridade dos países = 0,6, constatou-se com significância estatística que 20,8% da variação 

da vantagem competitiva global pode ser explicada pelo grau máximo de adaptação local. Em 

outras palavras, a obtenção de vantagem competitiva global é, em boa parte, explicada pelo 

processo de adaptação local.  
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Este tipo de constatação permite ao praticante da gestão internacional e aos pesquisadores 

da área a atentarem-se da importância do processo de adaptação local, mas também buscar 

elucidar outros fatores. Também aos gestores de negócios internacionais, este trabalho 

demonstra que na existência de fatores que limitam a adaptação local e por conseguinte 

impossibilitam posicionamentos estratégicos globais ótimos, quanto mais severa a diferença 

entre os países, mais severo é o efeito destes fatores limitantes. Isto significa que atenção 

especial deve ser empenhada ao processo de adaptação local quando este ocorre entre países 

com maiores diferenças. Ainda na qualidade de gestor de negócios, cujo papel também é de 

otimizar o retorno sobre esforço ou recursos empenhados, outra importante constatação deste 

trabalho é que, mesmo em situações onde os países são totalmente diferentes e não há 

desvantagens decorrentes de adaptação local, investimentos e esforços em aumentar a 

capacidade da organização de se adaptar localmente podem não gerar incrementos substanciais 

ou melhora alguma na vantagem competitiva global da organização. 
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7 CONCLUSÕES 

Este trabalho, de natureza exploratória, possibilitou constatações inéditas, abrindo novos 

caminhos para futuras pesquisas. Os objetivos gerais e específicos do trabalho foram 

cumpridos, uma vez que foi possível (1) constatar novas formas organizacionais viáveis surgem 

em decorrência da alavancagem de vantagens competitivas de atributos organizacionais em 

outros países, (2) observar a emergência da catástrofe da complexidade, e (3) analisar as 

relações entre a diferença entre países, o grau de adaptação local e vantagem competitiva global. 

As etapas da metodologia proposta foram devidamente concluídas uma vez que o modelo 

NK foi estendido permitindo a análise de e insights sobre o processo de adaptação de empresas 

no ambiente internacional. O modelo foi implementado na plataforma REPAST de modelagem 

e simulação baseada em agentes, a implementação foi validada garantindo a conformidade com 

a especificação, diversos experimentos foram executados com variados parâmetros pré-

determinados, e os dados obtidos foram analisados para compreender como como as variáveis 

(vantagem competitiva, diferença entre países, grau de adaptação local, etc.) se relacionam. 

A agenda inicial do projeto, sintetizada pela pergunta de pesquisa: “De que forma 

podemos melhor entender o processo de adaptação de empresas em ambiente global a partir 

dos pressupostos do modelo de Kauffman?” foi respondida por meio de diferentes constatações. 

Primeiro, o processo de adaptação permite o surgimento de novas formas organizacionais 

viáveis em um país. Isto é devido à atributos organizacionais que não propiciam vantagem 

competitiva ótima localmente, mas sim globalmente. Segundo, o processo de adaptação em 

mais de um país simultaneamente, mesmo quando não há diferença entre esses países, faz com 

que a vantagem competitiva média se degrade e tenda à média dos países (0,5), devido à 

catástrofe da complexidade. Terceiro, quando há limitações no processo de adaptação, quanto 

maior a diferença entre os países, mais inaptas ficam as organizações de posicionar-se próximas 

às posições estratégicas ótimas, devido ao liability of foreignness. A recíproca também foi 



 
 

110

observada nos resultados das simulações: pelo processo de adaptação local, quanto maior for o 

grau máximo de adaptação local das organizações, melhor elas conseguem se posicionar 

próximas às posições estratégicas ótimas. Esta constatação tem implicações diretas na prática 

gerencial de negócios internacionais, porque caso existam fatores que limitem a adaptação local 

e, por conseguinte, impossibilitam posicionamentos estratégicos globais ótimos, quanto mais 

severa a diferença entre os países, mais severo é o efeito destes fatores limitantes. Dessa forma, 

especial atenção e esforços devem ser empenhados ao processo de adaptação local quando este 

ocorre entre países com maiores diferenças. Quarto, o processo de adaptação influencia a 

quantidade de estruturas organizacionais distintas: quanto maior o grau de adaptação máximo 

local, maior a quantidade de estruturas organizacionais distintas. Isso nos mostra que, se por 

um lado o processo de mimetismo organizacional e de seleção natural dos mais aptos faz com 

que as organizações se tornem mais homogêneas (menor quantidade de estruturas 

organizacionais distintas), por outro lado, qualquer fator que iniba a adaptação local ou que 

gere a diferença entre os países faz uma pressão contra essas forças e gera heterogeneidade na 

população das organizações (maior quantidade de estruturas organizacionais distintas). Quinto, 

os resultados das simulações sugerem que o ganho marginal da vantagem competitiva global 

pelo aumento da capacidade de se adaptar localmente é maior quando ela possui baixo grau de 

máximo de adaptação (0 a 0,3). Quando a organização já possui um elevado grau máximo de 

adaptação local (0,5 a 1), os ganhos em vantagem competitiva de um eventual aumento do grau 

máximo de adaptação local é baixo ou quase nulo. Está é outra constatação deste trabalho com 

implicações gerenciais: mesmo em situações onde os países são totalmente diferentes e não há 

desvantagens decorrentes de adaptação local, investimentos e esforços em aumentar a 

capacidade da organização de se adaptar localmente podem não gerar incrementos substanciais 

ou melhora alguma na vantagem competitiva global da organização. 
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Diversas respostas à pergunta de pesquisa também são possíveis ao delinearmos 

propostas futuras de pesquisa. A primeira delas, diz respeito à natureza das vantagens: Como 

as vantagens do país de origem aparecem no país de destino? Para possibilitar esse tipo de 

investigação, o modelo precisaria contemplar os conceitos de firm specific advantage, country 

specific advantage e location-bound e non-location-bound firm-specific advantages (Rugman 

e Verbeke, 1992; Birkinshaw e Pedersen, 2001; Rugman, Verbeke e Nguyen, 2011) para que 

seja possível estudar (1) o processo de “tradução” dos recursos e capacidades da matriz para as 

subsidiárias, e (2) como certos firm specific advantages só geram valor quando determinados 

country specific advantage são encontrados no país. 

A segunda proposta futura consiste em englobar ao modelo conceitos que vinculem a 

obtenção de vantagem competitiva e desempenho econômico da firma. Para tal o modelo deve 

permitir a investigação de fenômenos que geram vantagem competitiva, mas não geram 

desempenho superior ou que geram desempenho superior mas sem obter vantagens 

competitivas(Ma, 2000).  

A terceira proposta futura diz respeito às estratégias em rede. Nessas estratégias, as firmas 

se conectam à redes e se inserem em circuitos de troca e fontes de vantagens (Mathews, 2006) 

de modo que capacidades e recursos que geram vantagem competitiva podem estar sob a 

propriedade e controle de outra firma. O modelo NKC poderia ser utilizado para o estudo de 

tais estratégias porque a contribuição à vantagem competitiva da firma de cada uma das N partes 

de um sistema depende do (1) estado da própria parte (isto é, 0 ou 1); (2) do estado de outras K 

partes da própria organização e também (3) do estado de outras C partes de outra organização 

de outra “espécie” ou “nicho”. Dessa forma, a evolução da vantagem competitiva de uma 

organização dependeria não apenas da evolução de seus atributos organizacionais, mas da co-

evolução de atributos organizacionais de outras organizações. 
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A quarta proposta futura é contemplar conceitos que permitissem estudar em quais 

condições a adaptação local e integração global podem ser atingidos simultaneamente por um 

processo de transferência e adaptação do conhecimento, onde a adaptação é especialmente 

importante em países com grande distância institucional (Berchtold, Pircher e Stadler, 2010). 

Conforme detalhado no modelo construído na seção 0, parametrizou-se um grau máximo de 

adaptação local e as organizações assumem aleatoriamente um valor de grau máximo de 

adaptação no início da simulação. Se o modelo contemplasse processos que regulem a 

capacidade de adaptação local, como a de transferência e adaptação do conhecimento entre 

matriz e subsidiárias, o modelo poderia ser utilizado para estudar sob quais condições é possível 

a obtenção de altos níveis de adaptação local sem comprometimento da integração global. 

A última proposta futura consiste em contemplar a teoria do custo de transação ao 

modelo. Pela teoria do custo de transação, há um risco na disseminação das vantagens 

específicas da firma para licenciados ou até mesmo parceiros de Joint-Ventures onde eles ou 

seus funcionários os disseminariam para usos além do propósito do licenciamento ou da 

parceria (Hill, Hwang e Kim, 1990). Geralmente tal risco é contingenciado por reivindicações 

contratuais, mas, por limitações racionais, um conjunto de reivindicações que de fato cubram 

todos os riscos envolvidos não é factível. Portanto, é esperado um custo transacional decorrente 

dos contratos e seu monitoramento, assim como uma perda estimada decorrentes dos riscos 

assumidos(Hill, Hwang e Kim, 1990). Quando esses custos se tornam excessivos, o 

estabelecimento de uma subsidiária própria totalmente proprietária faz mais sentido (Hennart, 

2010). Portanto, a teoria do custo de transação poderia ser contemplada ao modelo como um 

efeito moderador na adaptação local da organização, onde não só as estratégias de 

internacionalização adotadas, mas também os custos transacionais proibitivos não permitiriam 

que a organização transferisse livremente suas capacidades organizacionais pelos diferentes 

países. Há, entretanto, limitações neste trabalho que estão listadas a seguir: 
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Primeiro, de acordo com Pidd (1996, p. 25) “um modelo é uma representação externa e 

explícita de parte da realidade vista pela pessoa que deseja usar aquele modelo para entender, 

mudar, gerenciar e controlar parte daquela realidade.”. Na qualidade de representação da 

realidade, “essencialmente, todos os modelos estão errados, alguns são úteis.” (Box e Draper, 

1987, p. 424). A utilidade do modelo decorre principalmente do propósito específico para qual 

ele foi construído. Assim, uma das limitações deste modelo, e de todos os demais, é que ele foi 

concebido para um propósito específico e generalizações de seu uso e de suas conclusões devem 

ser vistas com cautela. Segundo, alguns autores (Siggelkow e Levinthal, 2003; Gavetti, 

Levinthal e Rivkin, 2005; Caldart e Ricart, 2007; Porter e Siggelkow, 2008) se referem às 

paisagens de aptidão como paisagens de desempenho. Uma limitação do modelo dessa 

dissertação é analisar a vantagem competitiva e não o desempenho da MNE. Para que isso fosse 

possível, maiores considerações acerca da relação entre vantagem competitiva e desempenho 

da firma deveriam ser conduzidas. Portanto, por motivos de parcimônia e limitação de tempo, 

a complexidade adicional que a modelagem do desempenho demandaria foi propositalmente 

eliminada. Terceiro, o grau de adaptação local é um parâmetro fixo e o nível de adaptação local 

não gera desvantagens. Conforme detalhado no modelo construído na sessão 0, o grau máximo 

de adaptação local da simulação é um parâmetro determinado no início da simulação. Portanto, 

este modelo não contempla os processos que determinam qual o limite de adaptação local pode 

ser obtido por uma organização. Além do mais, o modelo não contemplou qualquer mecanismo 

que gerasse desvantagens conforme o nível de adaptação local aumenta.  

Por fim, no que diz respeito às contribuições deste estudo e de novas possibilidades, além 

de demonstrar que o modelo NK pode ser estendido para atender agendas específicas e 

implementar uma metodologia para tal, este trabalho também possibilita que outros 

pesquisadores possam verificar, melhorar e estender o modelo desenvolvido, uma vez que o 
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modelo original e suas extensões foram especificadas com rigoroso detalhamento e o código 

implementado está disponibilizado mediante solicitação ao autor.  
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9 ANEXOS 

ANEXO A. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO PROCESSO DE CÁLCULO DA 

APTIDÃO 

 

1. Determinar os valores de N e K 

N=7 e K=2 

2. Determinar a matriz de influência ou de interação. A seguir, na equação (16), é mostrado 

um exemplo de matriz de Influência ou de Interação para N=7 e K=2 

 

 

(16) 

  

3. Determinar as contribuições de cada uma das partes (��) 
Tabela 29 – Designação de números aleatórios para a contribuição w1 

Parte Contribuição 

n1 n2 n7 w1 

0 0 0 0,77 
0 0 1 0,98 
0 1 0 1,00 
0 1 1 0,49 
1 0 0 0,33 
1 0 1 0,08 
1 1 0 0,07 
1 1 1 0,99 

 

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 0 0 0 0 1

2 1 1 1 0 0 0 0

3 0 1 1 1 0 0 0

4 0 0 1 1 1 0 0

5 0 0 0 1 1 1 0

6 0 0 0 0 1 1 1

7 1 0 0 0 0 1 1

m

n
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Tabela 30 – Designação de números aleatórios para a contribuição w2 

Parte Contribuição 

n2 n3 n1 w2 

0 0 0 0,07 
0 0 1 0,18 
0 1 0 0,85 
0 1 1 0,33 
1 0 0 0,79 
1 0 1 0,90 
1 1 0 0,85 
1 1 1 0,76 

 

Tabela 31 – Designação de números aleatórios para a contribuição w3 

Parte Contribuição 

n3 n4 n2 w3 

0 0 0 0,12 
0 0 1 0,20 
0 1 0 0,57 
0 1 1 0,99 
1 0 0 0,43 
1 0 1 0,93 
1 1 0 0,92 
1 1 1 0,82 

 

Tabela 32 – Designação de números aleatórios para a contribuição w4 

Parte Contribuição 

n4 n5 n3 w4 

0 0 0 0,04 
0 0 1 0,28 
0 1 0 0,22 
0 1 1 0,44 
1 0 0 0,29 
1 0 1 0,84 
1 1 0 0,84 
1 1 1 0,65 
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Tabela 33 – Designação de números aleatórios para a contribuição w5 

Parte Contribuição 

n5 n6 n4 w5 

0 0 0 0,14 
0 0 1 0,02 
0 1 0 0,51 
0 1 1 0,63 
1 0 0 0,77 
1 0 1 0,42 
1 1 0 0,61 
1 1 1 0,99 

 

Tabela 34 – Designação de números aleatórios para a contribuição w6 

Parte Contribuição 

n6 n7 n5 w6 

0 0 0 0,99 
0 0 1 0,70 
0 1 0 0,33 
0 1 1 0,03 
1 0 0 0,84 
1 0 1 0,19 
1 1 0 0,91 
1 1 1 0,15 

 

Tabela 35 – Designação de números aleatórios para a contribuição w7 

Parte Contribuição 

n7 n1 n6 w7 

0 0 0 0,01 
0 0 1 0,81 
0 1 0 0,98 
0 1 1 0,41 
1 0 0 0,06 
1 0 1 0,34 
1 1 0 0,14 
1 1 1 0,77 

 

4. Determinar a aptidão para cada uma das combinações 



 
 

123

Tabela 36 – Calculo da aptidão para N=7, K=2 
 Partes Contribuição Aptidão 

Combi-
nação 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 � =	 1����
	
���  

1 0 0 0 0 0 0 0 0,77 0,07 0,12 0,04 0,14 0,99 0,01 0,30 
2 0 0 0 0 0 0 1 0,98 0,07 0,12 0,04 0,14 0,33 0,06 0,25 
3 0 0 0 0 0 1 0 0,77 0,07 0,12 0,04 0,51 0,84 0,81 0,45 
4 0 0 0 0 0 1 1 0,98 0,07 0,12 0,04 0,51 0,91 0,34 0,42 
5 0 0 0 0 1 0 0 0,77 0,07 0,12 0,22 0,77 0,70 0,01 0,38 
6 0 0 0 0 1 0 1 0,98 0,07 0,12 0,22 0,77 0,03 0,06 0,32 
7 0 0 0 0 1 1 0 0,77 0,07 0,12 0,22 0,61 0,19 0,81 0,40 
8 0 0 0 0 1 1 1 0,98 0,07 0,12 0,22 0,61 0,15 0,34 0,35 
9 0 0 0 1 0 0 0 0,77 0,07 0,57 0,29 0,02 0,99 0,01 0,39 
10 0 0 0 1 0 0 1 0,98 0,07 0,57 0,29 0,02 0,33 0,06 0,33 
11 0 0 0 1 0 1 0 0,77 0,07 0,57 0,29 0,63 0,84 0,81 0,57 
12 0 0 0 1 0 1 1 0,98 0,07 0,57 0,29 0,63 0,91 0,34 0,54 
13 0 0 0 1 1 0 0 0,77 0,07 0,57 0,84 0,42 0,70 0,01 0,48 
14 0 0 0 1 1 0 1 0,98 0,07 0,57 0,84 0,42 0,03 0,06 0,42 
15 0 0 0 1 1 1 0 0,77 0,07 0,57 0,84 0,99 0,19 0,81 0,60 
16 0 0 0 1 1 1 1 0,98 0,07 0,57 0,84 0,99 0,15 0,34 0,56 
17 0 0 1 0 0 0 0 0,77 0,85 0,43 0,28 0,14 0,99 0,01 0,49 
18 0 0 1 0 0 0 1 0,98 0,85 0,43 0,28 0,14 0,33 0,06 0,44 
19 0 0 1 0 0 1 0 0,77 0,85 0,43 0,28 0,51 0,84 0,81 0,64 
20 0 0 1 0 0 1 1 0,98 0,85 0,43 0,28 0,51 0,91 0,34 0,61 
21 0 0 1 0 1 0 0 0,77 0,85 0,43 0,44 0,77 0,70 0,01 0,57 
22 0 0 1 0 1 0 1 0,98 0,85 0,43 0,44 0,77 0,03 0,06 0,51 
23 0 0 1 0 1 1 0 0,77 0,85 0,43 0,44 0,61 0,19 0,81 0,59 
24 0 0 1 0 1 1 1 0,98 0,85 0,43 0,44 0,61 0,15 0,34 0,54 
25 0 0 1 1 0 0 0 0,77 0,85 0,92 0,84 0,02 0,99 0,01 0,63 
26 0 0 1 1 0 0 1 0,98 0,85 0,92 0,84 0,02 0,33 0,06 0,57 
27 0 0 1 1 0 1 0 0,77 0,85 0,92 0,84 0,63 0,84 0,81 0,81 
28 0 0 1 1 0 1 1 0,98 0,85 0,92 0,84 0,63 0,91 0,34 0,78 
29 0 0 1 1 1 0 0 0,77 0,85 0,92 0,65 0,42 0,70 0,01 0,62 
30 0 0 1 1 1 0 1 0,98 0,85 0,92 0,65 0,42 0,03 0,06 0,56 
31 0 0 1 1 1 1 0 0,77 0,85 0,92 0,65 0,99 0,19 0,81 0,74 
32 0 0 1 1 1 1 1 0,98 0,85 0,92 0,65 0,99 0,15 0,34 0,70 
33 0 1 0 0 0 0 0 1,00 0,79 0,20 0,04 0,14 0,99 0,01 0,45 
34 0 1 0 0 0 0 1 0,49 0,79 0,20 0,04 0,14 0,33 0,06 0,29 
35 0 1 0 0 0 1 0 1,00 0,79 0,20 0,04 0,51 0,84 0,81 0,60 
36 0 1 0 0 0 1 1 0,49 0,79 0,20 0,04 0,51 0,91 0,34 0,47 
37 0 1 0 0 1 0 0 1,00 0,79 0,20 0,22 0,77 0,70 0,01 0,53 
38 0 1 0 0 1 0 1 0,49 0,79 0,20 0,22 0,77 0,03 0,06 0,37 
39 0 1 0 0 1 1 0 1,00 0,79 0,20 0,22 0,61 0,19 0,81 0,55 
40 0 1 0 0 1 1 1 0,49 0,79 0,20 0,22 0,61 0,15 0,34 0,40 
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41 0 1 0 1 0 0 0 1,00 0,79 0,99 0,29 0,02 0,99 0,01 0,58 
42 0 1 0 1 0 0 1 0,49 0,79 0,99 0,29 0,02 0,33 0,06 0,42 
43 0 1 0 1 0 1 0 1,00 0,79 0,99 0,29 0,63 0,84 0,81 0,76 
44 0 1 0 1 0 1 1 0,49 0,79 0,99 0,29 0,63 0,91 0,34 0,63 
45 0 1 0 1 1 0 0 1,00 0,79 0,99 0,84 0,42 0,70 0,01 0,68 
46 0 1 0 1 1 0 1 0,49 0,79 0,99 0,84 0,42 0,03 0,06 0,52 
47 0 1 0 1 1 1 0 1,00 0,79 0,99 0,84 0,99 0,19 0,81 0,80 
48 0 1 0 1 1 1 1 0,49 0,79 0,99 0,84 0,99 0,15 0,34 0,65 
49 0 1 1 0 0 0 0 1,00 0,85 0,93 0,28 0,14 0,99 0,01 0,60 
50 0 1 1 0 0 0 1 0,49 0,85 0,93 0,28 0,14 0,33 0,06 0,44 
51 0 1 1 0 0 1 0 1,00 0,85 0,93 0,28 0,51 0,84 0,81 0,74 
52 0 1 1 0 0 1 1 0,49 0,85 0,93 0,28 0,51 0,91 0,34 0,61 
53 0 1 1 0 1 0 0 1,00 0,85 0,93 0,44 0,77 0,70 0,01 0,67 
54 0 1 1 0 1 0 1 0,49 0,85 0,93 0,44 0,77 0,03 0,06 0,51 
55 0 1 1 0 1 1 0 1,00 0,85 0,93 0,44 0,61 0,19 0,81 0,69 
56 0 1 1 0 1 1 1 0,49 0,85 0,93 0,44 0,61 0,15 0,34 0,54 
57 0 1 1 1 0 0 0 1,00 0,85 0,82 0,84 0,02 0,99 0,01 0,65 
58 0 1 1 1 0 0 1 0,49 0,85 0,82 0,84 0,02 0,33 0,06 0,49 
59 0 1 1 1 0 1 0 1,00 0,85 0,82 0,84 0,63 0,84 0,81 0,83 
60 0 1 1 1 0 1 1 0,49 0,85 0,82 0,84 0,63 0,91 0,34 0,70 
61 0 1 1 1 1 0 0 1,00 0,85 0,82 0,65 0,42 0,70 0,01 0,64 
62 0 1 1 1 1 0 1 0,49 0,85 0,82 0,65 0,42 0,03 0,06 0,47 
63 0 1 1 1 1 1 0 1,00 0,85 0,82 0,65 0,99 0,19 0,81 0,76 
64 0 1 1 1 1 1 1 0,49 0,85 0,82 0,65 0,99 0,15 0,34 0,61 
65 1 0 0 0 0 0 0 0,33 0,18 0,12 0,04 0,14 0,99 0,98 0,40 
66 1 0 0 0 0 0 1 0,08 0,18 0,12 0,04 0,14 0,33 0,14 0,15 
67 1 0 0 0 0 1 0 0,33 0,18 0,12 0,04 0,51 0,84 0,41 0,35 
68 1 0 0 0 0 1 1 0,08 0,18 0,12 0,04 0,51 0,91 0,77 0,37 
69 1 0 0 0 1 0 0 0,33 0,18 0,12 0,22 0,77 0,70 0,98 0,47 
70 1 0 0 0 1 0 1 0,08 0,18 0,12 0,22 0,77 0,03 0,14 0,22 
71 1 0 0 0 1 1 0 0,33 0,18 0,12 0,22 0,61 0,19 0,41 0,29 
72 1 0 0 0 1 1 1 0,08 0,18 0,12 0,22 0,61 0,15 0,77 0,30 
73 1 0 0 1 0 0 0 0,33 0,18 0,57 0,29 0,02 0,99 0,98 0,48 
74 1 0 0 1 0 0 1 0,08 0,18 0,57 0,29 0,02 0,33 0,14 0,23 
75 1 0 0 1 0 1 0 0,33 0,18 0,57 0,29 0,63 0,84 0,41 0,46 
76 1 0 0 1 0 1 1 0,08 0,18 0,57 0,29 0,63 0,91 0,77 0,49 
77 1 0 0 1 1 0 0 0,33 0,18 0,57 0,84 0,42 0,70 0,98 0,57 
78 1 0 0 1 1 0 1 0,08 0,18 0,57 0,84 0,42 0,03 0,14 0,32 
79 1 0 0 1 1 1 0 0,33 0,18 0,57 0,84 0,99 0,19 0,41 0,50 
80 1 0 0 1 1 1 1 0,08 0,18 0,57 0,84 0,99 0,15 0,77 0,51 
81 1 0 1 0 0 0 0 0,33 0,33 0,43 0,28 0,14 0,99 0,98 0,50 
82 1 0 1 0 0 0 1 0,08 0,33 0,43 0,28 0,14 0,33 0,14 0,25 
83 1 0 1 0 0 1 0 0,33 0,33 0,43 0,28 0,51 0,84 0,41 0,45 
84 1 0 1 0 0 1 1 0,08 0,33 0,43 0,28 0,51 0,91 0,77 0,47 
85 1 0 1 0 1 0 0 0,33 0,33 0,43 0,44 0,77 0,70 0,98 0,57 
86 1 0 1 0 1 0 1 0,08 0,33 0,43 0,44 0,77 0,03 0,14 0,32 
87 1 0 1 0 1 1 0 0,33 0,33 0,43 0,44 0,61 0,19 0,41 0,39 
88 1 0 1 0 1 1 1 0,08 0,33 0,43 0,44 0,61 0,15 0,77 0,40 
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89 1 0 1 1 0 0 0 0,33 0,33 0,92 0,84 0,02 0,99 0,98 0,63 
90 1 0 1 1 0 0 1 0,08 0,33 0,92 0,84 0,02 0,33 0,14 0,38 
91 1 0 1 1 0 1 0 0,33 0,33 0,92 0,84 0,63 0,84 0,41 0,62 
92 1 0 1 1 0 1 1 0,08 0,33 0,92 0,84 0,63 0,91 0,77 0,64 
93 1 0 1 1 1 0 0 0,33 0,33 0,92 0,65 0,42 0,70 0,98 0,62 
94 1 0 1 1 1 0 1 0,08 0,33 0,92 0,65 0,42 0,03 0,14 0,37 
95 1 0 1 1 1 1 0 0,33 0,33 0,92 0,65 0,99 0,19 0,41 0,55 
96 1 0 1 1 1 1 1 0,08 0,33 0,92 0,65 0,99 0,15 0,77 0,55 
97 1 1 0 0 0 0 0 0,07 0,90 0,20 0,04 0,14 0,99 0,98 0,47 
98 1 1 0 0 0 0 1 0,99 0,90 0,20 0,04 0,14 0,33 0,14 0,39 
99 1 1 0 0 0 1 0 0,07 0,90 0,20 0,04 0,51 0,84 0,41 0,42 
100 1 1 0 0 0 1 1 0,99 0,90 0,20 0,04 0,51 0,91 0,77 0,62 
101 1 1 0 0 1 0 0 0,07 0,90 0,20 0,22 0,77 0,70 0,98 0,55 
102 1 1 0 0 1 0 1 0,99 0,90 0,20 0,22 0,77 0,03 0,14 0,47 
103 1 1 0 0 1 1 0 0,07 0,90 0,20 0,22 0,61 0,19 0,41 0,37 
104 1 1 0 0 1 1 1 0,99 0,90 0,20 0,22 0,61 0,15 0,77 0,55 
105 1 1 0 1 0 0 0 0,07 0,90 0,99 0,29 0,02 0,99 0,98 0,60 
106 1 1 0 1 0 0 1 0,99 0,90 0,99 0,29 0,02 0,33 0,14 0,52 
107 1 1 0 1 0 1 0 0,07 0,90 0,99 0,29 0,63 0,84 0,41 0,59 
108 1 1 0 1 0 1 1 0,99 0,90 0,99 0,29 0,63 0,91 0,77 0,78 
109 1 1 0 1 1 0 0 0,07 0,90 0,99 0,84 0,42 0,70 0,98 0,70 
110 1 1 0 1 1 0 1 0,99 0,90 0,99 0,84 0,42 0,03 0,14 0,62 
111 1 1 0 1 1 1 0 0,07 0,90 0,99 0,84 0,99 0,19 0,41 0,63 
112 1 1 0 1 1 1 1 0,99 0,90 0,99 0,84 0,99 0,15 0,77 0,80 
113 1 1 1 0 0 0 0 0,07 0,76 0,93 0,28 0,14 0,99 0,98 0,59 
114 1 1 1 0 0 0 1 0,99 0,76 0,93 0,28 0,14 0,33 0,14 0,51 
115 1 1 1 0 0 1 0 0,07 0,76 0,93 0,28 0,51 0,84 0,41 0,54 
116 1 1 1 0 0 1 1 0,99 0,76 0,93 0,28 0,51 0,91 0,77 0,74 
117 1 1 1 0 1 0 0 0,07 0,76 0,93 0,44 0,77 0,70 0,98 0,67 
118 1 1 1 0 1 0 1 0,99 0,76 0,93 0,44 0,77 0,03 0,14 0,58 
119 1 1 1 0 1 1 0 0,07 0,76 0,93 0,44 0,61 0,19 0,41 0,49 
120 1 1 1 0 1 1 1 0,99 0,76 0,93 0,44 0,61 0,15 0,77 0,66 
121 1 1 1 1 0 0 0 0,07 0,76 0,82 0,84 0,02 0,99 0,98 0,64 
122 1 1 1 1 0 0 1 0,99 0,76 0,82 0,84 0,02 0,33 0,14 0,56 
123 1 1 1 1 0 1 0 0,07 0,76 0,82 0,84 0,63 0,84 0,41 0,62 
124 1 1 1 1 0 1 1 0,99 0,76 0,82 0,84 0,63 0,91 0,77 0,82 
125 1 1 1 1 1 0 0 0,07 0,76 0,82 0,65 0,42 0,70 0,98 0,63 
126 1 1 1 1 1 0 1 0,99 0,76 0,82 0,65 0,42 0,03 0,14 0,55 
127 1 1 1 1 1 1 0 0,07 0,76 0,82 0,65 0,99 0,19 0,41 0,56 
128 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,76 0,82 0,65 0,99 0,15 0,77 0,73 

 

 

5. Determinar o espaço bidimensional, onde cada eixo possui 2N/2 combinações, 

ordenando vizinhos lado a lado. 
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Figura 45 – Distribuição bidimensional de um espaço N=7 

 

6. Desenhar a aptidão sobre cada uma das combinações no espaço bidimensional, 

formando a superfície tridimensional. 

 

Figura 46 – Superfície tridimensional da paisagem de aptidão para N=7, K=2 

  

n5 0 0 0 0 1 1 1 1

n6 0 0 1 1 1 0 0 1

n7 0 1 1 0 0 0 1 1

n1 n2 n3 n4

0 1 0 0 0,1,0,0,0,0,0 0,1,0,0,0,0,1 0,1,0,0,0,1,1 0,1,0,0,0,1,0 0,1,0,0,1,1,0 0,1,0,0,1,0,0 0,1,0,0,1,0,1 0,1,0,0,1,1,1

0 1 0 1 0,1,0,1,0,0,0 0,1,0,1,0,0,1 0,1,0,1,0,1,1 0,1,0,1,0,1,0 0,1,0,1,1,1,0 0,1,0,1,1,0,0 0,1,0,1,1,0,1 0,1,0,1,1,1,1

1 1 0 1 1,1,0,1,0,0,0 1,1,0,1,0,0,1 1,1,0,1,0,1,1 1,1,0,1,0,1,0 1,1,0,1,1,1,0 1,1,0,1,1,0,0 1,1,0,1,1,0,1 1,1,0,1,1,1,1

1 1 0 0 1,1,0,0,0,0,0 1,1,0,0,0,0,1 1,1,0,0,0,1,1 1,1,0,0,0,1,0 1,1,0,0,1,1,0 1,1,0,0,1,0,0 1,1,0,0,1,0,1 1,1,0,0,1,1,1

1 1 1 0 1,1,1,0,0,0,0 1,1,1,0,0,0,1 1,1,1,0,0,1,1 1,1,1,0,0,1,0 1,1,1,0,1,1,0 1,1,1,0,1,0,0 1,1,1,0,1,0,1 1,1,1,0,1,1,1

0 1 1 0 0,1,1,0,0,0,0 0,1,1,0,0,0,1 0,1,1,0,0,1,1 0,1,1,0,0,1,0 0,1,1,0,1,1,0 0,1,1,0,1,0,0 0,1,1,0,1,0,1 0,1,1,0,1,1,1

0 0 1 0 0,0,1,0,0,0,0 0,0,1,0,0,0,1 0,0,1,0,0,1,1 0,0,1,0,0,1,0 0,0,1,0,1,1,0 0,0,1,0,1,0,0 0,0,1,0,1,0,1 0,0,1,0,1,1,1

0 0 0 0 0,0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0,0,1 0,0,0,0,0,1,1 0,0,0,0,0,1,0 0,0,0,0,1,1,0 0,0,0,0,1,0,0 0,0,0,0,1,0,1 0,0,0,0,1,1,1

0 0 0 1 0,0,0,1,0,0,0 0,0,0,1,0,0,1 0,0,0,1,0,1,1 0,0,0,1,0,1,0 0,0,0,1,1,1,0 0,0,0,1,1,0,0 0,0,0,1,1,0,1 0,0,0,1,1,1,1

0 0 1 1 0,0,1,1,0,0,0 0,0,1,1,0,0,1 0,0,1,1,0,1,1 0,0,1,1,0,1,0 0,0,1,1,1,1,0 0,0,1,1,1,0,0 0,0,1,1,1,0,1 0,0,1,1,1,1,1

0 1 1 1 0,1,1,1,0,0,0 0,1,1,1,0,0,1 0,1,1,1,0,1,1 0,1,1,1,0,1,0 0,1,1,1,1,1,0 0,1,1,1,1,0,0 0,1,1,1,1,0,1 0,1,1,1,1,1,1

1 1 1 1 1,1,1,1,0,0,0 1,1,1,1,0,0,1 1,1,1,1,0,1,1 1,1,1,1,0,1,0 1,1,1,1,1,1,0 1,1,1,1,1,0,0 1,1,1,1,1,0,1 1,1,1,1,1,1,1

1 0 1 1 1,0,1,1,0,0,0 1,0,1,1,0,0,1 1,0,1,1,0,1,1 1,0,1,1,0,1,0 1,0,1,1,1,1,0 1,0,1,1,1,0,0 1,0,1,1,1,0,1 1,0,1,1,1,1,1

1 0 0 1 1,0,0,1,0,0,0 1,0,0,1,0,0,1 1,0,0,1,0,1,1 1,0,0,1,0,1,0 1,0,0,1,1,1,0 1,0,0,1,1,0,0 1,0,0,1,1,0,1 1,0,0,1,1,1,1

1 0 0 0 1,0,0,0,0,0,0 1,0,0,0,0,0,1 1,0,0,0,0,1,1 1,0,0,0,0,1,0 1,0,0,0,1,1,0 1,0,0,0,1,0,0 1,0,0,0,1,0,1 1,0,0,0,1,1,1

1 0 1 0 1,0,1,0,0,0,0 1,0,1,0,0,0,1 1,0,1,0,0,1,1 1,0,1,0,0,1,0 1,0,1,0,1,1,0 1,0,1,0,1,0,0 1,0,1,0,1,0,1 1,0,1,0,1,1,1
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ANEXO B. Resultados da validação das aptidões médias das paisagens 

Tabela 37 – Média das aptidões médias de 10800 paisagens simuladas.  

 N 

K 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 0,503 (0,08)* 0,496 (0,07) 0,510 (0,07) 0,491 (0,07) 0,509 (0,05) 0,503 (0,06) 0,506 (0,05) 0,500 (0,06) 0,514 (0,05) 

1 0,501 (0,05) 0,507 (0,05) 0,504 (0,05) 0,502 (0,04) 0,501 (0,05) 0,505 (0,04) 0,499 (0,04) 0,502 (0,04) 0,504 (0,04) 

2 0,503 (0,04) 0,505 (0,03) 0,499 (0,03) 0,496 (0,03) 0,498 (0,03) 0,501 (0,03) 0,498 (0,02) 0,502 (0,03) 0,502 (0,02) 

3 0,503 (0,03) 0,500 (0,02) 0,497 (0,02) 0,498 (0,02) 0,499 (0,02) 0,498 (0,02) 0,502 (0,02) 0,501 (0,02) 0,499 (0,02) 

4 0,501 (0,02) 0,501 (0,02) 0,500 (0,02) 0,501 (0,02) 0,502 (0,02) 0,502 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,502 (0,01) 

5 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 

6 0,500 (0,01) 0,499 (0,01) 0,500 (0,01) 0,499 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,499 (0,01) 0,500 (0,01) 0,501 (0,01) 

7 0,501 (0,01) 0,501 (0,01) 0,500 (0,01) 0,500 (0,01) 0,499 (0,01) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,499 (0,00) 

8  0,499 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,499 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,499 (0,00) 0,500 (0,00) 

9   0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

10    0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

11     0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

12      0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

13       0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

14        0,500 (0,00) 0,500 (0,00) 

15         0,500 (0,00) 

* Valor entre parênteses é o desvio padrão 
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ANEXO C. Resultados da validação da quantidade de máximos locais 

Tabela 38 - Quantidade média de máximos locais 

 N 

K 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 1,0 (0,0) 

1 2,9 (1,7) 3,2 (1,9) 3,8 (2,2) 4,2 (2,8) 5,0 (4,4) 5,0 (3,5) 6,1 (5,7) 8,8 (9,0) 8,2 (7,4) 

2 5,8 (2,0) 7,5 (3,0) 8,4 (3,7) 11,0 (4,2) 14,7 (6,6) 17,6 (7,1) 21,0 (9,9) 27,3 (14,2) 33,2 (19,3) 

3 9,2 (2,1) 12,2 (3,0) 16,2 (4,0) 21,1 (5,2) 28,0 (6,9) 37,5 (9,5) 46,5 (12,0) 63,3 (18,5) 82,3 (23,2) 

4 13,2 (2,4) 18,5 (3,3) 24,2 (4,0) 35,5 (5,8) 48,1 (7,5) 66,7 (13,6) 87,9 (15,6) 125,6 (22,9) 173,0 (30,6) 

5 17,1 (2,7) 24,3 (3,3) 34,7 (4,2) 50,2 (6,3) 71,6 (7,7) 99,4 (10,1) 145,9 (18,3) 207,0 (23,5) 300,6 (34,7) 

6 22,6 (3,2) 32,4 (3,7) 46,3 (4,5) 67,9 (5,9) 99,8 (7,9) 145,2 (13,0) 213,8 (18,9) 313,2 (22,4) 464,2 (34,6) 

7 28,4 (3,0) 41,3 (3,9) 58,9 (4,7) 88,0 (6,7) 130,4 (9,6) 196,8 (11,5) 291,1 (16,4) 439,9 (21,2) 663,2 (33,0) 

8  51,0 (4,5) 75,7 (5,1) 113,5 (6,5) 168,2 (9,1) 253,2 (12,8) 383,3 (18,9) 587,0 (25,5) 895,3 (31,1) 

9   93,6 (6,8) 138,2 (8,2) 208,9 (10,4) 320,7 (14,2) 489,2 (15,8) 749,7 (24,8) 1159,6 (30,3) 

10    172,6 (8,9) 260,6 (9,8) 398,0 (12,9) 614,7 (17,0) 950,4 (22,8) 1479,2 (29,3) 

11     313,4 (10,8) 488,7 (15,8) 750,7 (17,5) 1177,0 (25,5) 1836,4 (27,5) 

12      585,6 (15,7) 914,4 (18,8) 1430,6 (26,2) 2253,8 (29,9) 

13       1091,6 (18,2) 1723,7 (27,0) 2727,6 (41,6) 

14        2050,7 (32,3) 3261,6 (34,8) 

15         3859,4 (44,4) 
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ANEXO D. Resultados das simulações: Vantagem competitiva global média em função 

da adaptação local e da diferença entre países. 

Tabela 39 – Vantagem competitiva global média em função da adaptação local e da diferença 
entre países. 

Vantagem Competitiva Global Média (Interação da simulação = 100) 

 Grau máximo de adaptação local 

Similarid. 

dos 

Países 

0 0,25 0,5 0,75 1 Total 

0 
0,636 

(0,022)* 

0,711 

(0,014) 

0,738 

(0,014) 

0,752 

(0,014) 

0,754 

(0,014) 

0,718 

(0,047) 

0,25 
0,664 

(0,019) 

0,714 

(0,016) 

0,739 

(0,015) 

0,750 

(0,012) 

0,752 

(0,014) 

0,724 

(0,036) 

0,45 
0,696 

(0,025) 

0,719 

(0,020) 

0,735 

(0,017) 

0,749 

(0,012) 

0,752 

(0,014) 

0,730 

(0,027) 

0,6 
0,714 

(0,021) 

0,727 

(0,023) 

0,737 

(0,016) 

0,750 

(0,014) 

0,753 

(0,015) 

0,736 

(0,023) 

0,75 
0,738 

(0,024) 

0,739 

(0,028) 

0,744 

(0,023) 

0,752 

(0,017) 

0,752 

(0,017) 

0,745 

(0,023) 

0,85 
0,752 

(0,025) 

0,754 

(0,028) 

0,748 

(0,022) 

0,761 

(0,022) 

0,754 

(0,019) 

0,754 

(0,024) 

0,95 
0,768 

(0,029) 

0,768 

(0,032) 

0,763 

(0,029) 

0,768 

(0,029) 

0,761 

(0,023) 

0,766 

(0,029) 

0,975 
0,775 

(0,031) 

0,768 

(0,029) 

0,768 

(0,026) 

0,769 

(0,030) 

0,765 

(0,027) 

0,769 

(0,029) 

1 
0,776 

(0,033) 

0,778 

(0,031) 

0,771 

(0,029) 

0,774 

(0,031) 

0,773 

(0,029) 

0,774 

(0,031) 

Total 
0,724 

(0,054) 

0,742 

(0,035) 

0,749 

(0,026) 

0,758 

(0,023) 

0,757 

(0,021)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 
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ANEXO E. Resultados das simulações: Carga genética global média em função da 

adaptação local e da diferença entre países. 

Tabela 40 – Carga genética global média em função da adaptação local e da diferença entre 
países. 

Carga Genética Global Média (Interação da simulação = 100) 

 Grau máximo de adaptação local 

Similarid. 

dos 

Países 

0 0,25 0,5 0,75 1 Total 

0 
0,214 

(0,033) * 

0,123 

(0,026) 

0,093 

(0,026) 

0,076 

(0,021) 

0,072 

(0,020) 

0,116 

(0,058) 

0,25 
0,185 

(0,034) 

0,119 

(0,028) 

0,089 

(0,025) 

0,077 

(0,020) 

0,075 

(0,022) 

0,109 

(0,048) 

0,45 
0,139 

(0,031) 

0,113 

(0,029) 

0,093 

(0,021) 

0,073 

(0,026) 

0,072 

(0,018) 

0,098 

(0,036) 

0,6 
0,115 

(0,033) 

0,097 

(0,029) 

0,091 

(0,024) 

0,071 

(0,021) 

0,070 

(0,019) 

0,089 

(0,031) 

0,75 
0,087 

(0,033) 

0,085 

(0,036) 

0,081 

(0,026) 

0,070 

(0,020) 

0,070 

(0,022) 

0,079 

(0,029) 

0,85 
0,064 

(0,029) 

0,061 

(0,031) 

0,070 

(0,026) 

0,057 

(0,022) 

0,062 

(0,020) 

0,063 

(0,026) 

0,95 
0,033 

(0,024) 

0,033 

(0,026) 

0,040 

(0,028) 

0,039 

(0,025) 

0,041 

(0,021) 

0,037 

(0,025) 

0,975 
0,020 

(0,024) 

0,026 

(0,022) 

0,026 

(0,025) 

0,032 

(0,026) 

0,030 

(0,024) 

0,027 

(0,024) 

1 
0,009 

(0,016) 

0,008 

(0,013) 

0,018 

(0,022) 

0,015 

(0,015) 

0,017 

(0,021) 

0,013 

(0,018) 

Total 
0,096 

(0,074) 

0,074 

(0,049) 

0,067 

(0,038) 

0,057 

(0,031) 

0,057 

(0,029)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 
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ANEXO F. Resultado das simulações: Quantidade de Estruturas Organizacionais 

Distintas em função da adaptação local e da similaridade entre países. 

Tabela 41 – Quantidade de Estruturas Organizacionais Distintas em função da 
adaptação local e da similaridade entre países. 

Quantidade de Estruturas Organizacionais Distintas Média (Interação da simulação = 100) 

 Grau máximo de adaptação local 

Similarid. 

dos 

Países 

0 0,25 0,5 0,75 1 Total 

0 7,26 (5,43)* 8,67 (3,70) 11,26 (4,68) 11,17 (3,97) 11,18 (3,40) 9,91 (4,59) 

0,25 6,13 (4,16) 7,71 (3,72) 10,78 (4,47) 11,42 (3,74) 11,13 (3,58) 9,43 (4,47) 

0,45 4,73 (3,66) 6,60 (3,76) 11,51 (4,06) 11,21 (3,95) 10,99 (3,50) 9,01 (4,70) 

0,6 4,92 (3,05) 5,88 (3,88) 9,75 (4,15) 10,06 (3,98) 10,71 (3,94) 8,26 (4,49) 

0,75 4,15 (2,66) 5,23 (3,62) 8,16 (4,86) 9,52 (4,56) 10,14 (4,44) 7,44 (4,72) 

0,85 3,86 (2,38) 4,33 (2,83) 6,75 (4,63) 7,18 (3,70) 9,38 (4,06) 6,30 (4,12) 

0,95 3,54 (2,16) 3,79 (2,27) 4,71 (3,53) 6,38 (4,19) 7,40 (3,57) 5,16 (3,56) 

0,975 3,35 (2,13) 3,92 (2,31) 4,01 (2,75) 5,88 (4,06) 6,68 (4,18) 4,77 (3,44) 

1 3,20 (1,87) 2,94 (1,80) 3,91 (2,39) 5,03 (3,51) 5,53 (3,48) 4,12 (2,89) 

Total 4,57 (3,48) 5,45 (3,66) 7,87 (4,99) 8,65 (4,62) 9,24 (4,30)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 
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ANEXO G. Resultados das Simulações: Média da Vantagem Competitiva Global das 

organizações. 

Tabela 42 – Média da Vantagem Competitiva Global das organizações. 

 Média da Vantagem Competitiva Global das organizações (Interação da simulação = 100)  

 Similaridade dos Países  

G.Máx. 

de 

Adapt. 

0 0,25 0,45 0,6 0,75 0,85 0,95 0,975 1 Total 

0 
0,636 

(0,027) 

0,664 

(0,025) 

0,696 

(0,028) 

0,714 

(0,025) 

0,738 

(0,027) 

0,752 

(0,027) 

0,768 

(0,031) 

0,775 

(0,032) 

0,776 

(0,034) 

0,724 

(0,056) 

0,0 - 0,1 
0,534 

(0,058) 

0,632 

(0,086) 

0,710 

(0,056) 

0,727 

(0,038) 

0,748 

(0,035) 

0,757 

(0,028) 

0,771 

(0,034) 

0,772 

(0,030) 

0,776 

(0,033) 

0,762 

(0,039) 

0,1 - 0,2 
0,705 

(0,042) 

0,711 

(0,034) 

0,719 

(0,033) 

0,729 

(0,031) 

0,743 

(0,033) 

0,754 

(0,029) 

0,768 

(0,030) 

0,768 

(0,030) 

0,777 

(0,031) 

0,752 

(0,039) 

0,2 - 0,3 
0,714 

(0,025) 

0,717 

(0,026) 

0,719 

(0,029) 

0,727 

(0,035) 

0,737 

(0,030) 

0,751 

(0,034) 

0,765 

(0,028) 

0,769 

(0,033) 

0,776 

(0,032) 

0,735 

(0,037) 

0,3 - 0,4 
0,736 

(0,030) 

0,734 

(0,031) 

0,733 

(0,032) 

0,736 

(0,030) 

0,742 

(0,036) 

0,753 

(0,032) 

0,756 

(0,033) 

0,770 

(0,032) 

0,770 

(0,027) 

0,747 

(0,034) 

0,4 - 0,5 
0,744 

(0,021) 

0,743 

(0,023) 

0,742 

(0,026) 

0,743 

(0,024) 

0,745 

(0,026) 

0,747 

(0,029) 

0,758 

(0,032) 

0,763 

(0,030) 

0,767 

(0,033) 

0,747 

(0,027) 

0,5 - 0,6 
0,754 

(0,023) 

0,750 

(0,022) 

0,748 

(0,024) 

0,752 

(0,026) 

0,748 

(0,028) 

0,758 

(0,026) 

0,759 

(0,028) 

0,758 

(0,032) 

0,769 

(0,034) 

0,754 

(0,027) 

0,6 - 0,7 
0,755 

(0,021) 

0,753 

(0,020) 

0,752 

(0,021) 

0,751 

(0,022) 

0,754 

(0,023) 

0,760 

(0,028) 

0,756 

(0,024) 

0,766 

(0,034) 

0,768 

(0,034) 

0,755 

(0,025) 

0,7 - 0,8 
0,755 

(0,021) 

0,755 

(0,021) 

0,752 

(0,022) 

0,755 

(0,021) 

0,753 

(0,020) 

0,754 

(0,024) 

0,760 

(0,032) 

0,762 

(0,028) 

0,772 

(0,030) 

0,756 

(0,024) 

0,8 - 0,9 
0,757 

(0,023) 

0,755 

(0,021) 

0,756 

(0,022) 

0,755 

(0,021) 

0,756 

(0,021) 

0,754 

(0,021) 

0,770 

(0,032) 

0,757 

(0,026) 

0,763 

(0,025) 

0,757 

(0,024) 

0,9 - 0,10 
0,759 

(0,025) 

0,754 

(0,023) 

0,755 

(0,021) 

0,754 

(0,023) 

0,750 

(0,022) 

0,750 

(0,026) 

0,756 

(0,028) 

0,755 

(0,021) 

0,771 

(0,028) 

0,756 

(0,025) 

Total 
0,718 

(0,052) 

0,724 

(0,042) 

0,730 

(0,035) 

0,736 

(0,031) 

0,745 

(0,029) 

0,754 

(0,028) 

0,766 

(0,032) 

0,769 

(0,031) 

0,774 

(0,032)  

* O valor entre parênteses é o desvio padrão. 

 


