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Resumo: A partir do complexo mundo globalizado, com a evolução das comunicações e 
internacionalização das economias, as organizações sentiram a necessidade urgente de 
modificar as suas formas de gestão desenvolvendo mecanismos que se adaptassem 
rapidamente às demandas exigidas pelo mercado. Dentro  desse contexto esse trabalho 
buscou realizar uma comparação entre duas formas organizacionais baseadas da Teoria da 
Cooperação e dispostas em redes dinâmicas flexíveis, ou seja, foi feita uma análise 
comparativa teórica entre as Joint Ventures e as Empresas Virtuais. E teve como objetivo 
explorar um tema que não tem sido enfrentado pela literatura especializada.  
Palavras-chave: Joint venture, Empresa virtual,Análise comparativa.  

1. Introdução 
 No último século deu-se início a Era do Conhecimento. Realizou-se um avanço ímpar 
nas organizações do mundo todo, o cenário mundial foi completamente transformado com a 
globalização, com o avanço das comunicações, a criação da internet, a adoção de novas 
formas de gestão, aplicação das inovações tecnológicas, a internacionalização da economia, a 
criação dos blocos econômicos, enfim, o mundo ingressou em um período de valorização do 
conhecimento e suas aplicações sempre buscando otimizar a qualidade e a produtividade. 

 Nessa dinâmica surgiram as redes de cooperação entre as organizações, que, numa 
análise preliminar, seria a tentativa de aumentar a competitividade e reduzir custos a partir da 
coordenação e cooperação entre empresas. 

 Assim, baseado na teoria da cooperação as empresas desenvolveram modelos de 
alianças estratégicas, que podem ser subdivididas em vários tipos: Multi-organizacionais de 
serviços ou consórcios; Oportunísticas ou Joint Venture; de Parceria, envolvendo 
fornecedores, consumidores e funcionários. (OLAVE  & AMATO NETO, 2001) 

 Este artigo apresenta uma análise comparativa de dois modelos de organizações em 
rede: as Joint Ventures (JV) e as Empresas Virtuais (EV). 

 

2. Estruturas organizacionais 
 Desde a 1ª revolução industrial o homem se preocupou com a melhoria de suas 
organizações, foram criadas teorias e aprimoradas técnicas para tentar melhorar os processos 
produtivos, aumentar os lucros e diminuir os custos e riscos. Mas no último século houve um 
salto qualitativo nas organizações, o que resultou na evolução para os grandes grupos 
econômicos e no avanço da globalização, que por sua vez alavancou o crescimento das 
tecnologias da informação e comunicação. Contudo, esse gigantismo estrutural baseado nas 
antigas teorias organizacionais acarretava uma gestão ineficiente dentro de um contexto 
altamente complexo e dinâmico. Para tentar minimizar essa situação surgiu a Teoria da 
Cooperação, que segundo Olave & Amato Neto (2001) “oferece a possibilidade de dispor de 
tecnologias e reduzir custos de transação relativos ao processo de inovação, aumentando a 
eficiência econômica e, por conseqüência, aumentando a competitividade.” E começaram a 
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ser realizadas alianças estratégicas entre as empresas, que deram origem a estrutura de rede 
entre as empresas.  

Para Corrêa (1999), conforme representação na firgura 1, existem três tipos de redes 
de empresas: a estratégica, onde uma empresa confere a direção para as demais; redes 
lineares, que caminha linearmente desde o fornecedor de matéria-prima até o consumidor 
final; e redes dinâmicas, aqui há um enorme fluxo de contatos entre todos os componentes da 
aliança. 

Rede dinâmica Rede linearRede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01 – Tipos de redes de empresas, segundo Corrêa (1999) 

 
2.1 Joint Ventures  

As Joint Ventures surgiram para atender uma necessidade do mercado norte 
americano, pois  estavam sendo efetuadas rápidas mudanças tanto na tecnologia quanto na 
macroeconomia acrescido ao cenário complexo das leis e regulamentos a que as empresas 
tinham que se submeter. Sabe-se que elas vêm sendo realizadas desde aproximadamente 1920 
(RABEN, 1993). 

Tanto Raben (1993), quanto Basso (2002) e Carvalho (2004) não apresentam um conceito 
de Joint Venture, inclusive esses autores dizem que não existe um consenso sobre o conceito, 
entretanto, apontam as seguintes características: 
− É uma aliança estratégica flexível entre empresas; 

− Formada por empresas que desejam aumentar sua competitividade; 

− As empresas podem entrar em mercados, que até a Joint Venture, não havia a 
possibilidade de ingresso; 

− Podem ser entre empresas nacionais ou internacionais; 

− Pode ser realizada entre empresas de pequeno, médio ou grande porte; 

− Pode ter personalidade jurídica própria ou não; 

− Pode ser temporária; 

− Os membros devem ceder para a associação as suas melhores competências; 

− Deve haver confiança mútua, sob o risco do fracasso.   

Segundo Carvalho (2004) a joint venture possui as seguintes vantagens: 1 – ampliação 
dos lucros; 2 – criação de empresas competitivas; 3 – reforço da qualidade; 4 – estabilidade 
dos lucros futuros; 4 – a aliança estratégica faria com que as aliadas pudessem ter maior porte 
financeiro e uma estrutura logística competitiva. Raben (1993) acrescenta: introdução em 
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novos mercados, alta probabilidade de mudanças e pode ser temporária atendendo a 
necessidades que surgem instantaneamente e depois desaparecem. 

Como já dito, a Joint Venture é uma criação das empresas norte americanas. Ela surgiu 
como uma alternativa contra a proibição de associação entre uma Sociedade Anônima e outra 
empresa de outro tipo societário, por exemplo uma Ltda. (BASSO, 2002)  

Com a evolução do instituto foram surgindo vários tipos de Joint Ventures: nacionais e 
internacionais; equity joint ventures e non equity joint ventures; corporate e non corporate 
joint ventures; transitórias e permanentes; filial comum internacional. (BASSO, 2002) 

− Nacionais e Internacionais: Com relação aos membros, se forem de um mesmo país serão 
nacionais. Se forem de países diferentes a aliança será internacional, este último tipo traz 
benefícios importantes para certos parceiros, por exemplo: se uma empresa quiser 
ingressar num território onde há uma cultura xenófoba não encontrará tantos entraves, pois 
para o mercado consumidor ela não precisa aparecer; 

− Equity Joint Ventures e Non equity: Nesse primeiro tipo há uma associação de capitais, ou 
seja, as empresas aliadas contribuem financeiramente. Já no segundo tipo não 
necessariamente haverá contribuição financeira; 

− Corporate (societária) e Non corporate (contratual): Neste primeiro tipo a JV é formada 
com a criação de uma nova pessoa jurídica, com todas as implicações do direito 
empresarial. Lamy Filho & Pedreira apud Basso (2002) definem a JV societária assim “é o 
contrato de sociedade entre dois ou mais empresários, que se obrigam a reunir esforços e 
recursos com o fim de exercer um conjunto a função empresarial em determinado 
empreendimento econômico ou empresa.”, com isso percebe-se que essa estrutura é mais 
rígida e exige um maior comprometimento com os parceiros, além da atuação do Estado 
mais ostensiva, pois trata-se de uma nova sociedade. Na Joint Venture Non Corporate é 
realizado um simples contrato entre as partes, sem a constituição de uma nova pessoa 
jurídica, com a evolução da Teoria Contratual atualmente têm-se a mesma segurança na 
contratação quanto uma JV Corporate; 

− Joint Ventures Transitórias e Permanentes: os membros aliados que definirão se ela se 
desfazerá  quanto terminado o interesse de contratação ou não; 

− Filial Comum Internacional: Segundo Pennetta apud Basso (2002) esta “é uma sociedade 
cujo capital é detido por duas ou mais empresas independentes (chamadas empresas-mãe) 
e cuja direção econômica é exercida por elas conjuntamente, qualquer que seja o quantum 
de suas participações no capital social.” O autor acrescenta ainda que essas empresas 
podem ser concorrentes e a aliança ser temporária. 

A Joint Venture hoje é um tipo de formação de aliança entre empresas muito utilizado, 
principalmente com o avanço da globalização, pois houve uma necessidade real das empresas 
se unirem para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, complexo e volátil.  

2.2. Empresas Virtuais 
As empresas virtuais são vistas como uma forma inovadora de gestão, um novo 

modelo criado para responder as expectativas de um mercado cada vez mais exigente e 
competitivo. O conceito de empresa virtual foi apresentado pela primeira vez em 1986 pelo 
autor Mowshowitz (CORRÊA, 1999). Assim como as joint ventures também foram criadas 
com base na teoria da cooperação e são redes dinâmicas de empresas.  
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Não existe na literatura um consenso o que seriam as empresas virtuais, entretanto, 
este primeiro conceito apresentado consegue reunir grande parte das características das EV: 
“Empresa Virtual é uma rede temporária de empresas independentes – fornecedores, clientes, 
mesmo sendo rivais – ligados pela tecnologia da informação para compartilhar habilidades, 
custos e permitir o acesso comum aos mercados dos mesmos. Não possuirá escritório central e 
nem organograma. Não terá hierarquia e nem integração vertical. Na mais pura forma do 
conceito, cada empresa que se liga com outras para criar uma empresa virtual será requisitada 
por sua essência. Contribuirá apenas aquelas que se ocuparem com suas competências 
essenciais .” (BYRNE apud CORRÊA (1999)) 

Outras definições:  

− “Uma empresa virtual é uma rede temporária de instituições independentes, negócios 
ou indivíduos especializados, que trabalham juntos de uma forma espontânea através 
do uso da tecnologia de informação e comunicação, a fim de obter um ganho no 
exigente mercado competitivo”. (FUEHRER apud PITHON (2004)) 

− “Empresa virtual é uma nova forma organizacional caracterizada pelo agrupamento 
temporário ou permanente de indivíduos dispersos geograficamente, grupos ou 
departamentos organizacionais não pertencentes a mesma organização, que são 
dependentes em comunicação eletrônica para continuar seus processos produtivos”. 
(TRAVICA apud PITHON (2004)) 

Através dessas definições é possível destacar algumas características das EV: 
− Temporariedade – Ela é criada por um certo período de tempo, para atender uma 

determinada demanda. Entretanto, não há impedimento quanto à sua perpetuação, é 
possível que ela venha a se reconfigurar para atender a novas demandas do mercado. 

− Reunião de competências – Várias organizações reúnem as suas melhores 
competências para colaborarem com a EV. 

− Uso da Tecnologia de Informação (TI) – A TI é ferramenta imprescindível nas EVs, pois 
sem ela a troca de informações entre os times de trabalho (empresas participantes) 
ficaria mais lenta e a competitividade seria reduzida. Vale ressaltar que a EV não 
necessariamente atua na internet, o conceito de virtualidade em que ela se baseia é 
muito mais amplo que a atuação exclusiva no mundo eletrônico da Wide World Web 
(www). 

− Cooperação – Os membros se articulam, de maneira síncrona ou assíncrona, para a 
realização de uma tarefa em comum. 

− Confiança – Aqui a ética é resgatada, devendo haver entre os membros um senso, uma 
mútua confiança para que o trabalho seja realizado. 

2.2.1. Tipos de Empresas Virtuais 
Existem três diferentes formas de gestão das empresas virtuais apontadas por Pithon 

(2004): 
− Empresas independentes que cooperam através de uma rede fixa ou através de 

coligação; 

− Empresas coligadas e empresas externas que são atraídas para a coligação com o fim de 
contribuir com as suas competências principais; 

− Empresas que se unem espontaneamente para obter uma vantagem competitiva. 
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Figura 2 – Modelos de Empresas Virtuais 

A figura 2 demonstra como cada um desses tipos organizacionais podem ser dispostos. 
A escolha de cada um dos modelos vai depender do tipo de estratégia adotada para a execução 
da empresa virtual. 

2.2.2. Ciclos de Vida de uma Empresa Virtual 

Não há um consenso por parte dos autores quanto ao ciclo de vida de uma empresa 
virtual. Há uma grande variação de fases. Assim, neste trabalho, elegeu-se o ciclo mais 
básico, que se apresenta em três etapas, conforme Carvalho et al. (2005): 

− Formação: nesta fase são definidas, principalmente, as oportunidades de negócios, a 
estratégia da empresa, o plano de negócios, a empresa que será tida como a 
responsável pelas operações, é estabelecidos a figura do broker (que será o 
responsável pelas operações) e os contratos que fixarão responsabilidades e 
obrigações entre os componentes das empresas coligadas. 

− Operação: este é o momento onde as atividades da empresa virtual são realizadas. 
Não há um tempo definido para essa fase, pois uma das características principais 
das EVs é a temporariedade, ou seja, terá a duração que a demanda necessitar. 

− Dissolução: é a última fase da EV, aqui são distribuídos os ônus e os bônus entre as 
empresas acertados no contrato e a EV é extinta. 

Reconfiguração

Broker

Formação

Operação

Dissolução

Ferramentas e canal de comunicação

Ferramentas e canal de comunicação

 
Figura 3 – esquema representativo de um ciclo de vida de uma empresa virtual, adaptado de Carvalho et al. 
(2005) 

 
5



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

A figura 3 é um esquema representativo do ciclo de vida de  uma empresa virtual. 
Pode-se visualizar que desde a formação até a dissolução é imprescindível a atuação do 
broker, que está amparado pelas ferramentas e canais de comunicação oferecidos pela TI. 
Assim, a todo momento, surgindo uma oportunidade de rearranjo da estrutura por 
necessidades de demanda, o broker estará trabalhando no comandando da empresa virtual. 

Pode-se constatar que na empresa virtual há um relacionamento entre as empresas 
participantes, que é intenso e variável devido a sua característica de alta flexibilidade e ela 
apresenta vantagens competitivas para o grupo, pois, a EV é criada para responder a uma certa 
oportunidade de negócio, que geralmente precisa de resultados rápidos, logo a sua agilidade 
deve ser altíssima, além ter que se adaptar rapidamente ao que o mercado exige. 

3. Análise comparativa entre Joint Ventures e Empresas Virtuais 
Dentro da revisão bibliográfica realizada no capítulo 2 verifica-se que os autores  não 

exploram as diferenças entre as arquiteturas organizacionais de joint ventures e de empresas 
virtuais, abordando somente as formas de adoção desse tipo de arquitetura organizacional 
pelas diversas coorperações.  

Por isso, nesse trabalho buscou-se contrastar as principais características, a base 
metodológica, os tipos de estrutura organizacional e as alianças estratégicas, a motivação que 
levou a criação dessas organizações, a aplicação sobre qual tipo de porte de empresa, como se 
realiza a formalização, o tempo de duração e a territorialidade. Tendo esses itens como 
parâmetros foi realizada a comparação da joint venture com a empresa virtual, conforme 
demonstrado na Tabela 1. 

 

Parâmetros Joint Ventures Empresas Virtuais 
Base metodológica Teoria da Cooperação Teoria da Cooperação 
Arquitetura organizacional Rede dinâmica de empresas Rede dinâmica de empresas 
Tipo de alianças estratégicas Oportunística Flexível Oportunística Flexível 
Motivo de criação Aumentar a competitividade Aumentar a competitividade 
Aplicável ao porte de empresa Pequena, média ou grande Pequena, média ou grande 

Formalização Pode ter personalidade jurídica ou 
ser meramente contratual 

Pode ter personalidade jurídica ou 
ser meramente contratual 

Tempo de duração Temporária ou não Temporária ou não 
Territorialidade Nacionais ou internacionais Nacionais ou internacionais 

Tabela 1 – tabela comparativa entre Joint Venture e Empresa Virtual 

Após a comparação percebeu-se que não existem diferenças entre as duas formas de 
organização. A base metodológica das duas é a Teoria da Cooperação, as duas são redes 
dinâmicas de interação que precisam ter como um dos fundamentos a confiança, ambas são 
flexíveis e foram criadas com o intuito de aumentar a competitividade frente ao mercado, 
todas duas podem ser realizadas por empresas de qualquer porte, seja ela pequeno, médio ou 
grande. A formalização das duas pode se dar através de mero contrato ou pela formação de 
uma nova sociedade. Tanto a JV quanto a EV podem ser temporárias ou permanentes, podem 
atuar em âmbito nacional ou internacional. 

5. Considerações Finais 
Pode-se observar que não há nenhum fator relevante apresentado na tabela 1 que 

venha a demonstrar diferenças entre a joint venture e a empresa virtual, logo não há 
argumentação plausível para a divisão da nomenclatura. É necessário que os conceitos sejam 
unificados de modo a facilitar o estudo do tema. Contudo, é óbvio que esse trabalho não 
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esgota o tema, cada parte de cada organização deve ser estudada com mais profundidade, a 
fim de que sejam desmistificadas as atuais considerações.  

 

6. Referências Bibliográficas  
BASSO, Maristela. (2002) – Joint Ventures - Manual prático das associações empresariais. 3. ed. rev. atual. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado.   

CARVALHO, J. D. A.; MOREIRA, N. A.; PIRES, L.C.M. (2005) - “Consortium Agreement Template for 
Virtual Enterprises”, Virtual Enterprise Integration: Technological and Organizational Perspectives, edited by 
Putnik, G. and Cunha, M.; Idea Group Inc. 

CARVALHO, Patrícia. (2004) – Joint Venture uma visão econômico-jurídica para o desenvolvimento 
empresarial. 1ª ed, 2ª tir. Curitiba: Juruá. 

CORRÊA, G.N. (1999) - Proposta de Integração de parceiros na formação e gerência de Empresas Virtuais. Tese 
de Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, Brasil. 

OLAVE, Maria Elena León & AMATO NETO, João. (2001) – Redes de cooperação produtiva : uma estratégia 
de competitividade e sobrevivência para pequenas e médias empresas. Gestão e Produção. Vol.8, n.3, p. 289-
303. 

PITHON, Antônio José Caulliraux. (2004) - Projeto organizacional para a Engenharia Concorrente no Âmbito da 
Empresas Virtuais. Tese de doutorado, Escola de Engenharia - Departamento de Produção de Sistemas, 
Universidade do Minho, Guimarães, Portugal. 

RABEN, Charles. (1993) – Construção de Associações Estratégicas: Criação e Administração de Joint Ventures 
Eficientes. In: Nadler, David A., Gerstein, Marc S., Shaw, Robert B. (eds), Arquitetura Organizacional: a chave 
para a mudança empresarial, capítulo 4, pp 69-94, Rio de Janeiro: Campus. 


