
Neste artigo analisa-se a forma
como as subsidiárias brasileiras
estão recebendo conhecimento da
matriz e de outras subsidiárias na
área de marketing. O tema é abor-
dado a partir de uma revisão teóri-
ca e de uma pesquisa de campo de
natureza quantitativa. A survey1 en-
volveu 104 gestores de subsidiárias
brasileiras, sendo 87,5% dessas,
empresas de médio e grande por-
tes, com mais de 101 funcionários,
Os resultados da pesquisa demons-
tram que os principais-mecanismos
de transferência de conhecimento
utilizados são: portais corporati-
vos e intranet, troca das melhores
práticas globais (best practises)
e treinamentos presenciais. Já os

expatriados2 apareceram como
mecanismos de transferência de
conhecimento de menor importân-
cia e uso.

Um dos maiores desafios das em-
presas em países em desenvolvi-
mento é aumentai a velocidade da
aprendizagem organizacional, vi-
sando a sua entrada e permanência
em mercados globalizados.
Para uma empresa sobreviver no
mercado global ela precisa saber
como aprender: "esta é a habilida-
de central que permite a empresa
ascender na sua curva de valor"
(BARTLETT; GHOSHAL, 2000,
p. 140),
As multinacionais têm a habilidade

de explorar três fontes de vantagem
competitiva que não estão disponí-
veis para as empresas domésticas
(GHOSHAL; NOHRIAL, 1993):

1) Eficiência global: ao maximi-
zar sua eficiência de localização
pela implantação de suas instala-
ções em qualquer lugar do mundo,
obtendo menores custos de produ-
ção, ou distribuição.

2} Flexibilidade em múltiplos
mercados: respondendo a uma
mudança local em um país, sendo
possível de replicá-la em outro.

3) Aprendizado global: ao apren-
der em diferentes nações e transfe-
rir o resultado desse aprendizado
para suas operações em outros pa-
íses, As empresas multinacionais
devem enfatizar o fluxo de conhe-
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cimento em ambas as direções
na relação matriz-subsidiánas e
também entre subsidiárias usan-
do a perspectiva ou abordagem
de rede corporativa,
Este último item tem ganhado des-
taque nos últimos anos, e vários
autores têm discutido o processo
de transferência de conhecimento
da matriz para as subsidiárias, ou
mesmo entre as subsidiárias de
multinacionais. A principal contri-
buição deste estudo para o tema
está em analisar a perspectiva
do conhecimento transferido em
marketing nas subsidiárias brasi-
leiras.

Fonte: Elaborado pela autora.

O conhecimento é um conceito
pluridimensional com vários signi-
ficados (NONAKA, 1994), Adota-se
neste estudo a definição de que
conhecimento é um dos principais
ativos estratégicos da organização
e que "as empresas são meios efi-
cientes pelos quais o conhecimen-
to é criado e transferido" (KOGUT;
ZANDER, 1993, p.627).
O conhecimento pode ser classi-
ficado em tácito e explícito. O co-
nhecimento tácito é mais pessoal,
difícil de comunicar e altamente es-

pecializado, O conhecimento explí-
cito é codificado e transmitido mais
facilmente (NONAKA; TAKEUCHI,
1996), sendo que o fluxo de conhe-
cimento dentro das multinacionais
envolve os dois tipos,
Conhecimento em marketing é o
know-how requerido quando as
atividades de marketing são execu-
tadas, e inclui pesquisa de marke-
ting, operação do canal, promoção,
desenho de produtos, e sistema
de informações de marketing. O
conhecimento em marketing é
urna das mais importantes fontes
de vantagem competitiva que uma
multinacional possui ao entrar em
países estrangeiros, pois muitas
multinacionais que se tomam lí-
deres de mercado desenvolveram
excelentes capacidades em mar-
keting.
Conhecimento em marketing é
diferente do conhecimento em
tecnologia, pois este último foca
pesquisas, desenvolvimento de
produtos, desenho de equipamen-
tos e fabricação, Partindo da sua
característica de continuidade, o
conhecimento tecnológico pode
ser documentado, codificado e
mais facilmente transmitido; por
exemplo, o desenvolvimento de
novas tecnologias, geralmente está
baseado em tecnologia previamen-
te definida. Porém conhecimento
em marketing é diferente, pois en-
volve longos períodos de experiên-
cia, ajustes, e depende das reações
do mercado-alvo, comportamento
do consumidor e dos competidores
(TSENG, 2006).
Neste estudo, a palavra transferir é
utilizada no sentido de "difundir o
conhecimento". Para isso, as mul-
tinacionais precisam estar em per-
feita sintonia interna. Para Oliveira
Jr. (2007), transferir não é um pro-
cesso gradual de disseminação,
e seu sucesso depende muito das
características de todos os envolvi-
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dos e de um alinhamento entre as
partes envolvidas,

Existe uma falta de pesquisas siste-
máticas sobre o processo de trans-
ferência de conhecimento nas mul-
tinacionais, o que resulta em uma
coleção de artigos heterogêneos.
Foss e Pedersen (2004) analisam
cinco artigos relacionados ao pro-
cesso de transferência de conheci-
mento em corporações multinacio-
nais, destacando que este pode ser
feito entre as subsidiárias, por meio
de alianças internacionais, ou da
matriz para as subsidiárias.
Os mecanismos que as organiza-
ções têm utilizado nesse processo
são amplos e incluem decisões
estratégicas, revisão do objetivo
das subsidiárias, uso expatnados,
coordenação, poder, mudanças
culturais e sistemas.
A transferência de "melhores práti-
cas" (best practises) são processos
internos às empresas que possuem
alto desempenho. Práticas referem-
se às rotinas do conhecimento que
na maiona das vezes possuem
componentes tácitos, embutidos
parte em habilidades individuais e
parte em habilidades de grupos de
trabalho. A transferência de "me-
lhores práticas" é assim vista como
uma troca de conhecimento orga-
nizacional em mão dupla, entre as
unidades do transmissor e do re-
ceptor, na qual é identificado o as-
sunto a ser discutido pelo receptor.
Por ser uma teoria em fase de con-
solidação e complexa, existem
várias formas de se analisar os di-
versos mecanismos de transferên-
cia de conhecimento que têm sido

utilizados, Alguns mecanismos se
repetem nas publicações como:
l portais corporativos e intranet; 2
melhores práticas (best practises);'
3 treinamentos e 4 expatriados; e
serão analisados na parte empírica
deste estudo.

O problema abordado neste estudo
foi: quais mecanismos de trans-
ferência de conhecimento estão
sendo utilizados para que as subsi-
diárias brasileiras recebam conhe-
cimento na área de marketing?
A hipótese: os mecanismos de trans-
ferência de conhecimento mais im-
portantes e mais utilizados, os quais
incluem: portais corporativos e in--
tranet; best practises (melhores prá-
ticas); expatnados; treinamentos.

Foram escolhidas multinacionais
de 11 países de origem: Alemanha,
Espanha, Estados Unidos, França,
Holanda, Itália, Japão, Portugal, Su-
écia, Suíça e Inglaterra. A escolha
desses países foi feita em função
de esses serem investidores ativos
no Brasil, conforme a revista Exame
Maiores e Melhores (2007, p. 197).
A lista das empresas foi obtida nas
Câmaras de Comércio entre o Bra-
sil e esses países, como Amcham,
Swisscam, Dutcham, Câmara do
Japão, entre outras, Durante o perío-
do de junho, julho e agosto de 2007
o questionário ficou disponível em
versão on-line para preenchimen-
to por gerentes e diretores dessas
multinacionais.
Foram enviados quatro e-mails para
os contatos indicados pelas Câma-
ras de Comércio, incentivando o
auto-preenchrmento da pesquisa,

obtendo-se uma amostra auto-se-
lecionada, ou seja, os dados foram
obtidos através da resposta voluntá-
ria das empresas.
Após a verificação do completo
preenchimento dos questionános,
104 formulários foram validados. A
identificação do nome, e-mail e da-
dos de contato dos respondentes
foi preenchida por 85,6% dos res-
pondentes, o que dá maior credibi-
lidade ao processo.
As respostas, após os procedimen-
tos de verificação e consistência, fo-
ram processadas com a utilização
do pacote estatístico SPSS, versão
15.0, utilizando-se rotinas uni, bi e
multivariadas3.

O Quadro l apresenta um resu-
mo do perfil dos respondentes e
das empresas que compuseram a
amostra.

O nível de transferência de conhe-
cimento recebido pela área de
marketing, conforme proposto por
Mmbaeva ei ai (2003, p. 592), foi
definido baseado no nível de utili-
zação do conhecimento recebido,
incluindo conhecimento adquirido
e usado, tanto da matriz, como de
outras subsidiárias.
As subsidiárias brasileiras foram
abordadas com as duas questões,
usando uma escala Likert4 de l a 5,
onde l indicava não uso e 5 indica-
va uso substancial:
• Em que extensão utiliza o conhe-
cimento relacionado a marketing re-
cebido da matriz? A variável obteve
média 3,6 e desvio padrão l ,0.
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• Em que extensão utiliza o conhe-
cimento relacionado a marketing
recebido de outras subsidiárias? A
variável obteve média 3,1 e desvio
padrão de 1,1.
Essas duas questões foram agru-
padas por meio de uma análise fa-
torial5 corri o objetivo de identificar
dimensões comuns que poderiam
ser representadas por um único
fator, assim foi criado o Fator deno-
minado Transferência de Conhe-
cimento. Este fator cnado explica
78% das variáveis.

Foram medidos alguns mecanis-
mos de transferência de conheci-
mento: a) portais corporativos e
intranet; b) best practises (melho-
res práticas); c) treinamentos, e d)
expatriados, As questões foram
elaboradas baseado em Minbaeva
ei ai (2003), Bjõrkman et ai (2004),
além de Foss e Pedersen (2004).

a) O uso de portais corporativos
e intranet para transferência de co-
nhecimento foi definido por meio
de uma escala Likert de l a 5, onde
l indicava não uso e 5 indicava uso
substancial para as questões:
• Em que medida sua empresa uti-
liza portais corporativos e intranet
para transferencia de conhecimento
entre a matriz e a subsidiária brasi-
leira?
• Em que medida sua empresa uti-
liza portais corporativos e intranet
para transferência de conhecimen-
to entre subsidiárias?
Os resultados obtidos foram para a
primeira média de 3,92 com desvio

padrão de l ,25, e para a segunda, mé-
dia 3,73 com desvio padrão de 1,35.

b) O nível de utilização de best
practises (melhores práticas) re-
cebidas, incluindo conhecimento
adqurndo e utilizado foi abordado
pela questão:
» Em que medida sua empresa
utiliza divulga e utiliza as melhores
práücas globais (best practises).
O resultado obtido foi média 3,85,
com desvio padrão l ,07.

c) O uso de treinamentos como
mecanismo para transferência de
conhecimento foi definido baseado
no nível de utilização de treinamen-
tos tanto na matriz como em outras
subsidiárias. As subsidiárias foram
abordadas com as questões abai-
xo, usando escala Likert de l a 5,
onde l indicava não uso e 5 indica-
va uso substancial:
• Em que medida sua empresa uti-
liza treinamentos para transferência
de conhecimento da matriz para a
subsidiária brasileira?
• Em que medida sua empresa
utilizava treinamentos para trans-
ferência de conhecimento entre as
subsidiárias?
Os resultados obtidos para a primei-
ra foram média de 3,64 com desvio
padrão de 1,22, e para a segunda,
média de 3,2 com desvio de 1,25.

d) Os expatriados são utilizados
em multinacionais como veículos
para transferência de conhecimento
de uma unidade para outra (Minba-
eva, 2003). Quanto maior o número
de expatnados em uma subsidiária,
mais conhecimento pode estar sen-
do transferido (Downes e Thomas,
2000; Bonache e Brewster, 2001). As

subsidiánas foram abordadas com
a questão abaixo, usando escala Li-
kert de l a 5, onde l indicava não
uso e 5 indicava uso substancial de
expatriados:
• Em que medida sua empresa
utiliza expatriados para troca de co-
nhecimento global na área de mar-
keting?
Os resultados obtidos foram: média
3,08 com desvio de l,22.

Fará verificação da hipótese, que
buscava identificar os mecanismos
de transferência de conhecimento
mais importantes e mais utilizados,
além das questões j á apresentadas,
utilizou-se também uma questão na
qual solicitava-se que o entrevistado
ordenasse os mecanismos de trans-
ferência de conhecimento mais im-
portantes para a área de marketing,
utilizando 7 para o mais importante
e l para o menos importante, além
de NA quando aquele item não se
aplicava a realidade da empresa.
As respostas da ordem de impor-
tância atribuídas aos diversos me-
canismos estão apresentadas na
Figura l, a qual possui no eixo hori-
zontal os diversos tipos de mecanis-
mos e no eixo vertical a importância
atribuída agrupadas em 3 faixas:
pouco importante (notas N/A, 1 ,2) ;
moderadamente importante (notas
3 e 4) ; muito importante (notas 5,
6,7).
Os treinamentos presenciais foram
considerados muito importantes
por 55% dos entrevistados, mode-
radamente importantes por 19% e
pouco importantes por 26%. Este
resultado aponta que esta é uma
das práticas mais importantes utili-
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zada pelas subsidiárias brasileiras
para transferência de conhecimen-
to na área de marketing.
Fazendo o Teste Exato de Fisher6

para o cruzamento da vanável "uso
de treinamento" com a importância
dada ao treinamento presencial, ob-
teve-se um p= 0,012, que por ser
menor que 0,05 confirma a hipóte-
se de que existe associação entre o
uso de treinamento e a importância
dos treinamentos presenciais, de
modo que, quanto mais importante
o treinamento é considerado, mais
ele é utilizado pelas subsidiárias
brasileiras.
Os portais corporativos e intranet
foram avaliados como muito impor-
tantes por 53% dos entrevistados;

20% como moderadamente impor-
tantes e por 27% como pouco im-
portantes. Este foi o segundo maior
percentual de "muito importante",
apontando que esta também é uma
prática muito importante utilizada
pelas subsidiárias brasileiras para
transferência de conhecimento na
área de marketing.
Fazendo o cruzamento dessas vari-
áveis com a resposta de importân-
cia dada aos portais corporativos e
intranet, obteve-se no teste exato de
Fisher um p- 0,012 e um p=0,013,
respectivamente, que por serem
menores que 0,05 confirmam a hi-
pótese de que existe associação en-
tre o uso de portais corporativos e
a importância dada aos portais cor-

porativos e internet, de maneira que
quanto mais importante o portal é
considerado pela subsidiária, mais
esse é utilizado, tanto para troca de
conhecimento com a matriz, quanto
para a troca de conhecimento entre
as subsidiárias.
Vale destacar que, de todos meca-
nismos ordenados, este foi o único
que obteve significância ao ser
cruzado com a vanável tamanho
(pequeno, médio e grande) da em-
presa com p=0,036 no teste exato
de Fischer, As empresas de menor
porte utilizam menos portais cor-
porativos e intranet. Por outro lado,
quanto maior o porte da empresa,
mais importante o gestor considera,
e maior o uso de portais corporati-
vos e intranet como mecanismo de
transferência de conhecimento na
área de marketing.
As best practises (melhores práti-
cas) receberam 48% de muito im-
portante; 34% moderadamente im-
portante; 18% de pouco importante.
Este resultado mostra a grande
importância desse mecanismo de
transferência de conhecimento.
Fazendo o cruzamento dessa vaná-
vel com a resposta de importância
dada às melhores práticas, obteve-
se no teste exato de Fisher um p=
0,06, que comprova com um nível
de sigmficância de 10%, que existe
associação entre o uso de melhores
práticas e a importância dada para
as melhores práticas, Quanto mais
importante a subsidiária considera
as melhores práticas, maior o uso
desse mecanismo de transferência
de conhecimento,
Os mecanismos vídeo conferência
e palestra receberam 37% muito
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importante; 30% moderadamente
importante; 33% pouco importan-
te. Estes resultados apontam que
esse item teve um resultado inter-
mediário, não sendo dos mecanis-
mos mais utilizados, mas também
não apresenta tão baixos valores
adianto os expatriados, treinamento
on-line e equipes de projetos inter-
nacionais.
As equipes de projetos internacio-
nais obtiveram 33% de muito im-
portante; 29% de moderadamente
importante; 38 % pouco importan-
te. Este resultado aponta que esta
prática ainda não é muito comum
nas subsidiárias brasileiras.
Os treinamentos on-line foram ava-
liados como muito importante por
28% dos entrevistados; moderada-
mente importante por 28% e pouco
importante por 44%. Apontando que
comparado aos demais, esta ainda
não é uma prática muito comum
para transferência de conhecimen-
to nas subsidiárias brasileiras.
Os expatriados foram assinalados
por 56% dos entrevistados como
pouco importante, moderadamen-
te importante por 27% e como mui-
to importante por apenas 17%.
Fazendo o cruzamento da variável
"uso de expatriados" com a respos-
ta de importância dada aos expa-
triados, obteve-se no teste exato
de Fisher um p<0,001, que por ser
menor que 0,05 confirma a hipóte-
se de que existe associação entre
o uso de expatriados e a importân-
cia do item expatnado, de maneira
que a pouca importância dada aos
expatriados por 56% dos respon-
dentes está relacionada ao menor
uso de expatriados no Brasil.
Confrontando os resultados ob-
tidos com a hipótese, verifica-se
que esta foi parcialmente confir-
mada, pois os mecanismos apon-
tados como mais importantes e
mais usados foram: treinamentos
presenciais; portais corporativos e

intranet e best practises. Já os ex-
patnados foram considerados de
pouca importância e pouco uso
pelas subsidiárias brasileiras.

Primeiro, venficou-se que as sub-
sidiárias brasileiras possuem em
média 40 anos de idade, com um
desvio padrão de 31 anos, possuin-
do bastante maturidade.
Considerando a dimensão de me-
canismos de transferência de co-
nhecimento, verificou-se que os
treinamentos presenciais foram
considerados muito importantes e
com alto uso. Em seguida, foram
citados os portais corporativos e
intranet como muito importantes
e com muito uso, seguidos pelas
melhores práticas (best practises),
que também foram consideradas
de grande importância e uso.

Uma surpresa foi os expatriados
aparecerem como pouco impor-
tantes e com pouco uso. Pode-se
supor que isso está relacionado à
distância geográfica entre o Brasil
e os principais países de origem
das multinacionais, como Estados
Unidos, Japão e países europeus.
Vale destacar que as conclusões
geradas pela análise estatística
realizada para este estudo devem
ser consideradas de maneira cui-
dadosa, já que a amostra conse-
guida e usada foi auto-seleciona-
da, ou seja, os dados foram obtidos
através da resposta voluntária das
empresas, Tal tipo de amostra, di-
ferentemente das probabilísticas,
não oferece suporte para o uso
de critérios puramente estatísticos
para a realização de inferências
sobre um universo mais amplo de
empresas. O
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Fonte: Estudos Espm, p. 79-84, abr. 2008.




