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Compreender os fatores determinantes da transferên-
cia do conhecimento em multinacionais é importante para
o aproveitamento do conhecimento criado na matriz, mas,
principalmente, para utilizar o conhecimento criado nas
subsidiárias. Especificamente esse aspecto ganha maior
importância quando se trata das multinacionais emer-
gentes, pois a transferência do conhecimento vale para
as multinacionais tradicionais, ou seja, aquelas com um
processo de internacionalização mais maduro, em geral
provenientes dos países desenvolvidos (tríade: Japão, Eu-

ropa e EUA), como para as multinacionais emergentes,
em geral com um processo de internacionalização imatu-
ro e proveniente dos mercados em desenvolvimento (Pa-
cífico Sul Asiático e BRIC - Brasil, Rússia, índia e China).
A competição na arena global para as multinacionais
emergentes tende a ser muito mais difícil do que para
as multinacionais tradicionais. Além de apresentarem
um atraso em relação à exploração de mercado, as mul-
tinacionais emergentes, para sobreviver na arena glo-
bal, precisam fugir da armadilha da produção de baixo
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custo e baseada em commodities, estratégias típicas
das grandes empresas dos países emergentes (Bartlett;
Ghoshal, 2000). Na competição frente a frente com os
grandes players do mercado global, as multinacionais
emergentes necessitam subir na curva de valor compe-
tindo com produtos de maior valor agregado, oriundos
de novas tecnologias; ou precisam mudar as regras do
jogo, inovando incrementalmente em nichos de merca-
do ou radicalmente em mercados maduros; ou ainda,
ter alta flexibilidade, alinhada a empreendimentos ou-
sados (inovadores) para conseguir sobreviver em mer-
cados turbulentos e fortemente competitivos (Bartlett;
Ghoshal, 2000),
Para tanto, as multinacionais emergentes precisam de-
senvolver conhecimento na matriz e, também, nas sub-
sidiárias estrangeiras, pois as subsidiárias das multina-
cionais emergentes competem nos mesmos mercados
de origem das multinacionais tradicionais, ou ao menos
nos locais em que estão subsidiárias de multinacionais
tradicionais. Além disso, as multinacionais emergentes
podem criar competencias capazes de moldar o futuro
global do setor, em virtude da presença em algum mer-
cado ainda não explorado pelas multinacionais tradicio-
nais (Mathews, 2006; Bartlett; Ghoshal, 2000).
Portanto, para compreender a competitividade das
multinacionais emergentes é essencial compreender
a transferência de conhecimento na rede corporativa,
composta pela matriz e pelas subsidiárias dispersas em
vários países. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é
verificar o uso de mecanismos de gestão do conheci-
mento por multinacionais de países emergentes, parti-
cularmente as multinacionais provenientes do Brasil. O
artigo investiga se os mecanismos usados para a trans-
ferência de conhecimento da matriz para as subsidiá-
rias são os mesmos que os usados para a transferência
de conhecimento das subsidiárias para a matriz.

Transferência de Conhecimento
da Matriz para as Subsidiárias em
Multinacionais Emergentes
Alguns estudos, particularmente no Brasil, atestam a im-
portância do conhecimento da matriz como fator prepon-
derante no processo de internacionalização das multina-
cionais emergentes brasileiras. Conforme o estudo de
Barbosa (2004), o fator impulsionador para a Gerdau no
exterior foi a busca de oportunidades em virtude das bar-
reiras de entrada do aço no mercado internacional, além,
é claro, das vantagens de propriedade que a Gerdau ti-

nha no Brasil. Chevarria e Vieira (2007) acrescentam o
forte conhecimento em processos de gestão como forma
de posicionar a empresa como um competidor de classe
global. A adoção desses processos em nível de excelên-
cia é resultado de processos característicos de Gestão
da Qualidade Total, e são sintetizados na busca contínua
pela adoção das melhores práticas de negócio existentes
no mercado. Outro ponto salientado é a vantagem desen-
volvida na Gerdau com o objetivo de explorar e melhorar
o conhecimento desenvolvido em diferentes localidades
da empresa. Para tal, a Gerdau desenvolveu a ferramenta
Gerdau Business System, a qual pressupõe uma grande
formalização e explicitação do conhecimento aplicado
em cada um dos diversos processos de negócio (Che-
varna; Vieira, 2007).
Por sua vez, Cândia (2003) mostra que a vantagem de
propriedade no domínio de uma tecnologia de processo
da Cervejaria Brahma foi decisiva para o sucesso inter-
nacional. Já Moura (2007), ao estudar a internacionali-
zação da área de desenvolvimento de produtos de seis
multinacionais brasileiras, verificou que Marcopolo,
Tigre, Weg, Embraco e Gerdau seguiram os preceitos
do paradigma eclético. A internacionalização dessas
atividades foi impulsionada pelas vantagens de locali-
zação nos países estrangeiros e pela vantagem de pro-
priedade que alguma destas empresas tinha em termos
capacidade tecnológica no Brasil.
Dado que a transferência de conhecimento da matriz
para as subsidiárias é fundamental tanto para as mul-
tinacionais tradicionais como para as multinacionais
emergentes, torna-se central a preocupação de como
estruturar a empresa para melhor aproveitar o conhe-
cimento corporativo, A vantagem do conhecimento di-
ferenciado e distribuído na multinacional somente será
explorada se a corporação atuar de maneira adequada
para tanto. Assim, vários estudos têm se dedicado a
entender os mecanismos de transferência de conheci-
mento da matriz para as subsidiárias em multinacionais
tradicionais, porém existe uma lacuna sobre os estudos
acerca da transferência de conhecimento nas multina-
cionais emergentes.

Transferência de Conhecimento
da Subsidiária para a Matriz em
Multinacionais Emergentes
Apesar da constatação de que o conhecimento da matriz
é fundamental para a internacionalização das multina-
cionais emergentes do Brasil, uma corrente da literatura



questiona essa abordagem e propõe outra explicação
para o entendimento do fenómeno das multinacionais
emergentes, O argumento central é que muitas multina-
cionais emergentes não têm recursos estratégicos pró-
prios para serem explorados internacionalmente, e, ao
contrário, elas precisam constantemente agregar novos
recursos caso queiram manter a competitividade global
(Mathews, 2006).
As multinacionais tradicionais entram nos mercados es-
trangeiros antes dos seguidores, pois possuem recur-
sos e capacidades passíveis de serem exploradas num
novo mercado (Dunníng, 1993).
Por sua vez, a internacionalização das multinacionais
emergentes não é baseada em conhecimento próprio
a ser explorado internacionalmente, mas sim na busca,
"captura" e exploração de recursos e conhecimento lo-
calizados ao redor mundo (Mathews, 2006).
Diferentemente das multinacionais tradicionais e em
virtude do desafio competitivo inerente à posição de
últimas entrantes, as multinacionais emergentes têm
muito a ganhar com as parcerias internacionais e
aquisições de empresas, e pouco a perder, já que
parecem ser detentoras de recursos estratégicos em
menor intensidade que as multinacionais tradicio-
nais. Isso poderia ser explicado não só pela posição
de seguidora, mas pelo mmdset das multinacionais
tradicionais e das multinacionais emergentes. As
multinacionais tradicionais enxergam o mundo
como um grande número de concorrentes que
querem a todo custo plagiar, enquanto as multina-
cionais emergentes deveriam enxergar o mundo
como uma teia de recursos que precisam ser ad-
quiridos, alinhados, aprendidos e disseminados
mundialmente para as demais unidades da cor-
poração como fonte de vantagem competitiva
(Mathews, 2006).
Child e Rodrigues (2005), ao analisarem o pro-
cesso de internacionalização de empresas
chinesas, argumentam que essas em-
presas parecem internacionalizar,
não porque possuem ativos estra-
tégicos, mas sim em busca desses
ativos, pois esses autores afirmam
que "essa questão torna-se mais
intrigante pelo fato de o investi-
mento direto externo das firmas
chinesas ter aspecto dis-
tintivo. Primeiro, é difícil

explicar seu rápido crescimento
em termos das vantagens que as

principais teorias identificam como
incentivos para as firmas investirem

no exterior. As firmas chinesas, aparen-
temente, não possuem tais vantagens,
especialmente em relação as vantagens
de propriedade. Um segundo aspecto
distintivo da China é que a maior propor-
ção dos investimentos diretos no exterior
(IDE) está concentrada em poucos países
desenvolvidos. Em 2001, cerca de 30% dos
IDE aprovados pelo governo chinês foram
para os Estados Unidos, Canadá e Austrália.
Os motivos desse fenómeno precisam ser
explorados, uma vez que a teoria em voga
prega que as empresas chinesas deveriam,
primeiramente, investir em países em desen-
volvimento vizinhos. Os autores entendem
que as multinacionais chinesas internaciona-
lizam para países desenvolvidos, pois podem
mais rapidamente assimilar conhecimento e
tecnologia desses países.
Portanto, para as multinacionais emergentes,
o desenvolvimento de conhecimento nas sub-
sidiárias, bem como sua transferência e a ca-
pacidade de aprendizagem do conhecimento,
é essencial para a participação no jogo global.
Logo, as multinacionais emergentes precisam
"buscar" o conhecimento desenvolvido no ex-
terior e para tanto é necessário entender os
mecanismos de transferência de conhecimento
utilizados pelas multinacionais emergentes, uma
vez que a pesquisa em geral se restringe às mul-
tinacionais tradicionais.

A Pesquisa
A população pesquisada foi a de multinacionais
brasileiras com atividades manufatureiras ou de

" serviço profissional no exterior. Essa escolha ex-
clui da análise representações comerciais, lojas
ou postos de distribuição no exterior. Assim, com
base em pesquisas secundárias em diversos mai-
ling nacionais, em especial o da Editora Análise, e
em estudos da Unctad e Cepal, obtivemos um re-
sultado de quarenta e seis (46) multinacionais bra-
sileiras em atividade até o ano de 2006.
Cada uma das empresas foi contatada pessoalmen-
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te para a explicação dos objetivos de pesquisa e dos
resultados esperados. Do universo, 30 multinacionais
aceitaram participar da pesquisa.
A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira
etapa foi enviado um questionário com perguntas relacio-
nadas à atividade da matriz, a ser respondido pelo CEO
ou pelo responsável da área de negócios internacionais
da empresa. Cada matriz deveria responder ao menos
um questionário para cada relação com as subsidiárias.
Como se trata de um processo novo e emergente, em sua
grande parte o tratamento da matriz para com as subsidi-
árias foi considerado uniforme pelos respondentes.
A primeira etapa foi a mais demorada, pois era neces-
sário convencer a presidência ou diretoria da empresa
a participar da pesquisa, e, em seguida, conseguir a
aprovação e indicação da matriz para a participação da
pesquisa das subsidiárias.

A segunda etapa consistiu em estabelecer contato com
cada countiy manager das subsidiárias dessas 30 em-
presas, em um total de 93 subsidiárias e uma média de
3 subsidiárias por empresa. Os contatos foram passa-
dos pelos respondentes na matriz e foi concedida uma
autorização geral da presidência para o preenchimento
dos questionários. Dessas empresas, algumas tinham
somente uma subsidiária e outras oito filiais estrangei-
ras. Das 93 subsidiárias envolvidas, 66 filiais estran-
geiras responderam o questionário, que foi devolvido
via internet, com um acompanhamento telefónico para

qualquer dúvida dos respondentes. O período total de
coleta de dados foi de oito meses: de dezembro de 2006
a julho de 2007.
A amostra é composta de 79% de multinacionais brasilei-
ras (MNBrs) manufatureiras e 21% do ramo de serviços.
No exterior, 42% das MNBrs desempenham atividades
manufatureiras no exterior, 33% desenvolvem serviços
profissionais e o restante (25%) desempenha ambas as
atividades.
As subsidiárias das MNBrs estão localizadas principal-
mente na América Latina (35%), seguida por Europa
(17%) e América do Norte (15%). Individualmente, o
país com maior número de subsidiárias são os EUA
(15%), seguidos por Argentina (14%) e México (8%).
China (7%) já figura como um destino importante de
nossas subsidiárias.
Quanto aos mercados atendidos, 40% das subsidiárias
são voltadas para atender exclusivamente o país hos-
pedeiro. O mercado que é o maior destino das vendas
é a América Latina (33%), seguida pela Europa (23%)
e América do Norte (23%). A África é o mercado de
15% das subsidiárias, e Ásia, Leste Europeu e Orien-
te Médio representam cada um 10% do mercado das
subsidiárias.
A forma de entrada das MNBrs no exterior está dividida
entre aquisições (43%) e investimento direto (42%), com
15% de joint-ventures ou alianças.
As MNBrs ainda são novatas no mercado global: 50%
iniciaram suas operações no exterior após 1999 e outras
30% na década de 90. Assim, 80% das subsidiárias não

têm mais que 15 anos de operações no exterior.

Resultados
O gráfico ao lado apresenta os mecanismos de

transferência de conhecimento da matriz
para as subsidiárias e transferência de co-

. nhecimento das subsidiárias para a matriz.
Os números mostram que as multinacionais

brasileiras estão mais preocupadas com
a transferência do conhecimento da ma-
triz para as subsidiárias que no sentido
contrário. Os mecanismos mais usados
para a transferência da matriz para as
subsidiárias são os expatriados, reuni-

ões, benchmarking e treina-
- mento. No sentido contrário,

os mecanismos mais usados

sao as reuniões e viagens.



Os resultados dos testes de Student para o uso dos me-
canismos de gestão do conhecimento mostra que são
significativas as diferenças do gráfico entre a transferên-
cia de conhecimento da matriz para as subsidiárias e
transferência de conhecimento das subsidiárias para a
matriz. Em todos os casos os mecanismos de gestão do
conhecimento são usados em maior intensidade quan-
do o fenómeno em questão é a transferência de conhe-
cimento da matriz para as subsidiárias.
As multinacionais emergentes usam em maior intensi-
dade os mecanismos de transferência de conhecimento
quando o fenómeno ocorre da matriz para as subsidi-
árias. Em especial se destacam os mecanismos rela-
cionados com a comunicação e a socialização quando
comparados com os mecanismos usados da subsidiária
para a matriz.
Esse resultado tem duas implicações importantes para
a extensão da teoria sobre internacionalização de em-
presas de economias emergentes. A primeira é que as
multinacionais brasileiras parecem estar seguindo o
modelo das multinacionais tradicionais (dos EUA, Japão
e Europa) de levar o conhecimento da matnz para as
subsidiárias, e não o proposto por alguns autores, de
se internacionalizar em busca de novos conhecimentos
(Child; Rodrigues, 2005; Mathews, 2007). Isso signifi-
ca que não é possível colocar todas as multinacionais
emergentes no mesmo estágio, o que implica desafios
teóricos adicionais para contrastar as semelhanças e
diferenças entre essas multinacionais emergentes (por
exemplo, entre multinacionais brasileiras e multinacio-
nais chinesas).
A segunda implicação é que parece existir uma grande
precariedade no sentido de absorver o conhecimento
das subsidiárias, já que viagens e reuniões são meca-
nismos muito pouco estruturados para a assimilação do
conhecimento, até por que as viagens e reuniões não
são, em sua grande parte, estruturadas para esse ob-
jetivo único. Portanto, as multinacionais brasileiras pre-

cisam sofisticar seus mecanismos para capturar o
conhecimento aprendido no exterior.

Comentário Final
O presente artigo permite elucidar o uso de mecanis-
mos para a transferência do conhecimento em mul-
tinacionais, especificamente as multinacionais emer-
gentes. E muito mais intenso o uso de mecanismos
para transferir conhecimento da matriz para as sub-
sidiárias. Conclui-se que a transferência de conheci-
mento nas multinacionais emergentes é peculiar, ou
seja, a transferência de conhecimento da matriz para
as subsidiárias, como das subsidiárias para a matriz,
não pode ser tratada da mesma maneira em termos
de mecanismos para a gestão do conhecimento.
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 450, p. 41-45, jul. 2010.




