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RESUMO 

 

 

É amplamente reconhecido que as capacidades das empresas multinacionais 

derivam de sua habilidade de adquirir conhecimento de fontes distintas. Entretanto, a recente 

emersão das empresas multinacionais emergentes (EMNEs) fez surgir questionamentos acerca 

de como as capacidades que as levam a competir internacionalmente são constituídas. Assim 

como as MNEs tradicionais, as EMNEs buscam conhecimento em mercados estrangeiros. 

Porém estes conhecimentos tendem a ser de cunho tecnológico, já que possuem carência 

tecnológica em seu país de origem. Por meio das lentes teóricas das redes em negócios 

internacionais e da teoria de sistemas de inovação, é proposto que o desenvolvimento do 

ambiente institucional em conjunto com a imersão nas redes locais impactam o processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs, especificamente brasileiras. A 

amostra do estudo é composta por 78 subsidiárias de EMNEs brasileiras instaladas no 

exterior. Os dados foram analisados por meio da modelagem de equação estrutural pelo 

método dos mínimos quadrados parciais (PLS). Os dados mostraram que a transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em produto é mais propícia em subsidiárias localizadas 

em mercados avançados e altamente imersas na rede local de fornecedores. A transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em processo é mais propícia a subsidiárias altamente 

imersas na rede local de fornecedores e de clientes, contudo a segunda se mostrou significante 

apenas a unidades estabelecidas por meio de aquisições. Os achados mostraram também que 

as subsidiárias tendem a ser mais imersas na rede local de clientes em ambientes 

desenvolvidos, ao passo que o ambiente não mostrou influência na imersão na rede de 

fornecedores.  Outros achados de destaque foram o aparente baixo aproveitamento das fontes 

de conhecimento disponíveis às subsidiárias e a aparente tendência das EMNEs brasileiras de 

se internacionalizarem mais em busca de mercados do que em busca de tecnologia. No 

entanto esses achados necessitam de futuras análises. Espera-se com este estudo contribuir 

para a extensão da literatura de negócios internacionais existentes e para um melhor 

entendimento acerca da transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs. 

 

Palavras-Chave: Transferência Reversa de Capacidades Tecnológicas. Ambiente 

Institucional. Redes. Internacionalização. Subsidiárias. 
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ABSTRACT 

 

 

It is widely recognized that multinational enterprises' capabilities derive from its 

ability to acquire knowledge from different sources. However, with the recent emersion of 

emerging-market multinational enterprises (EMNE) scholars start asking how EMNEs 

capacities are built. As traditional MNEs, EMNEs seek knowledge in foreign markets. 

Although EMNEs tend to engage in technological asset-seeking, once they origin country 

lacks technological knowledge. Using the institutional and network approaches, I argue that 

the local institutional environment and the embeddedness in local networks jointly affect the 

reverse transfer of technological capabilities in EMNEs, specifically in Brazilian EMNEs. The 

sample is composed by a survey applied to 78 foreign Brazilian EMNEs’ subsidiaries and the 

data was analyzed through structural modeling equation, using the partial least square (PLS) 

approach. The results confirm that subsidiaries located in well-developed environments and 

highly embedded in local suppliers’ network are more likely to transfer technological product 

capabilities in to headquarter. Subsidiaries highly embedded in supplier and clients' local 

networks are more likely to transfer technological process capabilities to headquarter. 

However, the latter was only significant to subsidiaries established through acquisition. 

Another interesting finding is that Brazilian EMNEs’ subsidiaries seem to present low-

performance in exploring local knowledge sources and that there is apparent evidence that 

Brazilian EMNEs engage more in market-seeking than knowledge-seeking FDI. Nevertheless, 

these evidences need to be better explored in future researches. With this research I hope to 

contribute to the extension of existing IB theory with a better understanding about reverse 

transfer of technological capabilities in EMNEs.   

 

Key-words: Reverse Transfer of Technological Capabilities. Institutional Environment.  

 Network. Internationalization. Subsidiaries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

As novas pressões na economia internacional para que as empresas multinacionais 

(MNEs) apresentassem responsividade local, eficiência e inovações globais simultaneamente 

levaram as MNEs a repensar sua estrutura hierárquica, bem como a utilização de estratégias 

centralizadas (BARTLETT, GHOSHAL, 1989). Este novo cenário mudou a visão original de 

que as capacidades tecnológicas da MNE eram desenvolvidas na matriz e transferidas para 

suas subsidiárias, que operavam como meras recipientes de produtos e tecnologias (HYMER, 

1960; VERNON, 1966).  

Para operar de forma eficiente, as MNEs precisaram reconhecer que suas capacidades 

podem ser desenvolvidas em qualquer parte dentro da rede interna, dependendo 

principalmente das vantagens específicas dos países onde suas subsidiárias estão instaladas. 

Consequentemente, a relevância estratégica das subsidiárias, bem como do ambiente em que 

estão localizadas passou a ser determinada pelo potencial percebido de ambos para a 

competitividade da MNE (RUGMAN, VERBEKE, 1992; 2001). 

Por ser amplamente reconhecido que a inovação é um dos pilares da MNE (VERNON, 

1966; BUCKLEY, CASSON, 1976; BARTLETT, GHOSHAL, 1989; GOVINDARAJAN, 

RAMAMURTI, 2011) e um dos fatores chave da sustentação de suas capacidades (BELL, 

PAVITT, 1995; 1997; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002), estudos empíricos 

começaram a ser desenvolvidos acerca da transferência reversa de capacidades tecnológicas. 

Ou seja, verificar a medida a qual novos conhecimentos tecnológicos eram de fato 

transferidos de subsidiárias no exterior para a matriz (GHOSHAL, BARTLETT, 1988; 

NOHRIA, GHOSHAL, 1997; CANTWELL, SANTANGELO, 1999; HÅKANSON, NOBEL, 

2000; FROST, 2001; HÅKANSON, NOBEL, 2001; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 

2002; CANTWELL, MUDAMBI, 2005; FROST, ZHOU, 2005; CRISCUOLO, NARULA, 

2007; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, 2007; IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, 
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VON TUNZELMANN, 2008; YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008; RABBIOSI, 2011; 

MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, in press). 

Salienta-se que estes pressupostos foram estabelecidos por meio da análise de MNEs 

tradicionais, de países avançados. Nos anos 70 e início dos anos 80, alguns pesquisadores 

demonstraram certo interesse pelas empresas multinacionais de países emergentes (EMNEs) 

(LECRAW, 1977; LALL, 1983; VERNON-WORTZEL, WORTZEL, 1988). Entretanto, foi 

com o recente crescimento no fluxo de investimento direto estrangeiro (UNCTAD, 2013), 

bem como pelas expressivas aquisições realizadas recentemente que as EMNEs voltaram a 

ganhar destaque na literatura. Levando muitos pesquisadores a questionarem como estas 

empresas se beneficiam do conhecimento tecnológico adquirido a partir de países estrangeiros 

para construir suas vantagens competitivas (MATHEWS, 2006; NARULA, 2006; LUO, 

TUNG, 2007; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008). 

Estes estudos levaram ao desenvolvimento de três visões divergentes acerca do 

desenvolvimento das capacidades das EMNEs. A primeira visão propõe que o comportamento 

das EMNEs pode ser facilmente explicado pelas teorias tradicionais, como o paradigma OLI, 

e que estas empresas geralmente não possuem capacidades que lhes permitam operar no 

exterior de forma bem sucedida em longo prazo (DUNNING, KIM, PARK, 2008; RUGMAN, 

2009; 2010a).  A segunda visão propõe que as EMNEs não possuem capacidades antes de se 

internacionalizar e, portanto, seu comportamento não pode ser explicado pelas teorias 

tradicionais, necessitando do desenvolvimento de novas teorias (MATHEWS, 2006; LUO, 

TUNG, 2007; GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009). A terceira visão argumenta que as 

EMNEs possuem um tipo novo de capacidades, diferente das capacidades das MNEs 

tradicionais, que as permite se internacionalizar para países de desenvolvimento similar ou 

menor (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; 

RAMAMURTI, 2008; CUERVO-CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 2012).  

Esta pesquisa está fundamentalmente pautada na terceira corrente de autores, que 

acreditam que as EMNEs possuem capacidades relacionadas às vantagens competitivas de seu 

país de origem e complementam estas capacidades com capacidades tecnológicas 

complementares, acessadas e transferidas por meio da instalação de subsidiárias no exterior 

(KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; CUERVO-

CAZURRA, 2012; HENNART, 2012; NARULA, 2012; RAMAMURTI, 2012; VERBEKE, 

2013). 
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1.2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar, de maneira empírica, o impacto conjunto do 

desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro e da imersão nas redes locais 

no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs brasileiras. 

Um argumento central dos estudos sobre transferência reversa de capacidades é que a 

localização de subsidiárias em diversos contextos institucionais é uma das principais fontes 

das vantagens competitivas das MNEs (BARTLETT, GHOSHAL, 1986; GHOSHAL, 

BARTLETT, 1988; FROST, 2001; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; 

CRISCUOLO, NARULA, 2007; IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 

2008; YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008). A localização é tida como uma das fontes de 

diferenciação entre as subsidiárias, das quais as instaladas em países com maiores vantagens 

comparativas em inovação são as mais propícias a receberem incentivos para inovar e 

transferir estas inovações de volta para a matriz (CANTWELL, MUDAMBI, 2005). Ressalta-

se que ambientes mais desenvolvidos são mais favoráveis ao desenvolvimento de inovações, 

especificamente em tecnologias mais sofisticadas (NELSON, 1993; FREEMAN, 1995; 

FROST, 2001; LUNDVALL, JOHNSON, ANDERSEN et al., 2002). Assim, os fatores 

ambientais podem afetar o processo de transferência reversa de capacidades (YANG, 

MUDAMBI, MEYER, 2008). 

Todavia poucos estudos verificaram de forma empírica o impacto do ambiente 

institucional, por meio de uma perspectiva do desenvolvimento das instituições locais, no 

processo de transferência reversa de capacidades (FROST, 2001; IAMMARINO, PADILLA-

PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008; MCGUINNESS, DEMIRBAG, BANDARA, 2013). 

Destes poucos estudos, nenhum teve como foco analisar este impacto especificamente em 

EMNEs. Considerando a relevância do ambiente institucional para a constituição das 

capacidades das EMNEs e para a escolha dos países hospedeiros (CUERVO-CAZURRA, 

GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008; GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011), este estudo 

visa suprir esta lacuna ao verificar empiricamente o impacto do desenvolvimento do ambiente 
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institucional do país hospedeiro no processo de transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em EMNEs.   

Para acessar os conhecimentos específicos que estão incorporados nas instituições 

locais, as unidades precisam estabelecer alta imersão no sistema de inovação local 

(CANTWELL, MUDAMBI, 2011). Esta alta imersão local leva as unidades a desenvolverem 

maior familiaridade com as instituições locais. Isto porque o conhecimento adquirido por 

meio das parcerias leva à superação ou redução das desvantagens de ser estrangeiro 

(NARULA, in press). Logo, esta pesquisa se propõe também a verificar o impacto do 

ambiente institucional na imersão das subsidiárias em redes locais dos países estrangeiros. 

Outro argumento frequente nos estudos sobre transferência reversa é a existência de 

uma correlação positiva entre a imersão em redes locais e a capacidade inovadora das 

subsidiárias (HÅKANSON, NOBEL, 2001; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; 

MUDAMBI, NAVARRA, 2004; CANTWELL, MUDAMBI, 2005; 2011; FIGUEIREDO, 

2011; MEYER, MUDAMBI, NARULA, 2011; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, in 

press). O racional subjacente a esta relação é que ao se tornar um ator da rede, a unidade 

altera seu estado de estranha para membro. O estado de membro aumenta o grau de acesso ao 

conhecimento local e a probabilidade de atrair atores locais, com experiências em áreas 

relevantes à MNE, para operar em conjunto (CANTWELL, MUDAMBI, 2011; NARULA, 

2014; in press). Consequentemente, quanto maior a imersão da subsidiária no sistema de 

inovação local, maior sua capacidade de prosperar localmente (RUGMAN, VERBEKE, 2001; 

CANTWELL, MUDAMBI, 2011) e gerar capacidades tecnológicas que possam ser 

transferidas para a matriz (NOHRIA, GHOSHAL, 1997; HÅKANSON, NOBEL, 2001; 

ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; ANDERSSON, BJÖRKMAN, FORSGREN, 

2005; BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, 2010; FIGUEIREDO, 2011; MEYER, 

MUDAMBI, NARULA, 2011; BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, in press).  

Novamente, os estudos analisados que verificam o impacto da imersão externa na 

transferência reversa de capacidades utilizam como amostra MNEs tradicionais, de países 

desenvolvidos. Ademais, não foram identificados estudos que verifiquem o impacto do 

ambiente institucional e da imersão nas redes locais de forma conjunta no processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs. Esta pesquisa, portanto, se 

propõe a verificar empiricamente o impacto do ambiente institucional e da imersão nas redes 

locais no processo de transferência reversa de capacidades em EMNEs, especificamente 
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brasileiras. Será também verificada a influência do desenvolvimento do ambiente institucional 

dos países hospedeiros na imersão em redes externas locais. 

Os dados do estudo são compostos por um survey aplicado a uma amostra de 78 

subsidiárias de EMNEs brasileiras instaladas no exterior. Entretanto, a fim de compor as 

variáveis que constituem o ambiente institucional, são utilizados dados do IMD - World 

Competitiveness Yearbook (IMD, 2012) e da The Heritage Foundation (MILLER, HOLMES, 

ROBERTS et al., 2013). A análise de dados aplicada é a de modelagem de equação estrutural 

por meio do método dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS), devido ao caráter exploratório 

da pesquisa.  

Espera-se, por meio desta pesquisa, verificar que as subsidiárias de EMNEs 

instaladas em países com ambiente institucional desenvolvido são mais propensas à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e em processo. Para acessar os 

conhecimentos das instituições locais as subsidiárias precisam estar imersas nas redes locais, 

assim espera-se que as subsidiárias localizadas em países com ambiente institucional 

desenvolvido possuam maior grau de imersão nas redes locais tanto de clientes como de 

fornecedores. Por fim, é esperado que as subsidiárias com maior grau de imersão nas redes 

locais de clientes e fornecedores sejam mais propicias a transferir capacidades tecnológicas 

em produto e processo para a matriz.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

 

A presente pesquisa espera contribuir para a extensão da literatura tradicional 

sobre negócios internacionais por meio da compreensão do comportamento das EMNEs. 

Conforme exposto por Ramamurti (2012), as EMNEs podem ter opções estratégicas 

diferentes das que foram apresentadas pelas MNEs tradicionais até o momento, como a 

aquisição de tecnologias e marcas conhecidas no exterior para utilização em seu mercado 

doméstico. Logo, os modelos de internacionalização existentes precisam ser estendidos e 

refinados para incorporar a realidades das EMNEs. Ao verificar os fatores influenciadores do 

processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs a presente pesquisa 
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espera desvendar, ao menos parte, do racional implícito nos modelos estratégicos utilizados 

pelas EMNEs.  

 Outro ponto colocado por Ramamurti (2012) é que desde o surgimento da 

literatura de negócios internacionais não houve melhor época para entender como as empresas 

se tornam MNEs, uma vez que as teorias tradicionais foram desenvolvidas quando as 

empresas já eram MNEs. Por tal motivo devem ser feitos esforços para, a partir do fenômeno 

que está ocorrendo com as empresas de mercados emergentes, desenvolver teorias mais 

compreensivas acerca do processo de internacionalização. Assim o estudo e compreensão das 

EMNEs esta em linha com as necessidades atuais da literatura de negócios internacionais. 

Cuervo-Cazurra (2012) argumenta que para utilizar as EMNEs como forma de 

estender as teorias existentes é necessário focar em suas singularidades. De acordo com 

Narula (2012) o que difere as EMNEs das MNEs tradicionais é a forma pela qual o processo 

de internacionalização ocorre, uma vez que as características do país afetam e restringem o 

desenvolvimento de capacidades das EMNEs. Ao verificar como o desenvolvimento do 

ambiente institucional do país hospedeiro impacta o processo de transferência de capacidades 

tecnológicas das subsidiárias para a matriz, espera-se ampliar a compreensão de como as 

deficiências institucionais do país de origem afetam o processo de internacionalização das 

EMNEs.  

A fim de entender o fenômeno das EMNEs, Hennart (2012) propõe a extensão da 

literatura tradicional de negócios internacionais por meio do modelo de agregação. Segundo o 

modelo, as empresas de mercados emergentes controlam vantagens específicas de seu país de 

origem, frequentemente por meio de monopólios, o que pode financiar a expansão destas 

empresas no exterior e a aquisição de capacidades tecnológicas que elas necessitam. Muitos 

dos pressupostos deste modelo foram utilizados nesta pesquisa, ajudando a verificar se o 

mesmo se aplica aos mercados emergentes em geral, conforme sugestão do autor. 

No âmbito gerencial, é esperado que esta pesquisa contribua para o melhor 

entendimento de como o país de origem afeta o processo de internacionalização das EMNEs e 

quais as melhores estratégias a serem utilizadas por estas empresas. Ademais, por identificar 

os fatores influenciadores do processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas, 

espera-se que os resultados auxiliem no processo de gestão das fontes de conhecimento às 

quais as EMNEs possuem acesso. Os resultados podem também auxiliar os gestores a 

identificar as unidades e os locais com maior potencial para contribuir com capacidades 
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tecnológicas para a matriz, além de identificar os tipos mais prováveis de inovação (produto e 

processo) que as unidades podem gerar. Estes elementos, somados, podem contribuir para 

uma gestão mais eficaz das vantagens competitivas das EMNEs.  

A pesquisa está estruturada da seguinte forma: referencial teórico, onde são 

apresentadas as definições acerca do desenvolvimento e transferência de capacidades na MNE 

e posteriormente os desdobramentos que os conceitos apresentaram em sua adequação às 

EMNEs. São apresentadas também as principais lentes teóricas utilizadas no estudo, o 

ambiente institucional e a imersão nas redes locais. É apresentada então a seção das hipóteses 

subjacentes ao estudo, bem como o modelo proposto por meio das mesmas. Posteriormente 

são apresentadas a metodologia e a análise dos dados. Por fim, são introduzidas as discussões 

e as principais conclusões do estudo. 
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2 EVOLUÇÃO DA LITERATURA SOBRE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

 

Os principais tópicos da agenda de pesquisa sobre negócios internacionais foram: a 

explicação do investimento direto estrangeiro (pós-guerra até 1970), a explicação da 

existência, estratégia e organização das (MNEs) (1970 a 1990) e o entendimento e predição 

do processo de internacionalização, bem como as novas formas e evolução da globalização 

(meados de 1980 a 2000) (BUCKLEY, 2002).  

Os primeiros teóricos no campo possuíam uma visão econômica e foco na explicação 

do investimento direto estrangeiro (FDI), em outras palavras, estes estudos focavam o porquê 

da existência das MNEs. Contudo, antes dos anos 60 existiam apenas visões fragmentadas 

sobre a teoria de negócios internacionais. Uma visão sinótica foi estabelecida apenas com a 

seminal tese de doutorado de Hymer (1960). Utilizando dados empíricos de Dunning (1958), 

o foco central de Hymer (1960) era explicar o FDI com uma lógica mais profunda do que as 

taxas de juros. Para o autor, existem duas razões principais pelas quais uma empresa realiza 

FDI. Primeiro, porque é às vezes lucrativo para uma firma controlar unidades em mais de um 

país a fim de eliminar a concorrência. Segundo, porque pode ser lucrativo para algumas 

firmas explorar suas capacidades em mercados estrangeiros. Uma razão secundária é a 

diversificação, e é secundária, pois não necessariamente envolve o controle de operações no 

exterior.  

O autor explora também as barreiras encontradas no processo de internacionalização. 

As empresas nacionais apresentam algumas vantagens gerais em relação às estrangeiras, uma 

vez que são melhores informadas sobre aspectos do país como língua, leis, economia e 

política. As firmas estrangeiras enfrentarão custos consideráveis para adquirir estas 

informações, contudo esta barreira representa um custo fixo inicial quando uma empresa opta 

por operar em países diferentes ao seu de origem. Outra barreira, esta mais permanente, reside 

na discriminação por fornecedores, consumidores ou governo. As empresas nacionais e as 

estrangeiras podem receber tratamentos diferentes por partes destes atores (HYMER, 1960).  

Então, por que as firmas, apesar destas desvantagens, ainda acreditam ser lucrativo o 

estabelecimento de operações no exterior? Como as firmas possuem formas muito particulares 
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de operar, algumas podem deter vantagens específicas (ownership)
1
 em relação às outras 

firmas operando no país hospedeiro.  O controle destas vantagens específicas permite que as 

empresas cresçam no mercado interno até que se alcance um ponto onde não é mais possível 

crescer. Assim, estas empresas são motivadas a licenciar, locar ou vender suas vantagens no 

exterior. Contudo, quando existem incertezas, riscos e barreiras a este processo (imperfeições 

de mercado), a firma pode não ser capaz de se apropriar de todo o retorno de suas vantagens, 

nestes casos o FDI é a opção. As vantagens da firma podem ser a aquisição de fatores de 

produção a baixo custo, conhecimento e controle de uma função de produção muito eficiente, 

produtos diferenciados ou maiores facilidades no processo de distribuição (HYMER, 1960).  

Posteriormente, Vernon (1966) introduziu a hipótese do ciclo do produto. Segundo 

esta hipótese as empresas de países avançados, especificamente dos Estados Unidos, possuem 

situação favorável ao desenvolvimento de novos produtos. Uma vez que possuem acesso a 

conhecimento científico e a oportunidades de satisfazer novas necessidades de consumo de 

um mercado com alta renda média e alto custo médio de trabalho (ex.: altos custos com 

lavadeiras levaram ao desenvolvimento da máquina de lavar roupa e da camiseta de secagem 

rápida).  Nos momentos iniciais, quando os produtos ainda não são padronizados, as primeiras 

unidades de produção são instaladas nos Estados Unidos. Quando a demanda aumenta e o 

produto atinge certo grau de padronização e maturação, a produção é transferida para outros 

países avançados que com alta demanda e, em alguns casos, menores custos.  Quando o 

produto atinge a padronização, a produção é transferida para países menos desenvolvidos no 

intuito de diminuir os custos com força de trabalho. Esta hipótese foi bem sucedida ao 

explicar a dinâmica de FDI dos Estados Unidos na Europa, contudo falhou ao lidar com 

diferentes realidades, como a das empresas japonesas e europeias (BUCKLEY, 2002). 

A corrente principal da literatura de negócios internacionais (IB) emergiu de Reading 

School (MCCANN, MUDAMBI, 2005). Inicialmente focados em explicar a existência das 

MNEs, Buckley e Casson (1976) desenvolveram o que é conhecido como conceito de 

internalização. Definindo a MNE como empresas que possuem e controlam atividades em 

diferentes países, os autores postularam que estas empresas buscam maximizar lucros em 

                                                 
1
 Note que vantagens específicas de propriedade (ownership) e vantagens específicas da firma 

(FSAs) serão utilizadas como sinônimos (RUGMAN, VERBEKE, 1992; NARULA, 2012). Entretanto, ambos os 

conceitos serão posteriormente referidos como capacidades da firma, conforme proposto por Teece (2014).  
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mercados imperfeitos. Assim, quando mercados de produtos intermediários mostram-se 

imperfeitos, há um incentivo para que as empresas os evitem, criando um mercado interno 

mais lucrativo. A internalização de mercados através de fronteiras nacionais gera a MNE.  

A internalização do mercado ocorre apenas no ponto em que os benefícios e os custos 

são equalizados e depende de quatro fatores principais: (I) setor específico da indústria, 

relacionado à natureza do produto, do mercado e da estrutura do mercado externo e sua 

relação entre escalas ótimas de atividades; (II) fatores específicos da região, relacionado à 

distância geográfica e social entre as nações envolvidas; (III) fatores específicos das nações, 

relacionado às relações políticas e fiscais entre as nações envolvias; e (IV) fatores específicos 

da firma, relacionados às habilidades de gerenciar e organizar o mercado interno (grau de 

profissionalização da gestão) (BUCKLEY, CASSON, 1976). Quando os autores citam os 

fatores específicos da região (II) e das nações (III) como influenciadores do processo de 

internalização, verifica-se uma alusão aos elementos do ambiente institucional. É possível 

inferir, pelas colocações supracitadas, que as diferenças institucionais entre o país de origem 

da empresa e os países aos quais ela mantém negócios influenciam o processo de 

internalização de mercado e, consequentemente, de instalação de unidades produtivas em 

mercados estrangeiros (internacionalização). Estas diferenças estão relacionadas tanto aos 

aspectos sociais e culturais das nações quanto ao funcionamento das estruturas política e 

fiscal.  

As proposições dos autores são baseadas em três princípios. Primeiro, que as fronteiras 

das empresas são definidas pela margem em que os benefícios superam os custos. Segundo, 

que as empresas escolhem o local de produção com base no menor custo de produção de cada 

atividade. Terceiro, a dinâmica de crescimento e lucratividade das empresas são baseadas no 

processo contínuo de inovação. A MNE foi analisada então pelos conceitos de internalização 

e localização (BUCKLEY, CASSON, 2009). A presente pesquisa focará nos dois últimos 

princípios, as características dos países onde as subsidiárias das MNEs estão instaladas e o 

processo de inovação das MNEs por meio da utilização das inovações desenvolvidas em suas 

subsidiárias instaladas no exterior.  

A fim de fornecer uma maior sistematização, um quadro analítico para comparação 

entre diferentes teorias de IB e uma teoria empiricamente testável Dunning (1977) 

desenvolveu o paradigma eclético. A crescente convergência entre as teorias de IB levaram à 

necessidade de uma abordagem integrada, baseada nas vantagens de propriedade específicas 
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das empresas e nas vantagens de localização específicas dos países
2
 (DUNNING, 1977). 

Havia um consenso de que a motivação para as empresas realizarem FDI estava baseada em 

três determinantes principais. Primeiro, a extensão à qual as firmas possuem ativos - ou a 

possibilidade de possuí-los - que os competidores ou potenciais consumidores não possuem. 

Segundo, o interesse em vender ou alocar estes ativos ou internalizá-los. Terceiro, a 

lucratividade em explorar estes ativos com recursos estrangeiros ao invés de recursos do país 

de origem. No entanto, reconhecia-se que nem uma vantagem específica da firma ou uma 

vantagem específica do local podiam, por si só, explicar todas as formas de FDI. Deste modo, 

o paradigma eclético foi desenvolvido (DUNNING, 1980).  

O paradigma eclético, também conhecido como paradigma OLI (ownership, location 

and internalization), é um constructo composto por três variáveis interdependentes, que são 

três sub-paradigmas. O primeiro é a vantagem específica de propriedade (O) (HYMER, 

1960). De acordo com este sub-paradigma, quanto maior a vantagem competitiva da firma em 

comparação a outras firmas – especificamente as dos países hospedeiros -, maior a 

probabilidade da empresa realizar FDI. O segundo é a atratividade local (L) de países 

estrangeiros para o estabelecimento de atividades.  De acordo com este sub-paradigma, 

quanto mais o país estrangeiro possui recursos naturais, que possam ser utilizados juntamente 

com as vantagens específicas da firma, mais as firmas optarão pelo FDI. O terceiro sub-

paradigma é a internalização (I)  (BUCKLEY, CASSON, 1976; RUGMAN, 1981). Segundo 

este sub-paradigma, quanto maior os benefícios de internalizar mercados de produtos 

intermediários, devido imperfeições do mercado, mais as firmas optarão pelo FDI  

(DUNNING, 2000).  

O paradigma pode ser visto como uma teoria geral da produção internacional, 

uma vez que fornece um quadro analítico que explica todas as formas de produção em 

mercados estrangeiros. Ele sugere que, dadas vantagens específicas de localização, as 

empresas que possuírem grandes oportunidades de internalizar atividades ou que se 

beneficiarem mais da internalização serão as mais competitivas internacionalmente 

(DUNNING, 1977). O autor também propõe quatro motivos principais para o FDI, sendo 

eles: (I) busca por mercado ou orientado pela demanda, ocorre quando a empresa pretende 

                                                 
2
 Note que as vantagens específicas de localização (L), atratividade do local e vantagens 

específicas dos países (CSAs) serão tratadas como sinônimo nesta pesquisa.  
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explorar um mercado estrangeiro em particular, ou um conjunto deles. Encaixam-se neste 

motivo empresas como a Marcopolo e a Random, que se internacionalizaram a fim de 

explorar novos nichos de mercado (FLEURY, FLEURY, BORINI, 2013).  (II) Busca por 

recursos ou orientado pela oferta, ocorre quando a empresa pretende acessar recursos naturais. 

Encaixam-se neste motivo empresas como as brasileiras Petrobrás, do setor de gás e petróleo, 

e a Vale, do setor de mineração, que se internacionalizaram a fim de acessar recursos como 

novos minerais e jazidas de gás no exterior (FLEURY, FLEURY, BORINI, 2013). Outro 

exemplo é a empresa norte-americana ExxonMobil que, com o excesso de demanda, passou a 

adquirir novas jazidas de petróleo no exterior (VERBEKE, 2013).  (III) Busca por 

racionalização ou eficiência, ocorre quando a empresa busca especialização ou uma melhor e 

mais eficiente divisão dos ativos existentes da MNE. Um exemplo é a Logitech, uma empresa 

suíça líder do setor de fabricação de mouses que, por apresentar ineficiências na manufatura 

estabeleceu uma planta produtiva em Suzhou (China) para reduzir custos (VERBEKE, 2013). 

(IV) Busca estratégica por ativos, ocorre quando a empresa pretende aumentar ou proteger as 

vantagens específicas da firma (DUNNING, 2000). Podem ser tidas como exemplo empresas 

como a brasileira Embraer, do setor de aviação, (RAMAMURTI, 2008) e a coreana Samsung, 

do setor de eletrônicos (VERBEKE, 2013) que se internacionalizaram em busca de 

tecnologias avançadas.   

Para Rugman (1980), um grande número de teorias foi desenvolvido a fim de 

explicar o FDI. Contudo, elas eram basicamente subconjuntos da teoria geral que foi primeiro 

aplicada numa dimensão global por Hymer (1960), sendo posteriormente sintetizada por 

Buckley e Casson (1976) e então por Dunning (DUNNING, 1977; 1980). Por conseguinte, a 

teoria de internalização e do paradigma eclético, juntas, constituem os pilares da teoria 

corrente sobre MNEs, bem como a fundação teórica intelectual do que se tornou conhecida 

como “Reading School of International business” (RUGMAN, 2010b). 

O próximo tópico, tema central desta pesquisa, é a o fluxo de capacidades da 

MNE, bem como sua transferência. Contudo, não é possível falar sobre a o fluxo e 

transferência das mesmas sem antes conceituá-las e fazer uma clara distinção entre as 

capacidades locais e não locais da firma.  
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2.1 CAPACIDADES DA FIRMA 

 

 

Quando a MNE estabelece operações em mercados estrangeiros, ela lida com 

desvantagens (custos) de ser estrangeira, uma vez que as firmas locais possuem conhecimento 

e informações mais apropriadas acerca do contexto local. O que faz com que as empresas 

ainda assim estabeleçam operações em mercados estrangeiros são suas vantagens - 

determinadas por suas capacidades específicas - em relação às empresas locais, que as permite 

superar estas imperfeições de mercado (HYMER, 1960).  

Entretanto, as capacidades da firma devem ser transferíveis, ou seja, precisam 

continuar criando valor quando a firma cruza as barreiras entre o mercado doméstico e os 

estrangeiros. É importante ressaltar que o valor destas capacidades no mercado local pode não 

ser o mesmo em outros ambientes, com outros competidores (VERBEKE, 2013), uma vez que 

as vantagens da firma são comparativas. Ou seja, as vantagens que a firma possui em 

comparação às firmas de seu país de origem podem ser consideravelmente diferentes quando 

comparadas a firmas de outros países (HYMER, 1960). Consequentemente, as capacidades da 

MNE são usualmente menos fortes no exterior do que em seu país de origem (VERBEKE, 

2013). Nota-se novamente uma alusão ao ambiente institucional, desta vez como fator 

influenciador das capacidades da MNE, uma vez que as condições do ambiente do país de 

origem e do país hospedeiro determinarão o potencial das capacidades da firma. Quanto mais 

diferentes, mais distintos forem os ambientes do país de origem e do país hospedeiro, menor 

tende a ser a probabilidade de transferência das capacidades da MNE. MNEs de países 

desenvolvidos tendem a encontrar dificuldades de implantação de suas capacidades em país 

com ambiente menos desenvolvido por conta das deficiências das instituições locais. 

Analogamente, as capacidades das EMNEs tendem a possuir menor valor ou a enfrentar 

dificuldades na implantação em mercados mais desenvolvidos, por conta de suas 

inadequações frente fornecedores e consumidores locais.  

As capacidades da MNE que podem ser transferidas, implantadas e exploradas através 

das fronteiras nacionais são definidas como capacidades não locais, uma vez que não são 

vinculadas a um local específico. Estas capacidades podem ser relacionadas a conhecimentos 

de mercado, administrativo e tecnológico (RUGMAN, VERBEKE, 1992; 2001; VERBEKE, 
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2013). Seu processo de transferência para outros mercados pode ocorrer de três formas, a 

primeira se dá pelos atores externos, como ocorre no caso de licenças. A segunda forma se dá 

pelos parceiros da rede à qual a firma está inserida, que pode ocorrer por meio de 

distribuidores ou por meio de joint-ventures. A terceira forma de transferência, que 

caracteriza de fato o investimento direto estrangeiro, se dá pela incorporação de suas 

capacidades em produtos finais ou intermediários. Esta opção é geralmente escolhida quando 

a empresa enfrenta barreiras de negociação naturais ou impostas pelos governos nos mercados 

hospedeiros (VERBEKE, 2013). Ou seja, imperfeições de mercado causadas pelas condições 

do ambiente institucional.  

As MNEs geralmente superestimam a possibilidade de transferência de suas 

capacidades para outros países não considerando o potencial de implantação ou a 

lucratividade na exploração das mesmas nos países hospedeiros. Variáveis do ambiente, como 

a força da concorrência (ex.: fornecedores, consumidores e competidores), ambiente 

econômico e existência de outros stakeholders relevantes podem impactar o processo de 

transferência mesmo quando o conhecimento é facilmente transferível (VERBEKE, 2013). 

Esses fatores explicam como as condições do ambiente institucional do país hospedeiro 

afetam o valor ou potencial das capacidades da MNE.  

Apesar dos benefícios da transferência de capacidades não locais para mercados 

estrangeiros, este processo leva a um paradoxo. Se o conhecimento subjacente a estas 

capacidades é facilmente codificável, o que torna sua transferência simples e barata 

(VERBEKE, 2013), ele pode ser facilmente imitado pelos competidores locais do mercado 

hospedeiro, que por vezes podem lucrar mais do que os donos originais das capacidades 

(TEECE, 1986). Contudo, se o conhecimento subjacente às capacidades não locais da firma é 

tácito, a MNE enfrentará maior dificuldade no processo de sua transferência, implantação e 

exploração nos mercados estrangeiros (VERBEKE, 2013). 

Ao contrário do conhecimento codificável ou explícito, o conhecimento tácito é o tipo 

de conhecimento que as pessoas possuem, mas não sabem como explicar ou descrever. Ele 

está relacionado a experiências pessoais e, por vezes não pode ser traduzido em palavras 

(POLANYI, 1966). Sua transferência necessariamente envolve comunicação pessoal, como a 

expatriação de recursos humanos (NONAKA, 1994; NONAKA, KROGH, 2009), incorrendo 

em altos custos e tempo. Todavia, apesar das adversidades, este tipo de conhecimento é difícil 
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de imitar e geralmente é a fonte principal das capacidades não locais das EMNEs 

(VERBEKE, 2013).   

Além das capacidades não locais, as firmas podem desenvolver capacidades locais, 

que são definidas como o tipo de capacidades que beneficiam a firma apenas em localizações 

particulares (RUGMAN, VERBEKE, 1992; 2001). As capacidades locais podem ser divididas 

em quatro tipos principais: (I) recursos imóveis conectados às vantagens locais; (II) 

conhecimento do mercado local e reputação; (III) melhores práticas locais na forma de 

rotinas; e (IV) habilidade de recombinação doméstica (VERBEKE, 2013). 

Estas capacidades podem até ser transferidas, mas o processo é difícil e envolve 

adaptações significantes sendo, portanto, custoso. Ademais, as transferência destas 

capacidades geralmente envolvem a criação de subsidiárias que operam quase como réplicas 

da matriz (RUGMAN, VERBEKE, 1992; 2001; VERBEKE, 2013). Assim, quando a maioria 

das capacidades da MNE desenvolvidas no país de origem é local, a MNE tem o desafio de 

desenvolver capacidades locais complementares no país hospedeiro, que permitirão o sucesso 

das operações no exterior. Estas capacidades locais complementares terão de ser adquiridas 

por atores locais operando no país estrangeiro (VERBEKE, 2013). 

Depois de feita a distinção entre as capacidades locais e não locais, é importante 

ressaltar que as capacidades locais desenvolvidas pelas subsidiárias podem gerar capacidades 

não locais (RUGMAN, VERBEKE, 2001).  Essas capacidades não locais desenvolvidas pelas 

subsidiárias podem ser relevantes para a composição das capacidades da MNE e, portanto, 

podem ser transferidas para a matriz. O processo de desenvolvimento de capacidades não 

locais nas subsidiarias bem como sua transferência para a matriz constituem a variável 

dependente desta pesquisa.  

 

 

2.2 FLUXO DE CAPACIDADES DA MNE E A TRANSFERÊNCIA REVERSA DE 

CAPACIDADES 

 

 

 Após ampla agenda de pesquisa focada no entendimento dos motivos que 

levam as firmas a se internacionalizar, alguns pesquisadores começaram a explorar a 
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estratégia, bem como o funcionamento e a organização interna da MNE (BARTLETT, 

GHOSHAL, 1986; GHOSHAL, BARTLETT, 1988; BARTLETT, GHOSHAL, 1989; 

RUGMAN, VERBEKE, 1992). 

A rentabilidade e a expansão da MNE são baseadas em contínuo processo de 

inovação por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) (BUCKLEY, 

CASSON, 1976; 2009), sendo estas a principal fonte de criação de valor da MNE 

(MUDAMBI, NAVARRA, 2004). Por que, então, MNEs inovadoras como a EMI, cujos 

cientistas desenvolveram o scanner CAT que ganhou um prêmio Nobel, estavam perdendo 

dinheiro? Esta foi a principal questão do artigo desenvolvido por Bartlett e Ghoshal (1986). 

Os autores identificaram, como causa central do problema, o processo de gerenciamento e 

estrutura que impedia as empresas de lucrar por seus ativos tecnológicos, mesmo com sua 

posição de destaque no mercado mundial.  

Quando iniciam operações em mercado internacionais, as MNEs constroem 

estruturas custosas e complexas para controlar suas unidades. Quando estas operações e, 

portanto a necessidade de controle delas aumenta, a matriz tende a ficar cada vez mais 

poderosa enquanto as subsidiárias tendem a ficar cada vez mais caracterizadas como 

receptoras de estratégias e produtos desenvolvidos na matriz. No entanto, estas subsidiárias 

detém uma fonte potencial de conhecimento e inovação: sua exposição a um conjunto de 

diferentes estímulos ambientais como preferências de consumidores, visão mais ampla do 

comportamento da concorrência, demandas de governos e acesso a ampla gama de 

informação tecnológica. À vista disso, as unidades localizadas no exterior não podem ser 

reconhecidas como meras recipientes e distribuidoras de conhecimento da matriz, dado que 

podem ser fonte de informação com potencial de contribuir para a construção de vantagens 

competitivas para a MNE como um todo (BARTLETT, GHOSHAL, 1986).  

Ao citar os estímulos ambientais como fonte de conhecimento e inovação, Bartlett 

e Ghoshal (1986) fazem uma alusão não somente ao ambiente institucional ao qual as 

subsidiarias estão instaladas, mas também aos atores que compõem as redes locais destes 

ambientes. Os laços que são estabelecidos entre as subsidiárias e os consumidores, 

fornecedores, concorrentes e até mesmo o governo local permitem que a subsidiária tenha 

acesso aos conhecimentos locais que estão disponíveis apenas para os participantes das redes 

locais. Esses conhecimentos podem levar as subsidiárias a desenvolver inovações úteis no 

âmbito da MNE. Consequentemente, tanto as condições do ambiente quanto a imersão nas 



28 

 

 

redes locais tendem a serem fatores influenciadores do processo de transferência de inovação 

das subsidiárias para a matriz. 

Em seu livro, Bartlett e Goshal (1989) classificaram as estratégias existentes das 

MNEs e propuseram um modelo mais adequado, que considerava a inovação gerada nas 

unidades dispersas mundialmente, sem deixar de manter a integração global dentro da rede da 

corporação. As estratégias existentes das MNEs foram classificadas como: multidoméstica, 

global e internacional. A MNE multidoméstica é caracterizada por ser totalmente 

descentralizada, localmente responsiva e ter o conhecimento desenvolvido e retido em cada 

unidade. A MNE global é altamente centralizada e suas subsidiárias implementam as 

estratégias e conhecimentos desenvolvidos e retidos na matriz. A MNE internacional é 

centralizada, suas subsidiárias adaptam e aperfeiçoam as capacidades da matriz e o 

conhecimento é desenvolvido na matriz e transferido para as subsidiárias.  

Entretanto com o aumento da necessidade de integração global, responsividade local e 

inovação mundial, principalmente a partir dos anos 80, os autores concluíram que as 

estratégias existentes das MNEs não eram mais capazes de lidar com estas exigências 

simultaneamente. Assim, para vencer no competitivo ambiente internacional, as firmas teriam 

que adotar o modelo proposto, intitulado de estratégia transnacional. Este tipo de MNE é 

dispersa, interdependente e especializada, suas subsidiárias possuem diferentes contribuições 

nas operações que são mundialmente integradas e o conhecimento é desenvolvido em 

conjunto e compartilhado dentro da rede da MNE como um todo (BARTLETT, GHOSHAL, 

1989).  

Rugman e Verbeke  (1992) mostraram que as ideias e estratégias propostas por 

Bartlett e Ghoshal (1986; 1989) não eram exatamente novas e que poderiam ser incorporadas 

na teoria baseada em custos de transação, ajudando em sua extensão.  A teoria de custos de 

transação originalmente assumia que as capacidades das MNEs eram geralmente não locais, 

ou seja, poderiam sempre ser transferidas para outros países, e geralmente desenvolvidas na 

matriz. A teoria também não considerava o fato de que as vantagens específicas dos países 

(CSAs) poderiam ajudar as empresas no desenvolvimento de capacidades em longo prazo.  

Assim, utilizando o proposto por Bartlett e Ghoshal (1986; 1989), foi possível 

reconhecer que as capacidades não locais nem sempre são desenvolvidas na matriz. Elas 

também podem ser desenvolvidas nas subsidiárias instaladas no exterior, dependendo das 

vantagens específicas do país onde estão localizadas. Desta forma, as vantagens específicas 
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tanto do país de origem como dos países hospedeiros - onde estão localizadas as subsidiárias - 

podem ser exploradas num sentido local ou global. A exploração de forma global ocorrerá 

quando as vantagens específicas dos países tiverem potencial para contribuir e/ou aprimorar 

as capacidades da MNE. Assim, a MNE transnacional constrói suas capacidades por meio da 

combinação de capacidades não locais e locais, sendo que a construção das capacidades locais 

se baseia nas vantagens competitivas tanto do país de origem quanto dos países onde as 

subsidiárias estão localizadas. Em síntese, o ponto crucial deste conceito é reconhecer que as 

capacidades tanto locais como não locais podem ser desenvolvidas tanto na matriz como nas 

subsidiárias (RUGMAN, VERBEKE, 1992). 

A partir deste princípio surge outro questionamento: como saber, então, onde estão 

localizadas as principais fontes de vantagens competitivas futuras da MNE? (RUGMAN, 

VERBEKE, 1992). A resposta se baseia na combinação de dois conceitos principais, na 

importância estratégica dos ambientes onde as unidades estão localizadas e nas capacidades 

específicas destas unidades. A importância estratégia do local é mensurada pelo potencial 

(alto ou baixo) que as vantagens específicas do país possuem de contribuir com a 

competitividade da empresa. As capacidades específicas das unidades são mensuradas pelo 

potencial (alto ou baixo) que estas possuem de contribuir com o desenvolvimento de 

capacidades no âmbito da MNE e, portanto, com a competitividade da mesma. 

As principais fontes de vantagens futuras da MNE estarão localizadas em ambientes 

que ofereçam uma combinação entre vantagens específicas do país e uma unidade com 

capacidades com alto potencial de contribuir com as vantagens da MNE (RUGMAN, 

VERBEKE, 1992). Fica claro, então, que a ideia da subsidiária como receptora de tecnologia 

da matriz e apenas como provedora de acesso a mercados (VERNON, 1966) deixa de ser a 

única corrente existente no campo de negócios internacionais. 

 

 

2.2.1 TRANSFERÊNCIA REVERSA DE CAPACIDADES 

 

 

A definição de subsidiária utilizada nesta pesquisa é a de qualquer unidade operacional 

controlada pela MNE instalada fora do país de origem, sendo caracterizada como um conjunto 
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heterogêneo de recursos (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998). Quando a subsidiária 

possui recursos e/ou capacidades não locais que podem contribuir para as capacidades da 

MNE (RUGMAN, VERBEKE, 2001; VERBEKE, 2013), estas devem ser transferidas para 

outras unidades, em outros países (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998). A 

transferência de capacidades dentro da rede interna da MNE envolve a recriação de um 

conjunto de rotinas complexo em novas configurações (YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008). 

Essas atividades de rotina estão relacionadas a técnicas gerenciais e conhecimento 

tecnológico, como em P&D, marketing, produção, vendas, entre outros (MUDAMBI, 

NAVARRA, 2004). 

A MNE possui estrutura em forma de uma rede diferenciada, uma vez que consiste em 

diversas subsidiárias operando em ambientes distintos, que apresentam exigências únicas 

(NOHRIA, GHOSHAL, 1997). Sendo possível propor que a MNE possui uma rede interna 

constituída de diversas subsidiárias localizadas em distintos ambientes institucionais e com 

acesso a diversas redes externas locais. O fluxo de capacidades da subsidiária para a matriz 

constitui a base da rede da MNE e, quando ocorre com alta intensidade, permite que a matriz 

explore capacidades locais e atue como integradora do conhecimento
3
 (MUDAMBI, 

NAVARRA, 2004). Esta direção do fluxo de capacidades foi denominada de transferência 

reversa de capacidades, uma vez que constitui a direção reversa do fluxo tradicional (matriz-

subsidiária) dentro da rede da MNE
4
 (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998; ENSIGN, 

BIRKINSHAW, FROST, 2000; HÅKANSON, NOBEL, 2001; FROST, ZHOU, 2005; 

AMBOS, AMBOS, SCHLEGELMILCH, 2006; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, 

2007; YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, in 

press). 

A transferência reversa de capacidades dependerá de três critérios. Primeiro, os 

recursos da subsidiária precisam ser especializados, ou seja, superior aos demais disponíveis 

em outras partes na corporação. Além disso, eles precisam ser combinados com outros 

                                                 
3
 Alguns autores tratam o tema como transferência de conhecimento. No entanto, nesta pesquisa 

será utilizado o termo capacidades. 

4
 Ressalta-se que o conceito utilizado nesta pesquisa é o de transferência reversa de capacidades 

tecnológicas, que difere do conceito de inovação reversa. O conceito de inovação reversa compreende a 

transferência de inovação de países menos desenvolvidos para países desenvolvidos (GOVINDARAJAN, 

RAMAMURTI, 2011). 
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recursos da MNE para se tornarem parte das capacidades da mesma. Segundo, estes recursos 

superiores têm de ser reconhecidos pela administração da corporação. Terceiro, após o 

reconhecimento, este recursos precisam ser efetivamente transferidos ou disseminados dentro 

da MNE (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998). Embora este processo de transferência 

possa ser aprimorado com a iniciativa das subsidiárias (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 

1998; RUGMAN, VERBEKE, 2001), a transferência não depende somente da subsidiária, 

mas também do reconhecimento e boa vontade do receptor  (BIRKINSHAW, HOOD, 

JONSSON, 1998; FROST, BIRKINSHAW, ENSIGN, 2002). 

Quando as subsidiárias transferem capacidades para a matriz, elas estão procurando 

por aceitação e reconhecimento. Assim, para que a transferência ocorra, as subsidiárias 

primeiro devem fazer com que a matriz se interesse por suas capacidades. Uma forma efetiva 

de despertar interesse é mostrando como suas capacidades podem contribuir para a base de 

conhecimento da matriz, principalmente para seus produtos e processos. Desta forma, as 

subsidiárias que possuírem as capacidades mais alinhadas às capacidades da matriz serão, 

provavelmente, as mais bem sucedidas no processo de transferência reversa. (YANG, 

MUDAMBI, MEYER, 2008). Para que ocorra esta similaridade de capacidades é necessário 

que a subsidiária esteja altamente alinhada com a matriz, ou seja, que possua alto grau de 

integração com a rede interna. Contudo, subsidiárias altamente imersas na rede interna da 

MNE apresentam menor imersão local e, portanto, são menos propícias a explorar fontes de 

conhecimento local (FIGUEIREDO, 2011) e, consequentemente, envolver-se no 

desenvolvimento de novas tecnologias (BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, 2010). 

Uma única subsidiaria pode assumir diversos papéis no processo de desenvolvimento 

e difusão de capacidades dentro da rede interorganizacional (BIRKINSHAW, HOOD, 

JONSSON, 1998; RUGMAN, VERBEKE, 2001). Sendo que as vantagens específicas das 

subsidiárias advêm de quatro tipos de capacidades: (I) capacidades locais, (II) capacidades 

não locais transferidas da matriz ou da rede interna da MNE, (III) capacidades não locais 

geradas pela própria subsidiária e difundidas dentro da rede interna da MNE e (IV) as 

vantagens específicas da subsidiária. As vantagens ou capacidades específicas da 

subsidiária diferem das capacidades locais e não locais por ser uma combinação entre as 

duas. Estas vantagens específicas podem ser transferidas e exploradas em outros mercados, 

assim como as capacidades não locais. Contudo, apenas quando estão inseridas em produtos, 

sejam eles finais ou intermediários. O motivo disto é que o conhecimento em si, subjacente a 
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este tipo de capacidade, é geralmente imerso no contexto local da subsidiária e, portanto, de 

difícil transferência (RUGMAN, VERBEKE, 2001). Esta distinção leva à percepção de que as 

capacidades das subsidiárias resultam também da interação com a rede externa (imersão local) 

(RUGMAN, VERBEKE, 2001; MUDAMBI, NAVARRA, 2004; FIGUEIREDO, 2011; 

NARULA, in press). É relevante ressaltar que as capacidades não locais advêm também da 

imersão nas redes externas. A diferença é que no caso das capacidades específicas, a imersão 

da subsidiária nas redes locais chega a tal ponto que inviabiliza a transferência reversa. Outra 

razão que inviabiliza a transferência reversa dessas capacidades, porém não explorada por 

Rugman e Verbeke (2001), é a diferença entre os ambientes institucionais. É possível que 

parte das capacidades não possa ser transferida para a matriz devido a incompatibilidades 

entre o ambiente do país em que a subsidiária está instalada e o país da matriz.  

As pesquisas de fluxo de capacidades em subsidiárias cresceram consideravelmente 

nos últimos anos. Contudo, como em qualquer campo da literatura ainda em 

desenvolvimento, há múltiplas definições e mensurações que resultam em conclusões por 

vezes conflitantes.  A fim de criar uma sistematização da literatura, Michailova e Mustaffa 

(2012) analisaram 92 artigos publicados em 15 top journals no período de 1996 a 2009, sobre 

o fluxo de capacidades em MNEs. Os resultados mostraram que os tópicos mais abordados 

por estes artigos foram: as características das subsidiárias, o sucesso e eficácia do processo de 

transferência e a qualidade e intensidade do relacionamento com as redes.  Especificamente 

sobre a transferência reversa de capacidades, a maioria dos trabalhos se concentra apenas em 

verificar se há a transferência reversa e até que ponto ela ocorre (TSAI, 2002; CHO, LEE, 

2004; ZHAO, LUO, 2005; YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008). Segundo Michailova e 

Mustaffa (2012), esta tendência se dá devido à visão tradicional que tratava as subsidiárias 

como receptoras de capacidades. Ademais, verificou-se que poucos artigos tratam do 

ambiente externo. Esses artigos serão discutidos abaixo
5
.  

Fazendo alusão à ideia da imersão na rede externa e as características do ambiente 

institucional como fatores influenciadores do processo de transferência reversa, Foss e 

Pedersen (2002) exploraram os determinantes para a transferência de capacidades das 

subsidiárias. Por meio de uma amostra de 2107 subsidiárias em países desenvolvidos, os 

                                                 
5
 No apêndice A é apresentada a análise completa de todos os artigos explorados por Michailova e 

Mustaffa (2012). 
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resultados mostraram suporte amplamente positivo para o impacto das fontes de 

conhecimento, tanto internas quanto da rede e/ou do cluster, no processo. As especificações 

do contexto do conhecimento impactam a extensão da transferência do conhecimento, uma 

vez que quanto mais específico o contexto do conhecimento, menor será a capacidade de 

absorção do receptor e menor será sua utilização em outras unidades da MNE. O que remete à 

dificuldade da transferência de capacidades locais ou específicas (RUGMAN, VERBEKE, 

2001). 

Segundo Andersson, Forsgren e Holm (2002), duas formas de imersão na rede 

externa no âmbito da subsidiária, a imersão técnica e de negócios, são um recurso estratégico 

para o desempenho de mercado da subsidiaria e são importantes para o desenvolvimento de 

capacidades na MNE como um todo. Por meio de uma amostra de 97 subsidiárias suíças, foi 

possível inferir que a imersão técnica possui impacto positivo tanto no desempenho esperado 

da subsidiária como no seu papel no desenvolvimento de produtos e processo produtivo da 

MNE. Indiretamente, por meio da imersão técnica, a imersão na rede de negócios também 

influencia o desempenho de mercado da subsidiária, assim como o desenvolvimento de 

produtos e negócios das outras unidades da MNE. Os resultados indicam um possível impacto 

da imersão na rede externa no processo de transferência reversa de capacidades.  

Holtbrugge e Berg (2004) verificaram como o conhecimento é transferido além 

das fronteiras nacionais. Por meio de análise teórica e empírica, com uma amostra de 142 

subsidiárias de multinacionais alemãs, os autores verificaram que as fontes e características do 

fluxo de conhecimento são afetadas por diferentes variáveis específicas da empresa e do país. 

Os atores locais como clientes, fornecedores e força de trabalho são a fonte mais importante 

de conhecimento e, contrariando as expectativas dos autores, não foi identificada correlação 

entre entradas de conhecimento externo e saídas de conhecimento interno. Portanto, na 

amostra analisada, o aprendizado externo não se mostrou associado com a transferência de 

novos conhecimentos para a empresa.  

 Esses achados evidenciam que apesar de existir um considerável aumento no 

número de artigos acerca da transferência reversa de capacidades, o tópico ainda precisa ser 

melhor explorado. Apenas um dos artigos analisados por Michailova e Mustaffa (2012) 

abordou, mesmo que indiretamente, o impacto de aspectos do ambiente institucional no 

processo de transferência reversa de capacidades (FOSS, PEDERSEN, 2002). Apenas três 

consideraram o impacto da imersão nas redes externas (ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 
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2002; FOSS, PEDERSEN, 2002; HOLTBRUGGE, BERG, 2004). Ademais, nenhum dos 

artigos teve como objeto de estudo empresas multinacionais de países emergentes. Desta 

forma, é possível destacar que o ineditismo do presente estudo está em verificar o impacto do 

ambiente institucional em conjunto com o impacto da imersão nas redes locais no processo de 

transferência reversa de capacidades em empresas multinacionais brasileiras. 
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3 EMPRESAS MULTINACIONAIS DE MERCADOS EMERGENTES (EMNEs) 

  

 

 As empresas multinacionais de países emergentes atraíram atenção dos 

pesquisadores em 1970 e início de 1980  (LECRAW, 1977; LALL, 1983; VERNON-

WORTZEL, WORTZEL, 1988). Parte destas empresas seguiu um processo de rápida 

industrialização por conta de políticas de substituição de importação de seus países de origem 

(LECRAW, 1977). A Ásia, particularmente a Coreia, possuía o número mais representativo 

de empresas multinacionais. Contudo, países como o Brasil e a Índia geraram empresas 

multinacionais também, como a Embraer e o Grupo Tata. Estas empresas apresentaram um 

progresso impressionante nos mercados internacionais, entretanto nenhuma era considerada 

como grande competidora em sua indústria e apenas um pequeno número delas era sequer 

uma participante significante em seu setor (VERNON-WORTZEL, WORTZEL, 1988).  

O renovado interesse nestas empresas, tanto na academia quanto em revistas 

gerenciais (ex. The Economist), reapareceu nos anos 2000, quando empresas como a Embraer 

e a Huawei se tornaram líderes mundiais em sua indústria (CUERVO-CAZURRA, 2012). 

Aquisições como a das divisões de notebooks e de P&D da IBM pela Lenovo (HENNART, 

2009) também foram responsáveis por este renovado interesse. Os pesquisadores da área 

começaram a se perguntar se as teorias de negócios internacionais (IB) eram capazes de 

explicar o processo de internacionalização das empresas multinacionais de países emergentes 

(EMNEs).  

Este questionamento levou a um debate na literatura onde os pesquisadores de 

negócios internacionais se dividem em três distintas linhas (CUERVO-CAZURRA, 2012; 

HENNART, 2012). A primeira linha acredita que o tópico é “frio” e que pode ser facilmente 

explicado pelas teorias existentes (DUNNING, KIM, PARK, 2008; RUGMAN, 2010a). A 

segunda linha acredita que o tópico é “quente”, sendo um novo fenômeno que não pode ser 

explicado pelas teorias convencionais de negócios internacionais (MATHEWS, 2006; LUO, 

TUNG, 2007; GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009). A terceira linha acredita que o tópico é 

“ideal” e que as EMNEs podem ajudar a estender as teorias existentes de negócios 

internacionais (NARULA, 2006; RAMAMURTI, 2008; CUERVO-CAZURRA, 2012; 

NARULA, 2012).  
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3.1 AS EMNES NÃO SÃO UM NOVO FENÔMENO E NÃO NECESSITAM DE NOVA 

TEORIA 

 

 

De acordo com Rugman (2010a), as EMNEs tendem a apresentar carência de 

habilidades gerenciais para a criação de conhecimento, além de apresentarem dificuldades no 

desenvolvimento de um sistema de integração que possibilite a geração de capacidades por 

meio da rede de suas subsidiárias. Assim, suas capacidades são fruto das vantagens 

específicas de seu país. Como as vantagens específicas dos países emergentes estão 

frequentemente pautadas em força de trabalho barata (China e Índia), recursos naturais (Brazil 

e Rússia) e em alguns casos, crédito barato (China), estas empresas desenvolvem, como 

consequência, capacidades em produção de escala. Segundo o autor, não há necessidade de 

desenvolvimento de novas teorias para explicar como as vantagens específicas destes países 

resultam em capacidades de economias de escala. O processo de internacionalização das 

empresas multinacionais de mercados emergentes pode ser facilmente explicado pelo modelo 

de capacidades da firma e vantagens específicas dos países. As empresas de países 

emergentes se internacionalizam quando as vantagens de seu país de origem são fortes, mas 

suas capacidades são baixas ou quando tanto as vantagens do país de origem como as 

capacidades da empresa são altas. No primeiro caso as MNEs se internacionalizam em busca 

de recursos, mercados e eficiência. No segundo caso, as empresas se internacionalizam em 

busca de ativos (RUGMAN, 2010b). As empresas de países menos desenvolvidos, como a 

China, tendem a se enquadrar no primeiro caso. As empresas de países mais desenvolvidos, 

como a Coreia, tendem a se enquadrar no segundo caso (RUGMAN, 2009).  

Para Dunning, Kim e Park (2008), o que difere as empresas multinacionais de 

países desenvolvidos e países emergentes é, na verdade, um conjunto de fatores exógenos às 

empresas, como políticas governamentais de fluxo de investimento direto e as diferenças de 

operar dos anos 60 para os anos 2000. Outro ponto ressaltado é que para os autores estas 

empresas raramente possuem capacidades suficientes para garantir seu sucesso em mercados 

internacionais. Ao contrário, o que elas aparentemente possuem é uma habilidade de 
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internalizar vantagens específicas de seu país para utilizá-las em outros países. Um exemplo é 

a utilização que as empresas chinesas fazem do acesso a ativos financeiros no país de origem 

como vantagem competitiva no exterior.  O sucesso destas empresas no futuro dependerá em 

grande parte de sua habilidade em superar distâncias institucionais.  

As EMNEs são fundamentalmente dependentes das vantagens específicas de seus 

países, o que não poderá ser mantido como fonte de vantagem competitiva ao longo prazo, 

uma vez que estes recursos são disponíveis a todas as empresas. Estas empresas precisam 

desenvolver capacidades sustentáveis caso queiram se tornar competidoras globais 

significantes. Algumas até se mostram prestes a desenvolver capacidades genuínas voltadas 

para a terceirização, como as EMNEs indianas Infosys, Wipro e Tata Consultancy que 

desenvolvem atividades de terceirização de processos empresariais ou de tecnologia da 

informação (TI). Entretanto, apesar destes sinais, é ainda muito cedo para determinar o escopo 

e impacto destas empresas (RUGMAN, 2009).  

Em síntese, esta linha defende que a emergência das EMNEs não é, em sua 

maioria, sustentável e tende a diminuir nos próximos anos. Uma vez que grande parte destas 

empresas se baseia em vantagens específicas de seu país de origem para se internacionalizar 

ao invés de suas capacidades específicas. Como as vantagens específicas dos países são 

disponíveis a todas as empresas, elas não serão vantagens competitivas por muito tempo.  

A previsão de que as atividades das EMNEs iriam diminuir devido a não 

sustentabilidade de suas capacidades (RUGMAN, 2009; 2010a) poderia até ser considerada 

cerca de 5 a 10 anos atrás, afinal não era possível determinar o futuro das EMNEs que 

estavam surgindo. Entretanto, estas empresas continuaram a crescer. A participação dos 

mercados emergentes no fluxo de investimento direto estrangeiro mundial aumentou de 6% 

em 2001 para 25% em 2010. Assim, esta explicação se torna insuficiente para entender o 

fenômeno das EMNEs (RAMAMURTI, 2012).  

Um argumento passível de refutação é o de que as vantagens específicas dos 

países são livres a todas as empresas que nele se localizam (DUNNING, KIM, PARK, 2008; 

RUGMAN, 2009). As vantagens específicas dos países geralmente possuem custos de 

transação, principalmente em mercados emergentes, onde estas vantagens geralmente estão 

em poder de uma única empresa que possui um monopólio local ou em poder dos governos 

locais. Logo, a posse destas vantagens específicas pode de fato significar a posse de uma 
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vantagem competitiva que perdurará em longo prazo (RAMAMURTI, 2008; HENNART, 

2009; 2012). 

Ademais, os autores (DUNNING, KIM, PARK, 2008; RUGMAN, 2009; 2010a) 

não consideram o papel das barreiras institucionais. Uma empresa pode não conseguir acessar 

as vantagens específicas dos países hospedeiros em virtude das especificidades do ambiente 

institucional. Ou até mesmo quando há barreiras a empresas estrangeiras no país hospedeiro, 

sejam elas estabelecidas pelos governos ou por atores locais como fornecedores, 

consumidores ou concorrentes. Assim, as vantagens específicas dos países são difíceis de 

serem acessadas em ambientes institucionais pouco conhecidos ou com muitas barreiras 

protecionistas. A imersão nas redes locais é uma opção que ajuda a empresa a adquirir maior 

familiaridade com as instituições locais, bem como acessar conhecimentos disponíveis apenas 

para atores das redes locais.  

 

 

3.2 AS EMNES SÃO UM NOVO FENÔMENO E NECESSITAM DE NOVA TEORIA 

 

 

As empresas multinacionais de mercados emergentes são produto de um processo 

de imitação de MNEs de países desenvolvidos e de inovação devido às características 

peculiares de seus países, como falhas no ambiente institucional, no sistema legal, no regime 

de direitos de propriedade, entre outros. As EMNEs tem apresentado um padrão de expansão 

internacional completamente diferente dos padrões tradicionais, uma vez que estas empresas 

não são guiadas apenas pela exploração de capacidades, mas também pela exploração de 

novos padrões de inovação e mercados. Estas empresas não possuem as capacidades 

tecnológicas clássicas, contudo as características políticas e a habilidade de se integrar em 

redes resultam na sustentação de sua expansão internacional. Desta forma, as teorias 

tradicionais não conseguem explicar o processo de internacionalização das EMNEs 

(GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009). 

Luo e Tung (2007) afirmam que as EMNEs seguem um processo agressivo de 

aquisições ou compra de ativos de MNEs de países avançados a fim de compensar suas 

desvantagens de competitividade. Desvantagens estas que estão fundamentalmente baseadas 
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nas restrições de seu ambiente institucional e de seu mercado. A expansão internacional das 

EMNEs é baseada na procura por ativos e por oportunidades. Estas empresas possuem 

motivações únicas, como acesso a ativos e conhecimentos tecnológicos, facilidades de 

pesquisa e desenvolvimento, conhecimentos gerenciais e marcas reconhecidas.  No que 

concerne à procura por oportunidades, estas empresas buscam melhorar sua reputação, 

atender nichos de mercado negligenciados, eliminar barreiras de negociação com nações 

desenvolvidas e escapar das restrições institucionais do país de origem. O acesso a estes 

ativos e oportunidades ocorre por meio de uma estratégia acelerada de crescimento, que 

permite a superação das desvantagens de serem entrantes tardias. 

A fim de entender como as EMNEs se internacionalizam de forma bem sucedida, 

Mathews (2006) estudou o que denominou de “Multinacionais Dragões”. De acordo com o 

autor, multinacionais tidas como entrantes tardias, novatas ou da região Ásia-Pacífico 

emergiram como líderes da indústria mesmo sem recursos, habilidades e capacidades iniciais. 

Logo, estas firmas adotam um processo de internacionalização muito particular, uma vez que 

buscam operar em mercados estrangeiros a fim de acessar recursos que não possuem. Assim, 

o autor refuta o paradigma OLI (DUNNING, 1977; 1980; 2000), afirmando que as EMNEs 

não possuem as vantagens de propriedade iniciais (ownership) propostas pelo paradigma e 

destaca a necessidade de uma nova perspectiva de investimento direto estrangeiro que 

contrasta a visão tradicional. É proposta então a abordagem LLL (Linkage, Leverage and 

Learning). A partir desta abordagem, as empresas se internacionalizam por meio de conexões 

(linkage) que são estabelecidas com a aquisição de capacidades no exterior, motivadas pela 

busca de ativos. Estas empresas alavancam (leverage) estas capacidades que foram acessadas 

por meio de suas conexões em redes com parceiros e aprendem (learning) com estas 

capacidades por meio de um processo de repetição e aprimoramento. Em síntese, as empresas 

estabelecem parcerias para acessar capacidades que não possuem, a fim de alavancá-las e 

aprender com elas (MATHEWS, 2006). 

Entretanto, apesar de interessantes, estas afirmações são pouco convincentes, 

levando a certo estranhamento. Primeiro, é sugerido que as EMNEs se internacionalizam em 

busca de recursos no exterior por não possuírem vantagens iniciais. É importante ressaltar que 

assumir que as EMNEs se internacionalizam em busca de recursos é diferente de argumentar 

que estas empresas não possuem capacidades iniciais. Um autor que faz esta segunda 

argumentação assume para si o fardo de provar que o paradigma OLI, testado extensivamente 
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ao longo do tempo, não é aplicável às EMNEs. Explicação esta que não é feita de forma 

convincente pelos autores desta linha (RAMAMURTI, 2012). Afinal como as EMNEs irão 

estabelecer vínculos e parcerias no exterior a fim de acessar capacidades tecnológicas se não 

possuem capacidades iniciais, ou seja, nada a oferecer em troca? Ademais, é difícil de 

acreditar que empresas como a LG, Samsung, Hyundai, Grupo Bimbo e Cemex não possuem 

nenhuma vantagem inicial. É ainda mais difícil de acreditar que estas empresas representam 

as empresas da periferia ou de mercados emergentes como um todo. Conforme postulado por 

Hennart (2009), a posse de ativos locais como terra, distribuição e acesso a fornecedores é, na 

verdade, a vantagem que as EMNEs podem utilizar como barganha em troca de recursos que 

necessitam. Além do mais, a abordagem LLL não é capaz de explicar como estas firmas, que 

estão se internacionalizando para aprender, podem logo de início competir com as MNEs 

tradicionais já estabelecidas de forma bem sucedida (HENNART, 2012). 

Kim (1997) apresentou um extenso trabalho com empresas da região Ásia-

Pacífico que mostrou como estas empresas se estabelecem como líderes em seu mercado 

doméstico, com representativo suporte do governo. E, posteriormente, ainda com incentivos 

governamentais, estabelecem subsidiárias no exterior. De maneira semelhante Inoue, 

Lazzarini e Musacchio (2013), mostraram como o apoio do governo auxilia as empresas 

brasileiras a se estabelecem como líderes nacionais. O governo brasileiro também ajuda estas 

empresas a se internacionalizar, oferecendo participação estatal minoritária. Mecanismo este 

que auxilia as empresas a enfrentar os vazios institucionais do país de origem. Entretanto, 

tanto no caso das empresas asiáticas como brasileiras, os líderes nacionais parecem ser “os 

escolhidos”, uma vez que o critério de seleção destas empresas nem sempre é claro e a 

oportunidade não parece ser a mesma a todas as empresas nacionais (KIM, 1997; 

LAZZARINI, 2011). Assim, há evidências de que estas empresas não possuem ausência de 

recursos iniciais e, na maioria das vezes, elas são mais a exceção do que a regra. Além do 

mais, a internacionalização motivada por busca de ativos não é uma novidade na literatura 

(DUNNING, 1977; 2000; NARULA, 2006). 

 

 

3.3 AS EMNES PODEM AJUDAR A ESTENDER AS ABORDAGENS ATUAIS 
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Então, a partir das afirmações supracitadas, as EMNEs são um novo fenômeno? 

Elas necessitam de novas teorias que expliquem seu processo de internacionalização? 

Conforme exposto por Ramamurti (2008), se a meta é entender porque estas empresas se 

internacionalizam, as teorias de negócios internacionais existentes parecem ser bastante 

adequadas. Contudo, se o objetivo é entender como estas empresas desenvolvem suas 

vantagens competitivas, como elas competem de forma bem sucedida com MNEs tradicionais 

e de onde a vantagem competitiva destas empresas vem, as teorias existentes necessitam ser 

estendidas.  

Contudo o pronto crucial é perceber que não há teorias de negócios internacionais 

que expliquem como as empresas se internacionalizam na economia global atual, uma vez que 

as teorias são uma tentativa de explicar eventos passados, assim, não há teorias a refutar 

(NARULA, 2006), apenas a estender. Outro ponto a ser considerado é que uma teoria, por 

definição, é uma aproximação dos comportamentos mais comuns, desta forma, não faz 

sentido refutar, criar ou até mesmo estender teorias com base em situações particulares e 

exceções (NARULA, 2006; CUERVO-CAZURRA, 2012). 

Para Cuervo-Cazurra (2012), mesmo quando o objetivo é analisar as diferenças 

entre MNEs de países avançados e emergentes, pode haver falhas ao justificar as diferenças 

no comportamento destas empresas com fatores que são na verdade causados por condições 

da firma ou no ambiente de operação e em nada tem a ver com o país de origem das mesmas. 

Vale pontuar que as EMNEs e as MNEs de países desenvolvidos estão em estágios diferentes 

de internacionalização, desta forma é possível que as diferenças entre estas empresas apenas 

reflitam as diferenças entre seus estágios de amadurecimento, ao invés de diferenças 

relacionadas a seu país de origem (RAMAMURTI, 2012).  Serão citados três exemplos de 

justificativas para as diferenças de comportamento das MNEs de países emergentes e 

desenvolvidos comumente encontradas na literatura, porém que são equivocadamente 

relacionadas ao país de origem destas empresas. 

A primeira justificativa das diferenças é o baixo nível de internacionalização das 

EMNEs. As empresas de países emergentes são menores e operam em poucos países, mas não 

porque são de países emergentes, mas porque tem um tempo de internacionalização menor do 

que as empresas de países avançados. As nações avançadas também possuem empresas que 
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estão se internacionalizando recentemente e, portanto, apresentam baixo nível de 

internacionalização (CUERVO-CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 2012).  

A segunda justificativa é rápida expansão global das EMNEs. O processo de 

transferência de produtos e informação é mais fácil hoje do que foi no século XX, o que 

permite que as EMNEs se internacionalizem de forma mais rápida. Contudo, empresas de 

países avançados que estão se internacionalizando agora também irão se internacionalizar de 

forma mais rápida por operarem no mesmo ambiente global (WILLIAMSON, ZENG, 2009; 

CUERVO-CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 2012). O que pode ser comprovado pelo 

fenômeno das empresas “born global”, ou seja, empresas que começam a operar em mercados 

internacionais desde ou poucos anos após sua fundação, explorado em profundidade por 

Knight e Cavusgil (2004). 

A terceira justificativa é a alta prevalência de tipos especiais de proprietários. A 

maioria das EMNEs são estatais, sobre o controle de políticos ou gerenciadas por famílias e 

acabam seguindo objetivos não comerciais. Entretanto, as economias avançadas também 

possuem empresas estatais e familiares que são propicias a seguir objetivos não comerciais 

que afetam seu processo de internacionalização. A justificativa para estas escolhas gerenciais 

não comerciais se dá por conta de desavenças de interesses dos proprietários e não pelo país 

de origem (CUERVO-CAZURRA, 2012). 

Portanto, não são apenas os mercados emergentes que possuem empresas 

multinacionais consideradas como novas entrantes, os países desenvolvidos também geram 

MNEs juvenis
6
 e os princípios por trás do processo de internacionalização destas empresas 

não é diferente e não mudou. O processo de internacionalização requer capacidades da firma e 

a competitividade das MNEs no mercado internacional depende da aquisição, manutenção e 

desenvolvimento destas capacidades. O papel do país de origem é fundamental na definição e 

restrição das capacidades que a empresa desenvolve. Os ativos específicos de localização, ou 

seja, a condição inicial de cada empresa diverge consideravelmente entre os países, portanto 

há uma eminente distinção nos passos iniciais da internacionalização de MNEs de diferentes 

países, sejam eles desenvolvidos ou não. O processo de internacionalização de EMNEs segue 

                                                 
6
 MNEs juvenis (infant MNEs) são definidas como firmas que estão dando seus primeiros passos em 

seu processo de internacionalização (RAMAMURTI, 2008).  
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o mesmo princípio de interação entre capacidades da firma e vantagens específicas dos países 

ou ativos específicos de localização, que é aplicado às MNE de países desenvolvidos 

(NARULA, 2012).  

Em síntese, a diferença entre as MNEs tradicionais e EMNEs é fundamentada pela 

forma à qual o país de origem influencia, positiva ou negativamente, o desenvolvimento de 

conhecimento e capacidades da firma, bem como seu processo de decisão e a expansão 

internacional (CUERVO-CAZURRA, 2012).  

 

 

3.4 ESTENDENDO A TEORIA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PELA ANÁLISE 

DAS EMNES 

 

 

Os conceitos dominantes na área de negócios internacionais são a teoria de 

internalização e o paradigma OLI, contudo eles não conseguem explicar de forma plena a 

eclosão das EMNEs e, portanto, necessitam ser complementados (HENNART, 2012).  

O paradigma OLI (DUNNING, 1977) e a teoria de internalização (BUCKLEY, 

CASSON, 1976; RUGMAN, 1980; 1981) reconhecem a relevância e importância das 

vantagens específicas dos países, também denominadas de vantagens de localização (L). 

Reconhecem também que as capacidades da firma (denominadas de ownership para o 

paradigma OLI e FSA ou vantagem específica da firma para a teoria de internalização) são 

específicas às firmas e os ativos específicos de localização são específicos a um local 

particular.  Todavia, estas teorias partem do princípio de que as capacidades da firma, como 

tecnologia e marca reconhecida, são necessárias e suficientes para as firmas competirem de 

forma bem sucedida em mercados internacionais, uma vez que as vantagens específicas dos 

países são livremente disponíveis a todas as firmas que nele se localizam (DUNNING, 

LUNDAN, 2008). 

Todavia estes pré-requisitos para o investimento direto estrangeiro encontram 

dificuldades em explicar plenamente o investimento direto estrangeiro das EMNEs. Estas 

empresas possuem pouco das tecnologias e reconhecimento que são pré-requisitos 

estabelecidos pelo paradigma OLI e em muito se beneficiam das vantagens especificas de seu 
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país como forma de vantagem competitiva. O que levou alguns pesquisadores 

(RAMAMURTI, 2008; HENNART, 2009; 2012) a questionar o pressuposto de que as 

vantagens específicas dos países são livremente disponíveis às todas as firmas que neles se 

localizam. Ao mesmo tempo, alguns pesquisadores (CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; 

GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009) empregaram consideráveis esforços para verificar se 

estas empresas possuem tipos de capacidades desconhecidos ou incomuns que possibilitam 

sua internacionalização. São então encontradas três correntes para o processo de 

internacionalização das EMNES. 

A primeira abordagem é desenvolvida por Hennart (2012). Partindo do princípio 

de que as vantagens específicas dos países possuem características transacionais, ou seja, 

custos, e que isso afeta a forma pela qual eles serão acessados pelas MNEs, Hennart (2009) 

propõe uma extensão ao paradigma OLI por meio do modelo de agregação. O modelo propõe 

que a comercialização lucrativa de qualquer produto ou serviço em qualquer mercado 

hospedeiro requer que as empresas agreguem recursos complementares locais, como 

manufatura, distribuição, terra, acesso a fornecedores e força de trabalho, às suas capacidades 

intangíveis, fundamentadas em tecnologia de ponta e marcas estabelecidas. Entretanto, ao 

contrário do exposto pelo paradigma OLI, nos mercados emergentes estes recursos locais 

complementares são geralmente monopolizados por empresas locais.  

Estas empresas locais de países emergentes, como o caso da Lenovo e da Acer, 

geralmente começam suas operações como distribuidoras de MNEs tradicionais em seus 

mercados (WILLIAMSON, ZENG, 2009) e, frequentemente apresentam maior conhecimento 

das necessidades e gostos locais. Assim, além de possuir acesso privilegiado a recursos 

naturais e a tomadores de decisões locais, estas empresas estabelecem redes de distribuições 

próprias, não disponíveis a empresas estrangeiras (HENNART, 2012).  

O acesso a vantagens específicas privilegiadas de seu país de origem, também 

tidas como recursos complementares, fornece a estas empresas certo poder de mercado que, 

em alguns casos, as permite (I) obter tecnologia das MNEs tradicionais em troca de acesso 

aos consumidores locais e (II) a obter a maior parte da renda resultante da agregação das 

capacidades tecnológicas das MNEs tradicionais com seu acesso a recursos locais. Estas 

empresas locais podem então utilizar estas receitas para acessar tecnologia ou adquirir 

reputação. Processo este que resulta na internacionalização das empresas de países 

emergentes quando os recursos procurados são melhor acessados por meio da aquisição de 
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empresas estrangeiras ou pelo estabelecimento de unidades do zero (greenfield) em países 

estrangeiros. Munidas das capacidades tecnológicas adquiridas, as EMNEs conseguem 

competir de forma bem sucedida tanto em seu país de origem como em países estrangeiros, 

como fizeram a Lenovo, a Huawei e a Suzlon (HENNART, 2012). 

A segunda abordagem é desenvolvida por Narula (2012).  Igualmente propondo 

uma extensão ao paradigma OLI, Narula (2012) acrescenta que o desenvolvimento de 

capacidades das MNEs é influenciado pelas condições do país de origem. Logo o que difere 

as MNEs de países avançados das EMNEs é o montante de vantagens específicas do país que 

estão incialmente disponíveis a elas. O resultado são diferenças no padrão de 

internacionalização das empresas. Contudo, ao passo que estas empresas crescem e a 

influência do país de origem diminui as diferenças entre MNEs de países desenvolvidos e 

EMNEs também diminui como ocorreu nos casos da Samsung e da Embraer.  

A terceira abordagem propõe que parte das desvantagens das EMNEs frente às 

MNEs de países desenvolvidos advém do ambiente institucional desestruturado de seu país de 

origem. Contudo, esta mesma desvantagem se torna uma vantagem quando ambos os tipos de 

empresas operam em mercados com deficiências institucionais, uma vez que as EMNEs já 

estão habituadas a operar num ambiente semelhante, ao contrário de MNEs de países 

desenvolvidos (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; 

RAMAMURTI, 2008). As EMNEs se tornam empresas multinacionais explorando não 

apenas capacidades tradicionais, como produtos inovadores ou marcas conhecidas, mas com 

capacidades relacionadas a processos eficientes e modelos de negócios inovadores. Um 

exemplo é o caso do CEMEX, que desenvolveu o melhor processo de padronização e 

integração de sua indústria, se tornando líder da mesma. Ademais, além de explorar suas 

capacidades singulares, as EMNEs procuram mercados internacionais para reduzir as 

desvantagens de suas capacidades existentes ou para se esquivar das desvantagens de seu país 

de origem, como instituições frágeis e regulações asfixiantes (CUERVO-CAZURRA, 2012). 

O Quadro 1 apresenta uma síntese das três abordagens acerca do processo de 

internacionalização de EMNEs bem como exemplos da amostra do estudo que se encaixam 

em cada abordagem. 

 

  Conceito Autor 
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1ª Abordagem 

A posse de ativos locais permite que a empresas de países 

emergentes obtenham renda e tecnologia das MNEs 

tradicionais por meio de parcerias em troca de acesso aos 

consumidores locais. As receitas resultantes são utilizadas 

pelas empresas locais para se internacionalizar em busca de 

tecnologia, reputação ou subir na cadeia de valor. Com as 

capacidades adquiridas as EMNEs conseguem competir de 

forma bem sucedida tanto em seu país de origem como em 

países estrangeiros. 

 (HENNART, 

2009; 2012) 

2ª Abordagem 

As características do país de origem influenciam, num 

primeiro momento, o desenvolvimento de capacidades das 

empresas de países emergentes. Este fato gera diferenças 

nos padrões de internacionalização de EMNEs e MNEs 

tradicionais. Entretanto, conforme as EMNEs crescem a 

influência do país de origem diminui. Logo, elas tendem a 

se assemelhar às MNEs tradicionais. 

 (NARULA, 

2012) 

3ª Abordagem 

Por conta do ambiente institucional desestruturados de seu 

país de origem as empresas de mercados emergentes 

desenvolvem capacidades para suprir estes vazios 

institucionais. Estas capacidades são diferentes das 

capacidades das MNEs tradicionais. Contudo, elas podem 

ser utilizadas como fonte de vantagem competitiva quando 

as EMNEs operam em mercados com nível de 

desenvolvimento similar ou menor 

 (KHANNA, 

PALEPU, 

SINHA, 2005; 

CUERVO-

CAZURRA, 

GENC, 2008) 

Quadro 1. Abordagens do processo de internacionalização de EMNEs 

Fonte: do autor 

 

Desta forma, é possível chegar a três conclusões acerca do processo de 

internacionalização das EMNEs. Em linha com a primeira abordagem, as EMNEs podem ter 

opções estratégicas que não foram exploradas pelas MNEs tradicionais (RAMAMURTI, 

2012). Um exemplo é a internacionalização em busca de tecnologias ou marcas estabelecidas 

que possam ser exploradas em seu país de origem, explicação esta que é plausível para 

empresas de mercados que apresentam expressivo crescimento como Brasil, China e Índia. 

Quando EMNEs destes países adquirem empresas em outros mercados, elas estão em busca 

de ativos específicos, que estão em domínio, principalmente, de fornecedores em nações 

desenvolvidas. Depois que estes são adquiridos e integrados com suas capacidades locais para 

exploração em seu país de origem, permitindo o refinamento e aprimoramento das 

capacidades da empresa, estas EMNEs começam o processo de internacionalização em busca 

de mercados, porém agora munidas de capacidades mais aprimoradas (HENNART, 2009; 

2012; RAMAMURTI, 2012).  

Outro ponto interessante é que na busca por mercados, estas empresas podem 

preferir mercados distantes física e economicamente. Um exemplo são empresas de países 

com mercado consumidor de baixa renda que se internacionalizam para mercados 



47 

 

 

desenvolvidos a fim de se aproximar de consumidores importantes que permitam que estas 

empresas subam em sua curva de valor, como fez a Acer (BARTLETT, GHOSHAL, 2000). 

Em linha com a segunda abordagem, não se deve assumir que as EMNEs se 

comportam da forma que o fazem apenas porque são de países emergentes. Outras variáveis 

contextuais também possuem implicações importantes para as estratégias das firmas, como: 

(I) o contexto do mercado internacional, que facilita o processo de internacionalização das 

empresas nos dias atuais (KNIGHT, CAVUSGIL, 2004); (II) o estágio de evolução do 

processo de internacionalização; e (III) a indústria a qual a firma opera (CUERVO-

CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 2012). Fatores estes que podem ser indícios de que as 

diferenças entre EMNEs e MNEs de países avançados podem não ser tão numerosas quanto 

se imaginava a princípio (NARULA, 2012; VERBEKE, 2013). 

Em linha com a terceira abordagem, a premissa de que as empresas necessitam de 

capacidades antes de iniciarem seu processo de internacionalização em busca de mercado 

parece bastante adequada às EMNEs (RAMAMURTI, 2012). Contudo é preciso considerar 

que as capacidades destas empresas são diferentes das capacidades de MNEs de países 

avançados, justamente por conta das condições do país de origem (CUERVO-CAZURRA, 

GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008; GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009; 

GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011). Vale ressaltar que ser diferente não implica em 

ser menos valiosa ou com menor prestígio (CUERVO-CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 

2012). 

A presente pesquisa está fundamentalmente pautada na linha de autores que 

acreditam que o tópico sobre EMNEs deve ser explorado a fim de agregar e trazer maior 

profundidade e abrangências às teorias de negócios internacionais. Serão utilizadas, como 

meio para análise do processo de internacionalização e transferência reversa em EMNEs as 

três abordagens supracitadas, sendo elas: (I) a abordagem do modelo de agregação 

(HENNART, 2009; 2012); (II) a abordagem da interação entre as vantagens especificas dos 

países e as capacidades das EMNEs (NARULA, 2012); e (III) a abordagem das capacidades 

singulares das EMNEs (CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; CUERVO-CAZURRA, 2012). 

Esta pesquisa buscará identificar como o desenvolvimento do ambiente institucional dos 

países hospedeiros, em conjunto com a imersão nas redes locais influenciam o processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs.  
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4 TRANSFERÊNCIA REVERSA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM 

EMNEs 

 

 

No âmbito das MNEs, é reconhecida a importância das capacidades tecnológicas 

para o desenvolvimento e crescimento sustentável (BUCKLEY, CASSON, 1976; DUNNING, 

1977; BARTLETT, GHOSHAL, 1986; 1989). Sendo esta afirmativa proposta para a EMNEs 

também (RUGMAN, 2009; 2010a).   

Tradicionalmente as nações emergentes possuem carência de capacidades locais 

para a criação de novos conhecimentos e, portanto, as empresas destes países recorrem a 

mecanismos diversos de transferência de capacidades de nações estrangeiras (IAMMARINO, 

PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008), sendo geralmente nações desenvolvidas, 

por possuírem as tecnologias que lhes faltam (KIM, 1997; FIGUEIREDO, 2009). Estas 

tecnologias importadas são geralmente do tipo codificável, ou seja, um tipo de tecnologia 

mais difundido, que é facilmente transferido por meio da importação de produtos (BELL, 

PAVITT, 1997).   

Através da combinação entre as tecnologias importadas de nações desenvolvidas e 

as vantagens oferecidas por seu país de origem, as empresas de países emergentes 

desenvolvem suas capacidades (HENNART, 2012), que lhes permite adquirir uma posição de 

destaque no mercado doméstico (ZENG, WILLIAMSON, 2007). Contudo, estas capacidades 

são geralmente uma consequência das vantagens específicas proporcionadas por seu país de 

origem, como a produção em escala, que é uma consequência do acesso a recursos naturais e 

força de trabalho barata (RUGMAN, 2009).   

Para competirem de maneira bem sucedida no mercado internacional, estas 

empresas necessitam de capacidades de alta tecnologia que complementem suas capacidades 

atuais e gere vantagens competitivas sustentáveis (RUGMAN, 2010a; HENNART, 2012). 

Entretanto, o desenvolvimento destas capacidades demanda tempo e recursos geralmente não 

disponíveis no país de origem da empresa e seu acesso, muitas vezes exige a presença local 

nos mercados estrangeiros. Desta forma, estas empresas são levadas a fazer investimento 

direto no exterior, se tornando EMNEs. As EMNEs tendem a adquirir empresas de países 
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desenvolvidos que possuem o conhecimento tecnológico que necessitam (HENNART, 2009; 

2012; VERBEKE, 2013) ou a instalar laboratórios de pesquisa por meio do estabelecimento 

de subsidiárias a partir do zero (greenfield) a fim de acessar os sistemas de inovação dos 

países desenvolvidos (MCCANN, MUDAMBI, 2005; BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, 

2010). 

Os sistemas de inovação de países emergentes não funcionam de forma eficiente 

como os de países desenvolvidos, seja pelas restrições de recursos ou pela inércia 

institucional, fazendo com que as empresas destes países respondam a estas carências com a 

realocação de atividades a outros países. Este processo, porém, de entrar em um novo 

mercado com objetivo de acessar seu sistema de inovação não é tão simples quanto aparenta. 

Leva-se tempo para adquirir conhecimento em relação às instituições do ambiente e, 

consequentemente para atingir a imersão necessária nas redes locais que permitirão o acesso 

aos recursos desejados (NARULA, 2014).  

 

 

4.1 GERAÇÃO DE CAPACIDADES NAS SUBSIDIÁRIAS DE EMNES 

 

 

Uma vez que as subsidiárias são estabelecidas, seja por aquisição ou por 

greenfield, com o objetivo de acessar ou criar tecnologias, é importante que elas sejam 

capazes de gerar capacidades e de transferir as capacidades geradas para a matriz. As 

subsidiárias capazes de gerar capacidades
7
 são tidas como unidades que desenvolvem 

conhecimentos novos para a rede da MNE, como novas tecnologias, produtos, práticas e 

habilidades (YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008).  

                                                 
7
 O conceito original é denominado de subsidiárias capazes de criar competências (competence-

creating). Contudo, como o conceito de competências nesta pesquisa se refere a insumos utilizados no processo 

de produção (ex. mão de obra qualificada) e o conceito de capacidades se refere ao resultado, ou seja, o 

aprendizado obtido por este processo (ex. capacidade de gerar novos produtos), a habilidade de gerar 

competências será tida como uma capacidade. Assim, as subsidiárias capazes de gerar competências serão 

denominadas de subsidiárias que geram ou possuem capacidades. 
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A habilidade da subsidiária de criar novas capacidades depende de sua habilidade 

em combinar ou recombinar as vantagens especificas já existentes da MNE com as vantagens 

específicas do ambiente do país hospedeiro, que estão associadas ao sistema de inovação do 

país (VERBEKE, 2013). Esta capacidade de agir como um mecanismo de conversão de ativos 

específicos locais em capacidades para a MNE requer que a subsidiária possua conhecimentos 

e habilidades necessários para lidar com as diversas fontes de conhecimento disponíveis 

(NARULA, in press). Contudo, não serão somente as habilidades internas da subsidiária que a 

permitirão ser bem sucedida neste processo. As fontes de conhecimento externo como o 

ambiente institucional, que envolve o sistema de inovação local e os atores locais como 

fornecedores e clientes fazem parte fundamental deste processo (MUDAMBI, NAVARRA, 

2004; MCCANN, MUDAMBI, 2005; FIGUEIREDO, 2011; MEYER, MUDAMBI, 

NARULA, 2011). Vale ressaltar que apenas algumas subsidiárias possuirão este conjunto de 

fatores (NARULA, in press). 

A criação de capacidades é a principal responsável pela sobrevivência e 

sustentabilidade das capacidades das MNEs, principalmente as de países emergentes. Desta 

forma, as MNEs e suas respectivas subsidiárias estão continuamente envolvidas em atividades 

de criação e aprimoramento de capacidades, mesmo que à margem do conceito. O 

aprimoramento das capacidades ocorre de forma incremental, pela aprendizagem através das 

atividades produtivas, das interações com clientes e fornecedores, da interação com o 

ambiente e da observação de concorrentes. Uma classe de capacidades comumente estudada 

por conta de sua tangibilidade e, portanto por sua capacidade de mensuração é a de 

conhecimento tecnológico. Esta classe é geralmente relacionada à tecnologia e engenharia, 

como novos desenvolvimentos de produto e processo (NARULA, in press). 

 

 

4.2 ACUMULAÇÃO E TIPOS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS  

 

 

Para Schumpeter (1928) o processo de inovação significa propor novos usos ou 

novas combinações de fatores. Este conceito foi posteriormente expandido para a 

implementação de novos produtos ou processos que sejam novos para a empresa e não 
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necessariamente para o mercado (NELSON, 2006). A inovação em produto é definida como 

novas tecnologias ou combinações tecnológicas introduzidas para atender as necessidades do 

mercado. A inovação em processo é caracterizada por novas utilizações da força de trabalho, 

de informação e fluxos, de especificações de tarefas e de materiais utilizados na produção  

(UTTERBACK, ABERNATHY, 1975). 

A literatura sobre inovação coloca que o desenvolvimento de inovações está 

concentrado em países avançados (UTTERBACK, ABERNATHY, 1975; UTTERBACK, 

1996; EDQUIST, 1997; 2005), uma vez que as inovações de sucesso dependem não só de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) formal, mas de uma ampla variedade de outros fatores 

ambientais que são comuns a países avançados como: sistemas de educação e de ciência e 

tecnologia; força de trabalho altamente qualificada; índices de produção científica; entre 

outros (FREEMAN, 1995; LUNDVALL et al., 2002; NELSON, 2006). Logo, é possível 

inferir que o desenvolvimento do ambiente institucional do país está diretamente relacionado 

ao processo de inovação das empresas que nele se localizam, ou seja, o ambiente institucional 

influencia o processo de inovação das empresas. 

 A inovação, principalmente em produto, se torna uma realidade a países 

emergentes apenas quando estes se desenvolvem tecnologicamente. Neste meio tempo, é 

esperado que as empresas destes países se concentrem na difusão, ou seja, na aplicação de 

tecnologias codificadas e prontamente disponíveis (BELL, PAVITT, 1995). O que corrobora 

com o exposto por Kim (1997), de que nas empresas advindas de mercados emergentes, a 

introdução de processos produtivos antecede a inovação em produtos. Uma vez que, 

diferentemente das empresas localizadas em países desenvolvidos, com estágio de 

industrialização maduro, em boa parte das empresas de países emergentes, as capacidades 

tecnológicas inovadoras ainda precisam ser desenvolvidas (FIGUEIREDO, 2009).  

As firmas de países em desenvolvimento tendem a depender de tecnologias 

importadas em seus estágios iniciais ou quando estão instalando novas linhas de produção 

(BELL, PAVITT, 1995; KIM, 1997; FIGUEIREDO, 2009). Porém, o pressuposto de que os 

as empresas de países em desenvolvimento podem gerar mudança tecnológica simplesmente 

pela escolha, adoção e adaptação de tecnologias importadas de países industrializados tem, 

com frequência, minimizado a importância do aprendizado por meio da junção das 

tecnologias adquiridas com as capacidades da firma já existentes. Impedindo assim que estas 

empresas acumulem capacidades que possam levar à inovação por meio do aprendizado.  
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A acumulação de capacidades tecnológicas não resulta automaticamente da 

importação de máquinas estrangeiras que possuem novas tecnologias incorporadas ou da 

acumulação de conhecimento operacional. As empresas devem se envolver em atividades 

integradas com agentes externos, portanto tornarem-se atores imersos nas redes externas 

locais, e empregar recursos para construir capacidades tecnológicas, ou seja, gerar e gerenciar 

mudanças tecnológicas (BELL, PAVITT, 1995; HOBDAY, 2005; IAMMARINO, 

PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). A importação de tecnologia estrangeira 

possuirá um impacto ínfimo para o aprendizado se a mesma não for acompanhada de capital 

humano, políticas locais que promovam o aprendizado e capacidades tecnológicas 

(ARCHIBUGI, PIETROBELLI, 2003). 

A intensidade a qual os recursos são aplicados no processo de construção de 

capacidades tecnológicas irá influenciar outras variáveis ao longo prazo como: (I) a força das 

relações tanto com fornecedores como com consumidores; (II) a facilidade com que a 

estrutura organizacional leva à inovação tecnológica; e (III) a habilidade de lançamento de 

novos produtos bem sucedidos em termos de mercado. Ademais, para desenvolver 

capacidades tecnológicas as firmas começam a fazer investimentos em seus recursos 

humanos, combinando-os com novos mecanismos institucionais como centros educacionais e 

universidades (BELL, PAVITT, 1997).  

Seguindo o conceito de inovação supracitado (UTTERBACK, ABERNATHY, 

1975; NELSON, 2006), no âmbito da firma, as capacidades tecnológicas podem ser divididas 

entre capacidades de produto e processo (LALL, 1992; BELL, PAVITT, 1995; ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 2003). As capacidades em processos organizacionais são relacionadas ao 

conhecimento e habilidades necessários para a operação eficiente do processo produtivo e 

para a geração de processos novos ou significantemente melhorados. As capacidades 

centradas em produto são relacionadas ao conhecimento e habilidades necessários para 

produzir bens existentes e para o desenvolvimento de inovações tecnológicas, tanto em 

produtos quanto em serviços, sejam eles novos ou existentes (IAMMARINO, PADILLA-

PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). Assim, embora o Manual de Oslo (OECD, 1997) 

defina inovação como um constructo mais amplo, neste estudo o conceito de inovação foi 

delimitado a esses dois tipos de inovação: em produto e em processo produtivo. 
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As capacidades tecnológicas são desagregadas em três níveis, de acordo com a 

complexidade do conhecimento, sendo eles: básico, intermediário e avançado (ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 2003; IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008; 

FIGUEIREDO, 2011). O nível básico das capacidades tecnológicas permite apenas mudanças 

básicas e contribuições incrementais para o processo de inovação (BELL, PAVITT, 1995). 

Em relação às capacidades desenvolvidas nas subsidiárias de MNEs, são exemplos de 

capacidades tecnológicas básicas as capacidades em processo a montagem de componentes e 

bens finais, manutenção de máquinas e equipamentos e pequenas mudanças na tecnologia dos 

processos a fim de adaptá-los às condições locais.  São exemplos de capacidades tecnológicas 

básicas de produto as capacidades em pequenas adaptações nas tecnologias do produto para 

atender as necessidades do mercado local e controle de qualidade de rotina para manter 

padrões e especificações (IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008).  

O nível intermediário esta relacionado aos vários tipos de projeto e engenharia de 

produtos e processos (ARIFFIN, FIGUEIREDO, 2004), ocorre quando há a implementação 

de modificações relativamente complexas a produtos ou processos organizacionais 

(FIGUEIREDO, 2011). Em relação às subsidiárias de MNEs, são exemplos de capacidades 

tecnológicas intermediárias em processo as capacidades em técnicas de organização da 

produção (ex. just in time e controle de qualidade total), processos de automação e fabricação 

de novos componentes. Em relação às capacidades de nível intermediário centradas em 

produtos, destacam-se capacidades no desenvolvimento de novos protótipos e na melhoria da 

qualidade do produto (IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008).  

As capacidades avançadas ou baseadas em pesquisa, por sua vez, estão 

relacionadas ao desenvolvimento da base de conhecimento que permitirá o desenvolvimento 

de novos produtos e processos, sendo que apenas este nível envolve P&D formal (ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 2004). Em relação às subsidiárias de MNEs, são exemplos de capacidades 

tecnológicas avançadas em processo as capacidades relacionadas ao desenvolvimento de 

novos processos de produção, projetos e próprios de fabricação ou o desenvolvimento de 

novos equipamentos e ferramentas. Por sua vez, são exemplos de capacidades avançadas em 

produto as capacidades em desenvolver novos produtos e resultados de P&D sobre nova 

geração de produtos (IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). 

Apesar das capacidades serem dividas nestes três níveis, são apenas nos níveis 

intermediário e avançado que residem as contribuições mais substanciais, novas e até mesmo 
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ambiciosas para a inovação (BELL, PAVITT, 1995). Conforme exposto por Bell e Figueiredo 

(2012), se as empresas de países emergentes fizerem esforços apenas limitados para adquirir e 

criar recursos necessários para inovação, elas continuarão a ser apenas seguidoras de inovação 

em vez de líderes no processo.  

Para criar capacidades sustentáveis as EMNEs necessitam adquirir capacidades de 

alta tecnologia para agregarem às suas capacidades existentes (VERBEKE, 2013). Desta 

forma, ao analisar o processo de transferência de capacidades tecnológicas das subsidiárias 

para a matriz em EMNEs, esta pesquisa focará apenas nas capacidades tecnológicas de 

produto e processo de nível intermediário e avançado. Esta escolha é justificada por dois 

motivos. Primeiro, as EMNEs possuem capacidades básicas em maior intensidade do que as 

MNEs tradicionais, por conta das limitações de seu país de origem. Espera-se, portanto, que 

essas empresas busquem capacidades tecnológicas mais avançadas para combinarem às suas 

capacidades existentes e assim desenvolvam capacidades sustentáveis para competir nos 

mercados internacionais.  Segundo, são as capacidades tecnológicas intermediárias e 

avançadas que levam à geração e gerenciamento da mudança tecnológica e, 

consequentemente à inovação no âmbito da empresa (BELL, PAVITT, 1997; IAMMARINO, 

PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). 
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5 FATORES ASSOCIADOS À GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

 

O desenvolvimento de capacidades tecnológicas é um dos pilares das MNEs e a 

possibilidade de acessar conhecimento em diversos ambientes uma de suas principais fontes 

de vantagem competitiva. A habilidade das subsidiárias de desenvolverem capacidades 

tecnológicas a partir da utilização de conhecimentos disponíveis localmente e de transferirem 

estas capacidades para a matriz é de relevante importância tanto para as MNEs quanto para as 

EMNEs. Há uma correlação positiva entre a habilidade de inovar das subsidiárias e o processo 

de transferência de capacidades das subsidiárias para a matriz (FROST, 2001; MUDAMBI, 

PISCITELLO, RABBIOSI, in press). Mas é ainda necessário desvendar como os fatores 

externos à subsidiária influenciam o processo de transferência reversa de capacidades 

tecnológicas no caso das EMNEs.  

Neste capítulo serão apresentados os fatores que estão associados à geração de 

capacidades tecnológicas nas subsidiárias das EMNEs, bem como as hipóteses do estudo. Nos 

capítulos anteriores foi possível identificar, por diversas vezes, alusões ao impacto tanto do 

ambiente institucional quanto da imersão nas redes locais no processo de desenvolvimento de 

capacidades tecnológicas nas subsidiárias e, consequentemente, no processo de transferência 

reversa. À vista disso, neste capítulo será proposto o impacto do desenvolvimento do 

ambiente institucional local em conjunto com a imersão nas redes locais de clientes e 

fornecedores no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs, 

especificamente brasileiras. 

O primeiro fator analisado será o impacto do desenvolvimento do ambiente 

institucional no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas. Posteriormente 

será apresentada a relação entre o desenvolvimento do ambiente institucional local e a 

imersão nas redes locais. Por fim, será apresentada a relação entre a imersão nas redes locais 

de fornecedores e clientes e o processo de transferência reversa.  
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5.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE O AMBIENTE INSTITUCIONAL E A TRANSFERÊNCIA 

REVERSA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

 

O âmbito institucional é constituído pela estrutura política, que especifica o modo 

como são desenvolvidas e agregadas escolhas políticas, a estrutura de direitos de propriedade, 

que é definida pelos incentivos econômicos e a estrutura social (normas e convenções), que é 

definida pelos incentivos informais da economia. A estrutura institucional reflete as crenças 

acumuladas da sociedade ao longo do tempo, que provém do contexto cultural, e a mudança 

da estrutura institucional é, geralmente, um processo incremental, refletindo as restrições que 

o passado impôs ao presente e ao futuro. Sendo isso uma parte do que constitui a estrutura que 

os humanos constroem para lidar com cenário humano (NORTH, 2006). 

Todas as atividades organizadas pelos humanos acarretam numa estrutura que 

define a forma como os participantes devem se comportar, seja uma atividade esportiva ou o 

funcionamento da economia. Esta estrutura é constituída pelas instituições – regras formais, 

normas informais e o cumprimento das mesmas (NORTH, 2006).  

As teorias sobre os institucionalismo se desenvolveram em dois campos tidos 

como distintos dentro das ciências sociais, o econômico (NORTH, 1990) e o social (SCOTT, 

2008). Para o institucionalismo econômico, que possui maior foco na eficiência (PENG, 

2002), as instituições são definidas como as regras de uma sociedade ou, as restrições 

humanamente concebidas que estruturam a interação humana, sendo divididas entre 

instituições formais e informais (NORTH, 1990). As instituições formais podem ser 

entendidas por leis, regulações e regras, estas instituições são impostas e devem ser seguidas 

por todos. Já as instituições informais podem ser entendidas como normas, cultura e ética, não 

são obrigatórias, porém devem ser seguidas a fim de assegurar a interação humana (NORTH, 

1990; PENG, SUN, PINKHAM et al., 2009). Na visão sociológica de Scott (2008), mais 

focada em legitimidade (PENG, 2002), as instituições são definidas como estruturas e 

atividades regulatórias, normativas e cognitivas que provêm estabilidade e significado ao 

comportamento social (SCOTT, 2008). As instituições reguladoras são coercivas, estão 

relacionadas à obrigatoriedade de cumprimento, como leis. As normativas estão relacionadas 

às normas e não possuem obrigatoriedade legal, enquanto as cognitivas estão relacionadas 
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com a cultura e modo de pensar (SCOTT, 2008; PENG et al., 2009). O Quadro 2 ilustra as 

dimensões das instituições sobre as perspectivas econômica e social.  

 

Grau de Formalidade (North, 

1990) 
Exemplos 

Pilares de Suporte (Scott, 

2008) 

Instituições Informais 

Normas Normativo 

Cultura 
Cognitivo 

Ética 

Instituições Formais 

Leis 

Regulativo (coercivo) Regulações 

Regras 

Quadro 2. Dimensões das instituições 

Fonte: Peng et al. (2009). 

 

 

5.1.1 INSTITUCIONALISMO INFORMAL  

 

 

Em todas as sociedades, desde a mais primitiva para a mais avançada, a pessoas 

impõem restrições sobre elas mesmas a fim de dar uma estrutura às relações humanas. Sobre 

condições de informação e de cálculo limitadas as restrições reduzem os custos da interação 

humana em relação a um mundo sem instituições. Entretanto, é muito mais fácil descrever e 

precisar as regras formais que a sociedade elabora do que descrever e precisar sobre as 

maneiras informais as quais os seres humanos estruturaram as interações humanas (NORTH, 

1990).   

As restrições informais que definem o ambiente institucional foram constituídas à 

medida que diferentes tribos desenvolviam diferentes modelos mentais para explicar 

acontecimentos comuns. Estas foram transmitidas entre gerações como costumes, tabus e 

mitos que mantinham a continuidade, intitulada de cultura (NORTH, 1990). Portanto o 

ambiente institucional informal está enraizado na cultura das sociedades.  

No mundo ocidental moderno acredita-se que a vida e a economia são ordenadas 

por leis formais e direitos de propriedade.  Contudo as regras formais, mesmo nas economias 

mais desenvolvidas, ainda são uma pequena (ainda que muito importante) parte da soma de 

restrições que moldam as escolhas. A força das normas informais e a efetividade da aplicação 
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e cumprimento das regras e normas possuem um papel chave no desempenho das instituições 

uma vez que quando as restrições formais falham, as restrições informais emergem a fim de 

reduzir as incertezas e prover consistência às organizações (NORTH, 1990; PENG, 2002). 

Desta maneira, analisar apenas as regras formais pode fornecer uma noção inadequada e até 

mesmo enganosa da relação entre as restrições formais e o desempenho de mercado. Quando 

as regras formais são similares, as normas informais explicam, em grande parte, o motivo de 

algumas nações serem mais desenvolvidas que outras (DASGUPTA, SERAGELDIN, 2000).  

Ambientes institucionais menos desenvolvidos tendem a possuir problemas de 

governança, consequentemente tendem a apresentar: processos obscuros de seleção, 

monitoramento e substituição de governantes; menor respeito por parte tanto do estado como 

dos cidadãos pelas instituições que governam as interações sociais e econômicas; e menor 

capacidade por parte do governo em efetivamente formular e implantar políticas sólidas 

(CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008). Desta forma, os países com menor desenvolvimento 

institucional tendem a ter maior necessidade de reformas sociais.  

A fim de exemplificar a relação entre o ambiente a as organizações 

multinacionais, Peng (2009) cita a estratégia de preços baixos do WalMart que, sob certas 

condições institucionais informais, pode ser vista como antiética. Em negócios internacionais, 

estratégias que ignoram as leis e regulações locais do país hospedeiro podem facilmente atrair 

reações de cunho informal. Em mais um exemplo, o autor coloca que a Ford e a General 

Motors vendem um volume consideravelmente maior de carros de baixo consumo de 

combustível na Europa do que nos Estados Unidos, pois na Europa o ambiente institucional 

informal desencoraja o alto consumo de combustível e a poluição. 

Os indivíduos possuem modelos mentais para interpretar o mundo a sua volta. 

Modelos estes que são, em parte, derivados da cultura que é produzida por meio da 

transferência de capacidades entre gerações. Os valores e normas variam radicalmente entre 

os diferentes grupos étnicos e sociedades, em parte porque são adquiridos através da 

experiência, que é local, em um ambiente específico. Há uma imensa variação de modelos 

mentais e, como resultado, diferentes percepções do mundo e da forma como ele funciona 

(NORTH, 1990). Desta forma, pode-se inferir que a o ambiente possui impacto na aquisição e 

percepção do conhecimento, logo o ambiente impacta a transferência de capacidades. 

Tanure e Duarte (2006) colocam que a cultura é um dos principais problemas que 

as organizações internacionais enfrentam na transferência de capacidades quando tentam 
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introduzir ferramentas gerenciais em empresas locais no caso de aquisições, joint ventures ou 

fusões. Isso se dá porque pessoas de culturas diferentes possuem perspectivas e soluções 

distintas para os mesmos conflitos, fato que pode levar ao comprometimento da estratégia da 

empresa. Os valores das empresas são moldados a partir da cultura do ambiente ao qual elas 

estão imersas (GULEV, 2009), visto que as organizações são constituídas por pessoas e seus 

valores tendem a ser um reflexo dos valores dos indivíduos que as compõem (UZZI, 

GILLESPIE, 2002). Assim, empresas que operam em ambientes com baixos valores éticos, 

por exemplo, tendem a procurar países com esta mesma característica no momento de se 

internacionalizar (CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008).  

Além dos valores, as práticas organizacionais são também diretamente 

relacionadas à cultura de um país. Nações mais abertas a novas ideias e práticas tendem a 

possuir empresas mais abertas e flexíveis (HOFSTEDE, NEUIJEN, OHAYV et al., 1990). A 

cultura americana, por exemplo, tende a ser mais aberta à aceitação de novos tipos de 

inovações advindas de contextos culturais distintos. Ao passo que organizações mais fechadas 

tendem a valorizar práticas mais aderentes ao seu contexto local (ABRAHAMSON, 1991). 

Não somente a cultura compõe o ambiente institucional. A corrupção é também 

uma dimensão importante que se refere ao exercício do poder público para o ganho privado. 

Um possível exemplo é quando um funcionário público utiliza de sua posição a fim de obter 

benefícios para si. A existência da corrupção indica desrespeito às regras formais e regulações 

que governam as interações econômicas em uma dada sociedade, o que representa a 

necessidade de pagamento adicional, irregular (CUERVO-CAZURRA, 2006).   

Haverá corrupção sempre que um oficial tiver poder sobre a distribuição de um 

bem ou puder evitar um mal para o setor privado. O oficial possui incentivo a pedir propina 

para aumentar sua renda em troca de um bem que possui baixo custo para si (CUERVO-

CAZURRA, 2006). Para Ralston et al. (2009) a corrupção está relacionada com a ética, que 

por sua vez, está relacionada à cultura. Hofstede (1983) possui uma dimensão cultural 

denominada de individualismo-coletivismo, que verifica as relações e obrigações dos 

indivíduos com seus companheiros e, segundo Ralston et al. (2009) a importância dos valores 

éticos e presença de corrupção está diretamente relacionada a estas dimensões. Os autores 

verificam que não há um consenso na literatura, geralmente a importância de valores éticos e 

corrupção estão menos presentes em culturas de alta coletividade, porém uma possível 

explicação para comportamentos antiéticos e corrupção serem menos presentes em culturas 
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individualistas é a introdução de sistemas altamente desenvolvidos de leis formais pelas 

instituições políticas destas culturas contra ações altamente individualistas que prejudicam os 

interesses da sociedade e das organizações. Assim as sociedades de países com ambientes 

institucionais desenvolvidos são menos propícias a apresentarem índices de corrupção, uma 

vez que os indivíduos tendem a valorizar mais o comportamento ético.  

Em síntese, o ambiente informal está enraizado nas sociedades e é um dos 

principais responsáveis pelas diferenças entre percepção da realidade e aquisição de 

conhecimento entre as diferentes culturas. Desta forma, diferentes sociedades possuem 

modelos mentais diferentes e, portanto, formas de pensar e agir distintas. O institucionalismo 

informal é o conjunto de procedimentos e reações padrões que se estende ao ambiente 

organizacional. As empresas estão imersas no ambiente institucional de seus países de origem 

e, quando optam por se internacionalizar, encontram ambientes distantes aos quais precisam 

se adaptar. A análise do ambiente institucional informal foi dividida em duas dimensões, 

sendo elas os aspectos da cultura e a corrupção dos países hospedeiros. 

 

 

5.1.2 INSTITUCIONALISMO FORMAL 

 

 

As instituições formais consistem das regras formais escritas. A diferença entre as 

restrições formais e informais está no grau que é constituído por um contínuo por tabus, 

costumes e tradições de um lado e constituições escritas do outro (NORTH, 1990). Quando 

surgiu, a literatura sobre institucionalismo se preocupava primariamente com a estrutura 

formal e sistemas legais. Os estudos eram concentrados quase que exclusivamente em 

constituições, gabinetes, parlamentos, cortes e burocracias (SCOTT, 2008). 

O movimento de tradições e costumes para leis escritas tem sido unidirecional, 

apesar de moroso e desigual, portanto há uma tendência de que as sociedades mudem de 

sociedades menos para mais complexas. Este movimento está claramente relacionado com o 

aumento da especialização e divisão do trabalho, associado a sociedades mais complexas 

(NORTH, 1990). Portanto economias desenvolvidas tendem a apresentar restrições formais 

mais eficazes, que não necessitam de restrições informais para preencherem sua lacuna ou 
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ineficácia (PENG, 2002), também conhecidas como vazios institucionais (KHANNA, 

PALEPU, SINHA, 2005). 

O aumento da complexidade das sociedades naturalmente aumentou a 

formalização das restrições (que se tornou possível com o surgimento da escrita). A criação de 

sistemas legais formais para lidar com conflitos mais complexos implicam nas regras formais.  

As regras formais podem complementar e aumentar a efetividade de restrições informais, 

modificando, revisando ou substituindo-as. As regras formais incluem regras políticas 

(judiciais), econômicas e contratos e são criadas para servir os interesses daqueles que têm o 

poder de barganha para criar novas regras (NORTH, 1990). Por meios formais de regulação, 

inspeção e punição, o estado possui o papel de garantir o cumprimento das regras que 

propiciam o alcance da segurança imposta pela sociedade (SPERS, 2003).  

A diferença entre os países não se limita apenas à distância geográfica, mas em 

vários níveis como as características do sistema de negócios, principalmente nas práticas 

financeiras, econômicas e administrativas. Tais diferenças tornam as instituições dos países 

muito peculiares. Fato este que afeta as decisões gerenciais (CAVES, 1996; BERRY, 

GUILLÉN, ZHOU, 2010). As características econômicas de um país, por exemplo, possuem 

relevância para as empresas uma vez que estão relacionadas ao poder de compra do 

consumidor, estabilidade macroeconômica e a abertura da economia a influências externas. 

Analogamente, as caraterísticas financeiras dos países trazem implicações no modo como as 

empresas e os competidores fundamentam suas operações, na natureza do sistema político 

(democrático ou autocrático), no papel do estado em relação à economia e nas associações 

externas comerciais (BERRY, GUILLÉN, ZHOU, 2010). Ainda em relação ao ambiente 

formal, Caves (1996) destaca a importância das regulações trabalhistas dos países para a 

organização. 

As regras formais podem causar incerteza às organizações em relação à extensão a 

qual os empresários precisam lidar com mudanças inesperadas nas regras econômicas, 

políticas ou mudanças constitucionais são repentinas que acarretam em sérios efeitos ao setor 

privado (DASGUPTA, SERAGELDIN, 2000), constituindo um fator relevante para os 

negócios.   
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5.1.3 HIPÓTESES 

 

 

As inovações de sucesso não dependem somente de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) formal por parte das empresas, mas também de uma ampla variedade de fatores 

ambientais como os sistemas de educação, ciência e tecnologia dos países (FREEMAN, 

1995). Consequentemente, o processo de inovação é influenciado por muitos aspectos 

políticos e organizacionais (NELSON, 2006). Um aspecto do ambiente institucional 

fundamental para a geração de inovação é o desenvolvimento do sistema de inovação local. O 

sistema de inovação é definido como o conjunto de fatores externos necessário às firmas para 

o desenvolvimento de inovações (FREEMAN, 1995; EDQUIST, 1997; LUNDVALL et al., 

2002; EDQUIST, 2005). São tidos como exemplos destes fatores a existência de um sistema 

de educação de qualidade, principalmente em engenharia; políticas pró-inovação; parceiras 

entre universidades e empresas; alto nível de produção científica; investimentos em P&D por 

parte das empresas e por parte dos governos, entre outros (FREEMAN, 1995; NELSON, 

2006). 

Quanto mais desenvolvido for o sistema de inovação, maior será o desempenho 

inovador das empresas que nele se encontram  (FREEMAN, 1995; NELSON, 2006). Assim, 

as subsidiárias localizadas em ambientes com sistema de inovação avançado apresentam 

maior propensão a desenvolver capacidades tecnológicas (NARULA, 2002). Principalmente 

em relação às capacidades tecnológicas em produto, uma vez que esta envolve a utilização de 

tecnologias de ponta (UTTERBACK, ABERNATHY, 1975; VERNON-WORTZEL, 

WORTZEL, 1988; UTTERBACK, 1996). Entretanto, as inovações em produto são 

geralmente acompanhadas de inovação em processo, pois estas suportam e sustentem as novas 

tecnologias desenvolvidas (BELL, PAVITT, 1995; 1997) seja pela adequação do processo 

produtivo às novas tecnologias ou pela adequação de custos (UTTERBACK, ABERNATHY, 

1975; UTTERBACK, 1996).  

Ressalta-se que não são apenas os fatores do ambiente formal que impactam o 

desenvolvimento de inovação nas empresas locais. Ambientes com baixo índice de 

comportamento ético, por exemplo, podem ser ambientes caracterizados por pouco respeito a 

propriedades intelectuais.  Ambientes com baixo poder de direito intelectual tendem a 
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desencorajar o desenvolvimento de inovações (KIM, 1997). A cultura é outro ponto relevante, 

países com culturas fechadas, com dificuldades de aceitar inovações que advenham de 

costumes muito díspares tendem a apresentar um padrão inovador mais baixo, o que é 

refletido nas empresas locais (HOFSTEDE et al., 1990; ABRAHAMSON, 1991). Em síntese, 

países que apresentam sistemas de valores sociais e corporativos mais estáveis, portanto 

maduros e desenvolvidos, estão consequentemente menos propensos a necessitar de reformas 

sociais e econômicas, uma vez que possuem melhor compreensão e maior abertura perante as 

necessidades globais. Consequentemente, as empresas localizadas nessas nações tendem a ter 

propensão maior a desenvolver e transferir capacidades tecnológicas. 

Há uma correlação positiva entre o desenvolvimento de inovações em subsidiárias 

e a transferência reversa (FROST, 2001; MUDAMBI, NAVARRA, 2004; CANTWELL, 

MUDAMBI, 2005; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, in press). Desta maneira, as 

subsidiárias localizadas em ambientes mais desenvolvidos são mais propícias a 

desenvolverem capacidades tecnológicas por conta dos estímulos ambientais e, 

consequentemente a transferirem estas capacidades tecnológicas para a matriz. 

As subsidiárias de EMNEs instaladas em mercados desenvolvidos, com sistemas 

de inovação estruturados, possuem maior acesso a tecnologias avançadas, que sustentam a 

base da inovação em produto. As EMNEs geralmente possuem carência em inovação em 

produto, por conta das deficiências institucionais de seu país de origem (GOVINDARAJAN, 

RAMAMURTI, 2011). Assim, as subsidiárias de EMNEs localizadas em ambientes 

institucionais desenvolvidos são mais propícias a acessar conhecimentos tecnológicos 

importantes e desenvolver capacidades tecnológicas intermediárias e avançadas em produto 

que podem ser transferidas à matriz. Como as inovações em produto são frequentemente 

acompanhadas de inovações em processo, espera-se que estas subsidiárias desenvolvam 

também capacidades tecnológicas intermediárias ou avançadas em processos produtivos e as 

transfiram para a matriz. Desta forma, espera-se que: 

 

H1a: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H1b: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 
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5.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE O AMBIENTE INSTITUCIONAL E A IMERSÃO NA REDE 

EXTERNA  

 

 

A vertente institucional remete à formação de relações interorganizacionais e suas 

particularidades de acordo com as características do ambiente em que opera. Desta forma, o 

ambiente institucional possui um papel de destaque na explicação da formação e formato das 

redes (OLIVER, EBERS, 1998). Este enfoque trata da dependência de legitimidade entre 

organizações como fator motivador para a participação em uma rede (DIMAGGIO, 

POWELL, 1983). Assim, a organização que ingressar numa rede de organizações 

reconhecidas poderá ganhar, de forma indireta, reconhecimento também (DIMAGGIO, 

POWELL, 1983; BALESTRIN, VERSCHOORE, REYES JUNIOR, 2010).  

O sucesso das redes de organizações gerou novas conjunturas acerca das 

vantagens competitivas das formas sociais das organizações em relação ao mercado 

(POWELL, 1990; UZZI, 1996). Um argumento central a esta conjuntura, que oferece uma 

potencial ligação entre as dimensões sociais e econômicas do comportamento dos negócios é 

o conceito de imersão (UZZI, 1996). 

Introduzido por Granovetter (1985), o conceito de imersão (embeddedness) indica 

que as relações sociais criadas com diferentes atores no ambiente social facilitam o 

desenvolvimento de vantagens competitivas da firma (GRANOVETTER, 1985; UZZI, 1996; 

FIGUEIREDO, 2011). De acordo com a perspectiva de redes, os atores, sendo eles 

organizações ou indivíduos (BRASS, GALASKIEWICZ, GREVE et al., 2004), estão imersos 

dentro de redes de relações interconectadas que proporcionam oportunidades e restrições ao 

comportamento (FORSGREN, 2008).  

As organizações que operam em redes operam numa logica de trocas que difere da 

lógica de mercado. Esta lógica é a imersão, uma vez que laços sociais contínuos formam as 

expectativas e oportunidades dos atores em formas que diferem da lógica econômica ou do 

comportamento de mercado. Os laços entre firmas geram oportunidades únicas e a 

disponibilidade potencial destas oportunidades é definida pelo tipo de rede que as empresas 

estão imersas (UZZI, 1996).   
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O conceito de imersão tem sido utilizado a fim de enfatizar a relação com outros 

atores de sua rede como ingrediente crucial na vida de uma organização (GRANOVETTER, 

1973; 1985; UZZI, 1996; ROWLEY, BEHRENS, KRACKHARDT, 2000; UZZI, 

GILLESPIE, 2002). Entretanto, alguns autores enfatizaram a distinção entre a imersão 

relacional e estrutural (ROWLEY, BEHRENS, KRACKHARDT, 2000; ANDERSSON, 

FORSGREN, HOLM, 2002).  

A imersão estrutural trata da contextualização de trocas econômicas em padrões 

de relações interpessoais contínuas. O termo estrutura se refere à maneira a qual as relações 

diádicas (interação entre um par de indivíduos) são articuladas entre si. Por exemplo, se as 

relações são estabelecidas em pequenos grupos densamente conectadas, mas mutuamente 

segregadas, em vez de relações dispersas e difusas em uma dada população (ZUKIN, 

DIMAGGIO, 1990). Também denominada de perspectiva de posição em redes, este tipo de 

imersão vai além dos laços imediatos da firma, e enfatiza o valor informacional da posição 

estrutural ocupada por estes atores na rede (GULATI, 1998).  Esta perspectiva possui como 

foco as características da estrutura relacional que a organização se encontra (ROWLEY, 

BEHRENS, KRACKHARDT, 2000), ou seja, a qualidade material e a estrutura dos laços 

entre os atores (UZZI, 1996). A informação circula não apenas pelos laços próximos 

estabelecidos na rede, mas também por meio de sua estrutura (GULATI, 1998). No contexto 

de MNEs, o foco se dá no sistema de relações de negócios em que a subsidiária está imersa. É 

destacada a vantagem que uma subsidiária pode adquirir por sua posição na rede ao invés da 

vantagem que pode ser adquirida por meio da troca de informações em relações individuais 

(ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002).  

A imersão relacional, ou perspectiva de coesão em redes, enfatiza o papel de laços 

coesos diretos como um mecanismo para aquisição de informação específica. Atores que 

compartilham ligações diretas entre si são propensos a apresentar um número maior de 

informações e conhecimentos comuns uns dos outros (GULATI, 1998). Esta perspectiva 

possui foco nas características das relações (ROWLEY, BEHRENS, KRACKHARDT, 2000). 

No contexto de MNEs, diz respeito à extensão a qual as relações diretas e individuais da 

subsidiária com atores (fornecedores, clientes, competidores, etc.) podem servir como fonte 

de aprendizado (ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002). Para Figueiredo (2011), a 

imersão relacional pode ser definida como múltiplos elos utilizados pelas subsidiárias a fim de 

criar capacidades que as possibilitem atingir um desempenho inovador. 
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Assume-se que a imersão relacional em redes de negócios é desenvolvida ao 

longo do tempo a partir de um estado caracterizado por relacionamentos do tipo arm’s length 

para uma relação baseada em dependência, adaptação e confiança (UZZI, 1996; 

ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002). As relações do tipo arm’s length são relações 

de mercado caracterizadas por mínima troca de informações, baixo nível de interdependência 

e baixo investimento em mecanismos de governança (DYER, SINGH, 1998). Estas relações 

são baseadas em ausência de aproximação social entre os atores. São pautadas na busca por 

receitas e na lógica oportunista e materializadas na forma de contratos, gerando negócios 

genéricos e relações e trocas de bens e serviços de baixo conhecimento específico, em sua 

maioria na forma de bem público (UZZI, 1996; FIGUEIREDO, 2011). Contudo, ressalta-se 

que apesar das relações de imersão relacional derivarem de relações do tipo arm’s length, nem 

todas as relações de tipo arm’s length se tornam relações de imersão (UZZI, 1996). 

Os pressupostos do conceito de imersão em redes foram também utilizados por 

alguns autores de forma mais específica à realidade das MNEs (ANDERSSON, FORSGREN, 

1996; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; ANDERSSON, BJÖRKMAN, 

FORSGREN, 2005; FORSGREN, 2008). De acordo com a teoria de redes, o recurso mais 

importante para as unidades é sua rede de relações específicas à qual a subsidiária está imersa 

(ANDERSSON, FORSGREN, 1996). O foco do conceito de imersão se dá nas relações 

individuais com atores e lida com a extensão a qual o conjunto de relações de negócios da 

subsidiária cria oportunidades para que a unidade aprimore sua base de conhecimento e, 

posteriormente, seu desempenho (ANDERSSON, BJÖRKMAN, FORSGREN, 2005). Uma 

ideia subjacente ao conceito é que atores que possuem laços fortes uns com os outros estão 

numa posição mais favorável para a troca de conhecimentos complexos e, consequentemente, 

para o aprendizado uns com os outros de forma mais fácil (HANSEN, 1999; ANDERSSON, 

BJÖRKMAN, FORSGREN, 2005).  

 

 

5.2.1 HIPÓTESES 
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Além dos fluxos de conhecimento que ocorrem na rede interna da matriz, existem 

também os fluxos de conhecimento da rede externa, ou seja, do país hospedeiro para as 

subsidiárias. Este fluxo é o que constitui o aprendizado da subsidiária e o que permite que ela 

inove a partir das vantagens específicas do país onde está inserida, desenvolvendo 

capacidades que possam ser transferidas para a matriz. Este aprendizado ocorre através da 

utilização de recursos locais, exploração de capacidades locais e, principalmente por meio da 

imersão local (MUDAMBI, NAVARRA, 2004). 

As capacidades essenciais das empresas estão cada vez mais baseadas na geração 

e busca por conhecimento, principalmente nos campos de tecnologia intensiva onde a 

competição é considerada como uma corrida pelo conhecimento. Sendo os relacionamentos 

com atores externos um fator crítico para a aquisição (LANE, LUBATKIN, 1998; POWELL, 

1998) e transferência do mesmo (POWELL, 1998), uma vez que o estabelecimento de redes 

com atores locais promove o aprendizado e estimula o desenvolvimento de vantagens 

competitivas de forma que apenas as relações intrafirma não seriam capazes (UZZI, 

GILLESPIE, 2002). 

Parte-se do princípio de que subsidiárias que foram instaladas no exterior com o 

objetivo de gerar capacidades estão localizadas em países que possuem benefícios peculiares, 

que são convenientemente distintos dos benefícios disponíveis em outros locais, 

principalmente em relação aos do país de origem da firma (NARULA, in press).  Ou seja, as 

subsidiárias instaladas com objetivo de gerar capacidades costumam ser localizadas em países 

que sejam centros de excelência tecnológica em campos aos quais as capacidades da MNE 

são deficientes. Visto que estas atividades tendem a ampliar a gama de capacidades da MNE à 

qual fazem parte (CANTWELL, MUDAMBI, 2011). No caso das EMNEs, espera-se que as 

subsidiárias estabelecidas com objetivo de acessar tecnologias sejam instaladas em países que 

apresentam sistemas de inovação desenvolvidos (RAMAMURTI, 2008; CUERVO-

CAZURRA, 2012; RAMAMURTI, 2012). 

Entretanto, as vantagens específicas do país hospedeiro, especialmente às 

relacionadas às setores de conhecimento intensivo, geralmente não são bens públicos 

(HENNART, 2009). Os conhecimentos específicos dos sistemas de inovação dos países 

estrangeiros geralmente não estão disponíveis para novos entrantes (CANTWELL, 

MUDAMBI, 2011; NARULA, 2014; in press). Para acessar os conhecimentos incorporados 
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no sistema de inovação, ou seja, nas instituições locais, as subsidiárias precisam se inserir nas 

redes locais (CANTWELL, MUDAMBI, 2011). Principalmente as que transferem ou desejam 

transferir conhecimento à matriz (BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998; ANDERSSON, 

FORSGREN, HOLM, 2002; FOSS, PEDERSEN, 2002; NARULA, 2014). 

A imersão na rede local permite que a subsidiária aumente o grau de acesso aos 

conhecimentos locais, aumente a possibilidade de estabelecer parcerias com detentores de 

conhecimentos chave e desenvolva maior familiaridade com as instituições locais, aprendendo 

a operar no país estrangeiro. Isto porque o conhecimento adquirido por meio das parcerias 

leva a unidade à superação ou redução das desvantagens de ser estrangeiro (NARULA, in 

press).  

Para que a subsidiária aprenda a partir do local onde está inserida, é 

imprescindível que ela possua habilidades em acessar, filtrar e escolher as informações locais 

que lhe são úteis, bem como a capacidade de absorver e adaptar os novos conhecimentos às 

necessidades específicas da MNE  (MUDAMBI, NAVARRA, 2004). As capacidades 

tecnológicas das subsidiárias são construídas por meio das interações entre a firma e os atores 

externos (IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). A aproximação 

nas relações, em termos de frequência, confiança e adaptação de recursos é um pré-requisito 

para relações de inovações específicas, dada a incerteza e o longo prazo envolvido neste tipo 

de atividade. Desta forma, o grau de imersão local da subsidiária, em termos de aproximação 

de relações específicas, é um indicador de seu perfil de inovação (ANDERSSON, 

BJÖRKMAN, FORSGREN, 2005), onde as partes podem ser clientes ou fornecedores locais 

(MCCANN, MUDAMBI, 2005; FORSGREN, 2008). 

Em síntese, a lógica que explica a relação positiva entre a geração de capacidades 

em subsidiárias e a imersão na rede externa local é que ao se tornar imersa na rede local, a 

subsidiária deixa de ser vista como uma intrusa ou estranha (CANTWELL, MUDAMBI, 

2011; NARULA, 2014) e passa a ser vista como um membro. Esta mudança de estado 

aumenta o grau de acesso ao conhecimento local e a probabilidade de operar em parceria com 

membros da rede que possuam maior experiência local que a subsidiária deseja combinar com 

suas capacidades já existentes. Assim, quanto mais imersa a subsidiária estiver no sistema de 

inovação local, maior será sua capacidade de prosperar localmente e a probabilidade de 

descobrir novas combinações de conhecimento úteis à MNE como um todo (CANTWELL, 



69 

 

 

MUDAMBI, 2011). Consequentemente, é esperado que as subsidiárias estabeleçam alto grau 

de imersão nas redes locais quando seu objetivo é acessar conhecimentos do ambiente 

institucional local, ou seja, em ambientes institucionais mais estruturados. Desta maneira, 

espera-se que: 

 

H2a: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de fornecedores. 

H2b: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de clientes. 

 

 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE A IMERSÃO NA REDE EXTERNA E A TRANSFERÊNCIA 

REVERSA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

 

A perspectiva de redes sociais deriva das ciências sociais e está relacionada com 

atividades e trocas contínuas entre atores num sistema social, sendo a relação entre os atores o 

ponto central deste conceito (KENIS, OERLEMANS, 2008). A rede pode ser definida como 

um conjunto de nós e um conjunto de laços, que representam alguma relação, ou a ausência 

dela, entre os nós (BRASS et al., 2004). Os atores da rede podem ser organizações, países, 

pessoas ou grupos de pessoas, regiões, etc. (KENIS, OERLEMANS, 2008).  

O foco desta perspectiva não está relacionado às características individuais dos 

atores, mas sim aos laços ou interações entre eles (KENIS, OERLEMANS, 2008).  O 

conteúdo particular das relações, representadas pelos laços, é limitado apenas à imaginação do 

pesquisador. Sendo exemplos dos conteúdos mais estudados o fluxo de informação, afeto, 

bens e serviços, entre outros (BRASS et al., 2004).  

As formas de troca nas redes implicam em transações sequenciais e indefinidas, 

dentro do contexto de um padrão geral de interação. As sanções nestas transações são 

tipicamente mais normativas do que legais, ou seja, estão mais relacionadas ao 

institucionalismo informal do que ao formal. A filosofia que fortalece as trocas dentro das 
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redes está relacionada ao desenvolvimento de imersão e confiança ao longo prazo, o que, à 

visão pura de mercado, pode ser interpretada como uma estratégia ingênua (POWELL, 1990). 

 Por meio da perspectiva de redes é possível explicar variações de resultados 

organizacionais tradicionais, como a inovação. Ademais, alguns pesquisadores focam suas 

pesquisas também nos antecedentes das redes, ou seja, nos fatores que levam à participação 

nas mesmas  (BRASS et al., 2004).  A vantagem para as organizações ao se associarem às 

redes é que elas podem ter acesso ao conhecimento disponível na rede onde estão inseridas. 

Sendo que estas vantagens são dependentes do perfil de conhecimento de suas redes 

(HUGGINS, THOMPSON, 2013).  

 

 

5.3.1 HIPÓTESES 

 

 

As EMNEs podem se internacionalizar a partir de três abordagens: (I) a 

abordagem do modelo de agregação (HENNART, 2009; 2012); (II) a abordagem da interação 

entre as vantagens-especificas dos países e as capacidades das EMNEs (NARULA, 2012); e 

(III) das capacidades singulares das EMNEs (CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; 

CUERVO-CAZURRA, 2012). As hipóteses serão fundamentalmente desenvolvidas com base 

nestas três abordagens ou fatores motivadores do processo de internacionalização das 

EMNEs.  

O processo de aprimoramento de capacidades é dinâmico e não se pode assumir 

que as subsidiárias possuem papeis pré-estabelecidos fixos. Mesmo uma única subsidiaria 

pode assumir diversos papéis no processo de desenvolvimento e difusão de capacidades 

dentro da rede interorganizacional (RUGMAN, VERBEKE, 2001). Assim uma unidade pode 

ser instalada com o objetivo inicial de acessar mercados e acabar desenvolvendo capacidades 

tecnológicas, sendo o inverso possível também.  

 

Imersão na Rede de Fornecedores 
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Por possuírem carência de alta tecnologia em seu mercado, as EMNEs inovam 

muito menos em produtos do que as empresas nos mercados desenvolvidos (VERNON-

WORTZEL, WORTZEL, 1988; GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011), uma vez que a 

inovação em produto exige alta tecnologia e um sistema de inovação avançado 

(UTTERBACK, ABERNATHY, 1975; UTTERBACK, 1996). Desta forma, a maioria das 

inovações desenvolvidas pelas EMNEs em seu país de origem é voltada a processos 

produtivos (BELL, FIGUEIREDO, 2012) que lhes permite produzir com custos menores e, ao 

mesmo tempo, tornar os bens disponíveis para um grande número de consumidores 

(PRAHALAD, HART, 2002; PRAHALAD, MASHELKAR, 2010). 

Na visão de Hennart (2012), por operarem em parceria ou até mesmo concorrendo 

com MNEs de países desenvolvidos em seu mercado de origem e por conta da posse de 

vantagens específicas de seu país, as empresas de países emergentes acabam desenvolvendo 

capacidades. Contudo estas capacidades não são suficientes para operar de forma bem 

sucedida em mercados internacionais, logo estas empresas buscam capacidades tecnológicas 

no exterior (HENNART, 2012).   

Estas capacidades tecnológicas, tanto em produtos quanto em processos 

produtivos avançados, estão geralmente disponíveis em países com ambiente institucional 

bem estruturado. Consequentemente as EMNEs tendem a instalar subsidiárias em países 

desenvolvidos (IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). 

Entretanto as subsidiárias das EMNEs são vistas como estranhas, e sofrem as desvantagens de 

serem estrangeiras (NARULA, 2012).  Com o propósito de adquirir familiaridade com as 

instituições locais e acessar conhecimentos, as subsidiárias das EMNEs precisam se inserir 

nas redes locais (MEYER, MUDAMBI, NARULA, 2011; NARULA, 2014). Para aí 

desenvolverem capacidades tecnológicas que poderão ser transferidas para a matriz 

(BIRKINSHAW, HOOD, JONSSON, 1998; ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; 

FOSS, PEDERSEN, 2002; ANDERSSON, BJÖRKMAN, FORSGREN, 2005). 

A imersão permitirá que as subsidiárias tenham acesso a parceiros que possuam os 

conhecimentos relevantes às suas necessidades (MEYER, MUDAMBI, NARULA, 2011). Por 

serem direcionadas pelo acesso a novas tecnologias, as EMNEs tendem a instalar subsidiárias 

em países que apresentam oferta de tecnologias que elas necessitam e, portanto, estas 

subsidiárias tendem a se inserir nas redes de fornecedores locais (CANTWELL, MUDAMBI, 

2005). 
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Na visão de Narula (2012), as EMNEs se internacionalizam pelos mesmos 

motivos que as MNEs tradicionais, assim os princípios subjacentes ao processo de 

internacionalização tanto das MNEs de países avançados como de EMNEs são os mesmos 

(RUGMAN, 2009; 2010a). O que de fato pode ser entendido como influencia do país de 

origem, ou seja, o que de fato difere as EMNEs das demais MNEs é como as restrições de seu 

ambiente institucional influenciam o processo de geração de capacidades da firma. As 

restrições ou características de seu ambiente fazem com que as capacidades das EMNEs 

sejam mais voltadas para mão-de-obra intensiva do que em tecnologia intensiva, por exemplo. 

As EMNEs tendem a iniciar seu processo de internacionalização em países similares, 

entretanto ao passo que a empresa cresce ela necessita adquirir tecnologias que a permitam 

competir de forma bem sucedida no mercado mundial (NARULA, 2012). Para adquirir estas 

tecnologias a EMNE precisa estabelecer subsidiárias em países com sistemas de inovação 

avançado. Entretanto estas unidades necessitam ter habilidade de acessar os conhecimentos 

locais, transformá-los em capacidades tecnológicas e transferi-los para a matriz, o que só é 

possível por meio da imersão nas redes locais (MEYER, MUDAMBI, NARULA, 2011). 

Verifica-se uma tendência às subsidiárias de se inserir nas redes de fornecedores locais, uma 

vez que possuem interesse no conhecimento ofertado no país. 

Na visão de Cuervo-Cazurra e Genc (2008), as EMNEs possuem capacidades 

distintas às capacidades das MNEs de países desenvolvidos, uma vez que estas não são 

voltadas para altas tecnologias ou marcas estabelecidas, e sim para novas formas de operar em 

ambientes institucionais desestruturados. Logo, costumam ser inovações em processos que 

permitem a superação dos vazios institucionais locais (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; 

KHANNA, PALEPU, 2011). Estas capacidades por si só não são suficientes para levar estas 

empresas a competir no mercado internacional. Portanto, verifica-se novamente a necessidade 

da EMNE de instalar subsidiárias no exterior a fim de acessar conhecimentos tecnológicos em 

produto e em processos produtivos avançados. Conhecimentos estes que precisam ser 

acessados, transformados em capacidades tecnológicas e transferidos para a matriz.  

Quando uma EMNE estabelece uma subsidiária em busca de conhecimento 

tecnológico que não possui em seu país de origem, esta subsidiária terá predominantemente o 

objetivo de gerar e transferir capacidades para a matriz. Quando a subsidiária possui este 

objetuvo, ela não é estabelecida em um local por conta de sua demanda e sim por conta de sua 

oferta. O objetivo primário é acessar a tecnologia dos produtos ofertados em determinada 
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localização a fim de aumentar as capacidades da EMNE como um todo. Logo esta subsidiária 

estará focada em acessar o conhecimento em poder dos fornecedores locais (CANTWELL, 

MUDAMBI, 2005). Como as subsidiárias imersas nas redes locais são mais propícias a 

explorar as fontes de conhecimento local (FIGUEIREDO, 2011) e, consequentemente a 

envolver-se em atividades de novas tecnologias (BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, 2010), 

espera-se que: 

 

H3a: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H3b: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo.  

 

 

Imersão na Rede de Clientes 

 

 

Quando a MNE estabelece uma subsidiária no exterior com a motivação de 

explorar de suas capacidades existentes no mercado estrangeiro, a função primária desta 

subsidiária é a de servir o mercado local. Logo, esta será predominantemente
8
 direcionada 

pela demanda local (CANTWELL, MUDAMBI, 2005). Estas unidades possuirão a tarefa de 

adaptar e adicionar profundidade às capacidades já existentes da MNE, ou seja, terão a função 

de explorar as capacidades (CANTWELL, MUDAMBI, 2011).  

Tradicionalmente acreditava-se que as capacidades tecnológicas eram 

desenvolvidas apenas em subsidiárias instaladas com o objetivo de acessar conhecimento 

local e gerar capacidades, sendo estas localizadas em ambientes reconhecidos como centro de 

excelência tecnológica (YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008). Entretanto, tanto subsidiárias 

instaladas com o objetivo de gerar como de explorar capacidades podem inovar. Conforme 

                                                 
8
 Utiliza-se o termo predominantemente uma vez que, conforme exposto por Rugman (2001), as 

subsidiárias podem apresentar mais de um papel simultaneamente.  
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pontuado por Narula (in press) a geração de capacidades tecnológicas é tanto direcionada pela 

oferta quanto pela demanda.  

Segundo a linha de Hennart (2012), empresas de países emergentes geralmente 

iniciam suas operações como fornecedoras de MNEs tradicionais. Com a renda adquirida por 

meio destas operações as empresas de países emergentes começam suas operações em 

mercados internacionais. Por já terem relações com MNEs tradicionais estas empresas 

instalam subsidiárias no país de origem ou em outros países onde seu consumidor, a MNE 

tradicional, está localizado. Desta forma, as EMNEs conseguem acesso às tecnologias de seu 

parceiro, às tecnologias do sistema de inovação local e consequentemente reconhecimento por 

operar em parceria com clientes que possuem marcas estabelecidas internacionalmente. O 

obtivo da EMNE nestes casos pode ser subir na cadeia de valor, para conseguir competir no 

mercado internacional, como fez a Acer (BARTLETT, GHOSHAL, 2000). Assim, espera-se 

que as subsidiárias das EMNEs sejam altamente imersas na rede local de seu consumidor, 

para que as capacidades tecnológicas sejam desenvolvidas, e que estas capacidades sejam 

transferidas para a matriz. 

Pela abordagem de Narula (2012), um dos objetivos das EMNEs ao se 

internacionalizar é arbitrar suas receitas. As EMNEs então tendem a instalar subsidiárias em 

países avançados, onde os consumidores locais possuem maior renda e estão dispostos a pegar 

um valor maior pelas capacidades que a EMNE tem a oferecer. Entretanto a EMNE precisará 

lidar com falta de conhecimento acerca do ambiente institucional destes países, como a 

infraestrutura, a rede de fornecedores e consumidores, as características dos governos e a 

influência dos conglomerados locais (RUGMAN, 2010b).  

Para adquirir maior familiaridade com as instituições locais, a subsidiária terá de 

se inserir nas redes locais, principalmente na de consumidores, uma vez que seu objetivo 

primário é acessar mercado. Porém as condições do ambiente tendem a apresentar exigências 

superiores às encontradas no país de origem da EMNE, assim para se inserir nas redes locais a 

subsidiária terá de aprimorar seus produtos e processos, para se adequar às condições locais. 

Estas inovações podem ser úteis à constituição ou aprimoramento das capacidades da EMNE. 

Assim, espera-se que haja fluxo de transferência das inovações da subsidiária para a matriz.  

Por fim, pela terceira abordagem (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; 

KHANNA, PALEPU, 2011) as EMNEs possuem capacidades que foram desenvolvidas para 

superar os vazios institucionais de seus países de origem, que podem ser utilizadas como 
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vantagem competitiva em outros países emergentes ou em desenvolvimento. No entanto estas 

vantagens podem ser utilizadas também para atender mercados marginalizados de países 

desenvolvidos.  

Assim como os países em desenvolvimentos, os países desenvolvidos também 

possuem problemas institucionais, porém numa escala menor. Estes nichos de mercados em 

países desenvolvidos acabam não sendo atendidos pelas empresas locais, pois são muito 

pequenos para justificar investimentos. São justamente estes nichos que podem ser atendidos 

pelas EMNEs. Esse conceito é denominado por alguns autores como inovação reversa, que 

ocorre quando capacidades desenvolvidas em mercados emergentes são utilizadas em 

mercados desenvolvidos (IMMELT, GOVINDARAJAN, TRIMBLE, 2009; 

GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011; GOVINDARAJAN, TRIMBLE, 2012a; b). 

Para comercializar seus produtos ou serviços de forma bem sucedida, a EMNE 

necessitará de conhecimento do mercado local, como preferências locais ou canais de 

distribuição (HENNART, 2009; 2012). Para adquiri familiaridade e assim operar de forma 

eficiente no ambiente institucional do país de origem, a subsidiária da EMNE terá de se 

inserir nas redes locais para diminuir sua desvantagem em ser estrangeira. Desta forma, 

espera-se que:  

 

H4a: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H4b: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

O capítulo explorou os fatores associados ao processo de transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em EMNEs, bem como a associação entre eles, chegando às 

hipóteses apresentadas a seguir. 
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Associação entre o ambiente institucional e a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas: 

 

H1a: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H1b: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

 

Associação entre o ambiente institucional e a imersão na rede externa: 

 

H2a: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de fornecedores. 

H2b: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de clientes. 

 

Associação entre a imersão na rede externa e a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas: 

 

H3a: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H3b: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo.  

H4a: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H4b: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

 

Por meio das hipóteses supracitadas foi estabelecido o modelo do estudo, 

conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Modelo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs 

Fonte: do autor 
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6 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada foi a de pesquisa descritiva, que busca a compreensão de 

fenômenos, bem como sua relação com outros fenômenos, por meio do registro, análise, e 

observação de fatos (CERVO, BERVIAN, 2002). Trata-se do estudo detalhado de uma 

determinada situação ou contexto e da relação entre variáveis (VIANNA, 2001). Como foram 

coletados e analisados dados numéricos a partir de bases de dados primárias e secundárias, o 

método de pesquisa utilizado foi o quantitativo (CRESWELL, 1994). 

O universo da pesquisa foi composto por 95 empresas multinacionais brasileiras 

com atividades no exterior. Este dado foi obtido por meio da base de dados secundária 

fornecida pelo Observatório de Multinacionais Brasileiras da Escola Superior de Propaganda 

e Marketing – ESPM. A fim de atender os requisitos decorrentes do escopo da pesquisa, 

foram selecionadas, a partir deste universo, as empresas que possuíam atividade de valor 

agregado como fábricas ou laboratórios de P&D no exterior. Este filtro ocorreu na primeira 

etapa da pesquisa, onde foi realizada uma pesquisa por meio da internet, Relatórios Anuais de 

Administração e ligações realizadas por meio do software Skype. Com vistas a verificar se, 

destas empresas, todas possuíam subsidiárias com unidades produtivas fora do Brasil e se 

encaixavam no perfil de multinacionais de controle brasileiro. Outro critério utilizado foi o de 

que as operações no exterior tivessem no mínimo três anos de existência. Após este filtro, 32 

empresas foram excluídas, restando assim um universo de 63 empresas multinacionais 

brasileiras com 240 subsidiárias com planta produtiva ou operação de P&D no exterior (ver 

apêndice B). Deste universo, 39 empresas multinacionais brasileiras participaram da pesquisa 

(61,9% de índice de resposta), sendo que 78 subsidiárias localizadas no exterior responderam 

o questionário (32,5% de índice de resposta). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, instrumento este 

associado a métodos positivistas e geralmente utilizado em surveys (COLLIS, HUSSEY, 

2006). Surveys são comumente utilizados em situações onde se busca explicar a existência, 

características e correlações de determinados eventos. O objetivo é alcançar o máximo de 

compreensão possível com o menor número de variáveis. As perguntas utilizadas foram 

fechadas (COLLIS, HUSSEY, 2006; COOPER, SCHINDLER, 2006), o que pode implicar 
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em limitações acerca da mensuração do comportamento dos indivíduos (BABBIE, 2001). O 

survey aplicado foi de cunho eletrônico, utilizando a plataforma SurveyMonkey. Este 

software, além te ter sido a plataforma de resposta dos questionários, permitiu a organização 

dos dados dos questionários respondidos e a personalização dos mesmos para a análise de 

dados descritiva.  

A utilização de survey online é vantajosa, pois oferece economia de tempo e 

recursos uma vez que permite fácil administração e coleta e armazenamento dos dados 

coletados (NAIR, ADAMS, 2009). Contudo este método apresenta novos desafios tanto do 

ponto de vista de pesquisas acadêmicas quanto gerenciais (WRIGHT, SCHWAGER, 2008) 

por gerar algumas preocupações acerca de baixas taxas de resposta. Estas podem ocorrer por 

conta de problemas, por parte do respondente, com o uso de tecnologias. Dificuldades de 

navegação ou até mesmo a forma como o sistema funciona podem levar a ocorrência de 

questionários incompletos (NAIR, ADAMS, 2009). Além disso, fatores como falta de 

anonimato, a facilidade de excluir ou ignorar e-mails, limitações ou problemas de conexão 

com a internet e endereços de e-mail incorretos podem agravar o problema. Desta forma, 

algumas medidas tanto na preparação quanto na aplicação do survey podem apresentar fatores 

positivos no índice de resposta. Estes fatores são o entendimento da população à qual o survey 

será aplicado, o contato prévio, cartas de apresentação personalizadas, incentivos, 

patrocinadores ou parceiros importantes/conhecidos e lembretes (WRIGHT, SCHWAGER, 

2008; HOONAKKER, CARAYON, 2009).  

O pré-teste é uma etapa da pesquisa que apresenta pistas importantes para o 

aprimoramento do formato do survey online (GRIFFIS, GOLDSBY, COOPER, 2003).  Logo, 

tendo em vista os desafios supracitados deste tipo de pesquisa, antes da aplicação da mesma 

com a amostra final, foi realizado um pré-teste com três professores doutores e três 

profissionais da área de engenharia e desenvolvimento de produtos. Nestes pré-testes foram 

identificadas falhas que levavam à dificuldade de compreensão do conteúdo, além de termos 

repetitivos.  Os problemas foram sanados, de acordo com os apontamentos, e o questionário 

foi transformado em sua versão online. Um último pré-teste foi realizado com um professor 

doutor especialista da área e alguns pequenos ajustes no formato foram sugeridos. Assim o 

questionário chegou a sua versão final (ver Apêndice C) e foi disponibilizado à amostra do 

estudo, levando cerca de 20 minutos para ser preenchido.  
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Foi então realizada uma pesquisa por meio dos websites das 63 empresas 

selecionadas, a fim de identificar e-mails e/ou telefones dos diretores e gerentes de cada 

subsidiária. A partir dos dados obtidos foram realizados contatos telefônicos no intuito de 

identificar os contatos qualificados a responderem o questionário. Estes contatos eram 

preferencialmente o diretor, o gerente de P&D, gerente da fábrica ou gerente da engenharia da 

subsidiária. 

Após coleta destas informações a pesquisa partiu para sua segunda fase onde os 

pesquisadores entraram em contato, via e-mail ou telefone por meio do software Skype, com 

os contatos pré-selecionados.  Após resposta positiva à participação na pesquisa, era enviado 

um e-mail ao potencial respondente contendo carta de apresentação personalizada com o 

nome das universidades e institutos participantes do projeto (Escola Superior de Propaganda e 

Marketing – ESPM; Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo – FEA/USP e Observatório de Multinacionais Brasileiras) e o link 

do questionário online.  No intuito de assegurar o recebimento do questionário e sanar 

possíveis dúvidas, foram realizados três follow-ups com cada respondente. Estes continham um 

intervalo de 15 dias, a contar da data de envio do e-mail inicial. A coleta de dados durou seis 

meses, iniciando em setembro de 2012 e finalizando em fevereiro de 2013.  

A pesquisa fez parte de um projeto maior, em parceria com o Observatório de 

Multinacionais Brasileiras da ESPM com uma doutoranda do programa administração de 

empresas da FEA/USP. O objetivo maior da pesquisa foi o de investigar o processo de 

transferência de capacidades tecnológico de subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras 

instaladas no exterior para suas matrizes no Brasil. O instrumento de coleta foi compartilhado, no 

entanto cada pesquisador utilizou suas questões de interesse em seus projetos de pesquisa.  

Os pesquisadores que realizaram a aplicação do survey apresentavam conhecimento 

das línguas inglesa, espanhola e francesa. Além disso, estavam cientes do fuso-horário dos países 

participantes da pesquisa, portanto se organizavam em turnos especiais. Contudo, forem 

encontradas algumas adversidades tanto em relação à língua como ao fuso-horário em relação a 

países muito distantes do Brasil como a China e o Japão.  

 

 

6.1 VARIÁVEIS DO ESTUDO 
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O modelo conceitual proposto apresenta como variáveis dependentes a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e em processo, como variáveis 

dependentes e independentes a imersão na rede de fornecedores e imersão na rede de clientes 

e, somente como variável independente, o ambiente institucional. Destas variáveis, a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas e a imersão nas redes locais foram obtidas 

por meio de um survey aplicado. As demais foram obtidas por meio de bases de dados 

secundários.  

As bases de dados secundários utilizadas na pesquisa foram o 2013 Index of 

Economic Freedom da The Heritage Foundation em parceria com o Wall Street Journal 

(MILLER et al., 2013) e o World Competitiveness Online do World Competitiveness Center 

(WCC) (IMD, 2012). O Index of Economic Freedom analisa a liberdade econômica de 186 

economias. A liberdade econômica é entendida como o direito de ser humano de controlar seu 

próprio trabalho e suas propriedades. O índice verifica a relação positiva entre a liberdade 

econômica e uma variedade de metas sociais e econômicas como desenvolvimento humano, 

sociedades mais saudáveis, maior riqueza, eliminação da pobreza, democracia, entre outros. A 

liberdade econômica é mensurada por meio de 10 fatores quantitativos e qualitativos 

agrupados em quatro categorias gerais: império da lei; limitações governamentais; eficiência 

regulatória e abertura do mercado. Sua escala varia de 0 a 100, sendo 100 o grau de liberdade 

máximo de uma nação. A publicação do índice é anual e os dados utilizados nesta pesquisa 

são do índice publicado no ano de 2013 (MILLER et al., 2013). Esta base foi utilizada por 

outros estudos publicados na área de negócios internacionais (BRENTON, DI MAURO, 

LÜCKE, 1999; BENGOA, SANCHEZ-ROBLES, 2003; GOERZEN, BEAMISH, 2003; 

DUANMU, 2012; KANG, JIANG, 2012). 

O World Competitiveness Online é a plataforma virtual do IMD World 

Competitiveness Yearbook (WCY), sendo este um relatório anual sobre a competitividade das 

nações. O relatório é publicado ininterruptamente desde 1989, e define a competitividade das 

nações como a capacidade da nação de criar e manter um ambiente que sustenta a geração de 

maior valor para suas empresas e maior prosperidade para o seu povo. A metodologia do 

WCY divide os ambientes nacionais em quatro fatores principais: desempenho econômico, 

eficiência governamental, eficiência dos negócios e infraestrutura. O índice analisa e ranqueia 
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como as nações e as empresas gerenciam a totalidade de suas competências para alcançar 

aumento de prosperidade. Abrange 59 economias, utilizando 329 critérios, sendo que 2/3 do 

ranking geral se baseiam em dados estatísticos e 1/3 em opiniões. Sua escala varia de 0 a 10, 

onde 10 representa o valor máximo (IMD, 2012). Os dados utilizados nesta pesquisa são do 

índice publicado no ano de 2012. Esta base foi utilizada por estudos publicados na área 

(PAPAGEORGIADIS, CROSS, ALEXIOU; KANG, JIANG, 2012; HEALY, SERAFEIM, 

SRINIVASAN et al., 2014; MARCOTTE, 2014). 

Os constructos transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e em 

processo, variáveis dependentes do estudo, foram desenvolvidos a partir da escala utilizada 

por Iammarino, Padilla-Pérez e Tunzelmann (2008), sendo esta uma escala proposta e 

validada anteriormente por outros autores (LALL, 1992; BELL, PAVITT, 1995; ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 2004). Conforme proposto pelos autores, as capacidades tecnológicas foram 

segmentadas entre capacidades tecnológicas de produto e de processos produtivos. Os autores 

fazem uma segmentação em relação aos níveis básico, intermediário e avançado. Todavia, 

como o objetivo é verificar o fluxo de transferência reversa de capacidades tecnológicas que 

permitam a composição de capacidades sustentáveis no âmbito da EMNE, foram utilizadas 

nesta pesquisa apenas as questões relacionadas às capacidades de nível intermediário e 

avançado (vide seção “acumulação e tipos de capacidades tecnológicas” para maiores 

detalhes), uma vez que somente estes níveis podem levar à mudança tecnológica de fato 

(BELL, PAVITT, 1995; IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). 

As capacidades não serão distinguidas por nível, apenas por tipo: produto e processo. 

Os dados em relação a este constructo foram obtidos por meio da aplicação de um 

survey com 78 subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras instaladas no exterior. As 

questões visaram identificar a frequência e o tipo (produto ou processo) de capacidades 

transferidas da subsidiária analisada para a matriz (ver Apêndice C). As variáveis observáveis 

selecionadas para compor os constructos de transferência reversa de capacidades tecnológicas 

em produto e processo estão apresentadas no Quadro 3. 

Os constructos imersão na rede local de clientes e fornecedores, variáveis 

dependentes e independentes, foram também obtidos por meio do survey aplicado (ver 

Apêndice C) e foram construídos a partir das escalas propostas por Andersson, Forsgren e 

Holm (2002); Andersson, Bjorkman e Forsgren (2005); e Figueiredo (2011). Foram utilizadas 
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as ideias propostas pelos autores em suas escalas acerca do que compõe a imersão em uma 

rede externa. Entretanto as questões foram separadas entre imersão na rede de clientes e 

imersão na rede de fornecedores. As variáveis observáveis selecionadas para compor os 

constructos estão apresentadas no Quadro 3. 

O constructo ambiente institucional, variável independente, foi obtido por meio de 

bases de dados secundários. A seleção destas variáveis foi realizada a partir das escalas 

propostas por Freeman (1995) e Cuervo-Cazurra e Genc (2008), e a partir das definições 

teóricas (NORTH, 1990; DASGUPTA, SERAGELDIN, 2000; LUNDVALL et al., 2002; 

NELSON, 2006; SCOTT, 2008). Por ser um constructo bastante abrangente a variável foi 

segmentada em duas dimensões: ambiente institucional formal e informal (NORTH, 1990; 

PENG, 2002; NORTH, 2006; PENG, WANG, JIANG, 2008; SCOTT, 2008). Contudo, esta 

segmentação foi realizada apenas por questão de organização dos dados e parcimônia do 

modelo, logo as análises estatísticas foram realizadas com o constructo como um todo. A fim 

de selecionar as bases de dados secundários que seriam utilizadas para compor as variáveis 

observáveis que formam o constructo em questão, além da conformidade com a teoria, foram 

verificadas quais as que abordavam os países da amostra em questão com maior abrangência. 

Após esta análise, foram selecionadas as variáveis observáveis apresentadas no Quadro 3. 

 

Constructo Rótulo Definição 
Fontes 

Teóricas 

Base de 

dados 

Ambiente 

Institucional 

Informal 

Ethical Practices 
Práticas éticas são implementadas nas 

empresas 

 (RALSTON et 

al., 2009) 

(IMD, 

2012) 

Flexibility and 

Adaptability 

As pessoas apresentam alta flexibilidade 

e adaptabilidade frente a novos desafios. 

(LUNDVALL 

et al., 2002) 

Freedom from 

Corruption 

É derivado primariamente do 

"Transparency International’s 

Corruption Perceptions Index (CPI)" de 

2010, que mensura o nível de corrupção 

em 178 países. 

(CUERVO-

CAZURRA, 

GENC, 2008) 

(MILLER 

et al., 

2013) 

Attitudes Toward 

Globalization 

As atitudes frente à globalização são 

geralmente positivas em sua sociedade. 

(NORTH, 

1990; 

DASGUPTA, 

SERAGELDIN

, 2000; 

SCOTT, 2008) 

  

  

  

(IMD, 

2012) 
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Corporate Values 

Os valores das corporações levam em 

consideração os valores dos 

funcionários. 

(UZZI, 

GILLESPIE, 

2002; GULEV, 

2009) 

National Culture 
A cultura nacional é aberta a ideias 

estrangeiras. 

(HOFSTEDE 

et al., 1990; 

ABRAHAMS

ON, 1991) 

Need for Economic 

and Social 

Reforms 

Há pleno entendimento da necessidade 

de reformas sociais e econômicas em 

seu país. 

(NORTH, 

1990; 

CUERVO-

CAZURRA, 

GENC, 2008; 

SCOTT, 2008) 

Value System 
O sistema de valores em sua sociedade 

suporta a competitividade. 

 Ambiente 

Institucional 

Formal 

Business Freedom 

Habilidade de começar, operar e fechar 

um negócio. O que representa a 

efetividade da regulamentação, bem 

como a eficiência do governo neste 

processo. 

(FREEMAN, 

1995; 

NELSON, 

2006; 

CUERVO-

CAZURRA, 

GENC, 2008) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(MILLER 

et al., 

2013) 

Education Scores 

Total do PIB gasto em educação; 

proporção entre alunos e docentes; 

percentual da faixa etária relevante 

recebendo educação em tempo integral; 

percentagem de população que atingiu a 

educação superior entre 25-34 anos; 

estudantes estrangeiros de nível 

superior; estudantes nacionais de nível 

superior que estudam no exterior; 

resultado da pesquisa PISA; pontuação 

do TOEFL no país; sistema educacional 

atende às necessidades de uma 

economia competitiva; a ciência é 

suficientemente enfatizada nas escolas; 

o ensino universitário e gerencia atende 

às necessidades de uma economia 

competitiva; taxa de analfabetismo 

(acima de 15 anos); habilidade com 

línguas estrangeiras atende às 

necessidades das empresas. 

IMD 

(IMD, 

2012) 

Financial Freedom 

Mensura a eficiência bancária e a 

independência do controle do governo e 

interferência do setor financeiro 

(

MILLER 

et al., 

2013) 

Fiscal Freedom 

Medida da carga tributária imposta pelo 

governo. Inclui tanto a carga tributária 

direta em termos das taxas de imposto 

sobre rendimentos superiores 

individuais e corporativos como do 

montante global das receitas fiscais em 

percentagem do PIB 
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Investment 

Freedom 

Verifica se indivíduos e firmas tem 

permissão para movimentar seus 

recursos dentro e fora de atividades 

específicas, tanto internamente quanto 

em outros países. 

Labor Freedom 

Aspectos do quadro legal e 

regulamentar do mercado de trabalho de 

um país. Mensura regulações acerca de 

salários mínimos, leis que inibem 

demissões, requisitos de indenizações e 

a mensuração de encargos regulatórios. 

Monetary Freedom 

Combina a mensuração de estabilidade 

de preços com a avaliação de controle 

de preços (inflação).  

Property Right 

O grau ao qual as leis do país protegem 

dos direitos de propriedade privados e o 

grau ao qual o governo aplica estas leis. 

Scientific 

Infrastructure 

Scores 

Total de gasto em P&D em termos de 

nação e em termos de empresas; 

diplomas universitários de pós-

graduação; artigos científicos; prêmios 

Nobel; prêmios Nobel per capta; 

aplicação de patentes; aplicação de 

patentes per capta; número de aplicação 

de patentes por residentes; número de 

patentes em vigor; pesquisa científica; 

pesquisadores e cientistas; leis de 

pesquisa científica; direitos de 

propriedade intelectual; transferência de 

capacidades entre empresas e 

universidades e capacidade inovadora. 

IMD 

(IMD, 

2012) 

Trade Freedom 

Ausência de barreiras tarifárias e não 

tarifárias que afetam as importações e 

exportações de bens e serviços 

(MILLER 

et al., 

2013) 

Technological 

Infrastructure 

Scores 

Investimento em telecomunicações; 

linhas de telefone fixo; tarifas de 

telefone fixo; assinantes de telefone 

móvel; custos de telefonia móvel; 

tecnologia de comunicações; 

conectividade; computadores em uso; 

computadores per capta; usuários de 

internet; tarifas de banda larga; 

assinantes de banda larga; velocidade da 

banda larga de internet; habilidades 

relacionadas à tecnologia de 

informação; engenheiros qualificados; 

cooperação tecnológica; parceiros dos 

setores público e privado; 

desenvolvimento e aplicação de 
(IMD, 

2012) 
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tecnologia; financiamento para o 

desenvolvimento tecnológico; regulação 

tecnológica; exportadores de alta 

tecnologia (em US$ e %); segurança na 

internet. 

Inovação em 

Processo 

Organização da 

Produção 

(intermediário) 

Técnicas de organização da produção 

(ex.: just in time, controle da qualidade 

total). 

(BELL, 

PAVITT, 1995; 

ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 

2004; 

IAMMARINO, 

PADILLA-

PÉREZ, VON 

TUNZELMAN

N, 2008) 

Survey 

aplicado 

Processos de 

Automação 

(intermediário) 

Processos de automação 

Novos Processos 

de Produção 

(avançado) 

Desenvolvimento de novos processos de 

produção 

Projeto (design) 

Próprio de 

Fabricação 

(avançado) 

Projeto (design) próprio de fabricação 

Novos 

Equipamentos e/ 

ou Ferramentas 

(avançado) 

Desenvolvimento de novos 

equipamentos e/ ou ferramentas 

Fabricação de 

Novos 

Componentes 

(intermediário) 

Fabricação de novos componentes 

Inovação em 

Produto 

Melhoria 

Significativa em 

Produtos 

Existentes 

(intermediário) 

Melhoria significativa em produtos 

existentes (especificações, funções e 

características). 

(BELL, 

PAVITT, 1995; 

ARIFFIN, 

FIGUEIREDO, 

2004; 

IAMMARINO, 

PADILLA-

PÉREZ, VON 

TUNZELMAN

N, 2008)  

Survey 

aplicado 

Novos Produtos 

(avançado) 
Desenvolvimento de novos produtos 

Novos Protótipos 

(intermediário) 
Desenvolvimento de novos protótipos 

Pesquisa Sobre 

Novos Materiais e 

Especificações 

Resultados de pesquisa sobre novos 

materiais e novas especificações 
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(avançado) 

P&D sobre Novos 

Produtos 

(avançado) 

Resultados de pesquisa e 

desenvolvimento sobre 

nova geração de produtos 

Imersão na 

rede de 

clientes e 

fornecedores 

Participação do 

Cliente 

Participação do 

Fornecedor 

Este parceiro tem participado 

intensamente do desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico na subsidiária  

(FIGUEIREDO

, 2011) 

  

  

  

  

Survey 

aplicado 

Iniciativa do 

Cliente 

Iniciativa do 

Fornecedor 

Este parceiro teve importantes 

iniciativas para o desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico na subsidiária  

Alinhamento de 

Interesses com o 

Cliente 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Fornecedor 

Este parceiro atendeu aos seus interesses 

ao desenvolver o conhecimento 

tecnológico na subsidiária 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Cliente 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Fornecedor 

O conhecimento tecnológico da 

subsidiária foi parcialmente 

desenvolvido dentro das instalações 

deste parceiro  

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Cliente 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Fornecedor 

A cooperação com este parceiro tem 

sido caracterizada por frequentes 

interações 

Adaptações na 

Produção para o 

Cliente 

Adaptações na 

Produção para o 

Fornecedor 

A subsidiária fez adaptações específicas 

nas atividades de tecnologia de 

produção para se adequar ao parceiro 
(ANDERSSON

, FORSGREN, 

HOLM, 2002; 

ANDERSSON, 

BJÖRKMAN, 

FORSGREN, 

2005) 

  

  

  

  

  

  

Adaptações no 

Processo para o 

Cliente 

Adaptações no 

Processo para o 

Fornecedor 

A subsidiária fez adaptações específicas 

nas atividades de tecnologia de processo 

para se adequar ao parceiro 

Adaptações no 

Produto para o 

Cliente 

Adaptações no 

A subsidiária fez adaptações específicas 

nas atividades de tecnologia de produto 

para se adequar ao parceiro 
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Produto para o 

Fornecedor 

Adaptações no 

Design de Projetos 

para o Cliente 

Adaptações no 

Design de Projetos 

para o Fornecedor 

A subsidiária fez adaptações específicas 

nas atividades de tecnologia de design 

de projeto para se adequar ao parceiro 

Quadro 3. Definição operacional das variáveis do estudo 

Fonte: do autor 

 

 

6.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 

Do universo de 63 empresas multinacionais brasileiras, foram identificadas 240 

subsidiárias com planta produtiva ou operação de P&D. Deste universo, 39 empresas 

multinacionais brasileiras participaram da pesquisa (61,9% de índice de resposta), sendo que 

78 subsidiárias localizadas no exterior responderam o questionário (32,5% de índice de 

resposta). A Quadro 4 apresenta as empresas participantes da pesquisa, bem como o 

respectivo número de subsidiárias respondentes.  

 

Empresa Subsidiárias Setor 

Petrobras 6 Baseado em recursos naturais 

Artecola 5 Insumos Básicos 

Alpargatas 4 Bens de consumo 

Brasil Foods 4 Bens de consumo 

Iochpe-Maxion 4 Partes, componentes e Subsistemas 

Tigre 4 Insumos para a construção civil 

Weg 4 Partes, componentes e Subsistemas 

Braskem 3 Insumos Básicos 

Embraco 3 Partes, componentes e Subsistemas 

Eurofarma 3 Bens de consumo 

Gerdau 3 Insumos Básicos 

Metalfrio 3 Montadora de sistemas – bens duráveis 

CCX (EBX) 2 Insumos Básicos 

Estre 2 Insumos Básicos 

Marfrig 2 Baseado em recursos naturais 
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Oxiteno 2 Insumos Básicos 

Penalty 2 Bens de consumo 

Agrale 1 Montadora de sistemas 

Bematech 1 Montadora de sistemas – bens duráveis 

Bio Embryo 1 Insumos Básicos 

CGX (EBX) 1 Insumos Básicos 

Cia providência 1 Insumos Básicos 

Cinex 1 Insumos para a construção civil 

Embraer 1 Montadora de sistemas 

Forjas Taurus 1 Bens de consumo 

Fras-le (Randon) 1 Montadora de sistemas – bens duráveis 

Gauss 1 Partes, componentes e Subsistemas 

Gautom 1 Partes, componentes e Subsistemas 

Haco Etiquetas 1 Insumos Básicos 

JBS-Friboi 1 Baseado em recursos naturais 

Lupatech 1 Partes, componentes e Subsistemas 

Magnesita 1 Insumos Básicos 

Marcopolo 1 Montadora de sistemas 

Master (Randon) 1 Partes, componentes e Subsistemas 

Natura 1 Bens de consumo 

Paquetá 1 Insumos Básicos 

Vulcabrás 1 Bens de consumo 

Votorantim Cimentos 1 Insumos Básicos 

Votorantim 

Siderurgia 

1 Insumos Básicos 

Total 78   

Quadro 4. Amostra da pesquisa 

Fonte: do autor 

 

Com base nas respostas das questões do survey aplicado (ver apêndice C) foi 

possível realizar alguns testes estatísticos descritivos sobre a amostra. A Figura 2 apresenta a 

localização das subsidiárias respondentes. Nota-se que a Argentina é o país que possui o 

maior número de subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras. Os Estados Unidos é o 

segundo destino mais escolhido, seguido da Colômbia e do México. 
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África do Sul

Alemanha

Angola

Argentina

Bolívia

Chile

China

Colômbia

Emirados Árabes

Eslováquia

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Hong Kong

Índia

Itália

Japão

Líbia

México

Peru

Portugal

Rússia

Turquia

Uruguai

Venezuela

1

1

1

13

2

5

5

7

1

1

1

12

3

2

1

1

2

2

1

7

1

1

1

1

3

2

número de subsidiárias

 

Figura 2. Localização das subsidiárias da amostra por país 

Fonte: do autor 

 

Dos países onde estão localizadas, 33% das subsidiárias respondentes encontram-

se em países desenvolvidos (26 unidades) enquanto que 67% (52 unidades) estão localizadas 

em países tidos como emergentes. A classificação dos países entre emergentes e 

desenvolvidos segue a classificação do Fundo Monetário Internacional (IMF, 2010) e está 

representada na Figura 3. Pode-se verificar uma maior concentração das subsidiárias da 

amostra em países emergentes.  
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subsidiárias; 

33%
52 

subsidiárias; 
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países desenvolvidos

países emergentes

 

Figura 3. Localização das subsidiárias da amostra por nível de desenvolvimento do país 

Fonte: do autor 

 

Dos países emergentes escolhidos como destino, nota-se que há uma preferência 

por países localizados na América do Sul (vide Figura 4), sendo que 33 das 52 subsidiárias 

respondentes localizadas em países emergentes (63%) estão neste continente. Desta forma, 

um fator de escolha por estes destinos pode ser tanto a menor distância geográfica como 

cultural. Ressalta-se, porém nesta análise a possível ocorrência de um viés relacionado à 

aplicação da pesquisa. Uma vez que a origem dos pesquisadores era brasileira - apesar de os 

mesmos possuírem conhecimento das línguas inglês, francês e espanhol -, pode ter havido 

maior facilidade de comunicação com as subsidiárias instaladas neste continente. 

 

África
6%

América do 
Norte
14%

América do Sul
63%

Ásia
13%

Europa
4%
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Figura 4. Países de destino emergentes classificados por continente 

Fonte: do autor 

 

  Conforme apresentado na Figura 5, em relação às 26 subsidiárias instaladas em 

países desenvolvidos, 12 (42%) estão localizadas na América do Norte e 11 (42%) na Europa, 

não havendo diferença significativa de preferência entre os dois destinos. Contudo é possível 

perceber que apenas 3 (14%) das subsidiárias respondentes estão localizadas na Ásia. É 

possível que esta discrepância de valor se dê por conta da distância geográfica e cultural em 

relação ao Brasil. Ressalta-se novamente uma possível limitação da pesquisa em abranger 

unidades neste continente, uma vez que parte dos contatos foi feita via telefone e o fuso-

horário deste continente difere muito em relação ao da América do Sul. No entanto, foram 

feitos esforços e turnos especiais por parte dos pesquisadores para que houvesse participação 

similar de todas as regiões. 

  

América do 
Norte
46%

Ásia            
12%

Europa
42%

 

Figura 5. Países de destino desenvolvidos classificados por continente 

Fonte: do autor 

 

  Conforme apresentado na Figura 6, a análise do setor de atuação das subsidiárias 

respondentes revela que das 78 subsidiárias o setor de maior representatividade foi o de 

insumos básicos (25 unidades), seguido do setor de bens de consumo (16 unidades) e de 

partes, componentes e subsistemas (15 unidades). 
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Figura 6. Subsidiárias respondentes classificadas por setor 

Fonte: do autor 

 

Foi analisado também o modo de entrada das subsidiárias respondentes nos países 

hospedeiros e, conforme Figura 7, verifica-se que a maioria das subsidiárias (76,92%) das 

empresas multinacionais brasileiras foi instalada por meio de aquisição. 

 

 

Figura 7. Modo de entrada das subsidiárias da amostra 

Fonte: do autor 

 

aquisição

greenfield

60 

18 

número de subsidiárias
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A idade das subsidiárias respondentes foi calculada pela subtração do ano de 

fundação das mesmas do ano de 2013, período em que a pesquisa foi concluída.  Em relação à 

idade das subsidiárias respondentes é possível verificar, pela Figura 8, que estas são ainda 

jovens. Das 78 subsidiárias analisadas, 54 (69,23%) tem no máximo 10 anos de existência. 

Sendo este um possível indício de que o processo de internacionalização das empresas 

multinacionais brasileiras é ainda recente.  

 

≤ 5

6 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

≥ 30

32

22

10

7

1

1

5

número de subsidiárias

 

Figura 8. Idade das subsidiárias respondentes 

Fonte: do autor 

 

Após a análise da idade foi feita a análise do porte das subsidiárias que compõe a 

amostra. Por se tratarem de subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras, foi realizada 

uma estratificação de acordo com o disposto na Resolução Mercosul-GMC n° 59/98 adotada 

pela Receita Federal do Brasil (MERCOSUL, 1998). Conforme Figura 9, das subsidiárias que 

forneceram os dados em relação ao número de funcionários (76), nota-se que pouco mais da 

metade são consideradas empresas de grande porte. Apenas 5% da amostra é composta por 

micro empresas. 
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Figura 9. Análise das subsidiárias respondentes por porte 

Fonte: do autor 

  

Por ser o foco principal do estudo, foi realizada também uma análise descritiva 

com os resultados da survey aplicada em relação à variável transferência reversa de 

capacidades tecnológicas. Os dados foram estratificados de acordo com a classificação de 

inovação em processo e em produto. Posteriormente, foram classificados em níveis de 

capacidade tecnológica, sendo elas: básica, intermediária e avançada (BELL, PAVITT, 1995; 

IAMMARINO, PADILLA-PÉREZ, VON TUNZELMANN, 2008). A estratificação dos 

dados por meio desta abordagem será explicada em maiores detalhes na próxima seção. 

A primeira análise visou verificar se havia diferenças entre o tipo de inovação 

(produto e processo) transferida das subsidiárias para suas respectivas matrizes. É possível 

constatar, pela Figura 10, que a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto 

possui média ligeiramente maior do que a transferência reversa de capacidades tecnológicas 

em processo. 
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processo

produto

0 1 2 3 4 5

2,19

2,29

 

Figura 10. Tipos de inovação transferida para a matriz 

Nota. Escala de Likert de 5 pontos onde1 = nada; 2 = pouquíssimo; 3 = pouco; 4 = muito; 5 = muitíssimo. 

Fonte: do autor. 

 

Posteriormente, foram verificados os níveis de capacidade tecnológica das 

inovações transferidas. Conforme apresentado na Figura 11, é possível verificar que, em 

relação à inovação em processo, as subsidiárias transferem mais inovações básicas. Sendo 

seguidas das inovações avançadas e posteriormente das inovações intermediárias. O mesmo 

padrão ocorre nas inovações de produto, contudo a diferença do valor médio da transferência 

de inovações básicas e avançadas em produto é mínima. 

 

básico

intermediário

avançado

2,29

2,13

2,17

2,44

2,01

2,43

produto processo

 

Figura 11. Valor médio de transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo e produto por nível de 

capacidade tecnológica 
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Nota. Escala de Likert de 5 pontos onde1 = nada; 2 = pouquíssimo; 3 = pouco; 4 = muito; 5 = muitíssimo. 

Fonte: do autor. 

 

Com base na análise descritiva, é possível perceber que a amostra das subsidiárias 

estrangeiras das empresas multinacionais brasileiras está localizada, em sua maioria, em 

países emergentes, no continente Sul Americano. Estas subsidiárias são, em sua maioria, 

jovens. Contudo 76,92% foram estabelecidas por meio de aquisição, fator este que justifica o 

alto índice de empresas de grande porte, apesar de jovens.  

Em relação ao tipo de inovação que estas subsidiárias transferem para suas 

matrizes, verifica-se uma média ligeiramente maior de transferência em inovação de produto, 

sendo esta mais relacionada aos níveis de capacidade tecnológica básica e avançada. 

 

 

6.3 ESCOLHA DA TÉCNICA ESTATÍSTICA  

 

 

A técnica de análise de dados utilizada na pesquisa foi a de modelagem de 

equação estrutural (SEM) que, diferentemente das técnicas de regressão múltipla e análise 

fatorial, permite que sejam analisadas mais de uma relação por vez. Sendo a extensão destas 

duas técnicas estatísticas supracitadas. Esta técnica é utilizada quando existe uma série de 

relações de dependência simultaneamente onde, por meio de relações subsequentes de 

dependência a variável dependente se torna independente (HAIR JR, BLACK, BABIN et al., 

2009). 

O interesse por esta técnica de análise de dados por diversas áreas se deve ao fato 

dela fornecer eficiência estatística enquanto lida com múltiplas relações simultaneamente. 

Também ao fato de avaliar relações em âmbito geral e proporcionar uma transição da análise 

exploratória para confirmatória, fornecendo assim uma visão holística e mais sistemática de 

problemas. Além de estimar múltiplas relações de dependência inter-relacionadas, esta técnica 

permite incorporar variáveis latentes na análise, que são tidas como um conceito não 

observável, teorizado, que é estimado por variáveis mensuráveis ou observáveis. As variáveis 

observáveis são obtidas por meio de coletas de dados, como o survey, e são chamadas também 

de variáveis manifestas (HAIR JR et al., 2009). 
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Há duas abordagens para estimar a relações num modelo de equações estruturais, 

a abordagem baseada na covariância (CB-SEM) e a abordagem dos mínimos quadrados 

parciais (PLS-SEM), baseada na variância. A abordagem CB-SEM é a mais comumente 

utilizada  (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2011; HAIR JR, HULT, RINGLE et al., 2013), 

principalmente por meio do software LISREL (BIDO, SILVA, SOUZA et al., 2010). Porém 

sua utilização envolve algumas restrições como pressupostos paramétricos, tamanho da 

amostra, complexidade do modelo, identificação e a indeterminância do fator. Para sua 

utilização é necessário que as variáveis observadas sejam normais e independentes umas das 

outras. Todavia, a restrição mais crítica do modelo é o tamanho da amostra, que geralmente 

está acima da amostra de pesquisas realizadas no campo. Quando as variáveis latentes são 

dependentes, o modelo tende a rejeitar amostras menores do que 250 dados (CHIN, 

NEWSTED, 1999). 

A PLS-SEM é uma abordagem menos conhecida de estimação da modelagem de 

equação estrutural, porém altamente competitiva (CHIN, NEWSTED, 1999), e será a 

abordagem utilizada nesta pesquisa. O procedimento de estimação do PLS é baseado na 

regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS). Os dados são utilizados para estimar o 

caminho das relações no modelo com o objetivo de minimizar erros, como a variância 

residual. Em outras palavras, a PLS-SEM estima os caminhos do modelo (coeficientes) que 

maximizam os valores de R
2 

dos constructos endógenos. Desta forma, este método é 

selecionado quando o objetivo de pesquisa é o desenvolvimento de teoria ou a explicação da 

variância (predição do constructo)(HAIR JR et al., 2013).  

A utilização deste método implica em importantes considerações, sendo as quatro 

questões cruciais: (1) os dados; (2) as propriedades do modelo; (3) o PLS-SEM algoritmo; e 

(4) os problemas de avaliação do modelo (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2011; HAIR JR 

et al., 2013).   

Em relação às características dos dados, o método apresenta alto poder estatístico 

com amostras pequenas e, por ser um método não paramétrico, não há pressupostos acerca da 

distribuição dos dados utilizados. Outra característica são as baixas restrições com as escalas 

de mensuração de dados, apresentando um bom desempenho com dados métricos, quase 

métricos (ordinais) e binários (HAIR JR et al., 2013). Tamanho de amostra mínimo, dados 

não normais e o uso de diferentes tipos de escala são umas das razões mais citadas para a 
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aplicação da PLS-SEM (HENSELER, RINGLE, SINKOVICS, 2009; HAIR JR, SARSTEDT, 

RINGLE et al., 2012).  

Amostra pequena é provavelmente o argumento mais utilizado como justificativa 

para a aplicação da PLS-SEM, o que resulta em certo ceticismo acerca do método. A 

complexidade total do modelo estrutural possui pouca influência na exigência de tamanho de 

amostra para a PLS-SEM. Isto decorre pelo fato de que o algoritmo não computa todas as 

relações do modelo estrutural ao mesmo tempo (HAIR JR et al., 2013), realizando-o por 

partes (BIDO et al., 2010). Ou seja, são utilizadas regressões OLS para a estimação das 

relações de regressão parciais do modelo. Estudos mostraram que o método de PLS-SEM 

apresenta bom desempenho com amostras pequenas (CHIN, NEWSTED, 1999), o que foi 

confirmado recentemente, mostrando que a PLS-SEM é uma boa escolha quando o tamanho 

da amostra é pequeno (REINARTZ, HAENLEIN, HENSELER, 2009). Além do mais, 

comparado com a abordagem CB-SEM, a PLS-SEM apresenta altos níveis de poder 

estatístico na utilização de modelos complexos ou com amostras pequenas (HAIR JR et al., 

2013).  

Ademais o método de PLS é altamente robusto quando valores faltantes (missing 

values) estão abaixo do nível tido como razoável. O software SmartPLS (RINGLE, WENDE, 

WILL, 2005) oferece a opção de substituição de dados faltantes pela média, porem é 

recomendado que este método seja utilizado quando os dados faltantes representam 5% ou 

menos do valor do indicador. Para dados faltantes que representam mais de 15% dos dados do 

indicador, recomenda-se fortemente a exclusão. Para os casos intermediários, onde os dados 

permanecem entre 5% e 12%, recomenda-se a substituição dos valores por métodos mais 

complexos (HAIR JR et al., 2013).  

Em relação às características do modelo, quanto ao número de itens que devem 

compor os constructos, a PLS-SEM é capaz de lidar com constructos mensurados tanto por 

apenas um item quanto por múltiplos. As relações entre os constructos e seus indicadores 

podem ser formativas e/ou reflexivas. A técnica é capaz de lidar com modelos complexos, 

contendo várias relações, sendo que um número alto de indicadores ajuda na redução do viés 

da PLS-SEM, conceito este que será explorado em maior detalhe ainda nesta seção (HAIR JR 

et al., 2013). 

Quanto às propriedades, esta técnica tem por objetivo minimizar a quantidade da 

variância inexplicada, portanto maximizando o R
2.
 Possui um algoritmo eficiente, 
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convergindo à solução ótima após poucas interações. Os escores dos constructos são 

estimados como combinações lineares de seus indicadores, utilizados com o proposito 

preditivo, podem ser utilizados como entrada (input) para análises subsequentes e não são 

afetados por inadequações nos dados. Em relação à estimação dos parâmetros, a técnica 

apresenta consistência e altos níveis de poder estatístico, maiores do que a CB-SEM. Em 

outras palavras, a PLS-SEM é suscetível a tornar uma relação específica significante quando 

ela é de fato significante na população (HAIR JR et al., 2013). 

A avaliação do modelo estrutural, que corresponde às relações entre os 

constructos, ocorre por meio da colinearidade entre os constructos, significância dos 

coeficientes de caminho (path coefficients), coeficiente de determinação (R
2
), tamanho do 

efeito (f
2
) e relevância preditiva (Q

2 
e tamanho do efeito q

2
). A avaliação do modelo de 

mensuração, que corresponde às relações entre os indicadores e os constructos, ocorre por 

meio da confiança e avaliação da validade por meio de múltiplos critérios (HAIR JR et al., 

2013).  

Existem, porém, algumas limitações acerca da abordagem PLS-SEM. Esta técnica 

não apresenta uma medida de goodness-of-fit (GOF) global adequada, portanto seu uso para 

testar ou confirmar teoria é limitado. Outra questão é o fato de que as variáveis latentes são 

agregados de indicadores mensuráveis, que sempre envolvem certo grau de erro de 

mensuração.  Este erro é refletido na variável latente e, posteriormente refletido nos 

coeficientes de caminho, que são as setas que representam as relações entre as variáveis 

latentes do modelo estrutural. O resultado é que o coeficiente de caminho é frequentemente 

subestimado enquanto que os parâmetros de mensuração do modelo (cargas e pesos) são 

geralmente superestimados. Esta limitação é denominada de viés da PLS-SEM e se mostra 

mais presente quando há grande complexidade do modelo e uma amostra pequena (menor de 

50 casos). Porém estudos mostraram que os resultados da PLS-SEM e da CB-SEM não 

costumam diferir muito e, portanto, a discussão deste viés não relevante à maioria dos casos 

(HAIR JR et al., 2013). 

Embora o PLS possa ser utilizado de forma a confirmar teoria, também pode ser 

utilizado para verificar a existência ou não de relações e sugerir proposições para testes 

posteriores. Ao invés de focar em modelos construídos que se destinam a explicar a 

covariância de todos os indicadores observados, este método tem por objetivo a predição.  

(CHIN, NEWSTED, 1999). Desta forma, recomenda-se a utilização do PLS quando a meta é 
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a predição de um constructo chave ou a identificação de constructos direcionadores, quando o 

modelo é complexo, envolvendo muitos constructos e muitos indicadores, quando a amostra é 

pequena e quando os dados não apresentam normalidade (HAIR JR et al., 2013).  

A pesquisa confirmatória se dá quando o objetivo é testar hipóteses de teorias 

existentes. A pesquisa exploratória, por sua vez, se dá quando o objetivo é buscar padrões 

latentes (ocultos ou subentendidos) nos dados, em casos onde é há pouco ou nenhum 

conhecimento prévio acerca de como a variáveis estão relacionadas. Contudo, a distinção 

entre pesquisa confirmatória e exploratória não é sempre tão nítida. São tidas como 

exploratórias situações onde se tenta encontrar variáveis independentes adicionais que se 

provam significantes para a extensão do modelo quando testadas; verificar quais variáveis 

independentes são melhores preditoras da variável dependente; e quando a análise fatorial 

exploratória é aplicada a fim de reduzir o número de variáveis do modelo (HAIR JR et al., 

2013). O objetivo desta pesquisa visa explicar os efeitos do ambiente institucional local em 

conjunto com a imersão na rede local tanto de clientes como de fornecedores na transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em produto e em processo. Ressalta-se que o constructo 

de ambiente institucional é complexo, sendo ele compostos por uma gama de variáveis 

mensuráveis que terão de ser testadas a fim de reduzi-las às que melhor se ajustam ao modelo. 

Desta forma, pode-se afirmar que o caráter exploratório estará presente nesta pesquisa. 

 

 

6.4 ESPECIFICAÇÃO DOS MODELOS ESTRUTURAL E DE MENSURAÇÃO 

 

 

Conforme supracitado, a técnica estatística utilizada para análise de dados foi a 

modelagem de equação estrutural pelo método dos mínimos quadrados parciais (PLS), 

utilizando o software SmartPLS (RINGLE, WENDE, WILL, 2005).  A partir das hipóteses, 

que foram construídas com base na teoria estrutural
9
 e suas respectivas variáveis mensuráveis 

                                                 
9
  A teoria estrutural é a teoria que fundamenta como as varáveis latentes estão relacionadas entre 

si e a teoria de mensuração é a teoria que fundamenta como as variáveis latentes (constructos) são mensurados 

(HAIR JR et al., 2013). 
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que foram baseadas na teoria de mensuração, foi possível chegar ao modelo de caminhos 

(path model) estrutural apresentado na Figura 12.  

O modelo de caminhos é um diagrama utilizado para apresentar as hipóteses e as 

relações entre as variáveis que serão analisadas no modelo de equação estrutural (HAIR JR, 

RINGLE, SARSTEDT, 2011). Os constructos, ou seja, as variáveis que não são diretamente 

mensuradas, são representadas por círculos. As variáveis diretamente mensuráveis ou 

observáveis são denominadas de indicadores, itens ou variáveis manifestas e são 

representadas por retângulos
10

. Os constructos que servem apenas de variável independente, 

ou seja, apenas explicam outros constructos no modelo, são denominados de variáveis latentes 

exógenas. Os constructos que servem apenas de variável dependente, ou seja, são explicados 

por outros constructos, ou são ao mesmo tempo variáveis dependentes e independes são 

denominados de variáveis latentes endógenas (HAIR JR et al., 2013). 

As relações entre as variáveis no modelo de caminhos do PLS são representadas 

por setas. Nos modelos de PLS as setas possuem apenas uma direção, portanto representam 

relações direcionais. Estas setas representam uma relação de predição e, por meio de forte 

suporte teórico, podem ser interpretadas como relações causais (HAIR JR et al., 2013).  

 

 

Figura 12. Modelo estrutural reflexivo 

Fonte: do autor 

                                                 
10

 Os indicadores do modelo não são apresentados na Figura 12. Os mesmos foram ocultados por 

meio da ferramenta “hide/show measurement model”, uma vez que seria inviável sua representação. 
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A relação entre dois constructos representada por uma única seta é denominada de 

efeito direto. Quando a relação que liga dois constructos envolve uma sequência de relações 

com ao menos um constructo interveniente envolvido, há um efeito indireto. Desta forma, o 

efeito indireto é uma sequência de dois ou mais efeitos diretos que são representados 

visualmente por várias setas. Este efeito indireto pode ser caracterizado como efeito 

mediador. O efeito mediador é criado quando uma terceira variável ou constructo intervém na 

relação entre dois outros constructos (HAIR JR et al., 2013). 

Da perspectiva teórica, a aplicação do efeito mediador ocorre mais comumente 

quando se tenta explicar por que a relação entre um constructo exógeno e endógeno existe. O 

pesquisador talvez observe a relação entre dois constructos, mas não tenha certeza do porquê 

de sua existência ou se a relação observada é a única reação existente entre dois constructos. 

Nestes casos, uma variável interveniente pode ser utilizada recebendo entradas (inputs) de um 

constructo endógeno, traduzindo-as em saídas (outputs). O papel da variável mediadora, 

portanto, é de esclarecer ou explicar a relação entre os dois constructos originais (HAIR JR et 

al., 2013). 

O modelo estrutural proposto é composto por um modelo estrutural de alta ordem 

(higher-order model) ou modelo de componentes hierárquicos (hierarchical component 

models- HCM) Estes modelos são utilizados quando os constructos a serem examinados são 

complexos e possuem alto grau de abstração, envolvendo o teste de estruturas de segunda 

ordem que possuem duas camadas de construtos. Existem três razões para a inclusão de um 

HCM em uma PLS-SEM. Primeiro, quando os constructos utilizados possuem alto grau de 

abstração, o HCM reduz o número de relações no modelo estrutural, tornando o modelo de 

caminhos mais parcimonioso e, portanto compreensível. Segundo, quando os constructos são 

altamente correlacionados entre si, reduzindo problemas de multicolinearidade e de validade 

discriminante. Terceiro, quando indicadores formativos apresentam altos níveis de 

multicolinearidade (HAIR JR et al., 2013; HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2013). O motivo 

da utilização da HCM na presente pesquisa é o primeiro motivo apresentado, ou seja, a 

redução de relações no modelo estrutural por conta da alta abstração do constructo.  

No modelo do estudo (Figura 12), este recurso foi utilizado para o constructo 

ambiente institucional, sendo este denominado de componente de alta ordem (higher-order 

component - HOC), uma vez que representa a unidade mais abstrata. As subdimensões deste 
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constructo, ambiente institucional formal e informal, são denominadas de componentes de 

baixa ordem (lower-order components - LOCs). Vale ressaltar que todos os indicadores 

utilizados nos LOCs devem ser repetidos no HOC correspondente e que todos os critérios de 

validade e confiabilidade devem ser também atendidos pelo HOC. Com exceção da validade 

discriminante entre o HOC e os LOCs, bem como entre os LOCs. Outro ponto de destaque é 

que o número de indicadores dos LOCs dentro de um HOC deve ser equilibrado (HAIR JR et 

al., 2013; HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2013). O modelo de HCM utilizado foi do tipo 

reflexivo-reflexivo, ou seja, composto por constructos reflexivos, com indicadores reflexivos 

(HAIR JR et al., 2013). 

No momento de desenvolvimento dos constructos, é necessário considerar dois 

tipos de especificações de mensuração, o modelo de mensuração reflexivo e o formativo.  O 

modelo de mensuração reflexivo é o mais comumente utilizado nas ciências sociais e é 

baseado no clássico teste de teoria. De acordo com a teoria, as medidas representam os efeitos 

ou manifestações de um constructo subjacente. Portanto, a causalidade deriva do constructo 

para seus indicadores. Os indicadores reflexivos podem ser vistos como uma amostra 

representativa de todos os itens possíveis disponíveis dentro do domínio conceitual de um 

constructo. Desta forma, como uma medida reflexiva prescreve que todos os indicadores são 

causados pelo mesmo constructo, os indicadores associados a um constructo particular devem 

ser altamente correlacionados entre si. Além disso, itens individuais devem ser 

intercambiáveis, podendo ser retirados sem alterar o significado do constructo, contanto que o 

mesmo possua confiabilidade suficiente. O conjunto de medidas reflexivas é comumente 

denominado de escala (HAIR JR et al., 2013).  

Em contrate, o modelo de mensuração formativo é baseado no pressuposto de 

que os indicadores causam o constructo. Uma característica importante dos indicadores 

formativos é que eles não são intercambiáveis como nos modelos reflexivos. Assim, cada 

indicador de um constructo formativo captura um aspecto específico do domínio do 

constructo. Analisados de forma conjunta, os indicadores determinam o significado do 

constructo, logo a omissão de um dos indicadores implica na omissão de parte do constructo 

(DIAMANTOPOULOS, WINKLHOFER, 2001; HAIR JR et al., 2013). Uma síntese para 

escolha entre os modelos de mensuração é apresentada no Quadro 5. De acordo com o 

exposto, o modelo de mensuração utilizado na pesquisa é de caráter reflexivo. 
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Critério Decisão Referência 

Prioridade causal entre o indicador e o 

constructo 

 Do constructo para os 

indicadores: reflexivo 

 Dos indicadores para o 

constructo: formativo 

 (DIAMANTOPOULOS, 

WINKLHOFER, 2001) 

O constructo é uma característica 

explicando os indicadores ou uma 

combinação de indicadores?  

 Se uma característica: reflexivo 

 Se uma combinação: formativo 

 (FORNELL, 

BOOKSTEIN, 1982) 

Os indicadores representam consequências 

ou causas do constructo? 

 Se consequência: reflexivo 

 Se causas: formativo 

 (ROSSITER, 2002) 

É necessariamente verdade que se a 

avaliação da característica muda, todos os 

itens mudarão em uma maneira similar 

(assumindo que todos são igualmente 

codificados)? 

 Se sim: reflexivo 

 Se não: formativo 

 (CHIN, 1998) 

Os itens são mutuamente intercambiáveis?  Se sim: reflexivo 

 Se não: formativo 

 (JARVIS, MACKENZIE, 

PODSAKOFF, 2003) 

Quadro 5. Guia para escolha do método de modelo de mensuração 

Fonte: Hair et al. (2013) 

 

 

6.5 REQUISITOS DE TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA 

 

 

A complexidade total do modelo estrutural possui pouca influência acerca das 

exigências de tamanho mínimo de amostra na PLS-SEM, uma vez que o algoritmo não 

computa todas as relações do modelo estrutural ao mesmo tempo. A PLS-SEM utiliza 

regressões OLS para estimar as regressões parciais das relações do modelo (HAIR JR et al., 

2013). Apesar de estudos mostrarem que a PLS-SEM apresenta bom desempenho com 

amostras pequenas (CHIN, NEWSTED, 1999), alguns pesquisadores acreditam que 

considerações em relação ao tamanho da amostra não desempenham um papel considerável 

na aplicação da PLS-SEM. Ideia esta que é promovida pela frequentemente citada “regra das 

10 vezes”, que indica que o tamanho da amostra deve ser igual ou maior a: (I) 10 vezes o 

maior número de indicadores formativos utilizados para mensurar um único constructo; ou 

(II) 10 vezes o maior número de caminhos estruturais direcionados para um constructo no 

modelo. Esta regra diz, portanto, que o valor mínimo da amostra deve ser 10 vezes maior que 

o valor máximo de setas apontando para uma variável latente em qualquer parte do modelo 
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(HAIR JR et al., 2013).  De acordo a Figura 12, o número máximo de setas apontando para 

um constructo em particular é 3. Portanto, de acordo com a regra das “10 vezes”, 3∙10=30 

representa o número mínimo de observações necessário para estimar o modelo PLS proposto.  

Como a amostra utilizada nesta pesquisa possui 78 casos, ela está acima da exigência mínima 

proposta. 

Contudo, como a “regra das 10 vezes” oferece um guia impreciso de tamanho 

mínimo de amostra, o PLS (como qualquer outra técnica estatística), exige que o tamanho da 

amostra seja considerado com base no modelo e nas características dos dados (HAIR JR, 

RINGLE, SARSTEDT, 2011). Especificamente, o tamanho da amostra deve ser determinado 

por meio da análise do poder estatístico, que é baseado na parte do modelo que possui o maior 

número de preditores (HAIR JR et al., 2013).  

O poder de um teste estatístico se refere à probabilidade da hipótese nula do teste 

ser rejeitada quando ela de fato é falsa (COHEN, 1988; FAUL, ERDFELDER, LANG et al., 

2007). A análise do poder estatístico explora as relações entre as quatro variáveis envolvidas 

na inferência estatística: tamanho da amostra (N); critério de significância (α); tamanho do 

efeito da população (ES); e poder estatístico. Para cada modelo estatístico, estas relações 

ocorrem de tal forma que cada uma é uma função das outras três. Assim, existem quatro tipos 

de análises do poder estatístico. (I) A primeira forma é denominada de a priori, utilizada no 

planejamento de pesquisas, buscando encontrar um valor de N como uma função do α, ES e 

poder estatístico (COHEN, 1988; 1992). (II) A segunda forma é denominada de post hoc, 

geralmente utilizada em testes estatísticos já realizados a fim de verificar ser o mesmo teve 

uma chance justa de rejeitar uma hipótese nula incorreta. O poder estatístico é determinado 

como uma função do α, do N e do ES. (III) A terceira forma é denominada de análise de 

sensibilidade, geralmente utilizada depois que um estudo é conduzido a fim de verificar 

quando, dado um determinado N, o tamanho do efeito que pode ser detectado é realístico. 

Esta análise visa responder a pergunta: dado o poder estatístico, o N e o α, qual tamanho de 

efeito que a pesquisa é capaz de detectar? (IV) A quarta forma de análise é denominada de 

análise de critério e visa detectar qual o nível de significância que deve ser utilizado para 

detectar valores especificados de ES, poder e de amostra. Esta técnica é uma alternativa ao 

teste post hoc, porém bastante incomum visto a convenção de utilização de valores de α (0,01; 

0,05; e 0,10) (COHEN, 1988; FAUL et al., 2007). 
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A fim de difundir a utilização do poder de testes estatístico em pesquisas de 

ciências sociais, tabelas com poder e tamanhos de amostra para diversos tipos de testes 

estatísticos foram publicadas (COHEN, 1988; 1992). Adicionalmente, foram criados 

programas de computador que realizam diversas análises de poder, uma vez que as tabelas, 

evidentemente, proporcionam apenas valores padrões. Um destes softwares é o GPower 

(ERDFELDER, FAUL, BUCHNER, 1996) e sua versão G*Power 3 será a utilizada nesta 

pesquisa (FAUL et al., 2007; FAUL, ERDFELDER, BUCHNER et al., 2009; HAIR JR et al., 

2013).  

 As quatro formas de análise de poder apresentadas foram realizadas no 

G*Power3. Na primeira análise, a priori, utilizou-se o valor de efeito de tamanho=0,15
11

 

(considerado médio) (COHEN, 1988; 1992), o valor de α=0,05 (HAIR JR et al., 2009), poder 

estatístico=0,80
12

 (COHEN, 1988; 1992; FAUL et al., 2007; HAIR JR et al., 2013) e número 

de preditores=3. Conforme Figura 13, o valor de amostra mínimo necessário é de 77 casos, 

como a presente pesquisa apresenta 78 casos, esta respeita os critérios do teste a priori. 

 

 

                                                 
11

 Segundo a classificação de Cohen (1988), o valor de efeito f
2
 igual a 0,2 é considerado pequeno. Contudo, 

dependendo da ciência ou do problema de pesquisa pode ser tão pequeno que sua detecção no teste estatístico 

pode se tornar inviável.  O valor de f
2
 igual a 0,35 é considerado grande, contudo dependendo da pesquisa pode 

ser considerado tão grande que não há necessidade de testes estatísticos para detectá-lo. O valor de f
2
 igual 0,15 é 

considerado médio sendo, portanto o valor mais usual. 
12

 Conforme Cohen (1992), este valor de poder é uma convenção proposta para uso em geral. 
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Figura 13. Análise de poder estatístico a priori 

Fonte: do autor 

Nota: tela obtida por meio do software G*Power 3. 

 

Na segunda análise, post hoc, utilizou-se ES=0,15, valor de α=0,05, N=78 e 

preditores=3. Conforme Figura 14, o valor de poder do teste estatístico é de 0,81, portanto 

dentro do valor convencionado (0,80) (COHEN, 1988; 1992; FAUL et al., 2007; HAIR JR et 

al., 2013).  

 

 

Figura 14. Análise de poder estatístico post hoc 

Fonte: do autor 

Nota: tela obtida por meio do software G*Power 3. 

 

  Na terceira análise, sensibilidade, utilizou-se  α=0,05, poder=0.80; N=78 e 

preditores=3. De acordo com a Figura 15, o tamanho do efeito que o teste estatístico é capaz 

de detectar é igual a 0,15, considerado um efeito médio (COHEN, 1988). Utilizando a 

fórmula do ES f
2
=R

2
/1-R

2
 (COHEN, 1988) conclui-se que a pesquisa detectará um R

2
 mínimo 

de 0,13.  
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Figura 15. Análise de sensibilidade do poder estatístico 

Fonte: do autor 

Nota: tela obtida por meio do software G*Power 3. 

 

  Na quarta análise, de critério, utilizou-se ES=0,15, poder=0,80, N=78 e 

preditores=3. Conforme Figura 16, o nível de significância que deve ser utilizado para 

detectar valores especificados de ES, poder e de amostra é α=0,05. Desta forma, a amostra da 

pesquisa atende também aos requisitos desta análise. 

 

 

Figura 16. Análise de critério do poder estatístico 

Fonte: do autor 

Nota: tela obtida por meio do software G*Power 3. 

 

Antes do modelo de PLS-SEM ser aplicado, os dados devem ser submetidos a um 

exame e/ou preparação inicial. Esta preparação demanda esforço, considerável montante de 
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tempo e cuidado. Contudo é uma etapa de fundamental relevância uma vez que toda análise é 

insignificante quando os dados são inapropriados. Os passos para a preparação inicial são: 

verificação de valores iniciais e padrão de respostas, dados faltantes (missing data), 

identificação de valores extremos (outliers) e a verificarão da distribuição dos dados (HAIR 

JR et al., 2013) e serão apresentados na seção a seguir. 

 

 

6.6 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Uma regra estabelecida que deve ser aplicada antes da mensuração e avaliação do 

modelo por meio da PLS-SEM é a verificação dos valores iniciais e padrão de respostas. 

Quando os indicadores possuem a mesma direção, ou seja, baixos valores são menos 

favoráveis enquanto altos valores são mais favoráveis, os problemas com aparição de sinais 

inesperados e sua possível interpretação errônea são reduzidos (HAIR JR et al., 2013). As 

bases utilizadas foram o 2013 Index of Economic Freedom da The Heritage Foundation em 

parceria com o Wall Street Journal (MILLER et al., 2013), que utiliza uma escala de 0 a 100 

onde 100 representa o grau máximo de liberdade. Utilizou-se também dados do World 

Competitiveness Online do World Competitiveness Center (WCC) (IMD, 2012), que utiliza 

escala de 0 a 10 sendo 10 o valor máximo e o survey aplicado que utilizou escala de Likert de 

5 pontos sendo 5 o valor máximo. Não houve problemas de escala quanto aos indicadores 

destas três diferentes bases, logo foram mantidos. 

Posteriormente foi realizada uma análise dos valores de casos faltantes por cada 

constructo do modelo (ver apêndice D). É possível verificar que, apesar da minuciosa escolha 

das bases de dados e suas respectivas variáveis, um grande número de variáveis do ambiente 

formal e informal teve uma porcentagem pouco acima de 5% de respostas faltantes.  Valor 

máximo estabelecido de dados faltantes para a utilização da ferramenta de substituição de 

missing values (HAIR JR et al., 2013) por meio do software SmartPLS (RINGLE, WENDE, 

WILL, 2005). Fato este que se deve a não abrangência por parte das bases de dados 

secundárias de alguns países emergentes onde as subsidiárias analisadas estão instaladas. 

Como a exclusão destes dados implicaria na não análise de alguns países, que poderiam 
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representar um padrão importante nos dados, além de drástica diminuição da base total, 

optou-se por um método um pouco mais complexo de substituição destes valores. Conforme 

exposto por Hair (2013), nestas situações uma alternativa é verificar o perfil dos respondentes 

e calcular a média das respostas deste subgrupo a todos os demais itens ou verificar se a 

questão faz parte de um constructo e calcular a média das questões do constructo em questão. 

No caso da variável latente ambiente institucional foi calculada a média por constructo, 

ambiente formal e informal, uma vez que os respondes eram países e dividi-los em subgrupos 

de continentes poderia causar grande viés. Este processo foi realizado por meio da ferramenta 

Expectation-Maximization no software SPSS. 

Verificou-se que nenhuma das variáveis dos constructos inovação em processo e 

inovação em produto obteve uma porcentagem acima de 5% de dados faltantes. Entretanto, a 

mesma técnica de substituição de dados faltantes aplicada no constructo ambiente 

institucional, por meio da ferramenta Expectation-Maximization no software SPSS, foi 

aplicada. Contudo, em ambos os constructos optou-se por utilizar a média de respostas do 

subgrupo das matrizes às quais as subsidiárias faziam parte ao invés da média por constructo. 

Esta estratégia foi utilizada uma vez que se esperava manter as particularidades das 

organizações participantes. Em relação ao constructo imersão na rede de clientes, pode-se 

verificar que um número de variáveis ficou pouco acima dos 5%. O mesmo ocorreu com o 

constructo imersão na rede de fornecedores. A mesma técnica utilizada nos constructos 

inovação em produto e processo foi aplicada na substituição dos dados faltantes. 

  A próxima etapa da preparação dos dados foi a análise dos outliers ou 

observações atípicas. Um outlier é uma resposta extrema para uma questão particular ou 

respostas extremas para todas as questões (HAIR JR et al., 2013), sendo notadamente distintas 

das demais (HAIR JR et al., 2009) e alterando os resultados substancialmente (MOOI, 

SARSTEDT, 2011). Os outliers podem ocorrer em três diferentes formas, por erros na coleta 

de dados, em decorrência de que valores extremamente altos ou baixos são parte da realidade 

ou quando são encontradas combinações de variáveis excepcionalmente raras.  

O primeiro passo é a identificação dos outliers, que se deu por meio dos boxplots 

que representam a saída da ferramenta Explore do software SPSS (MOOI, SARSTEDT, 2011; 

HAIR JR et al., 2013). Por ser uma técnica univariada, ou seja, realizada em cada variável 

individualmente, neste estudo o teste foi realizado por constructos (vide apêndice D). Após a 

identificação dos outliers, o próximo passo é a determinação de quando há uma explicação 
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para os mesmos. Se for identificado que os valores extremos ocorreram devido a erro no 

instrumento ou na entrada dos dados, os outliers devem ser excluídos. Em contrapartida, se 

houver uma explicação para os mesmos, mesmo que não seja clara, os dados são tipicamente 

mantidos (MOOI, SARSTEDT, 2011). 

No âmbito do ambiente institucional formal, foram identificados três outliers. 

Sendo um na variável “Fiscal Freedom”, que mensura a liberdade fiscal do país em questão e 

dois na variável “Monetary Freedom”, que mensura a liberdade monetária do país em questão. 

No âmbito do ambiente institucional informal, foram identificados dois outliers, sendo os dois 

na variável “Flexibility and Adaptability” que mede a flexibilidade e adaptabilidade das 

pessoas do país em questão defronte novos desafios. Por serem índices do ambiente 

institucional, que envolvem grande particularidade, esperava-se encontrar valores extremos 

para países que possuem características peculiares. Contudo, a análise destes países é de 

extrema importância para a pesquisa, uma vez que se pretende desvendar como as 

particularidades institucionais influenciam a transferência de inovação. Desta forma, optou-se 

por manter os outliers. 

Os constructos imersão na rede de clientes, imersão na rede de fornecedores, 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e em processo foram obtidos 

por meio de dados primários, obtidos através do survey aplicado. Portanto, a principal 

preocupação foi identificar se os outliers encontrados eram produto de erro no instrumento de 

coleta. Após constatar que os valores extremos são produto da diversidade da amostra, 

retratando sua realidade, optou-se por mantê-los nestes casos também.  

Apesar do método PLS-SEM ser não paramétrico e, portanto não requerer a 

normalidade dos dados, deve-se verificar se os dados estão muito distantes de serem normais. 

Isto porque dados extremamente não normais inflacionam os erros padrões obtidos pela 

ferramenta bootstrapping (que será explicada posteriormente) e, portanto, diminuem a 

probabilidade de algumas relações serem tidas como significantes. Os testes Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilks, mais comumente utilizados, são projetados para testar a 

normalidade por meio da comparação dos dados a uma distribuição normal com a mesma 

média e desvio padrão da amostra. Contudo estes testes indicam apenas se há ou não 

normalidade nos dados. Como o procedimento de bootstrapping é executado de forma 

razoavelmente robusta quando os dados não são normais, é importante decifrar quando os 
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dados estão muito longe de serem normalmente distribuídos. Desta forma, os testes adequados 

são o Skewness e o Kurtosis. 

O teste Skewness verifica a medida a qual a distribuição das variáveis é simétrica. 

Se a distribuição dos dados se estende em direção da cauda direita ou esquerda, a distribuição 

é caracterizada como enviesada (skewed). Valores superiores a +1 ou inferiores a -1 indicam 

que a distribuição é substancialmente enviesada. O teste Kurtosis mensura quando uma 

distribuição é muito pontiaguda, ou seja, uma distribuição muito estreita com a maioria das 

respostas concentradas no centro. Valores superiores a +1 indicam que a distribuição é 

substancialmente pontiaguda e, valores inferiores a -1 indicam que a distribuição é 

substancialmente plana. Desta forma, valores tanto de Skewness como de Kurtosis próximos a 

0 indicam normalidade nos dados e, valores inferiores a -1 ou superiores a +1 indicam que os 

dados são altamente não normais.  

Assim como os demais testes preparatórios supracitados, o teste de normalidade 

dos dados foi realizado por constructos (vida apêndice D). Em relação ao ambiente 

institucional formal, verificou-se que as variáveis “Property Rights” e “Financial Freedom” 

apresentaram valores de Kustosis abaixo de -1, indicando que a distribuição das mesmas é 

substancialmente plana. Em relação ao ambiente institucional informal, as variáveis “Freedom 

from Corruption” e “Need for Economic and Social Reforms” também apresentaram valores 

de Kustosis abaixo de -1, indicando que a distribuição das mesmas é também 

substancialmente plana. Em relação ao constructo imersão na rede de clientes, verificou-se 

que as variáveis “Desenvolvimento de Conhecimento no Cliente” e “Adaptações no Processo 

para o Cliente” apresentaram valores de Kurtosis inferiores a -1, indicando que os dados são 

substancialmente planos. As variáveis “Desenvolvimento de Conhecimento no Fornecedor” e 

“Adaptações na Produção para o Fornecedor" do constructo imersão na rede de fornecedores 

apresentaram valores de Kurtosis inferiores a -1, indicando que os dados são substancialmente 

planos. Os resultados dos testes para o constructo inovação em produto mostraram que apenas 

a variável “Fabricação de novos componentes” apresentou valor de Kurtosis inferior a -1. Em 

relação à inovação em processo, as variáveis “Melhoria significativa em produtos existentes” 

e “Pesquisa Sobre Novos Materiais e Especificações” apresentaram valores de Kurtosis 

inferiores a -1, indicando que os dados são planos. 

De maneira geral, nenhuma das variáveis apresentou valor de Skewness maior de 

+1 ou menor de -1. Entretanto, em todos os constructos foram encontradas variáveis que 
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apresentaram valores de Kurtosis abaixo de -1, indicando que os dados são substancialmente 

planos. Desta forma, pode-se concluir que os dados da amostra não possuem distribuição 

normal e que alguns deles apresentam alta não normalidade.  A não normalidade justifica a 

utilização da técnica de PLS-SEM, uma vez que é não paramétrica. Contudo a alta não 

normalidade dos dados pode levar à erros de mensuração do bootstrapping, podendo 

ocasionar problemas de estimação de significância das relações do modelo, ou seja, não 

rejeitar uma hipótese quando ela deve de fato ser rejeitada. Desta forma, além do teste t, 

estimado pelo bootstrap, serão também analisados os valores do teste p e do intervalo de 

confiança no momento de verificar a significância das hipóteses (seção 7.2.2). Assim 

intenciona-se aumentar a confiabilidade dos resultados e reduzir a possiblidade de erros de 

mensuração. 

Após criteriosa preparação dos dados, os mesmos encontravam-se prontos para 

aplicação do modelo PLS-SEM no software SmartPLS (RINGLE, WENDE, WILL, 2005). 
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7 ANALISE DE DADOS  

 

 

A estimação do modelo fornece medidas empíricas das relações entre os 

indicadores e os constructos (modelo de mensuração), bem como entre os constructos 

(modelo estrutural). As medidas empíricas possibilitam a comparação entre os modelos de 

mensuração e estrutural estabelecidos pela teoria com a realidade, representada pela amostra 

dos dados. Ou seja, é possível determinar o quão bem a teoria se encaixa nos dados. 

Ao contrário da CB-SEM, a PLS-SEM não possui um critério único de goodness-

of-fit (GOF), desta forma é importante reconhecer que o ajuste (fit) possui significados 

diferentes nos contextos da CB-SEM e da PLS-SEM. O ajuste na CB-SEM é derivado da 

discrepância entre a matriz de covariância do modelo empírico e do teórico, enquanto a PLS-

SEM foca na discrepância entre os valores observados (no caso de variáveis manifestas) ou 

aproximados (no caso de variáveis latentes) das variáveis dependentes e os valores previstos 

pelo modelo em questão. Como consequência, a PLS-SEM depende das medidas que indicam 

a capacidade preditiva do modelo para julgar a qualidade do mesmo. Mais precisamente, a 

avaliação dos resultados dos modelos de mensuração e estrutural na PLS-SEM é baseada em 

um conjunto de critérios de avaliação não paramétricos, além de critérios como o 

bootstrapping e o blindfolding. 

A regras para avaliação da PLS-SEM são apresentada no Quadro 6. A aplicação é 

divida em dois processos, a avaliação do modelo de mensuração e a avaliação do modelo 

estrutural, que serão apresentadas nas próximas seções. 

 

 

Regras para avaliação do modelo PLS-SEM 

Modelos de 

mensuração 

reflexivos 

confiabilidade da 

consistência interna 

a confiabilidade composta deve ser maior de 0,7. Porém em 

pesquisas exploratórias, a partir de 0,6 é considerada aceitável. 

confiabilidade do indicador as cargas dos indicadores devem ser maiores do que 0,7. 

validade convergente a média da variância extraída (AVE) deve ser maior do que 0,5. 

validade discriminante 

 - A raiz quadrada do AVE de cada constructo deve ser maior do 

que a maior correlação com qualquer outro constructo (Fornell–

Larcker); 

 - a carga externa de um indicador dentro de seu respectivo 
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constructo deve ser  maior do que todas suas cargas com os demais  

constructos, ou seja, cargas cruzadas. (cross loadings). 

Modelo 

estrutural 

R
2
 

Valores de R
2
 de 0,75, 0,5 ou 0,25 para variáveis latentes 

endógenas no modelo estrutural podem ser descritos como 

substancial, moderado ou fraco, respectivamente. 

Bootstrapping 

O bootstrapping acessa a significância dos coeficientes de 

caminho. O número mínimo de amostras de bootstrapping é 5.000 

e o número de casos deve ser igual ao número de observações da 

amostra original. Os t-valores críticos para testes bicaudais são 1,65 

(nível de significância=10%); 1,96 (nível de significância=5%) e 

2,58 (nível de significância =1%). 

Relevância preditiva 

Utiliza o blindfolding a fim de obter as medidas de redundância 

com validade cruzada para cada constructo. Deve-se certificar que 

o número de observações válidas não é um número inteiro múltiplo 

da distância omitida d. Os valores de d devem estar entre 5 e 10. 

Valores resultantes de Q
2
 maiores do que zero indicam que os 

constructos exógenos possuem relevância preditiva em relação ao 

constructo endógeno considerado.  

heterogeneidade 

Se a teoria suporta a existência de grupos de dados alternativos, 

deve-se executar a PLS-SEM multigrupo ou a análise moderadora.  

Se não há teoria ou informação acerca dos grupos dos dados 

subjacentes disponíveis, uma avaliação da existência de 

heterogeneidade não observada deve ser realizada por meio do 

método FIMIX-PLS, disponível no pacote de software SmartPLS. 

Quadro 6. Regras para avaliação do modelo PLS-SEM 

Fonte: do autor 

 

 

7.1 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO REFLEXIVO 

 

 

A avaliação de modelos de mensuração reflexivos é composta pela consistência 

interna, validade convergente e validade discriminante. A consistência interna é avaliada pela 

confiabilidade composta. A validade convergente é avaliada pela confiança do indicador 
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individual e pela média da variância extraída (AVE). A validade discriminante avaliada pelo 

critério de Fornell-Larcker e pelas cargas cruzadas. A Figura 17 apresenta a abordagem 

sistemática da avaliação do modelo de mensuração reflexivo. 

 

 

Figura 17. Abordagem sistemática da avaliação do modelo de mensuração reflexivo 

Fonte: adaptado de Hair et al. (2013). 

 

 

7.1.1 CONSISTÊNCIA INTERNA 

 

 

Antes de iniciar a verificação dos resultados, é necessário verificar se o algoritmo 

convergiu, ou seja, se o critério de parada foi atingido antes do número máximo de interações. 

O algoritmo da PLS-SEM é projetado para rodar até os resultados se estabilizarem, porém 

caso o modelo não atinja a convergência, é necessário que ele pare. O valor significantemente 

alto recomendado como número máximo de interações é 300. Contudo, como o algoritmo é 

altamente eficiente, ele provavelmente convergirá a um baixo número de interações, mesmo 

em modelos complexos. Desta forma, o número de interações do modelo deve ser menor do 

que 300 (HAIR JR et al., 2013). Tanto o modelo inicial como o final convergiram após sete 

interações. Foi denominado de modelo inicial o que continha todas as variáveis selecionadas 

para o estudo e foi o primeiro a ser rodado. Foi denominado de modelo final o modelo após as 

exclusões dos indicadores por meio dos critérios de validação que serão apresentados.  

Passo 1 

• Verificar a consistência interna (confiabilidade 
composta) 

Passo 2 
• Verificar a confiança do indicador 

Passo 3 
• Verificar a validade convergente (AVE) 

Passo 4 
• Verificar a validade discriminante 
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O primeiro valor a ser avaliado é tipicamente a confiança da consistência interna. 

O critério tradicional utilizado para tanto é o Alpha de Cronbach, que estima a confiança 

baseada nas inter-relações dos indicadores observáveis. O Alpha de Cronbach parte do 

princípio de que todos os indicadores são igualmente confiáveis, ou seja, possuem cargas 

externais iguais dentro do constructo. Contudo, a PLS-SEM prioriza os indicadores com base 

em sua confiança individual. Além do mais, o Alpha de Cronbach é sensível ao número de 

itens da escala e geralmente tende a subestimar a confiança da consistência interna. Desta 

forma, o indicador mais apropriado para mensurar a confiabilidade da consistência interna é a 

confiabilidade composta.  

O valor deste índice varia entre 0 e 1, sendo que valores altos indicam altos níveis 

de confiabilidade. Valores entre 0,70 e 0,90 são considerados satisfatórios. Valores acima de 

0,9, especificamente acima de 0,95, não são adequados uma vez que representam que todos os 

indicadores do constructo estão medindo o mesmo fenômeno e, portanto não representam uma 

mensuração válida do constructo. Valores abaixo de 0,60, porém, indicam ausência de 

confiabilidade da consistência interna. Nota-se que o valor da confiabilidade composta dos 

constructos formados por apenas um indicador é igual a 1, valor este que não pode ser 

interpretado como um constructo com confiabilidade máxima, uma vez que o mesmo possui 

apenas um indicador. Após as devidas exclusões de indicadores, com base nos critérios de 

validade, os valores da confiabilidade composta do modelo final ficaram acima de 0,70 e 

abaixo de 0,95 (ver apêndice E), assim considera-se que o modelo possui consistência interna. 

 

7.1.2 VALIDADE CONVERGENTE 

 

A validade convergente se refere à extensão a qual uma medida se correlaciona 

positivamente com medidas alternativas do mesmo constructo. Os indicadores de um 

constructo reflexivo são tratados como diferentes abordagens para mensuração do mesmo 

constructo. Desta forma, os indicadores de um constructo específico devem convergir ou 

dividir uma elevada proporção de variância. Para o estabelecimento da validade convergente 

são utilizadas as cargas externas dos indicadores (outer loadings), bem como a média da 

variância extraída (AVE).  
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As relações entre os indicadores mensuráveis e seus respectivos constructos são 

denominadas de cargas externas. Em modelos reflexivos, as cargas externas são calculadas 

por meio de regressões simples para cada indicador com seu constructo correspondente. 

Como os constructos não são variáveis mensuráveis, os indicadores servem como input de 

dados brutos para que sejam estimados os valores dos constructos (construct scores) e as 

regressões sejam calculadas. Valores elevados de cargas externas em um constructo indicam 

que os indicadores possuem muito em comum, característica esta que é também chamada de 

confiabilidade do indicador. A regra comum é que o valor deste indicador seja de 0,708 ou 

maior, contudo, 0,70 já é considerável aceitável. O racional por trás desta regra pode ser 

entendido no contexto do valor quadrado da carga externa padronizada do indicador, 

denominada de comunalidade. Esta representa o quanto da variação de um item é explicada 

pelo constructo e é descrita como a variância extraída de um item. Uma regra estabelecida é 

que uma variável latente deve explicar uma parte substancial da variância de cada indicador, 

usualmente 50%. Isto também implica que a variância dividida entre o constructo e seu 

indicador é maior que a medida do erro de variância. 

Assim, a carga externa - a mensuração da relação entre as variáveis reflexivas e 

seus indicares - de um indicador deve estar acima de 0.71 e a confiabilidade do indicador 

acima de 0,50, uma vez que 0,71
 
ao quadrado é igual a 0,5. Ressalta-se que em ciências 

sociais é comum se deparar com cargas baixas, portanto recomenda-se que antes de eliminar 

indicadores com cargas abaixo de 0,70 verifique-se outros efeitos como o valor do AVE ou a 

validade do conteúdo, ou seja, a coerência com a teoria (HAIR JR et al., 2013). Porém cargas 

com valores abaixo de 0,40 devem sempre ser eliminadas (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 

2011).  

Para chegar ao modelo final foram excluídos os indicadores que apresentavam 

carga menor de 0,40 e indicadores com carga superior, porém cuja exclusão causava aumento 

do AVE (ver apêndice E). Foram excluídos também indicadores por meio dos critérios 

estabelecidos na avalição de validade discriminante (que será apresentada posteriormente). Os 

indicadores “Attitudes Toward Globalization” e “Education Scores” (somente no âmbito do 

componente de alta ordem ambiente institucional), “Adaptações na Produção para o Cliente”, 

“Adaptações na Produção para o Fornecedor” e “Adaptações no Design de Projetos para o 

Fornecedor” apresentaram carga abaixo de 0,70. Contudo foram mantidos no modelo final por 
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conta da validade do conteúdo, pelo valor do AVE dos constructos estar acima de 0,50 e por 

apresentarem carga acima de 0,40.  

O AVE verifica a extensão a qual um constructo latente explica a variância de 

seus indicadores, sendo uma unidade de medida comum para o estabelecimento da validade 

convergente com relação ao constructo. Critério este que é definido como o maior valor 

médio das cargas quadradas dos indicadores associados com o constructo, ou seja, a soma do 

quadrado das cargas dividida pelo número de indicadores. Desta forma o AVE é equivalente à 

comunalidade do constructo, sendo que seu valor deve ser igual ou superior a 0,50. Um AVE 

de valor igual a 0,50 ou maior indica que, em média, o constructo explica mais da metade da 

variância de seus indicadores (HAIR JR et al., 2013). Constatou-se que no modelo final todos 

os constructos apresentaram AVE acima de 0,50 (ver apêndice E), portanto o modelo final 

possui validade convergente. 

Por se tratar de um modelo de componentes hierárquicos (HCM), é importante 

verificar o quão forte é a relação do componente te alta ordem (HOC) com seus componentes 

de baixa ordem (LOCs). Aqui se aplica a mesma regra estabelecida para a análise das cargas 

externas, valores elevados de cargas externas nos LOCs indicam que os mesmos possuem 

muito em comum. O HOC deve explicar uma parte substancial da variância de seu LOC, 

usualmente 50%. O que implica que a variância dividida entre o HOC e seu LOC é maior que 

a medida do erro de variância (HAIR JR et al., 2013; HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 

2013). Desta forma a carga externa do LOC deve estar acima de 0,71 e a confiabilidade do 

indicador acima de 0,50, uma vez que 0,71
 
ao quadrado é igual a 0,50. 

Diferentemente das cargas anteriores, os valores das cargas externas das LOCs são 

calculados por meio do PLS algoritmo como coeficientes de caminho (apresentado em detalhe 

na seção 7.2.2), desta forma estão representados na Figura 20. No modelo, a carga externa do 

LOC ambiente institucional formal é de 0,87 e, do LOC ambiente institucional informal 0,87. 

Desta forma, o ambiente institucional formal e informal possuem correlação suficientemente 

alta para que o HOC explique mais de 50% da variância de cada LOC. 

 

 

7.1.3 VALIDADE DISCRIMINANTE  
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A validade discriminante mensura a medida a qual um constructo é 

verdadeiramente distinto de outros constructos por meio de padrões empíricos. Desta forma, 

determinar a validade discriminante significa que o constructo é único e captura um fenômeno 

não representado por outros constructos no modelo. Pode-se mensurar a validade 

discriminante da PLS-SEM por meio de duas formas: o indicador de cargas cruzadas ou o 

critério de Fornell-Larcker (HAIR JR et al., 2013).  

O critério de Fornell-Larcker é um conceito mais conservador do que o de cargas 

cruzadas. Ele compara a raiz quadrada do AVE com as correlações das variáveis latentes. 

Especificamente, a raiz quadrada do AVE de cada constructo deve ser maior do que as 

correlações deste mesmo constructo com os demais. A lógica deste método é baseada na ideia 

de que o constructo divide mais variância com os indicadores associados a ele do que com os 

demais constructos (HAIR JR et al., 2013).  A Tabela 1 apresenta a correlação dos variáveis 

do modelo, sendo que os valores do topo de cada coluna foram substituídos pela raiz quadrada 

do AVE do constructo.  

Como no modelo foi utilizada uma componente de alta ordem, prevalece a regra 

de não aplicação da validade discriminante entre a HOC (ambiente institucional) e suas LOCs 

(ambiente institucional formal e informal), bem como entre as LOCs da mesma HOC. Desta 

forma, não devem ser comparados o valor da raiz do AVE da HOC ambiente institucional 

com as LOCs ambiente formal e informal. Não devem ser comparados também os valores da 

raiz do AVE do ambiente formal com o ambiente informal (HAIR JR et al., 2013). 

Respeitando estas regras, pode-se dizer que todas as raízes quadradas do AVE dos constructos 

são maiores do que a correlação destes constructos com outras variáveis latentes no modelo. 

 

Tabela 1. Critério de Fornell-Larcker  

                       
Ambiente 

Institucional 
Cliente 

 

Formal 
Fornecedor Informal Processo Produto 

Ambiente 

Institucional 
0,75                                                      

Cliente 0,31 0,80                                              

Formal 0,87 0,30 0,87                                      

Fornecedor -0,11 0,36 -0,04 0,73                           

Informal 0,87 0,24 0,51 -0,16 0,88                  

Processo 0,13 0,34 0,10 0,41 0,13 0,83         
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Produto 0,39 0,37 0,36 0,40 0,31 0,52 0,85 

Fonte: do autor 

Nota: os valores do topo de cada coluna, destacados em negrito, foram substituídos pela raiz quadrada do AVE 

do constructo, calculados no software Excel. Os valores das correlações foram obtidos pelo software SmartPLS. 

  

O exame de cargas cruzadas verifica se a carga externa de um indicador dentro do 

constructo ao qual ele está associado é maior do que as cargas deste mesmo indicador em 

outros constructos (cargas cruzadas). A presença de cargas cruzadas que excedem o valor da 

carga externa dos indicadores representam problemas na validade discriminante. Este critério 

é geralmente considerado bastante liberal em termos do estabelecimento de validade 

discriminante (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2011), ou seja, é propício a indicar que dois 

ou mais constructos apresentam validade discriminante (HAIR JR et al., 2013). Aplicando a 

mesma regra da não aplicabilidade do conceito na relação das HOCs com suas LOCs e entre 

as LOCs do mesmo constructo (explicado acima), o modelo não apresentou nenhuma carga 

cruzada maior do que as cargas dos indicadores em seus respectivos constructos (ver apêndice 

F). 

Desta forma, tanto o critério de Fornell-Larcker quanto de cargas cruzadas 

mostraram evidências da validade discriminante do modelo. Assim, todos os requisitos de 

avaliação do modelo final foram atingidos, fornecendo suporte da confiabilidade e validade 

do modelo final. 

 

7.2 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

 

O modelo estrutural representa a teoria subjacente ao modelo de caminhos. A 

avaliação do modelo estrutural possibilita determinar quão bem os dados empíricos suportam 

a teoria e, portanto verificar se a teoria foi empiricamente comprovada. Uma vez confirmadas 

a confiabilidade e validade da mensuração dos constructos, o próximo passo é a avaliação dos 

resultados do modelo estrutural. Este passo envolve a avaliação da capacidade preditiva do 

modelo e as relações entre os constructos. A Figura 18 apresenta a abordagem sistemática da 

avaliação dos resultados do modelo estrutural. 
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Figura 18. Abordagem sistemática da avaliação dos resultados do modelo estrutural 

Fonte: adaptado de Hair et al. (HAIR JR et al., 2013). 

 

  Ao examinar o modelo estrutural, é fundamental o entendimento de que a PLS-

SEM ajusta o modelo aos dados da amostra a fim de obter as melhores estimativas do 

parâmetro pela maximização da variância explicada das variáveis latentes endógenas. Aspecto 

este que difere da CB-SEM, à qual estima parâmetros de modo que as diferenças entre as 

covariâncias da amostra e as previstas pelo modelo teórico sejam minimizadas. Desta forma, 

na CB-SEM, a matriz de covariância proposta pelo modelo teórico é tão próxima quanto 

possível da matriz de covariância da amostra. Portanto, o índice goodness-of-fit (GOF) da 

CB-SEM , que é baseado nas diferenças entre as duas matrizes de covariância, não são 

aplicáveis ao contexto da PLS-SEM. 

  Ao invés de aplicar medidas de GOF, o modelo estrutural PLS-SEM é avaliado 

com base em critérios heurísticos que são determinados pelas capacidades preditivas do 

modelo. Estes critérios, por definição, não permitem um índice de ajuste do modelo geral, 

como a CB-SEM. Pelo contrário, assume-se que o modelo é especificado corretamente e o 

mesmo é avaliado em termos de o quão bem ele prediz as variáveis latentes endógenas. Sendo 

assim, os critérios chave para avaliação do modelo estrutural na PLS-SEM são a significância 

dos coeficientes de caminho (passo 2), o valores de R
2
 (passo 3), o tamanho do efeito do f

2
 

(passo 4), a relevância preditiva (Q
2
) e o tamanho do efeito de q

2
(HAIR JR et al., 2013).  

Passo 1 

• Verificar problemas de multicolinearidade no 
modelo estrutural 

Passo 2 

• Verificar a significância e relevância das relações do 
modelo estrutural 

Passo 3 
• Verificar os valores de R2 

Passo 4 
• Verificar os efeitos do tamanho de f2  

Passo 5 

• Verificar a relevância preditiva Q2 e os efeitos do 
tamanho de q2 
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7.2.1 VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DE MULTICOLINEARIDADE 

 

Antes do início das análises dos resultados propriamente dita, é necessário 

verificar a colinearidade do modelo. Pois a estimação dos coeficientes de caminho do modelo 

estrutural é baseada em regressões OLS para cada variável latente endógena com seus 

constructos predecessores correspondentes. Assim como em uma regressão múltipla, os 

coeficientes de caminho podem ser enviesados caso a estimação envolva níveis significantes 

de colinearidade entre os preditores dos constructos (HAIR JR et al., 2013).  

Para verificar a colinearidade, dois índices podem ser utilizados: a tolerância 

(tolerance) e o VIF (variance inflation factor). A tolerância representa o total da variância de 

um uma variável latente não explicada pelas outras variáveis que compõe o conjunto de 

variáveis latentes exógenas (independentes) do modelo. Se o valor deste índice estiver abaixo 

de 0,20, o modelo apresenta problemas de colinearidade. O VIF, por sua vez, é definido como 

o fator de inflação da variância, definido como recíproco à tolerância. Se o valor do VIF 

estiver acima de 5,00, o modelo apresenta problemas de colinearidade (HAIR JR et al., 2013).  

Para verificar estes valores, é necessário analisar cada subparte do modelo 

separadamente. Contudo, como apenas a variável transferência reversa recebe mais de um 

preditor, apenas o conjunto de variáveis latentes exógenas preditoras deste constructo devem 

ser analisados. O software SmartPLS não fornece os valores destes índices, logo os mesmos 

devem ser verificados em outro software estatístico, no caso foi utilizado o software SPSS. 

Para verificar os valores de tolerância e VIF, deve-se rodar uma regressão múltipla onde as 

variáveis latentes exógenas são as variáveis independentes e a variável endógena a 

dependente (HAIR JR et al., 2013). Os resultados dos testes são apresentados na Tabela 2, 

onde pode-se observar que todos  os valores de VIF ficaram abaixo de 5,00 e todos o valores 

de tolerância acima de 0,20. Portanto, o modelo não apresenta problemas de colinearidade. 

 

Tabela 2. Avaliação da colinearidade 

Constructos VIF Tolerância  

Cliente 1,34 0,75 



125 

 

 

Ambiente 

Institucional 
1,18 0,85 

Fornecedor 1,23 0,82 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SPSS. 

 

7.2.2 COEFICIENTES DO  MODELO ESTRUTURAL 

 

Como a PLS-SEM não pressupõe a distribuição normal dos dados, os testes de 

significância paramétricos, utilizados em análises de regressão, não podem ser aplicados para 

verificar a significância dos coeficientes. Portanto, a PLS-SEM utiliza o procedimento 

boostrap não paramétrico para testar a significância dos coeficientes. No boostrapping, um 

elevado número de subamostras é extraído da amostra original, com reposição. A reposição 

significa que cada vez que uma observação é extraída aleatoriamente da população da 

amostragem, ela é posteriormente retornada à população da amostragem para a próxima 

extração. Em outras palavras, a população da qual as observações são extraídas sempre 

contém todos os mesmos elementos. Desta forma, uma observação pode ser selecionada mais 

de uma vez ou não ser selecionada em todas as subamostras. O número de amostras do 

bootstrap deve ser alto, mas necessita ser ao menos igual ao número de observação válidas da 

amostra. Como regra, recomenda-se a utilização de 5.000 amostras de boostratp. O tamanho 

de cada amostra de bootstrap deve ser explicitamente especificado. A diretriz aceita é que 

cada amostra contenha o mesmo número de observações da mostra. Como a amostra da 

pesquisa é composta de 78 casos válidos, cada uma das 5000 amostras de bootstrap devem 

conter 78 casos. Caso contrário, os resultados do teste de significância serão sistematicamente 

tendenciosos. Outra recomendação é que o modelo seja rodado com a opção “sem mudança 

de sinal” (no sign change), que basicamente significa não fazer nada e aceitar o impacto 

negativo de mudanças de sinais nos resultados do teste empírico do valor t. Esta opção foi 

escolhida por ser a mais conservadora, evitando que hipóteses sejam tidas como significantes 

quando de fato não o são (HAIR JR et al., 2013).  

A distribuição do booststrap pode ser vista como uma aproximação razoável da 

distribuição dos coeficientes dentro da população e seu desvio padrão pode ser utilizado como 

indicador para os parâmetros de erro padrão na população.  O teste segue a distribuição t com 
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graus de liberdade (número de valores no calculo final do teste estatístico que são livres para 

variar) igual ao número de observações menos 1. Como regra geral, a distribuição t é bem 

aproximada da distribuição normal (Gussian) quando possui mais de 30 observações (HAIR 

JR et al., 2013). Como no modelo proposto há 78 observações, os quantis normais (Gaussian) 

podem ser utilizados para determinar valores críticos de t para no teste de significância. Desta 

forma, quando o resultado do teste t é igual a 1,96, assume-se que os coeficientes de caminho 

são significantemente diferentes de zero a um nível de significância de 5% (α=0,05; teste 

bicaudal). Para um valor de teste t igual a 1,65, assume-se que os coeficientes de caminho são 

significantemente diferentes de zero a um nível de significância de 10% (α=0,10; teste 

bicaudal). Para um valor de teste t igual a 2,57, assume-se que os coeficientes de caminho são 

significantemente diferentes de zero a um nível de significância de 1% (α=0,01; teste 

bicaudal) (HAIR JR et al., 2013). A Figura 19 apresenta os valores do teste t encontrados no 

modelo. Os valores que aparecem nas setas representam as hipóteses do modelo.  

 

 

Figura 19. Resultados do modelo por meio do Bootstrapping (significância) 

Fonte: do autor 

Nota: Modelo obtido a partir do software SmartPLS. 
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A Tabela 3 apresenta uma visão mais detalhada dos resultados do bootstrapping. 

São apresentados os coeficientes de caminho do modelo original, o valor t (igual ao valor do 

coeficiente de caminho divido pelo erro padrão), os níveis de significância correspondentes, o 

valor p (calculado no Excel pela formula “distt”) e o intervalo a 95% de confiança 

apresentando o limite superior (coeficiente de caminho + 1,96 ∙ erro padrão) e inferior 

(coeficiente de caminho - 1,96 ∙ erro padrão). Valores do teste p iguais ou menores de 0,01 

(α=0,01) apresentam significância a 1%, valores iguais ou menores de 0,05 (α=0,05) 

apresentem significância a 5% e valores iguais ou menores a 0,10 (α=0,10) apresentam 

significância a 10%. Em relação ao intervalo de confiança, são tidas como significantes as 

relações às quais o “0” não faz parte do intervalo. Tanto os valores do teste t, como do teste p 

e do intervalo de confiança possuem a mesma função e seus resultados devem coincidir 

(HAIR JR et al., 2013). Os três testes foram apresentados apenas como forma de aumentar a 

confiabilidade do teste.  

 

Tabela 3. Resultados do teste de significância dos coeficientes de caminho do modelo estrutural 

  

Coeficiente 

de 

Caminho 

Valor 

t 

Nível de 

Significância  

Valor 

p 

Intervalo de 

Confiança a 

95% 

Ambiente Institucional -> Cliente (H2b) 0,31 3,34 *** 0,00 [0,13, 0,50] 

Ambiente Institucional -> Fornecedor 

(H2a) 
-0,11 0,91 NS 0,37 [-0,35, 0,13] 

Ambiente Institucional -> Processo (H1b) 0,12 1,11 NS 0,27 [-0,09, 0,32] 

Ambiente Institucional -> Produto (H1a) 0,40 4,33 *** 0,00 [0,22, 0,58] 

Cliente -> Processo (H4b) 0,17 1,53 NS 0,13 [-0,05, 0,39] 

Cliente -> Produto (H4a) 0,10 0,85 NS 0,40 [-0,13, 0,34] 

Fornecedor -> Processo (H3b) 0,36 4,01 *** 0,00 [0,18, 0,54] 

Fornecedor -> Produto (H3a) 0,40 4,28 *** 0,00 [0,22, 0,59] 

Fonte: do autor 

Nota: NS = não significante. *p ≤ 0,10. **p ≤ 0,05. *** p ≤0,01. Os valores da distribuição t foram calculados 

no software Excel, os demais valores foram obtidos pelo software SmartPLS. 

 

Foram confirmadas, a um nível de significância de 1% as hipóteses H2b (O maior 

nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro está associado à 

imersão da subsidiária na rede local de clientes), H1a (O nível de desenvolvimento do 

ambiente institucional do país hospedeiro está relacionado à transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em produto), e H3b (A imersão na rede de fornecedores do país 
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hospedeiro está associada à transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo) 

e H3a (A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em produto). Foram rejeitadas as hipóteses H2a (O 

maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro está associado 

à imersão da subsidiária na rede local de fornecedores) e H1b (O nível de desenvolvimento 

do ambiente institucional do país hospedeiro está relacionado à transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo.), H4b (A imersão na rede de clientes do país 

hospedeiro está associada à transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo) 

e H4a (A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em produto).  Contudo, ressalta-se que a hipótese de que 

a imersão na rede clientes propicia a transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo (H4b) teve um nível de significância de 13%. Como a análise de critério do poder 

estatístico apresentada na Figura 16 identificou a utilização de um nível de significância a 5%, 

a hipótese foi considerada não significante, entretanto esta relação merece atenção e pode ser 

melhor explorada em pesquisas futuras. 

Os resultados sugerem então que, na amostra analisada, a imersão das subsidiárias 

na rede local de fornecedores leva à transferência de capacidades tecnológicas em produto e 

processo para a matriz. Não foi encontrada significância para as relações entre a imersão na 

rede de local de clientes e a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e 

em processo. Contudo, ressalta-se que a relação entre a imersão na rede de clientes e a 

transferência reversa de inovação em processo apresentou significância de 13% e, portanto, 

merece atenção.  

Em relação ao ambiente institucional, as dados mostraram suporte para a hipótese 

de que ambientes institucionais mais desenvolvidos levam à transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em produto. Contudo, não foi encontrado suporte para a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. Em relação à associação entre 

o ambiente institucional e a imersão nas redes locais, os resultados mostraram suporte para a 

associação entre ambientes mais desenvolvidos e a imersão na rede local de clientes, contudo 

o mesmo não ocorreu para a imersão na rede local de fornecedores. 

Após a verificação da significância das relações, é fundamental a verificação da 

relevância das relações significantes. Apesar de este passo ser negligenciado por muitos 

estudos, ele é relevante uma vez que os coeficientes de caminho do modelo estrutural podem 



129 

 

 

ser significantes, contudo podem ser tão pequenos a ponto de não exigir atenção de âmbito 

gerencial. Desta forma, esta análise é importante para a interpretação dos resultados e 

conclusões. 

O algoritmo do PLS-SEM estima as relações do modelo estrutural (coeficientes de 

caminho), que representam as relações dos constructos propostas nas hipóteses. Os 

coeficientes de caminho possuem valores padronizados entre -1 e +1. Valores próximos de +1 

representam forte relação positiva e valores próximos a -1 representam forte relação negativa. 

Quanto mais próximo de 0 o valor do coeficiente, mais fraca é a relação. Valores próximos de 

+1 ou -1 são usualmente significantes e valores muito baixos, próximo de 0, são usualmente 

não significantes.  Os coeficientes do modelo estrutural podem ser interpretados em relação 

um ao outro. Se um coeficiente é maior do que outro, então seu efeito na variável latente 

endógena é maior. Mais especificamente, eles nada mais são do que os coeficientes beta 

padronizados de uma regressão OLS (HAIR JR et al., 2013).  

Os coeficientes de caminho são os números que aparecem nas setas da Figura 20 e 

representam as hipóteses do estudo. A importância relativa das relações significantes dos 

constructos que impactam a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto 

(H1a e H3a) mostra que a imersão na rede de fornecedores é o constructo mais importante 

impactando esta variável, seguida da variável ambiente institucional. Contudo, ressalta-se que 

a diferença de valor do coeficiente de caminho do constructo imersão na rede de fornecedores 

para o valor do ambiente institucional é pequena. Desta forma, tanto a imersão na rede de 

fornecedores local como o desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro são 

variáveis importantes à transferência de capacidades tecnológicas em produto para a matriz. 

Os demais constructos possuem apenas uma relação significante impactando-os, 

desta forma não é possível estabelecer comparações. Entretanto, o valor do coeficiente de 

caminho mostra que a imersão na rede de fornecedores é de grande importância para a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processos (H3b). Outra relação 

significante do modelo foi a associação entre um ambiente institucional desenvolvido no país 

hospedeiro e a imersão na rede local de clientes (H2b). O valor do coeficiente de caminho 

mostra que ambientes institucionais desenvolvidos possuem forte associação com a imersão 

na rede local de clientes. 
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Outra análise importante é a dos pesos (outer weights) dos indicadores, que 

verifica o grau de importância de cada indicador dentro de seu constructo correspondente, 

sendo que quanto maior seu valor, maior sua importância para o constructo. (HAIR JR et al., 

2013). Devida a importância da imersão na rede local de fornecedores tanto para a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produtos como de processos, verificou-

se qual indicador específico deste constructo apresenta maior peso (outer weights)
13

, portanto 

merece maior atenção. O indicador de maior peso (0,30) foi o “Participação do Fornecedor” 

que está relacionado com a seguinte questão do questionário: “Este parceiro tem participado 

intensamente do desenvolvimento do conhecimento tecnológico na subsidiária”. Desta forma, 

o estabelecimento de relações com fornecedores que permitam que os mesmos participem do 

desenvolvimento do conhecimento tecnológico da subsidiária é o principal item direcionador 

da transferência reversa de capacidades tecnológicas tanto em produtos como em processos. 

O ambiente institucional mostrou-se de grande relevância tanto para a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto quanto para a imersão na rede 

local de clientes. O indicador de maior peso do ambiente institucional formal foi o “Trade 

Freedom” (0,31), que está relacionado à ausência de barreiras tarifárias ou não que afetam a 

importação de bens e serviços (MILLER et al., 2013). O indicador de maior peso no ambiente 

institucional informal foi o “Value System” (0,34) que verifica se o sistema de valores da 

sociedade em questão suporta a competitividade. Desta forma, ambientes com baixas barreiras 

tarifárias para importação de bens e serviços em conjunto com uma sociedade que suporta a 

competitividade levam a maior transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto 

e maior imersão na rede de clientes. 

Das variáveis dependentes do modelo, em relação à transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo, o item de maior peso foi o “Processos de Automação” 

(0,26) que está relacionado à seguinte questão do questionário: “Com que extensão, durante 

os últimos três anos, a sua subsidiária transferiu para a matriz conhecimentos referentes a 

processos de automação”. Em relação à transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

produto, o item de maior peso foi o “P&D sobre Novos Produtos” que está relacionado à 

seguinte questão do questionário: “Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua 

                                                 
13

 Os pesos (outer weights) de todos os indicadores do modelo são apresentados no apêndice G. 
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subsidiária transferiu para a matriz resultados de pesquisa e desenvolvimento (P&D) sobre 

nova geração de produtos”. 

 

 

7.2.3 COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO (R
2
) E TAMANHO DE EFEITO (f

2
) 

 

 

A medida mais comumente utilizada para a avaliação do modelo estrutural é o 

coeficiente de determinação (R
2
). Este coeficiente é uma medida da precisão preditiva do 

modelo, sendo o quadrado da correlação entre os valores previstos e reais de constructos 

endógenos específicos. E, por tal motivo, representa o quanto da variância do construto 

endógeno que é explicada por todos os constructos exógenos ligados a ele. O valor do R
2
 

varia de 0 a 1, onde altos valores indicando altos níveis de precisão preditiva. 

É difícil determinar regras para valores mínimos de R
2 

aceitáveis, uma vez que 

isto depende da complexidade do modelo e da disciplina da pesquisa. Enquanto valor de R
2
 

são considerados altos em disciplinas como comportamento do consumidor, estudos que 

explicam a satisfação do consumidor, por exemplo, esperam valores acima de 0,75. Para 

pesquisas com foco em problemas de marketing, valores de 0,75, 0,50 e 0,25 para as variáveis 

endógenas são considerados substanciais, moderados e fracos, respectivamente (HAIR JR et 

al., 2013). Contudo, visto a complexidade do modelo e a disciplina desta pesquisa, será 

utilizado como valor mínimo de R
2
 o valor estabelecido pela análise de sensibilidade do poder 

estatístico do modelo (Figura 15), sendo o R
2
 mínimo detectável igual a 0,13. 

Os valores de R
2 

do modelo são os valores nos círculos das variáveis latentes 

endógenas apresentados na Figura 20, contudo são apresentados em maior detalhe na Tabela 

4. As variáveis latentes endógenas do modelo são a transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto, transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo, 

imersão na rede local de clientes e imersão na rede local de fornecedores. O valor de R
2 

da 

variável transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo é de 0,22. Desta 

forma, as variáveis imersão na rede de clientes, ambiente institucional e imersão na rede de 

fornecedores explicam 22% da variância deste constructo. O valor do R
2
 da variável 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto é de 0,35. Desta forma as 
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variáveis imersão na rede de clientes, ambiente institucional e imersão na rede de 

fornecedores explicam 35% da variância deste constructo. 

O valor de R
2 

do constructo imersão na rede local de fornecedores é de 0,01. O 

valor baixo é justificado pela não significância da relação entre o ambiente institucional 

desenvolvido do país em que a subsidia está instalada com sua imersão na rede local de 

fornecedores (H2a). Entretanto, apesar do valor de 0,10, portanto 10% de R
2
,
 
do constructo 

imersão na rede de clientes, a relação entre um ambiente institucional desenvolvido no país 

em que a subsidiária está instalada com a imersão na rede local de clientes foi significante a 

1%.  

 

 

Figura 20. Resultados do modelo por meio do PLS-SEM algoritmo 

Fonte: do autor 

Nota: Modelo obtido a partir do software SmartPLS. 

 

Conforme supracitado, o valor estabelecido de R
2
 mínimo para o modelo é de 

0,13. Contudo, este valor mínimo foi estabelecido para constructos endógenos com três 

preditores. Por possuir apenas um preditor, o valor de R
2
 de 10% pode ser considerado 

aceitável, uma vez segundo o G*Power 3 o modelo com um preditor detectaria um  R
2
 

mínimo de 0,09. 
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Tabela 4. Coeficiente de determinação (R
2
) 

                       R
2
 

Cliente 0,10 

Fornecedor 0,01 

Processo 0,22 

Produto 0,35 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmarPLS. 

 

Conforme visto na análise de significância, algumas hipóteses do modelo não se 

mostraram significantes. Se constructos não significantes, porém minimamente 

correlacionados são adicionados ao modelo, eles aumentam o valor do R
2
. Desta forma se 

basear apenas neste índice pode causar certo viés no momento de escolha de modelos com 

muitos constructos exógenos. Quanto maior o número de construtos exógenos ligados ao 

constructo endógeno do modelo, maior será o valor do R
2
. Contudo, o ideal são modelos 

parcimoniosos, ou seja, que explicam os dados com altos valores de R
2
, porém com poucos 

constructos exógenos. 

Assim como a regressão múltipla, o valor de R
2
 ajustado pode ser utilizado como 

critério para evitar problemas de viés em modelos complexos. Este critério é modificado de 

acordo com o número de constructos exógenos relativos ao tamanho da amostra, reduzindo o 

valor do R
2
 pelo número de constructos exógenos e o tamanho da amostra. Entretanto o valor 

do R
2
 ajustado não pode ser interpretado como o valor do R

2
, uma vez que o R

2
 ajustado é 

utilizado para comparar resultados de modelos de PLS-SEM envolvendo modelos com 

números diferentes de variáveis latentes ou bases de dados com diferentes tamanhos de 

amostra (HAIR JR et al., 2013). Em outras palavras, o índice auxilia a identificação de 

constructos exógenos não significantes que inflam o valor de R
2
 do modelo por estarem 

apenas minimamente relacionados com o constructo endógeno.  

A fórmula do R
2
 ajustado é igual a: 1-(1-R

2
)∙n-1/n- Ʀ -1. Foram realizados 

cálculos do R
2
 ajustado para o modelo da Figura 20 ora sem o constructo exógeno imersão na 

rede de clientes, ora sem o constructo ambiente institucional e ora sem o constructo imersão 

na rede de fornecedores a fim de detectar se a presença destes constructos contribui para a 

melhora do modelo. Os resultados são apresentados na Tabela 5 e nota-se que o valor do R
2
 

ajustado dos três constructos exógenos fica maior com a presença dos mesmos. Logo, todos 
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devem permanecer no modelo, mesmo com algumas relações não significantes. Os resultados 

também confirmam que o constructo que mais influencia a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processos produtivos é a imersão na rede local de fornecedores 

enquanto que um ambiente institucional desenvolvido e a imersão na rede local de 

fornecedores possuem papel igualmente importante na transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto. 

Ressalta-se que o valor excluído do R
2
 ajustado do constructo imersão na rede 

local de clientes para a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto é pouco 

maior do que o valor incluído. Contudo, o mesmo não ocorre para transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo. Como o modelo é composto das duas variáveis 

endógenas, transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto e em processo, 

optou-se por manter o constructo.  

Adicionalmente à avaliação dos valores de R
2
 de todos os constructos endógenos, 

a variação causada no valor de R
2
 com a omissão de constructos exógenos do modelo pode 

ser utilizada para avaliar quando estes constructos omitidos possuem impacto substantivo nos 

constructos endógenos. Esta mensuração é denominada de tamanho de efeito, sendo este 

calculado por f
2
= R

2
incluído – R

2
excluído/1-R

2
 incluído (HAIR JR et al., 2013).  

Os valores do f
2
 estão apresentados na Tabela 5. Segundo a classificação de 

Cohen (1988; 1992), em relação à transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo, o tamanho de efeito do constructo imersão na rede local de fornecedores pode ser 

considerado médio enquanto que os efeitos dos constructos imersão na rede de clientes e 

ambiente institucional podem ser considerados pequenos. Em relação à transferência reversa 

de capacidades tecnológicas em produto, o tamanho de efeito dos constructos imersão na rede 

local de fornecedores e ambiente institucional pode ser considerado médio, enquanto que o 

tamanho de efeito do constructo imersão na rede local de clientes é baixo. 

 

Tabela 5. R
2 
ajustado e tamanho do efeito f

2 
 

  
cliente fornecedor ambiente institucional 

incluído excluído incluído excluído incluído excluído 

R
2 
ajustado 

processo 0,19 0,18 0,19 0,09 0,19 0,19 

produto 0,32 0,33 0,32 0,22 0,32 0,20 

Tamanho de efeito 

f
2
 

processo 0,03 0,12 0,02 

produto 0,01 0,20 0,17 
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Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 

   

 

7.2.4 RELEVÂNCIA PREDITIVA (Q
2
) E TAMANHO DE EFEITO (q

2
) 

 

 

Adicionalmente à avaliação da magnitude dos valores de R
2
 como critério de 

precisão de previsão, deve ser examinada também a relevância preditiva do modelo por meio 

do indicador Q
2
 de Stone-Geisser. O valor deste indicador é obtido por meio do procedimento 

denominado de blindfolding para certa distância omitida (D)
14

. O blindfolgind é uma técnica 

de reutilização da amostra que omite cada dado dos indicadores dos constructos endógenos e 

estima parâmetros com dados remanescentes. Os dados omitidos são considerados valores 

faltantes e tratados desta forma (por meio da substituição de médias) quando o PLS-SEM 

algoritmo é gerado. As estimativas resultantes são utilizadas para prever os dados omitidos 

(HAIR JR et al., 2013). A diferença entre os dados verdadeiros (omitidos) e os previstos é 

então utilizada como entrada para a mensuração do Q
2
. Se os valores previstos são 

semelhantes aos reais, ou seja, há um baixo erro de predição, o modelo possui alta precisão 

preditiva. Os erros de precisão - calculados pela diferença entre os valores reais e estimados - 

juntamente com o erro trivial de predição – definido como a média dos dados remanescentes – 

são então utilizados para calcular o Q
2
 (CHIN, 1998). Valores de Q

2
 maiores do que zero 

sugerem que o modelo possui relevância preditiva para certos constructos endógenos. Em 

contraste, valores iguais ou menores que zero indicam falta de relevância preditiva (HAIR JR 

et al., 2013).  

Para o cálculo do valor de Q
2
 foi utilizado um valor de D=7. Os constructos 

endógenos com indicadores reflexivos escolhidos foram: imersão na rede local de clientes, 

imersão na rede local de fornecedores, transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo e transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. Os resultados são 

                                                 
14

 O valor da distância omitida (D) deve estar entre 5 e 10. Contudo, o valor da amostra dividido 

pela distância omitida não pode resultar num número inteiro, pois desta fora é possível que seja excluído sempre 

o mesmo conjunto de dados da matriz de dados em cada rodada (HAIR JR et al., 2013).  O valor utilizado na 

pesquisa foi D=7. 
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apresentados na Tabela 6. Todos os valores foram considerados acima de zero, com exceção 

do constructo imersão na rede de fornecedores. Fato este que é explicado pela não 

significância da relação entre o ambiente institucional bem desenvolvido do país onde a 

subsidiária está localizada com sua imersão na rede de fornecedores H2a.  

 

Tabela 6. Resultados da relevância preditiva Q
2
 e tamanho de efeito q

2
 

Constructos 

Endógenos 
Q2 

Q2 Tamanho de efeito q2 

cliente fornecedor 
ambiente 

institucional cliente fornecedor 
ambiente 

institucional 
incluído excluído incluído excluído incluído excluído 

Produto 0,24 0,24 0,24 0,24 0,16 0,24 0,15 0,00 0,12 0,12 

Processo 0,15 0,15 0,13 0,15 0,08 0,15 0,14 0,02 0,08 0,01 

Cliente 0,06  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fornecedor 0,01  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 

 

Os valores de Q2 representam a medida do quão bem o modelo de caminho pode 

prever os valores originalmente observados. Similar ao tamanho de efeito f
2
 que avalia os 

valores de R
2
, o impacto relativo da relevância preditiva pode ser comparada por meio da 

mensuração do tamanho de efeito q
2
, formalmente definido como q

2
=Q

2
incluído-Q

2
excluído/1-

Q
2

incluído. Assim como os valores de f
2
, valores de q

2
 iguais a 0,02, 0,15 e 0,35 indicam que o 

constructo exógeno possui uma relevância pequena, média e grande para o constructo em 

questão (HAIR JR et al., 2013). Os resultados dos valores do tamanho de efeito q
2
 estão 

apresentados na Tabela 6. Verifica-se que, em relação à transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto, o tamanho do efeito q
2
 do constructo cliente pode ser considerado 

pequeno, enquanto que o tamanho do efeito q
2
 dos constructos fornecedor e ambiente 

institucional estão mais próximos de serem considerados médios. Em relação à transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em processo, o tamanho do efeito q
2 

do constructo cliente 

pode ser considerado baixo. Os valores de tamanho do efeito q
2
 dos constructos ambiente 

institucional e fornecedor são maiores, porém mais próximos do limite de efeito pequeno 

(0,02) do que médio (0,15). 

Os valores de f
2
 e de q

2
 não foram calculados para os constructos imersão na rede 

local de clientes e imersão na rede local de fornecedores, pois ambos os constructos possuem 
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apenas um preditor, logo não é possível o cálculo dos valores de R
2
 e Q

2
 incluídos e 

excluídos. 

 

 

7.2.5 ANÁLISE DA MATRIZ DE IMPORTÂNCIA E DESEMPENHO (IPMA) 

 

 

Uma característica chave da PLS-SEM é a extração dos valores (scores) das 

variáveis latentes (HAIR JR et al., 2013). A análise da matriz de importância e desempenho 

(Importance-performance matrix analysis - IPMA) é útil para a extensão dos achados básicos 

da PLS-SEM por meio dos valores das variáveis latentes (HOCK, RINGLE, SARSTEDT, 

2010; VÖLCKNER, SATTLER, HENNIG-THURAU et al., 2010). A IPMA contrasta os 

valores do efeito total (importância) de um constructo no modelo estrutural com seu valor 

médio de variável latente (desempenho) a fim de destacar áreas significantes que merecem 

melhorias do ponto de vista gerencial. Mais especificamente, os resultados permitem a 

identificação de determinantes que possuem importância relativamente alta, porém 

desempenho relativamente baixo. Estas são as principais áreas que necessitam de melhorias 

(HAIR JR et al., 2013).  

A Tabela 7 apresenta os valores de importância e desempenho dos dois 

constructos principais do modelo: transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

produto e transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. Com base nesses 

valores foram geradas as matrizes de IPMA para cada um dos constructos. 

 

Tabela 7. Valores de desempenho e importância da IPMA para transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produtos e processos 

                       Desempenho 
Importância (Efeito Total) 

Produto Processo 

Ambiente 

Institucional 
59,98 0,38 0,13 

Cliente 53,46 0,10 0,17 

Fornecedor 46,45 0,40 0,36 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 
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A Figura 21 apresenta a IPMA do constructo transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto. A matriz mostra o constructo imersão na rede local de fornecedores 

como sendo de importância primária para o estabelecimento de transferência de inovação em 

produto da subsidiária para a matriz. Contudo, seu desempenho está ligeiramente abaixo da 

média se comparado aos demais constructos. O ambiente institucional bem desenvolvido 

apresenta importância similar, contudo apresenta um desempenho consideravelmente maior. 

A imersão na rede local de clientes, por sua vez, possui pouca relevância devido a sua baixa 

importância, apesar de apresentar alto desempenho. Consequentemente, do ponto de vista 

gerencial, as subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais brasileiras interessadas em 

aumentar a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produtos devem focar em 

aumentar sua imersão na rede local de fornecedores. Ressalta-se que o indicador de maior 

peso deste constructo foi o “Participação do Fornecedor” que está relacionado com a seguinte 

questão do questionário: “Este parceiro tem participado intensamente do desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico na subsidiária”. Desta forma, focar no desenvolvimento de 

conhecimento tecnológico com intensa parceria de fornecedores locais na subsidiária é a 

melhor forma de aprimorar o desempenho do constructo imersão na rede local de 

fornecedores.  

Como o desempenho do ambiente institucional é o maior em relação aos demais, 

isto indica que as empresas procuram países com ambiente institucional desenvolvido quando 

possuem por objetivo a transferência de inovação em produto de suas subsidiárias. Contudo, o 

valor do desempenho ainda é baixo se comparado ao valor máximo da escala (100). Logo, se 

as empresas multinacionais brasileiras tiverem por objetivo aumentar a transferência reversa 

de capacidades tecnológicas em produto, elas devem incentivar as subsidiárias instaladas em 

países com ambiente institucional desenvolvido a explorar mais as fontes de conhecimento 

locais.  
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Figura 21. IPMA transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto 

Fonte: do autor 

 

A Figura 22 apresenta a IPMA do constructo transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em processo. A matriz mostra que o constructo imersão na rede local de 

fornecedores é também de importância primária para o estabelecimento de transferência 

reversa de capacidades tecnológicas em processo nas subsidiárias de multinacionais 

brasileiras instaladas no exterior. Assim como no processo de transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em produto, o constructo imersão na rede local de fornecedores 

apresenta desempenho ligeiramente abaixo da média em relação aos demais constructos. O 

constructo ambiente institucional apresenta baixa relevância, devido sua baixa importância, 

entretanto apresenta o maior desempenho. O constructo cliente apresenta uma relevância 

maior, contudo ainda baixa se comparada sua importância com a importância da imersão na 

rele local de fornecedores. Contudo, seu desempenho é pouco maior. Desta forma, do ponto 

de vista gerencial, as subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais brasileiras 

interessadas em aumentar a transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo 

devem também focar em aumentar sua imersão na rede local de fornecedores ou quando já 

inseridas nestas redes, explorar mais as fontes de conhecimento acessadas. Conforme 

supracitado, focar no desenvolvimento de conhecimento tecnológico com intensa parceria de 

fornecedores locais na subsidiária é a melhor forma de aprimorar o desempenho do constructo 

imersão na rede local de fornecedores. 
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O constructo imersão na rede local de clientes pode ser aprimorado também a fim 

de aumentar a transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo, apesar de sua 

importância ser consideravelmente menor do que a importância da imersão na rede local de 

fornecedores. Ressalta-se que o indicador de maior peso deste constructo foi o “Alinhamento 

de Interesses com o Cliente” que está relacionado com a seguinte questão do questionário: 

“Este parceiro atendeu aos seus interesses ao desenvolver o conhecimento tecnológico na 

subsidiária”. Desta forma, focar no desenvolvimento de conhecimento tecnológico em 

parceira com clientes que tenham interesses alinhados com os da empresa é a melhor forma de 

aprimorar o desempenho do constructo imersão na rede local de clientes. 
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Figura 22. IPMA transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo 

Fonte: do autor 

 

 

7.2.6 EFEITO MEDIADOR 

 

 

O efeito mediador ocorre quando há uma terceira variável ou constructo que 

intervém entre dois constructos relacionados. Este efeito constitui o efeito indireto, que se 

trata de uma sequência de dois ou mais efeito diretos (HAIR JR et al., 2013).  No modelo do 

estudo verifica-se a possível existência do efeito mediador da variável imersão na rede local 

na relação entre a variável ambiente institucional e a transferência reversa de capacidades 
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tecnológicas de produto e processo. Desta forma, seria possível que o ambiente institucional 

desenvolvido dos países onde as subsidiárias estão instaladas influenciasse a imersão destas 

na rede local de clientes (H2b) e fornecedores (H2a) e assim, por meio destas variáveis 

intervenientes, influenciasse tanto a transferência reversa de produto quanto de processos. 

Contudo, a hipótese de que o ambiente institucional influencia a imersão na rede de 

fornecedores (H2a) foi rejeitada. A hipótese de que ambientes institucionais desenvolvidos 

levam à imersão na rede local de clientes (H2b) foi confirmada, contudo as hipóteses de que a 

imersão na rede local de clientes influencia a transferência reversa de capacidades 

tecnológicas tanto de produto (H4a) como de processo (H4b) foram rejeitadas.  

Com base nestes resultados, há a impressão de que não há efeito mediador no 

modelo. Contudo, a fim de obter um resultado mais consistente, foi feita a análise para 

verificar a existência ou não deste modelo com base no procedimento proposto por Hair et al. 

(2013), apresentado na Figura 23 e por meio dos resultados de significância obtidos através do 

bootstrapping, que é a melhor maneira de calcular efeitos de modelos com múltiplos 

mediadores  (PREACHER, HAYES, 2008).  

Primeiro foi analisado o efeito mediador na variável transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo. De acordo com o primeiro passo do procedimento, 

deve-se verificar o efeito direto sem a inclusão das variáveis mediadoras. Como o efeito direto 

do constructo ambiente institucional no constructo transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em processo não foi significante (valor de t igual a 1,131), conclui-se que não há 

efeito mediador nesta variável. Desta forma, as variáveis imersão na rede local de 

fornecedores e na rede local de clientes não mediam, ou seja, não esclarecem ou explicam a 

relação entre o ambiente institucional e a transferência reversa de capacidades tecnológicas 

em processo.  

Em relação ao efeito mediador na variável transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto, a relação direta entre o ambiente institucional e a inovação em 

produto foi significante (valor t igual a 4,930). Desta forma, foram incluídas as variáveis 

mediadoras no modelo. Foram incluídas no modelo as variáveis imersão na rede local de 

clientes e na rede local de fornecedores juntas, pois como se trata de um modelo com 

múltiplas variáveis mediadoras, a inclusão separada destas variáveis poderia causar certo viés 

no resultado (PREACHER, HAYES, 2008).  
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Em relação à variável mediadora imersão na rede local de clientes, a relação 

ambiente institucional -> cliente foi significante (valor t igual a 3,34), contudo a relação 

cliente - > produto não foi significante (valor t igual 0,86). Mesmo assim, foi calculado o 

valor da variância (variance accounted for – VAF) para garantir a não existência de efeito 

mediador nesta variável. A fórmula do índice é VAF=(coeficiente de caminho 

indireto1∙cieficiente de caminho indireto2)/( coeficiente de caminho indireto1∙coeficiente de 

caminho indireto2+coeficiente de caminho direto). Se o valor do VAF foi menor de 20% não 

há mediação, se o valor for entre 20% e 80% há mediação parcial e quando o valor do VAF é 

maior de 80% há mediação plena. Utilizando os valores da Tabela 3 chegou-se a um 

VAF=0,07. Desta forma, a variável imersão na rede local de clientes não possui efeito 

mediador, ou seja, não esclarece ou explica a relação entre o ambiente institucional 

desenvolvido e a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

Em relação à variável mediadora imersão na rede local de fornecedores, a relação 

ambiente institucional -> fornecedor não foi significante (valor t igual a 0,93). Contudo, a 

relação fornecedor -> produto foi significante (valor t igual a 4,29). Mesmo assim, foi 

calculado o valor de VAF para garantir a não existência de efeito mediador nesta variável. 

Chegou-se a um valor de VAF=-0,13. Desta forma, a variável imersão na rede local de 

fornecedores não possui efeito mediador, ou seja, não esclarece ou explica a relação entre o 

ambiente institucional desenvolvido e a transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

produto. 
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Figura 23. Procedimento de análise de efeito mediador na PLS-SEM 

Fonte: Hair et al. (2013) 

 

 

7.3 ANÁLISE DE DADOS HETEROGÊNEOS 
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As relações de causa e efeito dos modelos de PLS implicam que as variáveis 

exógenas afetam diretamente as variáveis latentes endógenas sem a influência sistemática de 

nenhuma outra variável. Entretanto este pressuposto nem sempre é verdadeiro. Os 

respondentes são propensos a serem heterogêneos em sua percepção e avaliação das variáveis 

latentes (SARSTEDT, SCHWAIGER, RINGLE, 2009; HAIR JR et al., 2013; HAIR JR, 

RINGLE, SARSTEDT, 2013). O efeito que a heterogeneidade causa nos dados é denominado 

de efeito moderador. Este efeito ocorre quando uma variável independente muda a força ou 

até mesmo a direção da relação direta entre dois constructo no modelo. Sendo que a principal 

diferença entre o efeito moderador e o mediador é que, no efeito moderador, a variável não 

depende de uma variável preditora (BARON, KENNY, 1986; HAIR JR et al., 2013).  

No modelo da pesquisa, acreditava-se que a imersão na rede local de clientes e de 

fornecedores mediavam a relação entre o ambiente institucional e a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em produto e processo. Apesar deste efeito não ter se confirmado, as 

variáveis imersão na rede local de clientes e fornecedores seriam dependentes da variável 

preditora ambiente institucional. Na análise de efeito moderador, porém, verifica-se se 

variáveis independentes como modo de entrada, país de origem e tamanho das subsidiárias 

influenciam as variáveis preditoras (ex: imersão na rede local de fornecedores) e, portanto as 

variáveis endógenas do modelo (ex: transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

produto). Existem dois tipos de variáveis moderadoras, as categóricas e as contínuas. O feito 

de moderação categórico ocorre quando a variável é categórica, como gênero (masculino ou 

feminino). O efeito moderador contínuo ocorre quando a variável moderadora é mensurada 

metricamente, como renda (escala de 0 a n) (BARON, KENNY, 1986; HAIR JR et al., 2013).  

A heterogeneidade nos dados existe quando dois ou mais grupos de respondentes 

exibem diferenças significantes no modelo de relações, geralmente nas relações entre os 

constructos. Por estar frequentemente presente em pesquisas empíricas, fontes de 

heterogeneidades nos dados devem sempre ser consideradas. Quando a estrutura da 

heterogeneidade dos dados está pautada em características observáveis, diz-se haver 

heterogeneidade observada. Contudo, a heterogeneidade nem sempre pode ser totalmente 

conhecida a priori. Consequentemente, há situações onde a heterogeneidade não observada 

impede o modelo PLS de ser precisamente estimado.  (HAIR JR et al., 2013).  
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7.3.1 IDENTIFICAÇÃO DE EFEITO MODERADOR CATEGÓRICO POR MEIO DE ANÁLISE 

MULTIGRUPO (PLS-MGA) 

 

 

Conceitualmente, a comparação multigrupo implica na consideração de que uma 

variável moderadora categórica afeta a direção ou força de uma relação entre uma variável 

preditora e um constructo endógeno (BARON, KENNY, 1986; SARSTEDT, SCHWAIGER, 

RINGLE, 2009; HAIR JR et al., 2013).  Usualmente busca-se analisar efeitos de grupo 

relacionados às relações estruturais do modelo. Mais precisamente, cria-se a hipótese de que o 

parâmetro θ da população é diferente entre duas ou mais subpopulações, estratificadas pelas 

variáveis moderadoras propostas. Existem quatro abordagens propostas para comparação 

mutligrupo: a paramétrica (KEIL, TAN, WEI et al., 2000), a baseada na permuta (permution-

based) (CHIN, 2003), a abordagem de Henseler (HENSELER, 2007) e, por fim, a abordagem 

não paramétrica de confiança (Nonparametric Confidence Set) (SARSTEDT, SCHWAIGER, 

RINGLE, 2009). A abordagem utilizada nesta pesquisa é a abordagem de confiança não 

paramétrica, uma vez que não requer normalidade dos dados e apresenta robustez frente às 

deficiências das demais abordagens (SARSTEDT, SCHWAIGER, RINGLE, 2009; HAIR JR 

et al., 2013). 

Para que seja verificada a existência de heterogeneidade observada por meio de 

variáveis categóricas, é necessário: 

 

1. Dividir a amostra entre os grupos de acordo com a variável moderadora 

categórica que se deseja testar (ex: gênero feminino e masculino); 

2. Rodar o algoritmo PLS separadamente para cada grupo; 

3. Rodar o bootstrapping para cada grupo e, com os resultados do teste, construir 

o intervalo de confiança, preferencialmente com 95% de confiança, para os 

grupos 1 e 2. 

4. Se o valor do coeficiente de caminho estimado para uma relação específica 

(passo 2) do grupo 1 estiver dentro do intervalo de confiança da relação 

correspondente no grupo 2 ou se o inverso ocorrer, assume-se que não há 

diferenças  significativas entre os coeficientes de caminhos dos grupos 1 e 2 a 
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um nível de significância de 5%. Se não houver sobreposição de valores, a 

diferença entre os grupos é significante (SARSTEDT, SCHWAIGER, 

RINGLE, 2009).  

 

É importante ressaltar que depois de separada a amostra em dois subgrupos 

distintos, a amostra de cada subgrupo deve respeitar os pressupostos da PLS-SEM, como 

tamanho de amostra mínimo de acordo com a complexidade do modelo, para que os novos 

modelos sejam estimados (passo 2) (HAIR JR et al., 2013). A variável categórica utilizada 

para análise no modelo foi o modo de entrada das subsidiárias respondentes no estudo em 

seus países hospedeiros. A amostra foi dividida entre dois grupos, subsidiárias estabelecidas 

por meio de aquisição e subsidiárias estabelecidas por meio de greenfield. O grupo 1 foi 

composto pelas subsidiárias instaladas por meio de aquisição, e foi formado por 60 casos, 

portanto 76,92% da amostra total. O segundo grupo foi formado pelas subsidiárias 

estabelecidas por meio de greenfield, sendo composto por 18 casos, ou seja, 23,08% da 

amostra total.  

Levando em consideração os pressupostos da PLS-SEM, inclusive os requisitos 

mínimos de amostra de acordo com o modelo da pesquisa - apresentados em detalhe na seção 

5.6 -, o número de casos do grupo 2 (greenfield) é insuficiente para que o modelo PLS (passo 

2) seja estimado.  Como o valor da amostra do grupo 1 (aquisição) é suficiente, optou-se por 

estimar os valores do modelo para ver se haveriam diferenças nos resultados tanto dos 

coeficientes de caminho como de significância das relações propostas em relação ao modelo 

original da pesquisa. Contudo, como não foi possível estimar o grupo 2, mesmo que hajam 

diferenças, não será possível assumir se estas são significativamente diferentes. 

A Tabela 8 apresenta os resultados para o modelo aplicado ao grupo 1. Em relação 

à significância das hipóteses, a diferença em relação ao modelo original (Tabela 3), que 

merece destaque foi a significância da hipótese H4b. A imersão na rede local de clientes não 

se mostrou significante no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo no modelo original, porém quando analisadas apenas as subsidiárias que foram 

instaladas por meio de aquisição, esta relação se faz significante a um nível de confiança de 

5% (α=0,05). Desta forma, quanto mais inseridas nas redes locais tanto de clientes quanto de 

fornecedores, independente do desenvolvimento do ambiente institucional em que estão 

localizadas, maior será a transferência de inovação em processo das subsidiárias para as 
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matrizes, desde que as subsidiárias tenham sido estabelecidas por meio de aquisição. Como a 

amostra do subgrupo de subsidiárias instaladas por meio de greenfield não pode ser testada 

por apresentar um número de casos muito baixo, não é possível dizer se esta hipótese (H4b) 

seria rejeitada para este grupo, conforme os dados parecem sugerir. 

Apesar de sutis, foram identificadas diferenças nos valores dos coeficientes de 

caminho das hipóteses significantes em relação ao modelo original. No modelo contendo 

apenas as subsidiárias estabelecidas por meio de aquisição, o ambiente institucional bem 

desenvolvido se mostrou mais importante para a transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produto. Em contrapartida, neste subgrupo a influência da imersão na rede 

local de fornecedores se mostrou menos importante tanto para a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo quanto de produtos. Ressalta-se novamente que a 

diferença foi sutil, sendo que as hipóteses continuaram sendo significativas a um nível de 

significância de 1% (α=0,01). 

A comparação dos valores de R
2
 do subgrupo 1 com o modelo original (Tabela 3) 

mostrou que os valores de R
2
 tanto do constructo transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em processo quanto em produto apresentaram considerável aumento.  

 

Tabela 8. Resultados do modelo com o subgrupo de subsidiárias estabelecidas por aquisição 

  

Coeficiente 

de 

caminho 

Teste t Significância 
Intervalo 

aquisição 

Ambiente Institucional -> Cliente (H2b) 0,31 2,76 *** [0,09; 0,54] 

Ambiente Institucional -> Fornecedor 

(H2a) 
-0,07 0,50 NS [-0,36; 0,22] 

 Ambiente Institucional -> Processo (H1b) 0,13 1,13 NS [-0,09; 0,35] 

Ambiente Institucional -> Produto (H1a) 0,41 3,92 *** [0,21; 0,62] 

Cliente -> Processo (H4b) 0,26 2,17 ** [0,02; 0,50] 

Cliente -> Produto (H4a) 0,13 0,96 NS [-0,14; 0,40] 

Fornecedor -> Processo (H3b) 0,33 3,06 *** [0,12; 0,54] 

Fornecedor -> Produto (H3a) 0,40 3,39 *** [0,17; 0,62] 

  
R 

quadrado 
    AVE 

Confiabilidade 

Composta 
  

Ambiente Institucional - 0,55 0,91 

 Cliente 0,10 0,62 0,91 

 Formal - 0,76 0,93 

 Fornecedor 0,01 0,56 0,88 

 Informal - 0,76 0,93 
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Processo 0,27 0,73 0,93 

 Produto 0,390 0,694 0,901   

Fonte: do autor 

Nota: NS = não significante. *p ≤ 0,10. **p ≤ 0,05. *** p ≤0,01. Os valores da distribuição t foram calculados 

no software Excel, os demais valores foram obtidos pelo software SmartPLS. 

 

7.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE EFEITO MODERADOR CONTÍNUO 

 

 

A heterogeneidade nos dados explicada por uma variável moderadora de efeito 

contínuo ocorre quando a relação entre a as variáveis latentes não é constante, ao contrário, 

depende dos valores da variável moderadora. Esta relação poderia ser analisada pela mesma 

abordagem adotada para a análise de efeito moderador categórico se as variáveis fossem 

transformadas em variáveis categóricas, por exemplo, pela técnica de variável Dummy ou de 

variáveis dicotômicas (ex:alto/baixo). Porém esta estratégia é arbitrária e prejudica a análise 

dos dados (HAIR JR et al., 2013). 

Desta forma, a fim de utilizar as variáveis contínuas sem sua categorização, foi 

aplicada a abordagem de produto do indicador. Esta abordagem envolve a multiplicação da 

média de cada indicador das variáveis latentes exógenas com cada indicador das variáveis 

moderadoras. Os produtos dos indicadores se tornam os indicadores do termo de interação. 

Desta forma, se a variável latente exógena possui x indicadores e a variável latente 

moderadora é mensurada por y indicadores, o termo de interação terá o produto de x∙y como 

indicadores. Esta técnica é indicada para modelos reflexivos e pode ser realizada pelo 

software SmartPLS, utilizando a opção de geração de termo de interação por meio da média 

dos valores dos indicadores depois da multiplicação (mean-center indicator values before 

multiplication) (HAIR JR et al., 2013). A única ressalva a esta abordagem é que, se houver a 

intenção de analisar mais de uma variável moderadora, que seja incluída e analisada no 

modelo uma variável por vez, a fim de manter a capacidade de interpretação de todos os 

resultados (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2013).  

As variáveis moderadoras contínuas analisadas foram a idade (idade=2013–ano de 

fundação) e o tamanho (mensurado pelo número de funcionários) das subsidiárias 

respondentes. Foram verificadas, nas relações significantes, quando a idade ou quando o 

tamanho das subsidiárias influenciava nas variáveis latentes preditoras e, consequentemente, 
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nas endógenas do modelo original. Em relação à transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em processo, a única relação preditora significante foi a influência positiva da 

imersão na rede local de fornecedores (H3b). Portanto, verificou-se se o tamanho e, 

posteriormente a idade da subsidiária influenciam a imersão na rede local de fornecedores. 

Entretanto, nenhuma das variáveis se mostrou significante como moderadoras, logo, a idade e 

o tamanho das subsidiárias não influenciam a imersão das mesmas na rede local de 

fornecedores no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

Em relação à transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto, as relações 

significantes foram o ambiente institucional desenvolvido e a imersão na rede local de 

fornecedores. Foram então testadas as variáveis idade e tamanho, seperadamente, como 

moderadoras para cada preditor. Entretanto, as variáveis não se mostraram significantes como 

moderadoras com nenhum dos preditores.  

Desta forma conclui-se que o tamanho e a idade das subsidiárias não influenciam 

na escolha de países com ambiente institucional desenvolvido, nem na imersão na rede local 

de fornecedores e tão pouco na de clientes. Logo, com as variáveis testadas, não foi 

encontrado nenhum efeito moderador contínuo no modelo.  

 

 

7.3.3 IDENTIFICAÇÃO DE HETEROGENEIDADE NÃO OBSERVADA 

 

 

A identificação de efeitos moderadores categóricos ou contínuos implica no 

conhecimento das variáveis a priori. Como a heterogeneidade nos dados não pode ser 

totalmente conhecida a priori, os dados do modelo podem ser comprometidos por 

segmentações não previstas. Como não é possível saber se a heterogeneidade não observada 

está causando problemas de estimação nos dados, é necessário aplicar técnicas 

complementares de segmentação baseada nas respostas, também denominada de técnica de 

classe latente, que permite a identificação e tratamento da heterogeneidade não observada 

(HAIR JR et al., 2013). 

A técnica de mistura finita do PLS (finite mixture PLS – FIMIX-PLS) é 

considerada como a abordagem primária das técnicas de segmentação e se tornou mandatória 
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no processo de avaliação de resultados de modelos PLS (SARSTEDT, SCHWAIGER, 

RINGLE, 2009). Pois com esta técnica é possível verificar se os resultados não estão 

distorcidos ou se existem segmentos variáveis de segmentação negligenciadas até o momento 

pela teoria (HAIR JR, RINGLE, SARSTEDT, 2011).  Além do mais, a técnica está disponível 

no software SmartPLS (RINGLE, WENDE, WILL, 2005). Esta abordagem identifica a 

heterogeneidade assumindo que cada variável latente ni é distribuída como uma mistura finita 

de densidades normais multivariadas condicionadas. Pela diferenciação entre as variáveis 

dependentes (endógenas) e explicativas (exógenas) dentro do modelo, a abordagem segue o 

conceito de uma mistura de regressões que permitem a estimação de funções de regressões 

lineares separadas e as participações correspondentes dos objetos em vários segmentos 

(SARSTEDT, 2008). 

A abordagem FIMIX foi aplicada no modelo do estudo até seis segmentos com o 

valor de 15000 interações máximas (RINGLE, 2006; RINGLE, SARSTEDT, MOOI, 2010). 

Os resultados do teste são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resultados da análise FIMIX-PLS 

  K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 

Segmento 1 77% 41% 34% 25% 23% 

Segmento 2 23% 22% 23% 34% 13% 

Segmento 3 

 

37% 12% 20% 18% 

Segmento 4 

  

30% 15% 10% 

Segmento 5 

   

7% 20% 

Segmento 6         17% 

 AIC 1116,16 1116,97 944,216 1010,07 -685,11 

 BIC 1193,93 1234,81 1102,12 1208,03 -447,09 

CAIC 1194,35 1235,44 1102,97 1209,1 -445,8 

  EN 0,69 0,78 0,886 0,881 0,9443 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS.  

 

Os resultados da FIMIX-PLS envolvem os seguintes indicadores: informação de 

critério de Akaike (AIC), a consistência de informação de critério (CAIC) e a informação de 

critério de Bayes (BIC). Deve-se preferir valores os valores mais baixos destes índices 

(SARSTEDT, SCHWAIGER, RINGLE, 2009; RINGLE, SARSTEDT, MOOI, 2010). A 
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análise do modelo revelou que os menores valores dos índices ocorrerem na solução com seis 

segmentos (SARSTEDT, SCHWAIGER, RINGLE, 2009). Geralmente as soluções com seis 

segmentos ou mais são rejeitadas por apresentarem segmentos de dados muito pequenos, ou 

seja, com menos de 8% dos dados, que acabam não representando de fato um padrão da 

realidade. Contudo, conforme a Tabela 9, na solução com seis segmentos nenhum apresentou 

valor abaixo do mínimo. Os valores do critério de entropia (EN) variam de 0 a 1, sendo que 

quanto maior seu valor, melhor a qualidade da classificação dos segmentos da solução. A 

literatura assume que os valores de EN devem estar acima de 0,5 para que seja considerada a 

heterogeneidade não observada nos dados (SARSTEDT, SCHWAIGER, RINGLE, 2009; 

RINGLE, SARSTEDT, MOOI, 2010). No modelo, verifica-se que o melhor valor de EN é o 

da solução com seis segmentos (0,94) confirmando que está é a melhor solução para 

segmentação.  

Além da análise heurística, uma das análises mais importantes é a verificação da 

probabilidade de cada caso pertencer a um segmento. Valores de EN altos indicam que a 

probabilidade de cada indicador pertencer a uma classe (segmento) são altas, não havendo 

ambiguidade e, portanto dúvidas à qual segmento cada indicador deve pertencer (RINGLE, 

2006).  A Tabela 10 apresenta a frequência relativa da probabilidade de cada indicador 

pertencer a uma classe. O segmento que possui a maior concentração de altas probabilidades é 

novamente o segmento 6. Assim, o solução com 6 segmentos foi a escolhida. 

 

Tabela 10. Probabilidade das observações serem atribuídas a uma determinada classe 

Pik K = 2 K = 3 K = 4 K = 5 K = 6 

09 a 1 70,5% 69,2% 79,5% 75,6% 89,7% 

08 a 09 9,0% 12,8% 9,0% 10,3% 3,8% 

07 a 08 9,0% 7,7% 5,1% 6,4% 3,8% 

06 a 08 7,7% 7,7% 3,8% 3,8% 1,3% 

05 a 06 3,8% 1,3% 2,6% 0,0% 1,3% 

04 a 05 

 

1,3% 

 

2,6% 

 03 a 04 

   

1,3% 

 02 a 03 

     01 a 02 

     0 a 1 

     Soma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: do autor 
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Nota: cálculos realizados no software Excel.  

 

O próximo passo, após a escolha da segmentação é a verificação de uma variável 

explicativa para a segmentação encontrada. Após separar os dados, não foi possível encontrar 

uma explicação clara, contudo os segmentos apresentam alta concentração por país. Apesar da 

segmentação por país não ser totalmente homogênea em cada classe, é a que mais se 

aproxima de uma possível explicação para a segmentação encontrada. O passo seguinte, 

segundo a abordagem sistemática de agrupamento (RINGLE, SARSTEDT, MOOI, 2010), é 

rodar o modelo para cada um dos segmentos e verificar se os resultados dos mesmos diferem 

dos resultados do modelo original. Por conta da limitação da amostra, não foi possível rodar o 

modelo para a segmentação em seis grupos. Assim, utilizou-se a segmentação em dois 

segmentos (que apresentava pelo menos um segmento com amostra mínima requerida pela 

abordagem PLS-SEM) para verificar se os dados apresentam um padrão diferente do original 

encontrado. Após rodar o modelo de PLS-SEM para a segmentação heterogênea com dois 

segmentos, foi possível verificar que os valores do modelo eram similares aos valores do 

modelo original. Pode-se inferir, então, que a segmentação heterogênea não alterou os valores 

do modelo PLS-SEM utilizado nesta pesquisa. 

 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Por meio do estabelecimento das hipóteses foi proposto o modelo de pesquisa 

apresentado na Figura 24. 
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Figura 24. Modelo do estudo 

Fonte: do autor 

 

A técnica estatística de análise de dados aplicada foi a de modelagem de equação 

estrutural por meio de método dos mínimos quadrados parciais (PLS). Os resultados 

encontrados são resumidos na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Resumo dos resultados do modelo 

  
Coeficiente de 

Caminho 
Valor t 

Nível de 

Significância  

Valor 

p 

Intervalo de 

Confiança a 

95% 

R
2
 

Ambiente Institucional -

> Cliente (H2b) 
0,31 3,34 *** 0,00 [0,13, 0,50] Cliente 0,10 

Ambiente Institucional -

> Fornecedor (H2a) 
-0,11 0,91 NS 0,37 [-0,35, 0,13] Fornecedor 0,01 

Ambiente Institucional -

> Processo (H1b) 
0,12 1,11 NS 0,27 [-0,09, 0,32] Processo 0,22 

Ambiente Institucional -

> Produto (H1a) 
0,40 4,33 *** 0,00 [0,22, 0,58] Produto 0,35 

Cliente -> Processo 

(H4b) 
0,17 1,53 NS 0,13 [-0,05, 0,39]   

 Cliente -> Produto 

(H4a) 
0,10 0,85 NS 0,40 [-0,13, 0,34]   

 Fornecedor -> Processo 

(H3b) 
0,36 4,01 *** 0,00 [0,18, 0,54]   

 Fornecedor -> Produto 

(H3a) 
0,40 4,28 *** 0,00 [0,22, 0,59]     

Fonte: do autor 
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Nota: NS = não significante. *p ≤ 0,10. **p ≤ 0,05. *** p ≤0,0. Os valores da distribuição t foram calculados no 

software Excel, os demais valores foram obtidos pelo software SmartPLS. 

 

 

Por meio dos resultados foi possível identificar que as hipóteses do estudo que se 

mostraram significantes foram: 

 

H1a: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H2b: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de clientes. 

H3a: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H3b: A imersão na rede de fornecedores do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

 

As hipóteses do estudo que não foram suportadas foram: 

 

H1b: O nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país hospedeiro 

está relacionado à transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

H2a: O maior nível de desenvolvimento do ambiente institucional do país 

hospedeiro está associado à imersão da subsidiária na rede local de fornecedores. 

H4a: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto. 

H4b: A imersão na rede de clientes do país hospedeiro está associada à 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo. 

 

Logo, o modelo final da pesquisa é apresentado na Figura 25. 
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Figura 25. Modelo final da pesquisa 

Fonte: do autor  

Nota: *a hipótese H4b foi significante (ao nível de 5%) apenas às subsidiárias de EMNEs brasileiras 

estabelecidas por aquisição.  

 

A hipótese H4b não se mostrou significante no modelo geral, contudo apresentou 

uma significância marginal de 13%. Foi aplicada então a técnica de análise multigrupo (PLS-

MGA) para verificar se existia o efeito de variável moderadora categórica nas relações entre 

as variáveis do estudo. A amostra foi segregada entre subsidiárias estabelecidas no exterior 

por meio de aquisição e greenfield e o teste estatístico foi realizado novamente. Os resultados 

mostraram suporte para a H4b a um nível de 5% na amostra composta apenas por subsidiárias 

estabelecidas por meio de aquisição. Apesar dos indícios, por conta da limitação da amostra 

de subsidiárias estabelecidas por meio de greenfield, não foi possível verificar se esta hipótese 

de fato não seria suportada. 

 

8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Em termos do impacto da imersão na rede externa no processo de transferência 

reversa de capacidades tecnológicas, verificou-se que as subsidiárias que possuem maior 
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imersão na rede local de fornecedores estão mais propícias a transferir capacidades 

tecnológicas em produto (H3a) e processo (H3b) para a matriz. Logo, os resultados 

confirmam o pressuposto de que a maior imersão na rede local de fornecedores indica que as 

unidades foram estabelecidas com o objetivo primário de acessar a tecnologia ofertada no país 

(CANTWELL, MUDAMBI, 2005). Consequentemente recebem incentivos para gerar 

capacidades tecnológicas e transferi-las para a matriz (YANG, MUDAMBI, MEYER, 2008; 

BLOMKVIST, KAPPEN, ZANDER, 2010; MUDAMBI, PISCITELLO, RABBIOSI, in 

press). Como não foi suportado o impacto do desenvolvimento do ambiente institucional local 

na inserção na rede de fornecedores, o pressuposto da imersão na rede parece ser igual para as 

subsidiárias de localizadas em países desenvolvidos e emergentes. 

Os resultados suportam os pressupostos de Hennart (2012) de que as EMNEs 

geralmente iniciam suas operações como fornecedores de MNEs de países desenvolvidos e, 

por meio das capacidades adquiridas, se internacionalizam em buscam de capacidades 

tecnológicas ou reconhecimento em países desenvolvidos. Para tal, se inserem nas redes 

locais de fornecedores (CANTWELL, MUDAMBI, 2005) para terem acesso às tecnologias 

que necessitam. Um exemplo desta abordagem é o caso da brasileira Embraco, fornecedora de 

compressores para a Whirpool Group que se internacionalizou e hoje é tida como uma das 

empresas brasileiras mais inovadoras em termos de desenvolvimento de produtos (FLEURY, 

FLEURY, BORINI, 2013).  

Os resultados suportam também os pressupostos de que as EMNEs, assim como 

as MNEs tradicionais, se internacionalizam a fim de explorar suas capacidades existentes e, 

ao mesmo tempo, desenvolver novas capacidades por meio do conhecimento disponível em 

distintos ambientes (NARULA, 2012). Um exemplo desta abordagem é a brasileira Embraer 

(FLEURY, FLEURY, BORINI, 2013). A empresa desenvolveu suas capacidades a partir das 

vantagens específicas disponíveis em sua região de origem, como a existência do Centro de 

Tecnologia da Aeronáutica (CTA) e mão de obra altamente qualificada em engenharia do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (CASSIOLATO, RAPINI, BITTENCOURT, 

2007), e se internacionalizou com o objetivo de combinar suas capacidades às capacidades 

tecnológicas disponíveis em outros países (RAMAMURTI, 2008). Conforme pontuado por 

Narula (2012), hoje a estrutura da empresa se assemelha muito à de uma MNE tradicional. 

Por fim o pressuposto de que as EMNEs possuem capacidades distintas às das 

MNEs tradicionais (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 
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2008; RAMAMURTI, 2008; KHANNA, PALEPU, 2011), que precisam ser complementadas 

com conhecimento tecnológico de outros países para que a EMNEs opere de forma bem 

sucedida internacionalmente foi também suportado. Um exemplo desta abordagem é a 

brasileira Marcopolo, que se internacionalizou a fim de explorar nichos em outros mercados 

emergentes, contudo aprendeu e adquiriu capacidades tecnológicas durante este processo 

(FLEURY, FLEURY, BORINI, 2013). 

Por meio da análise da matriz de importância e desempenho (IPMA) foi possível 

verificar que o elemento mais importante para a ocorrência da transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em produto e em processo nas EMNEs brasileiras é a imersão na 

rede local de fornecedores. Contudo, apesar da grande importância deste constructo, o seu 

desempenho é ainda reativamente baixo na amostra estudada. Numa escala de desempenho de 

0 a 100, as subsidiárias brasileiras mostraram um desempenho de apenas 46,44 em relação a 

este constructo. O que significa que a pesar do potencial total que a imersão na rede de 

fornecedores possui para a ocorrência da transferência de capacidades tecnológicas, as 

subsidiárias imersas nestas redes se beneficiam muito pouco de seu potencial total. 

Os indicadores que se mostraram mais relevantes para a maior exploração das 

fontes de conhecimento da rede local de fornecedores foram: a participação intensa dos 

fornecedores no desenvolvimento de tecnologias da subsidiária, seguido do índice de 

adaptações que a mesma faz para se adequar a estes parceiros. Assim, para aumentar o 

potencial que as subsidiárias podem extrair da rede local de fornecedores, a EMNE necessita 

investir nestes indicadores. 

Em relação à associação entre a imersão na rede local de clientes e o processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas tanto em produto (H4a) quanto em processo 

(H4b), nenhuma das duas hipóteses foi suportada no modelo geral. Apesar de a H4b ter 

apresentado uma significância marginal de 13%. Foi então realizada uma análise multigrupo 

(PLS-MGA) para verificar a possível existência de efeito moderador nos dados. Quando a 

amostra foi segregada entre subsidiárias estabelecidas por aquisição (76,92% da amostra) e 

por greenfield (23,08%) a H4b se fez significante a um nível de 5% na amostra de subsidiárias 

estabelecidas por meio de aquisição. Consequentemente é possível afirmar que a imersão na 

rede local de clientes esta relacionada à transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo em subsidiárias de EMNEs brasileiras instaladas no exterior por meio de aquisição. 
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Este resultado corrobora com os pressupostos da abordagem de Hennart (2012) de 

que as EMNEs se internacionalizam para os países onde seus clientes importantes estão 

localizados, em geral por meio de aquisições (GUILLÉN, GARCÍA-CANAL, 2009), seja a 

fim de adquirir conhecimento, reputação ou subir na cadeia de valor (BARTLETT, 

GHOSHAL, 2000). Corrobora também com a abordagem de Narula (2012) de que as EMNEs 

se internacionalizam em busca de clientes de alta renda, dispostos a pagar mais por suas 

capacidades. Ao fazer isso as subsidiárias acabam desenvolvendo capacidades tecnológicas ao 

ter de se adequar às redes locais.  

Por fim, os dados corroboram também com a visão de que as EMNEs podem 

utilizar suas capacidades peculiares para atender mercados com desenvolvimento similar ou 

inferior ao de seu país de origem (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-

CAZURRA, GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008; KHANNA, PALEPU, 2011), ou para 

atender nichos de mercado marginalizados em países avançados (GOVINDARAJAN, 

RAMAMURTI, 2011). Justamente por ter de se adaptar às condições locais, as subsidiárias 

tendem a desenvolver capacidades tecnológicas e transferi-las para a matriz. No entanto, 

ressalta-se que os dados mostraram que a imersão na rede de clientes propicia apenas a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em processos produtivos. 

Apesar dos fortes indícios, o tamanho da amostra de subsidiárias instaladas por 

meio de greenfield não permitiu verificar se de fato a H4b (A imersão na rede de clientes do 

país hospedeiro está associada à transferência reversa de capacidades tecnológicas em 

processo) não é suportada para subsidiárias instaladas desta forma. Contudo, espera-se que 

justamente pelo modo de entrada, a imersão na rede de clientes destas subsidiárias seja mais 

superficial, não levando ao desenvolvimento conjunto de capacidades tecnológicas.  

A falta de suporte para a H4a (A imersão na rede de clientes do país hospedeiro 

está associada à transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto) leva a um 

importante raciocínio. As subsidiárias localizadas em ambientes institucionais desenvolvidos 

transferem capacidades tecnológicas em produto para a matriz sem necessariamente 

desenvolverem alta imersão nas redes locais (H1a). Ou seja, as subsidiárias das EMNEs de 

fato aprendem e desenvolvem capacidades tecnológicas no exterior, e isso pelo simples fato 

de estarem localizadas em um ambiente desenvolvido, uma vez que as condições locais as 

forçam a desenvolver, por exemplo, novos protótipos e novos projetos de desenvolvimento de 

produtos. 
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Em contrapartida, a simples localização da subsidiaria num ambiente 

desenvolvido não propicia a transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo 

produtivo (H1b). Por conta das deficiências de seu país de origem as EMNEs geralmente se 

posicionam como seguidoras de tecnologia, ou seja, oferecem produtos com tecnologias já 

ofertadas pelas MNEs tradicionais (BELL, FIGUEIREDO, 2012). Consequentemente, para 

competir com estas empresas, as EMNEs precisam desenvolver eficiências que lhes permitam 

oferecer os mesmos produtos por um custo menor (GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 

2011), como fizeram a Asus e a Lenovo. A inserção na rede de clientes se faz necessária, 

então, para que as EMNEs adquiram processos produtivos novos e mais avançados (H4b) que 

as ajudem a operar num custo mais baixo. Sendo que esta imersão será mais fácil em 

subsidiárias estabelecidas por meio de aquisição, dado que estas tendem a ser adquiridas 

justamente por conta de suas parcerias locais (HENNART, 2012). 

A transferência reversa de capacidades tecnológicas em processos se faz 

importante para a EMNE por três motivos. Primeiro, as EMNEs podem combinar as 

capacidades adquiridas para oferecer produtos novos em seu país de origem. Em países 

desenvolvidos as EMNEs são geralmente vistas como empresas que oferecem os mesmos 

produtos por menos, mas em seu país de origem estes produtos podem ser vistos como “mais 

por menos” (PRAHALAD, MASHELKAR, 2010). Esta estratégia é possível, pois mesmo 

oferecendo produtos similares aos de MNEs tradicionais instaladas em seu país de origem, as 

EMNEs possuem a vantagem de terem a imagem de líderes nacionais (KIM, 1997; 

WILLIAMSON, ZENG, 2009).  Ademais, muitos governos de países emergentes estimulam o 

consumo e fortalecimento das marcas locais (KIM, 1997; HENNART, 2012), assim as 

empresas locais possuem reputação similar ou melhor do que as empresas estrangeiras, como 

o caso da Natura e Avon no Brasil. Este argumento corrobora e ajuda a ampliar a visão de 

Hennart (2012) de que após se tornarem líderes em seu mercado, as EMNEs se 

internacionalizam em busca de tecnologia e reconhecimento para operar em seu país de 

origem. Corrobora também com o exposto por Ramamurti (2012) de que esta parece ser uma 

estratégia nova, particular às EMNEs. 

Segundo, as EMNEs podem estender esta estratégia de “mais por menos” para 

outros mercados emergentes, onde elas possuem a vantagem de ter maior familiaridade com 

as instituições locais. Desta forma, a empresa ganha escala. Este argumento corrobora com as 

visões de Khanna, Palepu e Sinha (2005) e Cuervo-Cazurra e Genc  (2008) de que as EMNEs 
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utilizam suas vantagens competitivas para operar em outros mercados emergentes e, por vezes 

operam de forma mais eficiente do que as MNEs tradicionais instaladas nestes mercados. 

Terceiro, as EMNEs podem utilizar a combinação entre as capacidades 

tecnológicas de processo e produto adquiridas por suas subsidiárias no exterior para 

desenvolver novos produtos em seu país de origem. Uma vez que a EMNE consiga transferir 

a produção da subsidiária para a matriz, os custos de produção podem cair a ponto de ser 

possível exportar os produtos da matriz para a subsidiária e assim aumentar sua margem na 

estratégia “mesmo por menos” em países avançados. A ideia de produzir em países com custo 

de produção menor, a fim de ganhar margem não é nova (VERNON, 1966), mas a forma pela 

qual esta estratégia é aplicada pelas EMNEs é inovadora. Estas empresas possuem baixos 

custos de mão de obra em seu país de origem, desta forma buscam conhecimento tecnológico 

que não possuem no exterior para explorarem as vantagens de seu país de origem. Esta 

estratégia é comumente utilizada pelas empresas Chinesas (RUGMAN, 2009) e corrobora 

com a linha de autores que propõe que as capacidades das EMNEs são derivadas das 

vantagens específicas de seu país de origem (DUNNING, KIM, PARK, 2008; RUGMAN, 

2010a; NARULA, 2012). 

Há ainda uma terceira possível explicação, esta alinhada com os pressupostos de 

que as EMNEs possuem capacidades voltadas para a superação de vazios institucionais 

(KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; KHANNA, PALEPU, 2011). Ao se internacionalizar 

para mercados de nível de desenvolvimento similar ou menor para explorar suas capacidades 

a necessidade de imersão das subsidiárias das EMNEs nas redes locais de clientes é menor do 

que se ela estivesse se internacionalizando para países mais avançados. Isto se deve por conta 

da maior familiaridade com as instituições locais. Logo, quando as EMNEs se 

internacionalizam em busca de mercados em países com nível de desenvolvimento similar ou 

menor, suas subsidiárias tendem a ser menos imersas nas redes locais de clientes, o que 

dificulta o processo de desenvolvimento de capacidades tecnológicas por parte das 

subsidiárias e, consequentemente, a transferência reversa. 

Em síntese, os resultados mostraram que as subsidiárias de EMNEs brasileiras são 

mais propícias a transferir capacidades tecnológicas em produtos e processo para a matriz 

quando apresentam algo grau de imersão na rede local de fornecedores. Entretanto, a alta 

imersão na rede local de clientes se mostrou relevante para a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processo para subsidiárias instaladas por meio de aquisição. Os 
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resultados da pesquisa permitiram identificar que as capacidades mais relevantes para a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas em produtos nas subsidiárias de 

multinacionais brasileiras analisadas são as capacidades em P&D sobre novos produtos e em 

desenvolvimento de protótipos, respectivamente. Em contrapartida, as capacidades mais 

relevantes para a transferência reversa de capacidades tecnológicas em processos de produção 

são as capacidades em processos de automação e em projetos próprios de fabricação, 

respectivamente. 

Em relação ao ambiente institucional, os resultados suportaram a associação entre 

o ambiente institucional desenvolvido e a transferência reversa de capacidades tecnológicas 

em produto (H1a). Resultado este em linha com o exposto pela teoria de sistemas de inovação 

(NELSON, 1993; FREEMAN, 1995; LUNDVALL et al., 2002; NARULA, 2002; JOHNSON, 

LUNDVALL, 2003; EDQUIST, 2005). O processo de inovação depende de uma variedade de 

fatores ambientais como força de trabalho altamente qualificada, especialmente em 

engenharia, alto índice de produção científica, relacionamentos intensivos entre universidades 

e a indústria, políticas pró-inovação e estabilidade política. Estes fatores são especificamente 

importantes para a inovação em produto, uma vez que esta exige alta tecnologia, por vezes no 

estado da arte e alto grau de investimento (UTTERBACK, ABERNATHY, 1975; 

UTTERBACK, 1996). Em linha com estes argumentos, verificou-se que as subsidiárias de 

empresas multinacionais brasileiras instaladas em países com ambiente institucional 

desenvolvido são mais propícias a transferir capacidades tecnológicas em produto para a 

matriz no Brasil.  

Por sua vez, a hipótese que propunha associação entre o ambiente institucional 

desenvolvido com a transferência reversa de capacidades tecnológicas em processo (H1b) não 

foi suportada. Uma possível justificativa é que quando as subsidiárias são instaladas num 

ambiente institucional diferente ao seu de origem elas tendem a estabelecer relações com as 

redes locais de fornecedores, uma vez que isto lhe traz maior familiaridade com as instituições 

locais (NARULA, in press). Ao estabelecer relações frequentes com atores deste ambiente, as 

unidades passam por um processo que as levam a se adaptar às suas contrapartes e, 

consequentemente a desenvolver inovações (ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; 

ANDERSSON, BJÖRKMAN, FORSGREN, 2005; FIGUEIREDO, 2011). A inovação em 

produto é fortemente dependente do desenvolvimento das instituições locais (EDQUIST, 

2005), entretanto a inovação em processo não depende necessariamente de alta tecnologia ou 
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investimento. Porque se em países desenvolvidos a inovação em processo é requerida para ter 

uma automação e novos processos produtivos que sejam adequados para competir com os 

concorrentes locais e acessar os clientes, as inovações desenvolvidas em países emergentes 

são geralmente voltadas para processos produtivos que superam as carências institucionais 

locais (PRAHALAD, HART, 2002; PRAHALAD, MASHELKAR, 2010). 

Consequentemente, as subsidiárias possuem propensão a desenvolver capacidades 

tecnológicas em processos produtivos tanto em países desenvolvidos quanto em países 

emergentes ou em desenvolvimento.  

O que corrobora para a falta de suporte do impacto do desenvolvimento do 

ambiente institucional no processo de imersão das subsidiárias nas redes locais de 

fornecedores (H2a). O que pode ser justificado pela crescente literatura de inovação reversa, 

que defende a ideia de que inovações podem ser geradas também em países menos 

desenvolvidos (GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011). Segundo esta linha, o ambiente 

institucional desestruturado dos países emergentes e em desenvolvimento leva as empresas 

que nele se localizam a desenvolver capacidades para driblar as deficiências institucionais às 

quais estão expostas (CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008). Essas 

capacidades, geralmente voltadas para processos produtivos (PRAHALAD, HART, 2002; 

PRAHALAD, MASHELKAR, 2010), podem servir não somente para atender o mercado 

local. Mas também para atender países de nível de desenvolvimento semelhante, que 

apresentem deficiências institucionais similares (KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; 

KHANNA, PALEPU, 2011).  

A hipótese que propunha a associação entre o desenvolvimento do ambiente 

institucional no processo de imersão das subsidiárias nas redes locais de clientes (H2b) foi 

suportada. Este resultado indica que as EMNEs brasileiras buscam mercados em países 

desenvolvidos, corroborando a ideia de que estas empresas procuram clientes com maior 

poder aquisitivo para aumentar suas receitas (NARULA, 2012), reconhecimento e subir de 

posição na cadeia de valor (BARTLETT, GHOSHAL, 2000) por meio da aquisição de 

capacidades teológicas (HENNART, 2012).  

Estes pressupostos permitem inferir que as empresas multinacionais brasileiras 

podem não somente buscar capacidades tecnológicas em países desenvolvidos, mas também 

em outros países emergentes ou com menor desenvolvimento. Justificando assim a não 
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relação entre o ambiente institucional bem desenvolvido e a imersão na rede local de 

fornecedores. 

O desenvolvimento dos países em que as subsidiárias estão localizadas é o 

segundo fator estudado mais importante para a transferência reversa de capacidades em 

produto. Contudo, da amostra analisada foi possível perceber que, de uma escala de 0 a 100, 

apenas 59,98 deste potencial está sendo explorado. Ou seja, apesar da importância dos 

sistemas de inovação de países avançados para a aquisição de capacidades tecnológicas em 

produto, há ainda um grande número de subsidiárias que, mesmo localizadas nestes 

ambientes, não conseguem extrair o máximo de benefícios que eles podem oferecer. Uma 

possível justificativa seria justamente o baixo desempenho que as subsidiárias imersas nas 

redes tanto de clientes quanto de fornecedores apresentaram ao explorar as fontes de 

conhecimento local. Conforme exposto pela literatura, os conhecimentos dos sistemas de 

inovação locais costumam estar disponíveis somente aos membros das redes locais 

(NARULA, 2014). Logo, ao explorar pouco as fontes de conhecimento que a imersão nas 

redes propicia, as subsidiárias absorvem muito pouco do que o sistema de inovação local tem 

a oferecer. 
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9 CONCLUSÃO  

 

 

Em conformidade com os recentes estudos acerca do processo de 

internacionalização de empresas multinacionais de países emergentes (EMNEs) a presente 

pesquisa teve como objetivo verificar, de forma exploratória, os fatores explicativos do 

processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas em EMNEs, especificamente 

brasileiras. O ineditismo da pesquisa se deu em verificar o impacto do ambiente institucional 

local em conjunto com a imersão nas redes locais de fornecedores e clientes no processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas tanto em produtos quanto em processos em 

subsidiárias de EMNEs brasileiras localizadas no exterior. Para tanto, foram utilizadas as 

lentes teóricas das perspectivas do institucionalismo (NORTH, 1990; DASGUPTA, 

SERAGELDIN, 2000; NORTH, 2006; SCOTT, 2008), de sistemas de inovação (NELSON, 

1993; FREEMAN, 1995; EDQUIST, 1997; LUNDVALL et al., 2002; NARULA, 2002; 

JOHNSON, LUNDVALL, 2003; EDQUIST, 2005) e das redes em negócios internacionais 

(ANDERSSON, FORSGREN, HOLM, 2002; ANDERSSON, BJÖRKMAN, FORSGREN, 

2005; FIGUEIREDO, 2011). 

Em relação à associação entre o desenvolvimento do ambiente institucional e a 

transferência reversa de capacidades tecnológicas, os resultados mostraram que quanto mais 

desenvolvido o ambiente institucional em que a subsidiária está instalada, maior será a 

probabilidade de esta subsidiária transferir capacidades tecnológicas em produto para a matriz 

no Brasil. Em contrapartida, esta associação não foi suportada para a transferência reversa de 

capacidades tecnológicas em processos produtivos. 

Uma possível explicação para a não associação entre o desenvolvimento do 

ambiente institucional e a transferência de capacidades tecnológicas em processo produtivo é 

que a inovação em processo pode ser desenvolvida tanto em ambientes desenvolvidos como 

em ambientes menos estruturados. Este tipo de inovação não envolve necessariamente o uso 

de tecnologias no estado da arte ou suporte de infraestrutura tecnológica ou científica 

(PRAHALAD, HART, 2002; PRAHALAD, MASHELKAR, 2010; GOVINDARAJAN, 

RAMAMURTI, 2011). Assim, as subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras estão 
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propícias transferir capacidades tecnológicas em processos produtivos para a matriz em 

qualquer tipo de ambiente institucional, seja ele desenvolvido ou não. 

Quanto à relação entre o ambiente institucional e a imersão nas redes locais de 

clientes e fornecedores, apenas a primeira encontrou suporte, indicando que as EMNEs 

buscam acesso a mercados em países desenvolvidos, seja para aumentar suas receitas 

(NARULA, 2012; RAMAMURTI, 2012) ou adquirir melhor posição na cadeia de valor 

(BARTLETT, GHOSHAL, 2000; HENNART, 2012). 

Uma possível explicação para a não relação entre o desenvolvimento do ambiente 

institucional e a imersão na rede de fornecedores é que tanto os países com ambiente 

institucional desenvolvido quanto os países com ambiente institucional desestruturado podem 

inovar, embora de maneiras distintas. As inovações geradas em mercados emergentes ou em 

desenvolvimento tendem a ser voltadas especificamente para a superação dos vazios 

institucionais que o país apresenta, entretanto podem ser utilizadas em países similares 

(KHANNA, PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008). As empresas 

chilenas, por exemplo, utilizaram suas vantagens de terem sido submetidas ao processo de 

liberalização de mercado antes dos demais países da América Latina para operar nestes países 

(NARULA, 2012). Assim, é provável que as EMNEs brasileiras busquem inovações não 

apenas em mercados desenvolvidos, mas em mercados de desenvolvimento similares também.  

Em relação à associação entre a imersão na rede externa e a transferência de 

capacidades tecnológicas, os resultados mostraram que as subsidiárias com maior grau de 

imersão na rede local de fornecedores são mais propícias à transferência de capacidades 

tecnológicas tanto em produto quando em processo para a matriz. A hipótese de que a maior 

imersão na rede local de clientes propicia a transferência reversa de capacidades tecnológicas 

em processo produtivo encontrou suporte apenas às subsidiárias de EMNEs brasileiras 

estabelecidas no exterior por meio de aquisição. O tamanho da amostra de subsidiárias 

estabelecidas por meio de greenfield não foi suficiente para que se confirmasse 

empiricamente a falta de suporte da hipótese para subsidiárias estabelecidas por meio deste 

modo de entrada.  

A hipótese de que a maior imersão das subsidiárias na rede local de clientes 

propicia a transferência reversa de capacidades tecnológicas em produto não foi suportada. Os 

indícios mostraram essa falta de suporte se deve ao fato de que a subsidiária desenvolve e 

transfere capacidades tecnológicas em produto apenas pelo fato de estar localizada em um 
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ambiente institucional desenvolvido. Logo, a imersão na rede de clientes ocorre não quando a 

subsidiária deseja adquirir novos produtos, mas quando deseja adquirir processos produtivos. 

Processos estes que podem permitir que a EMNE ofereça os mesmos produtos que as MNEs 

tradicionais, uma vez que as EMNEs costumam seguir a estratégia de seguidoras de 

tecnologia, contudo por um custo mais baixo.  

Outra possível explicação é que a receita adquirida por conta da alta imersão na 

rede de clientes propicie à subsidiária certo poder e, consequentemente autonomia dentro da 

rede interna da MNE que leva a unidade ao desalinhamento com as estratégias da empresa ou 

até mesmo ao desinteresse pela transferência de capacidades para a matriz (MUDAMBI, 

NAVARRA, 2004; FIGUEIREDO, 2011; MEYER, MUDAMBI, NARULA, 2011). Logo, 

mesmo que as subsidiárias inovem, as capacidades podem estar desalinhadas às estratégias da 

EMNE ou as subsidiárias podem não ter interesse em transferir as capacidades à matriz. 

Uma terceira possível explicação é que as EMNEs se internacionalizam em busca 

de mercados em países similares ao seu a fim de explorar suas vantagens (KHANNA, 

PALEPU, SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008). Por possuírem familiaridade 

com ambientes institucionais desestruturados, as subsidiárias não necessitam estabelecer alto 

grau de imersão na rede loca de clientes. Assim, é menos provável que estas unidades 

desenvolvam inovações avançadas em produto, mesmo porque além da baixa imersão nas 

redes locais, o ambiente institucional não é propício para o desenvolvimento deste tipo de 

inovação.   

 

 

9.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

 

 

Os resultados encontrados acerca do impacto do ambiente institucional, em 

conjunto com a imersão nas redes locais no processo de transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em EMNEs contribuem para os estudos da área que buscam melhor compreender 

o processo de internacionalização de EMNEs.  

Conforme a vertente desenvolvida por Hennart (2012) as empresas de mercados 

emergentes geralmente iniciam suas operações como fornecedores de MNEs de países 
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avançados. Por meio destas operações, adquirem receita e experiência que as permitem se 

expandir para mercados internacionais em busca de capacidades tecnológicas ou marcas 

reconhecidas que possam ser agregadas às suas capacidades já existentes, muitas vezes 

relacionadas às vantagens específicas de seu país de origem.   

Os resultados mostraram que as subsidiárias mais imersas nas redes locais de 

fornecedores são mais propícias a transferir capacidades tecnológicas em produto e processo 

para a matriz. O que suporta a ideia de que as EMNEs se internacionalizam em busca de 

capacidades tecnológicos. Ideia esta que foi também suportada pela hipótese de que as 

subsidiárias brasileiras instaladas em países desenvolvidos são mais propícias a transferir 

capacidades tecnológicas em produto para a matriz. No entanto a falta de suporte para a 

hipótese de que as subsidiárias tendem a estar mais imersas nas redes locais de fornecedores 

em ambientes mais desenvolvidos sugere que as EMNEs não buscam apenas conhecimentos 

de alta tecnologia em mercados avançados. É possível inferir que a EMNEs brasileiras se 

internacionalizam também em busca de conhecimentos disponíveis em mercados menos 

desenvolvidos.  

Outro pressuposto teórico suportado foi o de que as EMNEs se internacionalizam 

para países avançados onde clientes importantes estão localizados. Sendo este um indicativo 

de que algumas EMNEs brasileiras de fato iniciam suas operações como fornecedoras de 

MNEs tradicionais (HENNART, 2012), como a brasileira Embraco (FLEURY, FLEURY, 

BORINI, 2013). A literatura sugere que ao se internacionalizar para países onde clientes 

importantes estão instalados, as EMNEs objetivam adquirir conhecimento, reputação 

(HENNART, 2012) ou subir na cadeia de valor (BARTLETT, GHOSHAL, 2000; 

RAMAMURTI, 2012). Os achados mostraram que as subsidiárias de EMNEs se 

internacionalizam em busca de processos produtivos avançados, provavelmente a fim de 

aumentar sua eficiência e comercializar seus produtos com custos mais baixos pela estratégia 

“mesmo por menos”. A combinação das capacidades de processo com as capacidades de 

produto transferidas para a matriz permite que a EMNE ofereça novos produtos em seu 

mercado de origem pela estratégia “mais por menos”. Desta forma, a EMNE fortalece sua 

posição de líder local, o que representa uma parcela importante de receita devido ao crescente 

mercado consumidor de seu país de origem (HENNART, 2012; RAMAMURTI, 2012). 

O suporte para a hipótese de que as subsidiárias mais imersas nas redes locais de 

fornecedores estão mais propícias à transferência reversa de capacidades tecnológicas em 
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produto e processos corrobora um pressuposto da abordagem de Narula (2012).  Assim como 

as MNEs tradicionais, as EMNEs se internacionalizam a fim de explorar suas capacidades 

existentes e desenvolver novas por meio dos novos ambientes, e consequentemente 

conhecimentos, acessados. Ressaltando que as capacidades iniciais das EMNEs são 

fundamentalmente pautadas nas vantagens específicas de seu país de origem (RUGMAN, 

2009). Quando estas empresas crescem, por meio do estabelecimento de subsidiárias em 

distintos países, as influências dos novos ambientes e das redes às quais a EMNE passa a ter 

acesso levam à diminuição da influência do país de origem no processo de internacionalização 

destas empresas. Assim a tendência é que as EMNEs se assemelhem às MNEs tradicionais, 

como ocorreu com as empresas japonesas e coreanas e está ocorrendo com a brasileira 

Embraer (NARULA, 2012). Mais um pressuposto desta corrente que parece encontrar suporte 

nos resultados é o de que as EMNEs adquirem capacidades tecnológicas no exterior para 

combinar às vantagens de seu país de origem (VERBEKE, 2013). Com as capacidades 

tecnológicas adquiridas por meio de suas subsidiárias, as EMNEs podem transferir a produção 

de suas unidades no exterior para a matriz, onde o custo de mão de obra é mais baixo. Assim, 

a EMNE consegue exportar produtos similares aos das MNEs tradicionais a um custo mais 

baixo, como fazem as empresas chinesas (RUGMAN, 2009). Sendo esta uma abordagem 

inovadora da hipótese do ciclo do produto (VERNON, 1966). 

Por fim os resultados suportam os pressupostos da abordagem que propõe que as 

EMNEs possuem capacidades distintas às das MNEs tradicionais (KHANNA, PALEPU, 

SINHA, 2005; CUERVO-CAZURRA, GENC, 2008; RAMAMURTI, 2008; KHANNA, 

PALEPU, 2011). Sendo possível inferir que estas capacidades podem ser utilizadas pelas 

EMNEs de três distintas maneiras. Primeiro, a falta de suporte para a associação entre a 

imersão na rede local de clientes e o processo de transferência reversa de capacidades 

tecnológicas tanto em produto quanto em processo no modelo geral, pode sugerir que as 

EMNEs se internacionalizam a fim de explorar suas capacidades em países com nível de 

desenvolvimento similar ou menor do que seu país de origem. Nestas situações as subsidiárias 

são menos propicias a desenvolver alta imersão nas redes locais de clientes por conta da 

familiaridade com as instituições, assim, a probabilidade de que estas unidades desenvolvam e 

transfiram capacidades tecnológicas é baixa. Segundo, pelo suporte da hipótese de que as 

subsidiárias (estabelecidas por aquisição) com alto grau de imersão nas redes locais de 

clientes são mais propícias à transferência de capacidades tecnológicas em processo, infere-se 
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que para operar de forma bem sucedida em ambientes com nível de desenvolvimento maior as 

capacidades das EMNEs precisam ser complementadas com conhecimento das instituições do 

país hospedeiro, adquiridos por meio da imersão local. Terceiro, pelo suporte da associação 

entre um ambiente institucional desenvolvido e a imersão da subsidiária na rede local de 

clientes, infere-se que as capacidades da EMNE podem ser utilizadas também para atender 

nichos de mercado marginalizados em países avançados, conforme proposto pela crescente 

literatura de inovação reversa (IMMELT, GOVINDARAJAN, TRIMBLE, 2009; 

GOVINDARAJAN, RAMAMURTI, 2011; BORINI, OLIVEIRA JÚNIOR, SILVEIRA et al., 

2012; GOVINDARAJAN, TRIMBLE, 2012a; b). 

No âmbito de contribuições gerenciais, os resultados permitiram conclusões 

importantes.  Em relação à amostra estudada foi possível verificar que mesmo quando as 

subsidiárias apresentam alta imersão na rede local de fornecedores, clientes e/ou estão 

instaladas em ambientes institucionais desenvolvidos, favoráveis à transferência reversa de 

capacidades tecnológicas, elas não parecem ser capazes de explorar plenamente os potenciais 

benefícios. É reconhecido pela literatura que nem todas subsidiárias apresentam capacidades 

de extrair conhecimentos relevantes da rede local e posteriormente convertê-los em 

capacidades tecnológicas que poderão ser transferidas para a matriz (NARULA, in press). 

Contudo, a amostra evidencia que pouquíssimas unidades apresentam estas capacidades. 

Assim, este é um tópico que merece maior atenção gerencial por parte da EMNEs, uma vez 

que há indícios de que as fontes de conhecimento acessadas por meio do processo de 

internacionalização das empresas aparentemente não estão sendo devidamente exploradas.  

Os resultados parecem indicar também que as EMNEs possuem dificuldade em 

gerar capacidades tecnológicas sustentáveis. O que corrobora com a linha de autores que 

acredita que as EMNEs não possuem habilidade de transformar os conhecimentos que 

acessam em capacidades sustentáveis para competir de forma bem sucedida 

internacionalmente (DUNNING, KIM, PARK, 2008; RUGMAN, 2009; 2010a). Este é outro 

ponto que merece atenção gerencial, uma vez que se as EMNEs brasileiras não tiverem 

habilidade para gerar capacidades sustentáveis, sua competitividade internacional tende a não 

se sustentar em longo prazo (DUNNING, KIM, PARK, 2008). Ademais, quando as EMNEs 

sustentam suas capacidades apenas nas vantagens específicas de seu país, suas operações 

tendem a ser bem sucedidas apenas regionalmente (RUGMAN, 2009). No caso das EMNEs 
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brasileiras isso implicaria, por exemplo, em vantagens competitivas limitadas somente aos 

países da América do Sul. 

Outra contribuição do estudo foi a identificação dos principais indicadores dos 

constructos envolvidos na pesquisa, sendo estes achados especialmente importantes no âmbito 

gerencial, uma vez que evidenciam os pontos que merecem maior atenção no processo de 

transferência reversa de capacidades tecnológicas bem como em seus fatores explicativos. Na 

amostra, os indicadores mais relevantes para a transferência reversa de capacidades 

tecnológicas em produtos foram as capacidades em P&D sobre novos produtos e em 

desenvolvimento de protótipos, respectivamente. Em relação às capacidades tecnológicas em 

processo, os indicadores mais relevantes foram as capacidades em processos de automação e 

em projetos próprios de fabricação, respectivamente. 

Os indicadores mais relevantes para a maior exploração das fontes de 

conhecimento da rede local de fornecedores foram a participação intensa dos fornecedores no 

desenvolvimento de tecnologias da subsidiária, seguido do índice de adaptações que a mesma 

faz para se adequar a estes parceiros. Em relação à rede de clientes, os indicadores mais 

relevantes foram o alinhamento de interesses entre o cliente e a subsidiária no 

desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos na subsidiária, seguido da intensa 

participação do cliente no desenvolvimento destes conhecimentos. 

Os indicadores mais relevantes para que o ambiente institucional seja mais 

propício à transferência reversa de capacidades tecnológicas foram, pela perspectiva do 

ambiente institucional formal, a maior liberdade de comércio e a infraestrutura tecnológica do 

país, respectivamente. Pela perspectiva do ambiente institucional informal se mostraram mais 

relevantes os indicadores de uma sociedade com valores coniventes com a competitividade e a 

existência de corporações locais que levem em consideração os valores dos funcionários, 

respectivamente. 

Ademais, os resultados indicam uma contribuição que pode ter implicações 

importantes tanto acadêmicas quanto gerenciais. O número expressivo de subsidiárias de 

multinacionais brasileiras instaladas em países emergentes ou em desenvolvimento, 

juntamente com o desempenho relativamente alto que estas apresentam quando imersas nas 

redes locais de clientes, podem ser evidências de que as EMNEs brasileiras estão mais 

focadas em acessar mercados, explorando suas capacidades existentes, do que em de fato 
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acessar ou adquirir novos conhecimentos. Fator este que encontra suporte no mapeamento das 

motivações das EMNEs brasileiras ao se internacionalizar, expostas por Ramamurti  (2008). 

 

 

9.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

A utilização do método de pesquisa, um survey acompanhado de bases de dados 

secundários, permitiu que um número abrangente de subsidiárias estrangeiras de EMNEs 

brasileiras fosse analisado, sendo possível a visualização de um panorama geral do cenário. O 

método acarreta numa visualização estática que permite fazer inferências acerca da existência 

e fluxo do processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas. No entanto, uma 

pesquisa mais aprofundada com algumas unidades subsidiárias específicas, como um estudo 

de casos, permitiria uma análise longitudinal do processo de acumulação e aprendizado das 

subsidiárias por meio dos conhecimentos acessados. Permitiria também a análise de como a 

matriz utilizou os conhecimentos transferidos a ela, se estes foram de fato incorporados às 

capacidades da EMNE e se foram transformados em capacidades sustentáveis.  

Deste modo, pesquisas futuras poderiam analisar como se dá o processo de 

aprendizado das subsidiárias brasileiras instaladas no exterior, se estas subsidiárias possuem 

habilidades de acessar os conhecimentos locais necessários e transformá-los em capacidades 

tecnológicas que podem ser transferidas para a matriz.  Outra sugestão seria analisar como se 

dá o aprendizado no âmbito da EMNE por meio das capacidades transferidas das subsidiárias 

para a matriz. É reconhecida a importância de uma análise aprofundada acerca dos 

mecanismos do processo de aprendizagem, contudo esta questão estava fora do escopo de 

pesquisa deste trabalho. 

Seria relevante também verificar se as EMNEs brasileiras fazem aquisições no 

exterior com o objetivo de aprender por meio de conhecimentos de alta tecnologia acessados 

ou se buscam apenas adquirir capacidades de rotina de MNE tradicionais, como a aquisição 

de uma divisão de montagem de computadores da IBM pela Lenovo. Aquisição esta que 

talvez não leve à geração de novos conhecimentos para a Lenovo (RUGMAN, 2009; 2010b). 
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Outra limitação do estudo está relacionada aos respondentes do survey. Os 

respondentes da pesquisa eram, em sua maioria, os responsáveis ou pessoas de cargos com 

alta responsabilidade nas subsidiárias no exterior. Logo, apesar das respostas permitirem um 

parâmetro geral da transferência de capacidades por parte da subsidiária, elas podem 

representar cenários ideais, não necessariamente reais.  Outra limitação foi a investigação 

apenas com as subsidiárias, o que pode ter levado novamente a um viés de um cenário ideal. 

Assim, estudos futuros poderiam analisar níveis intermediários nas subsidiárias, bem como 

adotar uma perspectiva diádica, ou seja, analisar tantos as subsidiárias quanto suas 

contrapartes nas matrizes.   

Embora o estudo tenha abordado as EMNEs, a análise de EMNEs apenas de 

nacionalidade brasileira pode ter enviesado os dados para a realidade particular do país. 

Assim, estudos com a mesma proposta, mas abordando EMNEs de outras nacionalidades 

seriam propostas interessantes de pesquisas futuras.  

Uma limitação principal do estudo foi o tamanho da amostra que, apesar de estar 

em linha com estudos da área  (BORINI, FLEURY, FLEURY et al., 2009; BORINI et al., 

2012) foi um fator limitante para análise de efeitos mediadores, moderadores e heterogêneos 

nos dados. Estudos futuros poderiam abranger um número maior de subsidiárias estabelecidas 

por meio de greenfield para que fosse possível verificar se o modo de entrada de fato implica 

em diferenças no processo de transferência reversa de capacidades tecnológicas. 
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APÊNDICE A 

Análise de artigos acerca do fluxo de capacidades 

 

Tabela1. Autores internacionais sobre transferência convencional de conhecimento 

Autor Hipótese/Proposição Resultado Amostra Tipo de 

Estudo 

SPARKES e 

MIYAKE 

(2000) 

as práticas de recursos humanos impactam a transferência de conhecimento confirmada Nove empresas 

japonesas com 

subsidiárias no 

Brasil e México 

Qualitativo; 

Estudo de 

Casos. 

WANG, 

TONG e KOH 

(2004)  

Quanto mais rica for a base de conhecimento da matriz da multinacional, maior será o 

grau de contribuição do conhecimento da matriz para a filial chinesa 

formulada a partir da teoria Entrevistas 

semiestruturadas 

com 83 gerentes 

de 62 empresas 

multinacionais 

com subsidiárias 

na China 

Qualitativo; 

Estudo de 

casos 

múltiplos; 

Entrevistas, 

observação e 

documentos. 

Quanto maior a competência dos expatriados, maior será o grau de contribuição do 

conhecimento da matriz para a filial chinesa 

formulada a partir da teoria 

Quanto maior for a importância da filial chinesa para a matriz, maior será o grau de 

contribuição do conhecimento da matriz para a filial 

formulada a partir da teoria 

A matriz mais conhecimento para filiais de sua inteira propriedade ou de joint ventures formulada a partir da teoria 

Quanto melhor o relacionamento com os parceiros de joint venture, maior o grau de 

contribuição do conhecimento da matriz para a joint venture 

formulada a partir da teoria 

Quanto maior a qualificação dos funcionários, maior o grau de conhecimento que a filial formulada a partir da teoria 
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chinesa adquire da matriz 

Quanto maior a receptividade ao aprendizado da subsidiária chinesa, maior o 

conhecimento que a subsidiária adquire da matriz 

formulada a partir da teoria 

VORA e 

KOSTOVA 

(2007) 

O tipo de modelo da EMN (EMN) está relacionado com a magnitude relativa da 

identificação organizacional dupla (DOI) de tal forma que os gerentes das subsidiárias 

em EMNs experimentam díspares DOIs que orientam a subsidiária 

formulada a partir da teoria Literatura: 

pesquisas sobre 

comportamento 

organizacional, 

Teoria da 

identidade social, 

Teoria da 

categorização 

própria, pesquisas 

sobre negócios 

internacionais 

Ensaio teórico 

O tipo de modelo de EMN está relacionado com a magnitude relativa da DOI de tal 

forma que os gerentes em EMNs internacionais e globais vivenciam dispares DOIs que 

orientam a EMN 

formulada a partir da teoria 

O tipo de modelo de EMN está relacionado com a magnitude relativa da DOI de tal 

forma que gerentes em EMNs transnacionais vivenciam DOI comparáveis 

formulada a partir da teoria 

O tipo de modelo das EMNs está relacionado com a forma da DOI de tal forma que 

gerentes de subsidiárias vivenciam distintas DOIs em EMNS multinacionais, agrupados 

em DOIs de EMNs internacionais e globais, e composto por DOI em EMNs 

transnacionais 

formulada a partir da teoria 

A distância cultural entre o país sede e o país hospedeiro em uma EMN está relacionada 

com a forma da DOI de tal forma que os gerentes de subsidiárias vivenciam distintos 

DOIs com alta distância cultural, compondo DOI com moderada distância cultural e 

agrupado por DOI com baixa distância cultural  

formulada a partir da teoria 
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A distância institucional entre o país sede e o país hospedeiro em uma EMN está 

relacionada com a forma da DOI de tal maneira que os gerentes das subsidiárias 

vivenciam distintas identificações com alta distância institucional, e agrupam DOI com 

baixa distância institucional 

formulada a partir da teoria 

A magnitude relativa da DOI do gerente da subsidiária afeta o cumprimento do papel de 

interpretação bi cultural de tal forma que ele é melhor cumprido em altos níveis de 

comparação, moderadamente cumprido em níveis diferentes e pouco cumprido em 

níveis de baixa comparação 

formulada a partir da teoria 

A magnitude relativa da DOI do gerente da subsidiária afeta o cumprimento do papel de 

defensor da nacional de tal forma que ele é melhor cumprido em dispares níveis de 

orientação das subsidiárias, moderadamente cumprido em níveis de alta comparação e 

menos cumprido em níveis de baixa comparação e díspares  orientações de EMNs 

formulada a partir da teoria 

A magnitude relativa da DOI do gerente da subsidiária afeta o cumprimento do papel de 

implementador de linha de frente de tal forma que ele é melhor cumprido em díspares 

níveis de orientação de EMNs, moderadamente cumprido em altos níveis de comparação 

e pouco cumprido em níveis de baixa comparação e díspares  orientações de subsidiárias 

formulada a partir da teoria 

A magnitude relativa da DOI do gerente da subsidiária afeta a cooperação da subsidiária 

para com a sede de forma que é mais alta em níveis de alta comparação, moderada em 

níveis díspares e baixa em níveis de baixa comparação. 

formulada a partir da teoria 
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A magnitude relativa da DOI do gerente da subsidiária afeta a transferência de 

conhecimento de tal forma que ela é maior em níveis altamente comparáveis, moderada 

e mais unidirecional em níveis díspares e baixa em níveis de baixa comparação 

(transferência de conhecimento) 

formulada a partir da teoria 

O conflito do papel do gerente da subsidiária é maior para distintas DOI, moderado para 

DOIs compostas e menor para DOIs agrupadas 

formulada a partir da teoria 

LEE e 

MACMILLAN 

(2008) 

O compartilhamento de conhecimentos processuais de um grupo de empresas afiliadas 

(GAC) com seus pares de GACs dentro de uma chaebol (grupo de empresas da Coreia) 

será positivamente relacionado com a performance de subsidiárias estrangeiras dentro 

do mesmo grupo focal de GAC 

Não confirmada 51 grupos de 

empresas coreanas, 

incluindo chaebols 

que (1) são 

internacionalizadas 

e (2) estão listadas 

no Korea Fair 

Trade Commission 

(KFTC) 

Quantitativa; 

Aplicação de 

survey; 

Regressão 

múltipla. 
O compartilhamento de conhecimentos de coordenação de um grupo de empresas 

afiliadas (GAC) com seus pares de GACs dentro de uma chaebol será positivamente 

relacionado com a performance de subsidiárias estrangeiras dentro do mesmo grupo 

focal de GAC 

Confirmada 

A extensão do compartilhamento de conhecimento processual entre uma GAC focal 

com seus pares de GACs dentro de uma chaebol irá interagir positivamente com a 

extensão de compartilhamento de conhecimentos de coordenação em sua relação com o 

desempenho de subsidiárias estrangeiras da mesma GAC  

Confirmada 

Haverá uma relação positiva entre a transferência de conhecimento gerencial da sede de 

uma GAC focal para as subsidiárias estrangeiras focais da empresa e com a performance 

destas subsidiárias  

Confirmada 
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O grau com que as matrizes de uma GAC focal transfere conhecimento para suas 

subsidiárias estrangeiras aumenta a relação positiva entre o compartilhamento de 

conhecimento processual e a performance da subsidiária desta empresa focal 

Não confirmada 

O grau com que as matrizes de uma GAC focal transfere conhecimento para suas 

subsidiárias estrangeiras aumenta a relação positiva entre o compartilhamento de 

conhecimento de coordenação e a performance da subsidiária desta empresa focal 

Confirmada 

KOSTOVA 

(1999) 

O sucesso da transferência como uma prática estratégica organizacional da matriz para 

uma unidade receptora está negativamente associado com a distância institucional entre 

países da matriz e das unidades receptoras 

formulada a partir da teoria Literatura; 

teoria sobre 

organizações 

(perspectiva 

institucional e 

dependência de 

recursos) ; 

comportamento 

organizacional 

abordagem de 

cruzamento 

multidisciplinar 

O sucesso da transferência como uma prática estratégica organizacional da matriz para 

uma unidade receptora está positivamente relacionado com o grau que a cultura 

organizacional das unidades é, de um modo geral, favorável ao aprendizado, mudança e 

inovação 

formulada a partir da teoria 

O sucesso da transferência como uma prática estratégica organizacional da matriz para 

uma unidade receptora está positivamente relacionado com o grau de compatibilidade 

entre os valores implícitos pela prática e subjacentes a cultura organizacional das 

unidades 

formulada a partir da teoria 

O sucesso da transferência como uma prática estratégica organizacional da matriz para 

uma unidade receptora está positivamente relacionado com (a) o comprometimento da 

coalizão de transferência com a unidade receptora com a matriz (b) a identidade da 

coalização de transferência com a matriz e (c) a confiança da coalização na matriz 

formulada a partir da teoria 
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A dependência da unidade receptora na matriz está positivamente relacionada com a 

implementação, mas não com a internalização, da prática que está sendo transferida para 

aquela unidade 

formulada a partir da teoria 

SZULANSKI, 

CAPPETTA e 

JENSEN 

(2004) 

A percepção de confiabilidade de uma fonte será positivamente relacionada com a 

precisão da reprodução do modelo 

confirmada 8 grandes 

empresas com 

pequena escala 

eficiente mínima e 

ativas em 

benchmark 

competitivo. 

Quantitativo; 

survey aplicado 

em duas etapas; 

regressão 

hierárquica. 

Conforme aumenta a ambiguidade causal, a relação positiva entre a percepção de 

confiabilidade de uma fonte e o nível de precisão da reprodução do modelo irá primeiro 

enfraquecer e, em seguida, sob condições de alta ambiguidade causal, se tornam 

negativas. 

confirmada 

Fonte: do autor 

 

 

Tabela 2. Autores internacionais de transferência reversa de conhecimento 

Autor Hipótese/Proposição Resultado Amostra Tipo de Estudo 

YANG, MUDAMBI 

e MEYER (2008) 

A relevância do conhecimento entre matriz e subsidiária é significativa 

para explicar a extensão da transferência reversa de conhecimento da 

matriz para a subsidiária 

Confirmada 105 

subsidiárias 

adquiridas na 

Europa central 

e oriental, 

sendo 44 na 

Quantitativo; 

survey aplicado; 

análise de regressão 

hierárquica. 
A localização de uma subsidiária estrategicamente importante possui 

um efeito moderadamente negativo na relação entre a relevância do 

conhecimento e a transferência reversa de conhecimento 

Confirmada 
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Uma subsidiária adquirida com o objetivo de explorar suas capacidades 

possui uma quantidade de transferência de conhecimento convencional 

da matriz para a subsidiária significativamente maior  do que uma 

subsidiária adquirida com o objetivo de criação de competência 

Não confirmada Polônia, 21 na 

Lituânia e 40 

na Hungria 

Uma subsidiária adquirida com o objetivo de criação de capacidades 

possui uma quantidade de transferência reversa de conhecimento da 

subsidiária para a matriz significativamente maior  do que uma 

subsidiária adquirida com o objetivo de exploração de capacidades 

Não confirmada 

CHO e LEE (2004) A similaridade cultural entre membros da network de uma EMN 

(EMN) será positivamente relacionada com o compartilhamento de 

conhecimento intra-network em unidades da EMN 

Confirmada 81 subsidiárias 

de empresas 

coreanas de 

manufatura 

Quantitativo; 

survey; 

regressão múltipla 

O grau de ownership da EMN será positivamente relacionado com o 

compartilhamento de conhecimento intra-network em unidades da 

EMN 

Confirmada 

O tamanho da unidade da EMN será positivamente relacionado com o 

compartilhamento de conhecimento intra-network em unidades da 

EMN 

Não confirmada 

Similaridades de produtos e processos entre os membros da network da 

EMN será positivamente relacionado com o compartilhamento de 

conhecimento intra-network em unidades da EMN 

Não confirmada 

Vantagens competitivas globais (estoque de conhecimento e práticas 

valiosas) serão positivamente relacionadas com o compartilhamento de 

conhecimento intra-network em unidades da EMN 

Não confirmada 
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PHENE, MADHOK 

e LIU (2005) 

Transferências de conhecimento internas são mais rápidas dentro de 

multinacionais comparadas com a imitação do mesmo conhecimento 

por outras firmas 

Confirmada Primeira 

amostra: 366 

patentes 

(originais ou 

suas citações) 

de 

semicondutores 

desenvolvidas 

e utilizadas 

dentro da 

empresa Texas 

Intruments (TI)  

Segunda 

amostra: 409 

patentes 

(originais ou 

suas citações) 

de 

semicondutores 

de todas as 

demais 

empresas 

americanas no 

segmento 

Quantitativo; 

análise de variância; 

regressão binomial 

negativa 
A especialização do transmissor na tecnologia a ser transferida irá 

reduzir o tempo de transferência dentro da firma 

Não confirmada 

a especialização do receptor na tecnologia a ser transferida irá reduzir o 

tempo de transferência dentro da firma 

Confirmada 

Interação diádica entre o transmissor e o receptor irá reduzir o tempo 

de transferência dentro da firma 

Não confirmada 

A distância tecnológica diádica entre o transmissor e o portfólio 

receptor irá aumentar o tempo de transferência dentro da firma 

Confirmada 
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TSAI (2002) O nível de centralização está negativamente associado com o nível de 

compartilhamento de conhecimento intraorganizacional 

Confirmada grande 

empresa do 

setor 

petrolífero que 

possui 24 

subsidiárias 

Quantitativo; 

survey; 

regressão múltipla 

O nível de interação social entre as unidades da organização está 

positivamente associado com o nível de compartilhamento de 

conhecimento intraorganizacional 

Confirmada 

Centralização é mais negativamente associada com o 

compartilhamento de conhecimento entre unidades da organização que 

estão competindo entre si do que entre unidades que não estão 

competindo 

Não confirmada 

Interação social é mais positivamente relacionada com o 

compartilhamento de conhecimento entre unidades da organização que 

estão competindo entre si do que entre unidades que não estão 

competindo 

Confirmada 

ZHAO e LUO 

(2005) 

Para uma subsidiária nodal, a frequência com que compartilha 

conhecimento organizacional (a) declarativo e (b) processual com 

outros membros da corporação estará positivamente associada com o 

seu grau de interdependência com estes membros    

Confirmada 121 

subsidiárias 

chinesas de 

empresas de 

manufatura e  

Quantitativo; 

survey; 

análise de regressão 

hierárquica 

(a) conhecimento organizacional declarativo será mais frequentemente 

compartilhado com subsidiárias totalmente adquiridas e (b) 

conhecimento organizacional processual será mais frequentemente 

compartilhado em subsidiárias provenientes de joint venture  

(a) não confirmada; (b) confirmada 
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Para uma subsidiária nodal, a frequência com que compartilha 

conhecimento organizacional processual com outros membros da 

corporação estará positivamente relacionada ao grau de vínculo 

tecnológico entre estes membros 

Confirmada 

Para uma subsidiária nodal, a frequência com que compartilha 

conhecimento organizacional (a) declarativo e (b) processual com 

outros membros da corporação estará positivamente associada ao grau 

de conhecimento encapsulado por esta subsidiária 

Confirmada 

Para uma subsidiária nodal, a frequência com que compartilha 

conhecimento organizacional (a) declarativo e (b) processual com 

outros membros da corporação estará positivamente associada ao 

desenvolvimento e uso de sistemas de intranet 

Confirmada 

Para uma subsidiária nodal, a frequência com que compartilha 

conhecimento organizacional (a) declarativo e (b) processual com 

outros membros da corporação estará positivamente associada ao 

desenvolvimento de sistema de recompensa pela transferência 

(a) confirmada; (b) não confirmada 

SCHULZ (2001) A exposição de um domínio de conhecimento para fontes internas de 

novas experiências aumenta fluxos horizontais e verticais 

Confirmada 62 subsidiárias 

de empresas 

dinamarquesas 

localizadas nos 

Estados Unidos 

e 35 

subsidiárias de 

empresas 

Quantitativo; 

survey;  

regressão múltipla 

A exposição de um domínio de conhecimento para fontes externas de 

novas experiências aumenta fluxos horizontais e verticais de 

conhecimento 

Confirmada 

Quanto maior a singularidade da experiência das unidades, comparado 

com seus pares, maior será o fluxo horizontal e vertical de 

Confirmada 
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conhecimento americanas 

localizadas na 

Dinamarca Quanto maior for o nível de codificação de um domínio de 

conhecimento, maior será o fluxo de conhecimento horizontal e 

vertical 

Confirmada 

Quanto maior forem as entradas de conhecimento dos pares de 

unidades, maior será a saída de conhecimento das unidades de domínio 

para as de supervisão e quanto maior forem as entradas de 

conhecimento de unidades de supervisão para unidade de domínio, 

maiores serão as saídas de conhecimento de unidade de domínio para 

seus pares  

Não confirmada 

Quanto maior forem as entradas de conhecimento de um grupo de 

unidades em um domínio de conhecimento, maiores serão as saídas de 

conhecimento do domínio do mesmo grupo 

Confirmada 

Quanto maiores as entradas de conhecimento em um domínio de 

conhecimento, mais fracas serão as saídas horizontais e verticais de 

conhecimento do domínio 

Confirmada 

BJORKMAN, 

BARNER-

RASMUSSEN e LI 

(2004) 

Quanto maior a importância percebida à transferência de conhecimento 

pela sede ao avaliar o desempenho da subsidiária, maior será a 

transferência de conhecimento da subsidiária para outras unidades da 

corporação 

Confirmada 134 

subsidiárias de 

multinacionais 

finlandeses e 

chineses 

Quantitativo 

entrevistas/survey; 

regressão ordinária dos 

quadrados mínimos 

Quanto maior a importância do desempenho regional e empresarial Não confirmada 
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como critério para determinar a compensação financeira da gestão 

sênior da subsidiária, maior o conhecimento transferido da subsidiária 

para outras unidades da corporação 

Quanto maior o número de gerentes expatriados, maior a transferência 

de conhecimento das subsidiárias para outras unidades da corporação 

Não confirmada 

Quanto mais extenso o uso de mecanismos de socialização das 

empresas, maior será o conhecimento transferido da subsidiária para 

outras unidades da corporação 

Confirmada 

PERSSON (2006) Há uma relação positiva entre o fluxo de produto de subsidiárias para 

outras subsidiárias da EMN e a extensão a qual o conhecimento é 

transferido da subsidiária para as outras subsidiárias da EMN 

Confirmada 74 subsidiárias 

de 12 das 20 

maiores 

multinacionais 

suíças listadas 

na Stockholm 

Stock 

Exchange 

(SSE) 

Quantitativo 

entrevistas face a 

face/questionário; 

regressão ordinária dos 

quadrados mínimos 

Há uma relação positiva entre o uso de mecanismos de ligação pelas 

subsidiárias e a extensão a qual o conhecimento é transferido da 

subsidiária para as outras subsidiárias da EMN 

Confirmada 

Há uma relação positiva entre o uso de estrutura de time temporária e a 

extensão que o conhecimento é transferido da subsidiária para outras 

subsidiárias da EMN 

Confirmada 

Há uma relação positiva entre o uso de estrutura de time permanente e 

a extensão que o conhecimento é transferido da subsidiária para outras 

subsidiárias da EMN 

Não confirmada 
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Estrutura de time temporária terá uma influência positiva melhor do 

que estrutura de time permanente na extensão a qual o conhecimento é 

transferido de uma subsidiária focal para outras subsidiárias da EMN 

Confirmada 

Há uma relação positiva entre o uso de incentivos pela matriz e a 

transferência de conhecimento por parte da subsidiária e a extensão que 

o conhecimento é transferido da subsidiária para outras subsidiárias da 

EMN 

Confirmada 

Há uma relação positiva entre a socialização da subsidiária e a extensão 

a qual o conhecimento é transferido pela subsidiária para outras 

subsidiárias da EMN 

Confirmada 

FEY e FURU 

(2008)  

Quanto maior a porcentagem de remuneração para os gerentes gerais 

das subsidiárias baseada na performance de toda a EMN, maior será o 

compartilhamento de conhecimento da subsidiária com outras partes da 

EMN 

Confirmada 164 

subsidiárias 

das maiores 

empresas de 

capital 

estrangeiro na 

Finlândia e 

China.  Destas, 

89 são 

localizadas na 

Finlândia e 75 

na China. 

Questionário/entrevistas 

pessoais estruturadas 

Quanto maior a porcentagem de remuneração para outros gerentes top 

das subsidiárias (excluindo o gerente geral), baseada na performance 

de toda a EMN, maior será o compartilhamento de conhecimento da 

subsidiária com outras partes da EMN 

Confirmada 

Quanto mais compartilhada for a visão as subsidiária com outras 

unidades da corporação, maior será o compartilhamento de 

conhecimento da subsidiária com outras partes da EMN 

Confirmada 
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Subsidiárias localizadas na China terão maiores níveis de 

compartilhamento de conhecimento com outras unidades da EMN do 

que subsidiárias da Finlândia 

Confirmada 

HOLTBRUGGE e 

BERG (2004) 

Quanto maior a distância cultural entre a subsidiária e o país sede da 

EMN, mais importante será a entrada de conhecimento externo 

Confirmada 142 

subsidiárias de 

multinacionais 

alemãs 

Quantitativo; 

survey; 

regressão múltipla 

Quanto maior o nível de recursos e capacidades locais, mais importante 

será a entrada de conhecimento externo 

Confirmada 

Quanto maior a importância estratégica da subsidiária para toda a 

EMN, mais importante será a entrada e saída de conhecimento interno 

Confirmada parcialmente 

Quanto maior a interdependência de recursos entre a subsidiária e 

outras unidades da EMN, mais importante será a entrada e saída de 

conhecimento interno 

Confirmada apenas quando a direção 

de negócios intra-firma e o fluxo de 

conhecimento são considerados 

Conhecimento tácito ou experiencial será transferido principalmente 

por mecanismos de transferência pessoal 

Confirmada 

Conhecimento explícito ou objetivo será transferido principalmente por 

meios de transferência eletrônicos ou escritos 

Confirmada parcialmente 
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NOORDERHAVEN 

e HARZING (2009) 

Interação social entre a subsidiária e outras partes da EMN será 

positivamente relacionada com a troca de conhecimento (tanto entradas 

como saídas) 

Confirmada 169 

subsidiárias de 

50 diferentes 

multinacionais 

de manufatura 

com sede em 

diferentes 

países: Estados 

Unidos, Japão, 

Alemanha, 

Reino Unido, 

França e 

Holanda 

Quantitativo; 

regressão múltipla 

As subsidiárias da EMN irão se envolver em mais trocas de 

conhecimento (tanto entradas como saídas) com as partes da EMN as 

quais elas possuem integração de processos de trabalho mais forte 

Confirmada parcialmente 

O efeito positivo da interação social no fluxo de conhecimento 

intraorganizacional será maior para subsidiárias com maior conexão ao 

fluxo de trabalho 

Não confirmada 

Quanto maiores as capacidades (relativa a outras subsidiárias da 

mesma EMN) tornam a subsidiária mais suscetível a agir como uma 

transmissora de conhecimento; capacidades relativamente fracas 

tornam a subsidiária mais suscetível a agir como receptora de 

conhecimento 

Confirmada 

O efeito positivo da interação social nas saídas de conhecimento será 

maior para subsidiárias com capacidades relativamente fortes; o efeito 

positivo em entradas de conhecimento será maior para subsidiárias com 

capacidades relativamente fracas 

Não confirmada 

A autonomia das subsidiárias será negativamente relacionada com o 

fluxo de conhecimento intraorganizacional de e para aquela subsidiária 

Confirmada 
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O efeito positivo da interação social em fluxos de conhecimento 

intraorganizacionais será maior para subsidiárias caracterizadas por ter 

altos níveis de autonomia 

Confirmada parcialmente 

FOSS e 

PEDERSEN (2002) 

Quanto maior a criação e absorção de conhecimento pela subsidiária, 

maior será a transferência de conhecimento para outras unidades da 

EMN. (a) quanto maior a criação de conhecimento pela subsidiária, 

através de investimento em produção interna de conhecimento, maior 

será a transferência de conhecimento para outras unidades da EMN . 

(b) quanto maior a criação e absorção de conhecimento pela subsidiária 

por meio de relações com a rede de parceiros externos (clientes, 

fornecedores, etc.), maior a transferência de conhecimento para outras 

unidades da EMN. (c) quanto maior a criação e absorção de 

conhecimento pela subsidiária explorando a base de conhecimento de 

um cluster local, (uma força de trabalho com boa educação, 

instituições de pesquisa de alta qualidade, etc.), maior a transferência 

de conhecimento para outras unidades da EMN.  

Confirmadas 2107 

subsidiárias 

nos países: 

Áustria, 

Dinamarca, 

Finlândia, 

Alemanha, 

Noruega, Suíça 

e Reino Unido. 

Quantitativo; 

survey; 

Regressão múltipla. 

A transferência de conhecimento internamente acumulado entre as 

unidades da EMN será maior do que a de conhecimento baseado na 

rede, que por sua vez, será maior do que o conhecimento baseado no 

cluster.  

Confirmada 

O conhecimento baseado na rede terá uma transferência mais bem 

sucedida para outras unidades da EMN se houver uma substancial 

transferência de bens e/ou serviços entre as unidades transmissoras e 

receptoras 

Não confirmada 
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O conhecimento que é essencialmente acumulado internamente terá 

uma transferência para outras unidades da EMN  mais bem sucedida se 

houver um alto grau de interdependência entre as unidades 

transmissoras e receptoras 

Confirmada 

O conhecimento que é altamente baseado na participação em redes e 

clusters locais terá uma transferência para outras unidades da EMN 

mais bem sucedida se tiver sido dado um alto grau de autonomia à 

unidade transmissora 

Confirmada para conhecimento com 

base em claustre e não confirmada 

para conhecimento com base em 

rede 

MINBAEVA, 

PEDERSEN, 

BJORKMAN et al. 

(2003) 

A interação entre a habilidade e a motivação dos funcionários irá 

aumentar a transferência para a subsidiária 

Confirmada apenas a interação entre 

a habilidade e a motivação dos 

funcionários 

Gerentes gerais 

ou de Recursos 

Humanos de 

241 

subsidiárias, 

sendo 62 da 

Finlândia, 100 

da Rússia e 79 

dos Estados 

Unidos 

Quantitativo; 

questionário; 

Modelo de mínimos 

quadrados. A avaliação de competência e desempenho e treinamento estão 

positivamente relacionados com as habilidades dos funcionários. 

Confirmada 

A remuneração por desempenho, a promoção por mérito e a 

comunicação interna estão positivamente relacionadas com a 

motivação dos funcionários 

Confirmada para remuneração por 

desempenho e comunicação interna 

ANDERSSON, 

FORSGREN e 

HOLM (2002) 

A imersão relacional de negócios da subsidiária está positivamente 

relacionada com sua imersão relacional técnica. 

Confirmada 97 subsidiárias, 

sendo 92 da 

Europa e 5 da 

América do 

Entrevistas face a face; 

LISREL model analysis  

(modelagem de equação 

estrutural). 
A imersão relacional de negócios da subsidiária está positivamente 

relacionada com seu desempenho de mercado esperado 

Não confirmada 
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A imersão relacional técnica da subsidiária está positivamente 

relacionada com seu desempenho de mercado esperado 

Confirmada Norte, de 20 

empresas 

multinacionais 

suíças. 

A imersão relacional técnica da subsidiária está positivamente 

relacionada com sua importância para o desenvolvimento de outras 

unidades da EMN 

Confirmada 

A imersão relacional técnica da subsidiária está negativamente 

relacionada com sua importância para o desenvolvimento de 

capacidades para outras unidades da EMN 

Não confirmada 

Fonte: do autor 

 

Tabela 3. Autores nacionais de transferência convencional de conhecimento 

Autor Objetivo/Hipótese/Proposição Resultado Amostra Tipo de Estudo 

ROCHA e 

BORINI 

(2011) 

O uso de expatriados, como um mecanismo de transferência de 

conhecimento, se apresenta mais associado às multinacionais tradicionais 

do que às multinacionais emergentes 

Não confirmada 101 

subsidiárias de 

multinacionais 

tradicionais 

instaladas no 

Brasil, 

composta por  

 Europa, 

Estados 

Unidos e 

Quantitativo; 

Survey; 

Regressão logística. 

Os treinamentos corporativos, como mecanismo de transferência de 

conhecimento da matriz para as subsidiárias, se apresentam mais 

associados às multinacionais tradicionais do que às multinacionais 

emergentes  

Não confirmada 

As viagens internacionais, como um mecanismo de transferência de 

conhecimento, se apresentam mais associadas às multinacionais 

tradicionais do que às multinacionais emergentes  

Não confirmada 
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As best practices, como um mecanismo de transferência de 

conhecimento se apresentam associadas às multinacionais tradicionais 

que às multinacionais emergentes 

Confirmada Japão e  

 65 

subsidiárias 

estrangeiras de 

multinacionais 

brasileiras 

SILVA e 

FLEURY 

(2012) 

Identificar os mecanismos de transferência de conhecimento e as 

barreiras no processo e verificar se há diferenças entre subsidiárias 

adquiridas e greenfield. 

 66 subsidiárias 

de 

multinacionais 

brasileiras 

com 

atividades no 

exterior 

Quantitativo; 

survey; 

Proporção. 

TAKAHASHI 

(2005) 

Investigar os elementos críticos que afetam a habilidade das empresas 

farmacêuticas de desenvolverem suas capacidades tecnológicas 

operacionais e de aprendizagem dinâmica por meio de recepção de 

tecnologia importada 

 11 empresas, 

sendo 4 no 

Canadá e 7 no 

Brasil 

Quantitativo; 

Questionário; 

Média ponderada 

Fonte: do autor 

 

 

Tabela 4. Autores nacionais de transferência reversa de conhecimento 

Autor Objetivo Resultado Amostra Tipo de Estudo 

ZOROVICH Verificar a emergência de centros de excelência (COEs) e a  Subsidiárias da Qualitativo; 
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(2012) transferência reversa a partir de subsidiárias no Brasil Pirelli e Peugeot 

Citroen no Brasil  

Entrevistas estruturadas; 

Análise de conteúdo. 

RIBEIRO e 

OLIVEIRA 

JR (2008) 

Analisar o processo de transferência convencional e reversa de 

conhecimento após aquisições internacionais por empresas 

multinacionais brasileiras. 

 8 gestores da alta 

gerência da área 

internacional da 

Petrobrás 

Qualitativo; 

Entrevistas; 

 

BORINI et al. 

(2012) 

A transferência reversa de inovação depende da estrutura de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) da subsidiária ter orientação global  

Confirmada 67 subsidiárias de 

empresas 

multinacionais 

brasileiras de 

manufatura ou de 

fornecimento de 

serviços 

tecnológicos 

Quantitativo; 

Survey; 

Regressão linear  

 

 A transferência reversa de inovação depende de uma forte integração 

(comunicação) entre a matriz e as subsidiárias 

Conformada 

A transferência reversa de inovação depende da forte orientação 

empreendedora fornecida pela matriz 

Confirmada 

A transferência reversa de inovação advém essencialmente de 

subsidiárias estrangeiras estabelecidas através de investimento do tipo 

greenfield  

Confirmada 

A transferência reversa de inovação advém essencialmente de 

subsidiárias estrangeiras que possuem um longo período de existência 

Confirmada 

JOÃO (2009) Verificar se a geração de patentes pode explicar, parcialmente, 

a relevância estratégica de uma subsidiária em relação à matriz. 

 Dados 

secundários: 

publicações 

internas do 

Grupo 

Sabó e 

alguns de seus 

Qualitativa e Quantitativa; 

Estudo de caso com análise de 

redes sociais e entrevistas com 

executivos 
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principais 

players; estudos 

setoriais; 

e artigos de 

periódicos na 

área de 

administração e 

journals. 

Dados primários: 

executivo de 

marketing e 

gerente de 

engenharia de 

desenvolvimento 

de produtos da 

Sabó e patentes. 

AMATUCCI 

e 

BERNARDES 

(2007) 

explicar o fenômeno do desenvolvimento de produtos em subsidiárias 

de multinacionais em países emergentes, pela lógica da produção 

internacional de serviços intensivos em conhecimento; 

 Executivos da 

General Motors 

Brasil e fontes 

secundárias como 

jornais, papers, 

dissertações e 

teses. 

Qualitativa; 

Estudo de caso; 

 

elencar os fatores que levaram ao estabelecimento de um centro de 

serviços desse tipo no Brasil. 

 

Fonte: do autor  
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APÊNDICE B 

Universo da Pesquisa 

 

Empresa Indústria Segmento Produtivo 

Agrale Veículos/ peças Montadora de sistemas 

Alpargatas Calçadista Bens de consumo 

Artecola Química Insumos Básicos 

Bematech TI - hardware Montadora de sistemas – bens duráveis 

Bio Embryo Químico Insumos Básicos 

Braskem Químico Insumos Básicos 

Brasil Foods Alimentício Bens de consumo 

Camil Alimentício Bens de consumo 

Camargo Corrêa Cimento Insumos Básicos 

CCX (EBX) Mineração Insumos Básicos 

CGX (EBX) Energia e Gás Insumos Básicos 

Cia providência Não-tecidos Insumos Básicos 

Cinex Moveleiro Insumos para construção civil 

Citrosuco Sucos a granel Insumos Básicos 

CRW Plásticos Máquinas e Moldes Partes, componentes e subsistemas 

CSN Siderurgia Insumos Básicos 

Dass Calçados e couros Bens de consumo 

Duas Rodas Alimentício Insumos básicos 

Embraco Máquinas e Materiais Elétricos Partes, componentes e Subsistemas 

EMS Farmacêutica Bens de consumo 

Embraer Aeronaves Montadora de sistemas 

Eurofarma Farmacêutica Bens de consumo 

Estre Reciclagem de Resíduos Insumos Básicos 

Fanem Equip. Médicos e 

Laboratoriais 

Partes, componentes e Subsistemas 

Forjas Taurus Armamentos Bens de consumo 

Fras-le (Randon) Implementos Rodoviários Montadora de sistemas – bens duráveis 

Gauss Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Gautom Automação Industrial Montadora de sistemas 

Gerdau Siderurgia Insumos Básicos 

Haco Etiquetas Textil Insumos Básicos 

Iochpe-Maxion Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Jacto Máquinas e Materiais Elétricos Montadora de sistemas – bens duráveis 

JBS-Friboi Alimentício Baseado em recursos naturais 

Lupatech Máquinas e Materiais Elétricos Partes, componentes e Subsistemas 

Magnesita Produção de Refratários Insumos Básicos 
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Marcopolo Indústria Automotiva Montadora de sistemas  

Marfrig Alimentício Baseado em recursos naturais 

Master (Randon) Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Metagal Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Metalfrio Máquinas e Materiais Elétricos Montadora de sistemas – bens duráveis 

Minerva Alimentício Bens de consumo 

Moura Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Natura Cosméticos e Higiene Pessoal Bens de consumo 

OGX (EBX) Petróleo e Gás Baseado em recursos naturais 

Oxiteno Químico Insumos Básicos 

Paquetá Calçados e couros Insumos Básicos 

Petrobras Petróleo e Gás Baseado em recursos naturais 

Penalty Calçados e couros Bens de consumo 

Riffel Peças de motos Partes, componentes e Subsistemas 

Romi Bens de capital Montadora de sistemas 

Sabó Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Santana Têxtil Têxtil Insumos Básicos 

Smar Automação Industrial Montadora de sistemas 

Sifco (Grupo Brasil) Autopeças Partes, componentes e Subsistemas 

Tavex (Santista) Têxtil Insumos Básicos 

Tigre Material de Construção Insumos para construção civil 

Tupy Autopeças Partes, componentes e subsistemas 

Vale Mineração Baseado em recursos naturais 

Vicunha Têxtil Insumos Básicos 

Votorantim 

Cimentos 

Cimento Insumos Básicos 

Votorantim 

Siderurgia 

Siderurgia Insumos Básicos 

Vulcabrás Calçados e couros Bens de consumo 

Weg Máquinas e Materiais Elétricos Partes, componentes e Subsistemas 

Quadro1. Universo do estudo 

Fonte: do autor 
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APÊNDICE C 

Instrumento de pesquisa 

 
 

7. Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua subsidiária transferiu para a matriz, 

conhecimentos referentes a: 

Considere N/A = Se a  subsidiária  não possui conhecimento sobre  o  item 

   

 

Nada Pouquíssimo Pouco Muito Muitíssimo N/A 

Técnicas de organização da produção (ex.: 

just in time, controle da qualidade total) 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Planejamento e controle da produção (PCP) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Processos de automação ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Desenvolvimento de novos processos de 

produção 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pequenas mudanças na tecnologia de 

processo para adaptá-lo a condições locais 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Melhoria significativa no processo de 

produção (aprimoramento de layout, fluxo 

de materiais e processos, automação de 

linhas, e/ou eliminação de gargalos) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Projeto (design) próprio de fabricação ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Desenvolvimento de novos equipamentos e/ 

ou ferramentas 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Fabricação de novos componentes ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Montagem de componentes e produtos 

finais 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Manutenção de máquinas e equipamentos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pequenas adaptações na tecnologia de 

produtos existentes (impulsionadas por 

necessidades de mercado ou de produção) 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Melhoria significativa em produtos 

existentes 

(especificações, funções e características) 

Melhoria significativa em produtos 

existentes 

(especificações, funções e características) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Desenvolvimento de novos produtos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Rotinas de controle de qualidade para 

manter padrões e especificações de 

produtos existentes 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Desenvolvimento de novos protótipos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Testes de novos produtos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Know-how e experiência técnica na forma 

de planos, modelos, instruções, guias, 

fórmulas, especificações, projetos, plantas, 

desenhos técnicos, e / ou protótipos para 

projetar novos produtos 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Resultados de pesquisa sobre novos 

materiais e novas especificações 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Resultados de pesquisa e desenvolvimento 

sobre nova geração de produtos 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Outro tipo de transferência. Qual?       
Quadro 1. Questões do constructo transferência reversa de capacidades 

Fonte: do autor 
 

 

 

11. Em relação ao DESENVOLVIMENTO do conhecimento tecnológico da subsidiária, por 

favor, avalie as seguintes afirmações: 

(Considere 1=Discordo Totalmente; 2=Discordo; 3=Nem discordo nem concordo; 

4=Concordo; 5=Concordo Totalmente) 

 

Fornecedores Clientes 

Este parceiro tem participado intensamente do desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico na subsidiária? 

  

Este parceiro teve importantes iniciativas para o desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico na subsidiária? 

  

Este parceiro atendeu aos seus interesses ao desenvolver o 

conhecimento tecnológico na subsidiária? 

  

O conhecimento tecnológico da  subsidiária foi parcialmente 

desenvolvido dentro das instalações deste parceiro? 

  

A cooperação com este parceiro tem sido caracterizada por frequentes 

interações? 

  

12. Em relação ao conhecimento tecnológico, sua subsidiária fez ADAPTAÇÕES específicas 

em diferentes atividades para se adequar a cada um dos parceiros: 

(Considere 1=Discordo Totalmente; 2=Discordo; 3=Nem discordo nem concordo; 

4=Concordo; 5=Concordo Totalmente) 

 

Fornecedores Clientes 

Tecnologia de Produção? 

  

Tecnologia de Processo? 

  

Tecnologia de Produto? 

  

Tecnologia de Design de Projeto? 

  

Quadro 2. Questões do constructo imersão na rede externa 

Fonte: do autor 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO 

INSTRUÇÕES 
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O foco dessa pesquisa é discutir os fatores determinantes da transferência de 

conhecimento tecnológico da subsidiária para a matriz de empresas multinacionais 

brasileiras. 

 

O questionário compreende 1 página com 17 questões. Seu preenchimento levará cerca de 

20 minutos. Todos os dados serão tratados de maneira confidencial, e só serão 

apresentados de forma agregada. 

As questões marcadas com asterisco (*) requerem uma resposta para que se possa 

prosseguir. 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Informações de Contato: 
 

Nome da Companhia: 

 Nome do Respondente: 

 Posição do Respondente: 

 E-mail: 

 Telefone: 

 2. Por favor, responda às seguintes questões: 

 Localização do país (subsidiaria) 

 Ano de fundação (ano de início das operações como 

subsidiária de uma multinacional brasileira) 

 Número de Empregados (subsidiaria) 

 Investimento em P&D (como % de vendas) 

 Investimento em P&D (como % de vendas) 

 3. Receita operacional bruta, anual (em dólares): 

 Até US$ 1,3 milhões ⃝ 

De US$ 1,4 milhões a US$ 8,9 milhões ⃝ 

De US$ 9 milhões a US$ 49 milhões ⃝ 

De US$ 50 milhões a US$ 166 milhões ⃝ 

De US$ 167 milhões a US$ 555 milhões ⃝ 

Acima de US$ 555 milhões ⃝ 

4. Como essa subsidiária foi formada? 

 Era uma empresa local que foi adquirida pela 

multinacional brasileira 
⃝ 

É uma nova empresa criada pela sede brasileira 

(investimento greenfield) 
⃝ 

É uma joint-venture entre a multinacional brasileira e uma 

empresa local 
⃝ 

É uma joint-venture entre a multinacional brasileira e uma 

empresa global 
⃝ 

Quadro 3. Questões de informações gerais 

Fonte: do autor 
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APÊNDICE D 

Preparação dos Dados 

 
Tabela 1. Porcentagem dos valores faltantes nos constructos do modelo 

  Variável 

Valores 

em 

Branco 

N Porcentagem 

Ambiente 

Institucional 

Formal 

Fiscal Freedom 1 78 1,28% 

Property Rights 

 

78 0,00% 

Business Freedom 1 78 1,28% 

Labor Freedom 1 78 1,28% 

Monetary Freedom  

 

78 0,00% 

Trade Freedom 

 

78 0,00% 

Investment 

Freedom 

 

78 0,00% 

Financial Freedom 

 

78 0,00% 

Education Scores 7 78 8,97% 

Infrastructure 

Scores 
7 78 8,97% 

Scientific 

Infrastructure 

Scores 

7 78 8,97% 

Technological 

Infrastructure 

Scores 

7 78 8,97% 

Ambiente 

Institucional 

Informal 

Freedom From 

Corruption  
78 0,00% 

Attitudes Toward 

Globalization 
7 78 8,97% 

National Culture 7 78 8,97% 

Flexibility and 

Adaptability 
7 78 8,97% 

Need For Economic 

And Social 

Reforms 

7 78 8,97% 

Value System 7 78 8,97% 
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  Variável 

Valores 

em 

Branco 

N Porcentagem 

Corporate Values 7 78 8,97% 

Ethical Practices 7 78 8,97% 

Inovação em 

processo 

Organização da 

Produção  
1 78 1,28% 

Processos de 

Automação 
2 78 2,56% 

Novos Processos de 

Produção 
2 78 2,56% 

Projeto (design) 

próprio de 

fabricação 

1 78 1,28% 

Novos 

Equipamentos e/ ou 

Ferramentas 

1 78 1,28% 

Fabricação de 

novos componentes 
1 78 1,28% 

Inovação em 

produto 

Melhoria 

significativa em 

produtos existentes 

1 78 1,28% 

Novos Produtos 1 78 1,28% 

Novos Protótipos 1 78 1,28% 

Pesquisa Sobre 

Novos Materiais e 

Especificações 

1 78 1,28% 

P&D sobre Novos 

Produtos 
1 78 1,28% 

Imersão na 

rede de 

clientes 

Participação do 

Cliente 
5 78 6,41% 

Iniciativa do 

Cliente 
5 78 6,41% 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Cliente 

5 78 6,41% 

Desenvolvimento 5 78 6,41% 
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  Variável 

Valores 

em 

Branco 

N Porcentagem 

de Conhecimento 

no Cliente 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Cliente 

5 78 6,41% 

Adaptações na 

Produção para o 

Cliente 

2 78 2,56% 

Adaptações no 

Processo para o 

Cliente 

3 78 3,85% 

Adaptações no 

Produto para o 

Cliente 

3 78 3,85% 

Adaptações no 

Design de Projetos 

para o Cliente 

3 78 3,85% 

Imersão na 

rede de 

fornecedores 

Participação do 

Fornecedor 
5 78 6,41% 

Iniciativa do 

Fornecedor 
5 78 6,41% 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Fornecedor 

5 78 6,41% 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Fornecedor 

6 78 7,69% 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Fornecedor 

5 78 6,41% 

Adaptações na 

Produção para o 

Fornecedor 

2 78 2,56% 
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  Variável 

Valores 

em 

Branco 

N Porcentagem 

Adaptações no 

Processo para o 

Fornecedor 

2 78 2,56% 

Adaptações no 

Produto para o 

Fornecedor 

2 78 2,56% 

Adaptações no 

Design de Projetos 

para o Fornecedor 

3 78 3,85% 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SPSS. 

 

 
Tabela 2. Outliers dos constructos do modelo  

  Variável ID País Valor 

Ambiente 

institucional 

formal 

Fiscal 

Freedom 
36 

Emirados 

Árabes 
99,9 

Monetary 

Freedom 

77 Venezuela 47,3 

78 Venezuela 47,3 

Ambiente 

institucional 

informal 

Flexibility 

and 

Adaptability 

51 França 3,8 

53 França 3,8 

Imersão na 

rede de 

clientes 

Participação 

do Cliente 
50 EUA 1 

 

52 França 1 

 

67 México 1 

 

76 Uruguai 1 

Alinhamento 

de Interesses 

com o 

Cliente 

21 Chile 5 

 

30 Colômbia 2 

 

33 Colômbia 2 

 

34 Colômbia 1 

 

44 EUA 5 

 

50 EUA 2 
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  Variável ID País Valor 

 

51 França 5 

 

52 França 1 

 

59 Itália 5 

 

68 México 2 

 

69 México 4 

 

71 Portugal 4 

 

75 Uruguai 4 

 

76 Uruguai 1 

 

77 Venezuela 4 

Adaptações 

no Produto 

para o 

Cliente 

 

50 EUA 1 

 

62 Líbia 1 

 

67 México 1 

  76 Uruguai 1 

Imersão na 

rede de 

fornecedores 

Participação 

do 

Fornecedor 

67 México 1 

 

68 México 1 

 

76 Uruguai 1 

 

77 Venezuela 1 

Alinhamento 

de Interesses 

com o 

Fornecedor 

34 Colômbia 1 

 

50 EUA 1 

 

67 México 1 

 

69 México 1 

Cooperação 

por 

Interações 

Frequentes 

com o 

Fornecedor 

34 Colômbia 1 
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  Variável ID País Valor 

 

50 EUA 1 

 

67 México 1 

 

68 México 1 

Adaptações 

no Produto 

para o 

Fornecedor 

7 Argentina 5 

Adaptações 

no Design 

de Projetos  

para o 

Fornecedor 

20 Chile 5 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SPSS. 

 

 

Tabela 3. Distribuição (normalidade) dos dados dos constructos do modelo 

  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Ambiente 

institucional 

formal 

Fiscal Freedom 0,03 0,27 0,04 0,54 

Property Rights -0,13 0,27 -1,47 0,54 

Business 

Freedom 
-0,48 0,27 -0,88 0,54 

Labor Freedom 0,22 0,27 -0,94 0,54 

Monetary 

Freedom 
-0,76 0,27 0,26 0,54 

Trade Freedom -0,50 0,27 -0,94 0,54 

Investment 

Freedom 
-0,73 0,27 -0,49 0,54 

Financial 

Freedom 
-0,37 0,27 -1,39 0,54 

Education Scores -0,07 0,27 -0,88 0,54 

Infrastructure 

Scores 
0,28 0,27 -1,27 0,54 
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  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Scientific 

Infrastructure 

Scores 

0,45 0,27 -0,96 0,54 

Technological 

Infrastructure 

Scores 

0,23 0,27 -0,15 0,54 

Ambiente 

institucional 

informal 

Freedom from 

Corruption 
0,37 0,27 -1,54 0,54 

Attitudes Toward 

Globalization 
-0,59 0,27 0,40 0,54 

National Culture 0,01 0,27 -0,36 0,54 

Flexibility and 

Adaptability 
-0,91 0,27 0,50 0,54 

Need for 

Economic and 

Social Reforms 

-0,04 0,27 -1,13 0,54 

Value System 0,36 0,27 -0,92 0,54 

Corporate Values 0,26 0,27 -0,49 0,54 

Ethical Practices 0,48 0,27 -0,51 0,54 

Inovação em 

processo 

Organização da 

Produção  
0,25 0,27 -0,77 0,54 

Processos de 

Automação 
0,36 0,27 -0,67 0,54 
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  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Novos Processos 

de Produção 
0,12 0,27 -0,53 0,54 

Projeto (design) 

próprio de 

fabricação 

0,50 0,27 -0,18 0,54 

Novos 

Equipamentos e/ 

ou Ferramentas 

0,58 0,27 -0,54 0,54 

Fabricação de 

novos 

componentes 

0,24 0,27 -1,09 0,54 

Inovação em 

produto 

Melhoria 

significativa em 

produtos 

existentes 

-0,05 0,27 -1,02 0,54 

Novos Produtos -0,16 0,27 -0,69 0,54 

Novos Protótipos 0,41 0,27 -0,99 0,54 

Pesquisa Sobre 

Novos Materiais 

e Especificações 

0,28 0,27 -1,15 0,54 

P&D sobre 

Novos Produtos 
0,42 0,27 -0,84 0,54 
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  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Imersão na 

rede de 

clientes 

Participação do 

Cliente 
-0,53 0,27 -0,31 0,54 

Iniciativa do 

Cliente 
-0,47 0,27 -0,41 0,54 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Cliente 

-0,32 0,27 0,06 0,54 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Cliente 

0,14 0,27 -1,22 0,54 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com 

o Cliente 

-0,45 0,27 -0,85 0,54 

Adaptações na 

Produção para o 

Cliente 

-0,55 0,27 -0,96 0,54 

Adaptações no 

Processo para o 

Cliente 

-0,10 0,27 -1,15 0,54 

Adaptações no 

Produto para o 

Cliente 

-0,73 0,27 -0,14 0,54 
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  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Adaptações no 

Design de 

Projetos  para o 

Cliente 

-0,39 0,27 -0,92 0,54 

Imersão na 

rede de 

fornecedores 

Participação do 

Fornecedor 
-0,42 0,27 -0,04 0,54 

Iniciativa do 

Fornecedor 
-0,17 0,27 -0,35 0,54 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Fornecedor 

-0,62 0,27 0,57 0,54 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Fornecedor 

0,11 0,27 -1,05 0,54 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com 

o Fornecedor 

-0,61 0,27 0,54 0,54 

Adaptações na 

Produção para o 

Fornecedor 

-0,41 0,27 -1,02 0,54 
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  Variável Skewness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurtosis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Adaptações no 

Processo para o 

Fornecedor 

-0,29 0,27 -0,87 0,54 

Adaptações no 

Produto para o 

Fornecedor 

-0,49 0,27 -0,63 0,54 

Adaptações no 

Design de 

Projetos para o 

Fornecedor 

-0,11 0,27 -0,67 0,54 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SPSS. 
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APÊNDICE E 

Consistência Interna 

 
Tabela 1. Validade convergente 

Variável 

latente 

Indicadores Cargas Confiabilidade 

do indicador 

Composite 

Reliability 

AVE Validade 

Convergente? 

Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  

Ambiente 

Institucional 

Informal 

Attitudes Toward 

Globalization 

0,76 0,85 0,61 0,73 0,92 0,93 0,60 0,77 Sim 

Corporate Values 0,88 0,87 0,75 0,76 

Ethical Practices 0,80  0,61  

Flexibility and 

Adaptability 

0,26  0,05  

Freedom from 

Corruption 

0,81  0,65  

National Culture 0,79  0,64  

Need for 

Economic and 

Social Reforms 

0,79 0,87 0,64 0,76 

Value System 0,93 0,91 0,87 0,83 

 Ambiente 

Institucional 

Formal 

Business 

Freedom 

0,83  0,69  0,92 0,92 0,54 0,75 Sim 

Education Scores 0,53 0,89 0,27 0,80 

Financial 

Freedom 

0,84  0,71  

Fiscal Freedom -0,12  0,01  

Investment 

Freedom 

0,82  0,67  

Labor Freedom 0,71  0,51  

Monetary 

Freedom 

0,80  0,65  

Property Right 0,95  0,90  

Scientific 

Infrastructure 

Scores 

0,53 0,88 0,27 0,77 

Trade Freedom 0,89 0,75 0,79 0,57 

Technological 0,64 0,93 0,40 0,87 
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Variável 

latente 

Indicadores Cargas Confiabilidade 

do indicador 

Composite 

Reliability 

AVE Validade 

Convergente? 

Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  

Infrastructure 

Scores 

Ambiente 

Institucional 

Attitudes Toward 

Globalization 

0,61 0,56 0,40 0,31 0,95 0,91 0,51 0,56 Sim 

Corporate Values 0,83 0,77 0,68 0,59 

Ethical Practices 0,85  0,70  

Flexibility and 

Adaptability 

0,11  0,01  

Freedom from 

Corruption 

0,88  0,76  

National Culture 0,64  0,44  

Need for 

Economic and 

Social Reforms 

0,66 0,74 0,46 0,55 

Value System 0,92 0,90 0,85 0,81 

Business 

Freedom 

0,73  0,51  

Education Scores 0,50 0,64 0,22 0,41 

Financial 

Freedom 

0,79  0,62  

Fiscal Freedom -0,03  0,00  

Investment 

Freedom 

0,75  0,57  

Labor Freedom 0,74  0,56  

Monetary 

Freedom 

0,76  0,60  

Property Right 0,94  0,87  

Scientific 

Infrastructure 

Scores 

0,54 0,74 0,27 0,54 

Trade Freedom 0,84 0,80 0,70 0,64 

Technological 

Infrastructure 

Scores 

0,65 0,80 0,39 0,64 
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Variável 

latente 

Indicadores Cargas Confiabilidade 

do indicador 

Composite 

Reliability 

AVE Validade 

Convergente? 

Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  

Inovação em 

Processo 

Organização da 

Produção  

0,83 0,83 0,69 0,68 0,91 0,92 0,64 0,69 Sim 

Processos de 

Automação 

0,85 0,88 0,72 0,77 

Novos Processos 

de Produção 

0,87 0,89 0,75 0,78 

Projeto (design) 

próprio de 

fabricação 

0,79 0,80 0,62 0,65 

Novos 

Equipamentos e/ 

ou Ferramentas 

0,69  0,48  

Fabricação de 

novos 

componentes 

0,75 0,75 0,56 0,56 

Inovação em 

Produto 

Melhoria 

significativa em 

produtos 

existentes 

0,80 0,83 0,64 0,68 0,92 0,91 0,69 0,72 Sim 

Novos Produtos 0,84 0,87 0,70 0,76 

Novos Protótipos 0,81 0,84 0,66 0,70 

Pesquisa Sobre 

Novos Materiais 

e Especificações 

0,80  0,64  

P&D sobre 

Novos Produtos 

0,89 0,86 0,79 0,74 

Imersão na 

rede de 

clientes 

Participação do 

Cliente 

0,86 0,86 0,74 0,74 0,93 0,91 0,60 0,64 Sim 

Iniciativa do 

Cliente 

0,86 0,87 0,74 0,76 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Cliente 

0,86 0,85 0,75 0,73 

Desenvolvimento 0,65  0,42  
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Variável 

latente 

Indicadores Cargas Confiabilidade 

do indicador 

Composite 

Reliability 

AVE Validade 

Convergente? 

Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  

de Conhecimento 

no Cliente 

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Cliente 

0,81  0,65  

Adaptações na 

Produção para o 

Cliente 

0,67 0,68 0,45 0,46 

Adaptações no 

Processo para o 

Cliente 

0,75  0,56  

Adaptações no 

Produto para o 

Cliente 

0,71 0,75 0,51 0,56 

Adaptações no 

Design de 

Projetos  para o 

Cliente 

0,73 0,77 0,54 0,59 

Imersão na 

rede de 

fornecedores 

Participação do 

Fornecedor 

0,71 0,72 0,51 0,51 0,90 0,87 0,50 0,53 Sim 

Iniciativa do 

Fornecedor 

0,78 0,80 0,60 0,63 

Alinhamento de 

Interesses com o 

Fornecedor 

0,74 0,74 0,55 0,55 

Desenvolvimento 

de Conhecimento 

no Fornecedor 

0,52  0,27  

Cooperação por 

Interações 

Frequentes com o 

Fornecedor 

0,75  0,56  

Adaptações na 0,64 0,64 0,41 0,41 
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Variável 

latente 

Indicadores Cargas Confiabilidade 

do indicador 

Composite 

Reliability 

AVE Validade 

Convergente? 

Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  Inicial  Final  

Produção para o 

Fornecedor 

Adaptações no 

Processo para o 

Fornecedor 

0,73  0,53  

Adaptações no 

Produto para o 

Fornecedor 

0,76 0,78 0,58 0,61 

Adaptações no 

Design de 

Projetos para o 

Fornecedor 

0,67 0,67 0,45 0,45 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 
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APÊNDICE F 

Validade Discriminante 

 
Tabela 1. Cargas cruzadas 

            Informal  Formal 

Ambiente 

Institucional Cliente Fornecedor Processo Produto 

Attitudes Toward 

Globalization 0,85 0,12 0,56 0,10 -0,17 0,05 0,09 

Corporate Values 0,87 0,47 0,77 0,25 -0,15 0,12 0,29 

Need for Economic and 

Social Reforms 0,87 0,42 0,74 0,20 -0,10 0,14 0,31 

Value System 0,91 0,65 0,90 0,25 -0,15 0,11 0,33 

Education Scores 0,22 0,89 0,64 0,35 0,06 0,07 0,34 

Scientific Infrastructure 

Scores 0,40 0,88 0,74 0,21 -0,10 0,10 0,26 

Trade Freedom 0,64 0,75 0,80 0,22 -0,04 0,10 0,33 

Technological 

Infrastructure Scores 0,45 0,93 0,80 0,27 -0,03 0,06 0,31 

Attitudes Toward 

Globalization 0,85 0,12 0,56 0,10 -0,17 0,05 0,09 

Corporate Values 0,87 0,47 0,77 0,25 -0,15 0,12 0,29 

Need for Economic and 

Social Reforms 0,87 0,42 0,74 0,20 -0,10 0,14 0,31 

Value System 0,91 0,65 0,90 0,25 -0,15 0,11 0,33 

Education Scores 0,22 0,89 0,64 0,35 0,06 0,07 0,34 

Scientific Infrastructure 

Scores 0,40 0,88 0,74 0,21 -0,10 0,10 0,26 

Trade Freedom 0,64 0,75 0,80 0,22 -0,04 0,10 0,33 

Technological 

Infrastructure Scores 0,45 0,93 0,80 0,27 -0,03 0,06 0,31 

Participação do Cliente 0,17 0,26 0,25 0,86 0,34 0,24 0,39 

Iniciativa do Cliente 0,19 0,25 0,25 0,87 0,22 0,20 0,27 

Alinhamento de Interesses 

com o Cliente 0,26 0,34 0,34 0,85 0,29 0,33 0,38 

Adaptações na Produção 

para o Cliente 0,23 0,09 0,18 0,68 0,22 0,29 0,14 

Adaptações no Produto 0,08 0,18 0,15 0,75 0,31 0,21 0,19 
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para o Cliente 

Adaptações no Design de 

Projetos para o Cliente 0,18 0,25 0,25 0,77 0,33 0,30 0,31 

Participação do 

Fornecedor -0,17 -0,04 -0,12 0,21 0,72 0,40 0,33 

Iniciativa do Fornecedor -0,27 -0,18 -0,26 0,25 0,80 0,36 0,17 

Alinhamento de Interesses 

com o Fornecedor -0,19 0,04 -0,09 0,33 0,74 0,20 0,24 

Adaptações na Produção 

para o Fornecedor -0,03 -0,05 -0,04 0,18 0,64 0,27 0,30 

Adaptações no Produto 

para o Fornecedor -0,08 0,07 0,00 0,33 0,78 0,28 0,36 

Adaptações no Design de 

Projetos  para o 

Fornecedor 0,09 0,02 0,06 0,30 0,67 0,20 0,29 

Organização da Produção  0,04 0,06 0,06 0,29 0,37 0,84 0,40 

Processos de Automação 0,11 0,14 0,14 0,29 0,36 0,88 0,45 

Novos Processos de 

Produção 0,10 0,14 0,14 0,32 0,28 0,89 0,45 

Projeto (design) próprio 

de fabricação 0,02 -0,04 -0,01 0,24 0,43 0,80 0,41 

Fabricação de novos 

componentes 0,29 0,12 0,23 0,26 0,22 0,75 0,45 

Melhoria significativa em 

produtos existentes 0,34 0,32 0,38 0,42 0,25 0,58 0,83 

Novos Produtos 0,20 0,27 0,27 0,27 0,29 0,48 0,87 

Novos Protótipos 0,14 0,23 0,22 0,22 0,51 0,36 0,84 

P&D sobre Novos 

Produtos 0,35 0,39 0,43 0,34 0,27 0,35 0,86 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 
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APÊNDICE G 

Peso (outer weights) dos indicadores do modelo 

 

 

 
Tabela 1. Peso dos indicadores do modelo (outer weights) 

            Informal Formal 

Ambiente 

Institucional Processo Produto Cliente Fornecedor 

Attitudes Toward 

Globalization 0,212                                                                    

Corporate Values 0,295                                                                    

Need for Economic and 

Social Reforms 0,284                                                                    

Value System 0,344                                                                    

Education Scores          0,250                                                            

Scientific Infrastructure 

Scores          0,287                                                            

Trade Freedom          0,312                                                            

Technological 

Infrastructure Scores          0,310                                                            

Attitudes Toward 

Globalization                  0,116                                     

Corporate Values                  0,173                                     

Need for Economic and 

Social Reforms                  0,167                                     

Value System                  0,199                                     

Education Scores                  0,151                                     

Scientific Infrastructure 

Scores                  0,162                                     

Trade Freedom                  0,178                                     

Technological 

Infrastructure Scores                  0,177                                     

Organização da Produção                                          0,253                            

Processos de Automação                                         0,262                            

Novos Processos de 

Produção                                         0,227                            

Projeto (design) próprio de 

fabricação                                         0,260                            
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Fabricação de novos 

componentes                                         0,198                            

Melhoria significativa em 

produtos existentes                                                  0,297                    

Novos Produtos                                                  0,254                    

Novos Protótipos                                                  0,313                    

P&D sobre Novos 

Produtos                                                  0,315                    

Participação do Cliente                                                          0,236            

Iniciativa do Cliente                                                          0,190            

Alinhamento de Interesses 

com o Cliente                                                          0,278            

Adaptações na Produção 

para o Cliente                                                          0,159            

Adaptações no Produto 

para o Cliente                                                          0,147            

Adaptações no Design de 

Projetos  para o Cliente                                                          0,229            

Participação do 

Fornecedor                                                                  0,298 

Iniciativa do Fornecedor                                                                  0,237 

Alinhamento de Interesses 

com o Fornecedor                                                                  0,182 

Adaptações na Produção 

para o Fornecedor                                                                  0,227 

Adaptações no Produto 

para o Fornecedor                                                                  0,249 

Adaptações no Design de 

Projetos  para o 

Fornecedor                                                                  0,184 

Fonte: do autor 

Nota: valores obtidos pelo software SmartPLS. 


