
 

 

A RELAÇÃO ENTRE SUBSIDIÁRIAS DE MULTINACIONAIS E 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMES) NO PROCESSO DE 
IMERSÃO 
 

RESUMO 

As subsidiárias de multinacionais, no momento em que estão imersas em um novo 

ambiente, relacionam-se com empresas locais a fim de melhor desenvolver suas 

capacidades. Objetivando estudar esta relação entre as subsidiárias de multinacionais e 

pequenas e médias empresas (PMEs) que com ela relaciona-se, considerando os fatores 

de imersão que insidem sobre ambas a fim de que as mesmas co-evoluam em suas 

capacidades tecnológicas e consequentemente desenvolvam ainda mais seu 

desempenho, este trabalho busca desenvolver um modelo para explicar estas relações 

supracitadas. Baseado em uma ampla literatura e em modelos anteriormente propostos, 

os autores consideram que seja possível descrever como as empresas se comportam em 

relação aos níveis de embeddedness (imersão) e a evolução tecnológica de forma 

comparativa entre as Subsidiárias e PMEs, revelando o processo de co-evolução a partir 

do relacionamento destas empresas controladas com a Economia Local, sem perder de 

vista o que ocorre com as empresas afetadas nesta economia. 
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INTRODUÇÃO 

As subsidiárias de empresas multinacionais (MNCs) estão cada vez mais 

presentes em todas as economias do mundo, com relevantes impactos sobre estas 

nações que as hospedam, o que se deve, em grande parte, pelo fato de que apresentam 

as seguintes vantagens competitivas: i) a facilidade de acesso aos recursos provenientes 

de suas empresas-mãe; ii) o compartilhamento de ativos importantes como o 

conhecimento entre as várias unidades da organização; e iii) a incorporação das relações 

dos países nos quais se instalam, viabilizando, desta maneira, o fluxo de conhecimento 

intra e interfirmas (ALMEIDA; PHENE, 2004). 

A inserção deste tipo de empresa em uma nova cultura e economia, 

normalmente, está associada a um processo de desenvolvimento local, que se refere à 

interação com este novo ambiente, onde ocorrem as chances em adquirir informação e 

conhecimento que revelem mais claramente as oportunidades estratégicas nestes locais, 

principalmente associado ao processo de inovação (GRANOVETTER, 1985; 

FIGUEIREDO, 2011). Desta maneira, é relevante para as subsidiárias de MNCs 

desenvolverem parcerias com as empresas locais, principalmente em formatos de rede, 

com o intuito de atingir maiores níveis de desempenho organizacional por meio de 

colaborações em projetos de inovação tecnológica (LIU e CHAMINADE, 2010; 

ANDERSSON E FORSGREN, 1996). 

Quando o envolvimento local das subsidiárias se construía a partir das 

parcerias com pequenas e médias empresas (PMEs) locais, o estudo de tais interações 

torna-se ainda mais relevante na medida em que: i) a literatura sobre o sucesso das 

inovações neste contexto e o estudo das capacidades necessárias para promover tal 

processo é escassa e ii) o incentivo dado à inovação para este tipo de empresa é uma 

parte significante do esforço de políticas voltadas à inovação tecnológica desenvolvidas 

em países emergentes, por se acreditar no importante papel destas organizações no 

desenvolvimento econômico nacional (FORSMAN, 2009; LEE, 2010; OECD, 2005). 

Embora existam vários trabalhos que se preocupem com a atuação das 

subsidiárias em seus países hospedeiros, principalmente na relação com as economias 

locais que as hospedam, como, por exemplo, em Cantwell e Mudambi (2005), ainda são 

escassos na literatura e modelos que expliquem o processo de imersão (embeddedness) 

entre subsidiárias de MNCs e PMEs, principalmente em países de economia emergente. 
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Assim, na grande maioria dos trabalhos sobre este tema são abordadas relações com 

empresas de grande porte (CHANG, 2011; DANNEELS, 2002; BIRKINSHAW; HOOD, 

2000), e ao se trabalhar com empresas consideradas latecomers, a realidade considerada 

é focada apenas no eixo asiático, estudando países tais como China, Taiwan e Malásia 

(LEE, 2010; ARIFFIN; BELL, 1999; CHANG et al., 2009). 

Desta maneira, na tentativa de suprir esta lacuna teórico-empírica, o objetivo 

deste trabalho é propor um modelo a partir do qual se possa estudar o processo de 

imersão das empresas subsidiárias de multinacionais e das pequenas e medias empresas 

locais que atuam com ela em parceria, e a partir disso observar como esta parceria e os 

fatores de imersão proporcionam um desenvolvimento de suas capacidades tecnológicas 

e de seu desempenho. 

O artigo encontra-se organizado da seguinte maneira. Após esta introdução 

são apresentados os modelos existentes que explicam o processo de imersão entre 

subsidiárias e PMEs; em seguida é apresentada a proposta de modelo dos autores, 

seguida de uma proposta de operacionalização de cada uma das variáveis presentes no 

mesmo, e por fim, são apresentadas as considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Modelos existentes 
 

Há um conjunto de trabalhos na literatura que se preocupa com a atuação 

das subsidiárias de Multi National Companies (MNC) em seus países hospedeiros, 

principalmente na relação com as economias locais que as hospedam (CANTWELL; 

MUDAMBI, 2005; CHANG et al, 2009). O modo e a frequência do envolvimento da 

empresa em tais ligações podem gerar benefícios para a empresa em termos de 

acumulação de conhecimento, inovação e desempenho. Tais benefícios podem se 

espalhar para outros parceiros envolvidos nas relações íntimas (UZZI; GILLESPIE, 2002). 

Diversos assuntos são abordados constantemente usando esta perspectiva, 

tais como criação de conhecimento (ALMEIDA; PHENE, 2004); desempenho 

(BIRKINSHAW et al., 2005; ANDERSSON et al., 2002; BRITO; FIGUEIREDO, 2010); 

inovação (KOKKO; KRAVTSOVA, 2008; BOEHE, 2006); redes (ACHCAOUCAOU; 

MIRAVITELIS, 2012), entre outros. 
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No modelo desenvolvido por Liu e Wu (2011) os autores consideram que a 

imersão social (relacional e estrutural)1 pode aumentar o desempenho e a integração de 

conhecimento em suas redes tecnológicas. E que a interação entre a imersão social e a 

imersão estrutural tem um grande potencial para melhorar a empresa na diferenciação de 

estratégias de inovação, e como consequência melhorar o desempenho da mesma como 

um todo, conforme é descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo Conceitual 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de Liu X. e Wu X. (2011). 

 
Esse processo de imersão a que se referem os autores supracitados é 

conhecido na literatura internacional com o termo embeddedness, e é tratado com 

bastante profundidade nos assuntos gerenciais por todo o mundo. Uzzi (1996) considera 

que a realização do desempenho das empresas competitivas pode ser facilitado pelos 

vínculos sociais que elas criam com vários atores em seu ambiente de imersão social; e 

Liu e Wu (2011) complementam ao considerar que este processo tem impacto positivo no 

desempenho da empresa. 

                                            
1 O processo de imersão social é diferenciado por Granovetter (1985) em imersão relacional, quando se 
trata das relações com outra pessoa, e imersão estrutural, quando se refere à rede de relações na qual 
determinado indivíduo está inserido. 
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Figueiredo e Brito (2011), preocupados com a dinâmica do desempenho 

inovador das subsidiárias, propõem um modelo que estuda o papel da imersão em fontes 

de conhecimento locais e estruturas políticas (Figura 2). Ambos et al (2006) afirma que o 

conhecimento adquirido por meio de um laço incorporado com um parceiro local pode ser 

trocado com a empresa-mãe ou subsidiárias irmãs e vice-versa. Boehe (2007, p.6) 

complementa ao dizer que a “interação local pode chegar a ser uma das forças motrizes 

de um papel estratégico voltado para mercados externos. 

 

Figura 2 – Desempenho inovador das subsidiárias e da importância da inserção local 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de Figueiredo (2010). 

 

De forma adicional, Andersson et al. (2002) comenta que é por meio das 

relações com os atores individuais que a subsidiária absorve novos conhecimentos a 

partir do ambiente, e isso tem um impacto positivo sobre o seu desempenho no mercado 

local. Porém, o autor complementa o pensamento dizendo que a capacidade de absorver 

o conhecimento pode também ter um impacto na formação de redes internas e externas 

(com outras organizações, fornecedores, universidades e centros de pesquisas, por 

exemplo). Sendo tais redes suficientes para ampliar as relações a serem estabelecida 

pela empresa. O autor desenvolve um modelo onde é representada a relação entre redes 

externas, subsidiárias e seu mercado de atuação e a formação do papel que esta 

subsidiária pode desempenhar no desenvolvimento de competências dentro da MNC 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Inserção da subsidiária na rede externa e a importância para o desenvolvimento da MNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andersson et al (2002). 

 

Outro modelo encontrado na literatura, que discorre sobre as relações 
desenvolvidas por uma empresa e os impactos que tal processo pode proporcionar a 
mesma, é apresentado por Street e Cameron (2007) – Figura 4 – e aborda como as 
relações podem resultar em um desempenho inovativo, descrevendo o efeito das 
características antecedentes nos processos de interação, como estes impactam nos 
resultados da organização, como tais resultados influenciam as características 
antecedentes, e por fim como essas características impactam nos resultados. 

 
Figura 4 – Ligações externas e Inovação: Estrutura Conceitual 

 

Fonte: Adaptado a partir de Street e Cameron (2007). 
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A partir do modelo representado na Figura 4, os autores sugerem hipóteses 

que investigam que a performance de inovação é maior nas empresas que são proativas 

no fortalecimento de suas relações com fornecedores, usuários, consumidores, 

laboratórios e institutos de pesquisa. 

Gronum et al (2012) corrobora para a construção dos modelos continuando 

na perspectiva de redes, onde apresenta que a relação entre as redes e desempenho é 

mais complexa do que imagina-se. Na Figura 5, a seguir, essas relações são 

apresentadas entre as redes e a amplitude da inovação (Caminho A), a amplitude da 

inovação e o desempenho da empresa (Caminho B), redes e o desempenho da empresa 

(Caminho C), e redes com o desempenho da empresa mediada pela amplitude da 

inovação (Caminhos de A e B). Os autores ressaltam que esta abordagem pode ser útil 

na explicação de resultados conflitantes sobre as relações entre inovação, redes e 

desempenho das PMEs.  

  

Figura 5 – Modelo de Mediação relacional entre redes, Inovação, e desempenho da empresa 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de Gronumet al. (2012). 

 
Cantwell e Mudambi (2005) dizem que a evolução e desenvolvimento de 

capacidades tecnológicas inovadoras em subsidiárias de MMCs requer uma combinação 

das iniciativas locais, ou seja, é essencial que exista uma relação entre as empresas que 

se encontram imersas em determinado ambiente. Birkinshaw (1997) fala que estas 

iniciativas são consideradas empreendimentos gerados para as empresas-mãe 

(multinacionais). De acordo com o autor, tais iniciativas representam um processo no qual 

a empresa avança um novo caminho para a firma controladora de maneira a usar ou 

expandir seus recursos (KANTER, 1982; MILLER, 1983). 
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Para que ocorram estas iniciativas é imprescindível que a subsidiária tenha 

autonomia para tal. Boehe (2007) destaca que a autonomia das subsidiárias de empresas 

multinacionais é um fator crítico para acumulação de capacidades tecnológicas 

inovadoras. Cantwell e Mudambi (2005) apresentaram um framework (Quadro 1) que 

mostra a relação de autorização e autonomia da subsidiária para com a empresa mãe, 

considerando que, quando em condições altamente favoráveis, é permitida a criação de 

competências que impulsionam a P&D local por conta da necessidade de buscar a 

inovação tecnológica radical, enquanto que, em condições menos favoráveis, a P&D local 

é impulsionada principalmente por inovações incrementais. 

Os autores analisam o processo de evolução de uma empresa controlada no 

que compete ao mandato que esta recebe de sua empresa-mãe. Para alcançar o 

esperado, os autores utilizam três níveis, os quais correspondem a este processo de 

evolução: estágio 1, correspondendo a competência apenas de exploração; estágio 2, que 

evolui para uma competência de criação; e estágio 3, que diz respeito não apenas à 

criação de produtos e serviços cotidianos, mas sim de criação de tecnologia. 

 

Quadro 1 - A evolução dos mandatos das subsidiárias, e os determinantes variados 

de P & D localizados 

 
Controle do Processo de evolução 

Estágio 0 Estágio 1 Estágio 2 

Locacional, 

subsidiária de nível 

e de nível de grupo 

MNE condições. 

Altamente 

favorável 

Explorando 

competência 

Mandato 

Criação de 

competências 

mandato 

P & D local impulsionado 

principalmente por 

necessidade de inovação 

tecnológica radical. 

 
Menos 

favorável 

Explorando 

competência 

Mandato 

Explorando 

competência 

mandato 

P & D local continua a 

ser impulsionado 

principalmente pelas 

necessidades de 

inovação tecnológica 

incremental. 

  

Fonte: Adaptado a partir de Cantwelle Mudambi (2005). 

 

 



A RELAÇÃO ENTRE SUBSIDIÁRIAS DE MULTINACIONAIS E PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS (PMES) NO PROCESSO DE IMERSÃO 

 
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.12, – Nº 13 – jul. 2014 – Pág. 9 

2.2. Modelo Proposto 

Com base na literatura exposta anteriormente procurou-se propor um 

modelo que evoluísse a partir dos modelos já analisados, mas adaptando-o às condições 

e características das relações das subsidiárias de MNCs com as PMEs. O modelo 

proposto procura entender como as relações entre estas empresas podem influenciar a 

evolução de suas capacidades tecnológicas, como tratadas em Lall (1992) e Bell e  

Pavitt (1993; 1995). Neste caso, como estas capacidades evoluem de maneira conjunta, 

denominamos de co-evolução segundo Rodrigues e Child (2003), Volverba e Lewin 

(2003) e Suhomlinova (2006) – Figura 6. 

  

Figura 6 – Modelo proposto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O modelo na Figura 6 mostra que o envolvimento (imersão) vivenciado entre 

as PMEs e Subsidiárias de MNCs se dá a partir das redes que eles se envolvem, da 

autonomia que estas empresas possuem em suas relações e de como o conhecimento 

em colaboração é gerado por meio do aprendizado. Este ambiente de imersão afeta a 

evolução das capacidades tecnológicas das duas empresas de forma conjunta  

(co-evolução) e esta evolução impactará sobre o desempenho destas organizações. 
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Considerando os constructos sugeridos pelo modelo proposto neste artigo 

verifica-se que os mesmos precisam de certo tratamento em termos da forma como eles 

serão considerados, dado que a literatura sobre cada um deles é extremamente vasta. 

Assim, Steiner (2006), baseado em Zukin e DiMagio (1990) identifica quatro mecanismos 

de imersão mostrando que através deles é possível analisar o mercado. Segundo o autor, 

os mecanismos são (1) A inserção estrutural que se refere à identificação da função das 

relações sociais na origem histórica e no funcionamento dos mercados; (2) A inserção 

cultural, que configura o papel dos valores culturais nas relações mercantis; (3) A inserção 

política, caracterizando o modo como as instituições, os interesses jurídicos e as 

regulamentações afetam e influenciam o funcionamento dos mercados; e (4) A inserção 

cognitiva, que diz respeito às formas de conhecimento e representação social. 

Para fins deste trabalho e considerando os modelos trabalhados até aqui, 

sugere-se um estudo do tema da imersão baseado nos mecanismos trabalhados por 

Zukin e DiMagio (1990) e Steiner (2006). Considera-se o fator aprendizagem, a qual se 

acopla aos mecanismos cognitivo e cultural sugeridos pelos autores supracitados, como o 

primeiro pilar que sustenta o tema da imersão, à medida que tal fator é composto por 

variáveis mentais e culturais, natas e desenvolvidas ao longo de um determinado período; 

o segundo pilar é constituído pela variável network, acoplada às estruturas sociais, já que 

estas se referem à necessidade de compreender como as estruturas de rede e as 

qualidades de suas relações afetam a atividade econômica de uma dada organização 

(ZUKIN; DIMAGGIO, 1990); e finalmente a variável autonomia, a qual casa-se com o 

mecanismo de instituições políticas proposto pelos autores mencionados, tendo em vista 

que tal fator diz respeito às atribuições competentes de uma determinada instituição para 

fim de realizar seus processos e práticas de maneira independente. 

De acordo com Figueiredo (2011), a imersão das empresas representa uma 

fonte potencial de suas capacidades. Estas sofrem constante influência de todas as 

variáveis presentes no ambiente no qual a organização está inserida. O modo e a 

frequência do envolvimento da empresa podem gerar benefícios em termos de 

acumulação de conhecimento e desempenho inovador. Tais benefícios podem se 

espalhar ainda para outros parceiros envolvidos nestas relações (UZZI; GILLESPIE, 

2002). 

Na pesquisa realizada por Hsueh et al. (2010), os autores verificaram o 

processo de embeddedness relacionado nas indústrias de serviços e concluíram que, 

com exceção dos institutos de pesquisa, todas as outras formas de inserção têm um 
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impacto significativo sobre o desempenho da inovação de serviços. Sugerindo, desta 

forma, que as empresas precisam ser vinculadas mais estreitamente a seus parceiros de 

negócios para conseguir um melhor serviço. 

As relações entre as capacidades de uma empresa e o processo de 

aprendizado representam um fluxo do conhecimento para aumento das capacidades da 

firma (DANTAS; BELL, 2011). Tendo certo de que o processo de inovação nas empresas 

ocorre a partir de uma acumulação das capacidades tecnológicas por meio do 

aprendizado (FIGUEIREDO, 2009), Kim (1998) entende que este aprendizado relaciona-se 

com uma capacidade de absorção a qual a empresa possui. 

Diversos outros autores contribuem ao relacionar o trabalho em redes pelas 

empresas com suas capacidades tecnológicas, admitindo que tal processo está 

positivamente relacionado principalmente ao desempenho inovador atingido pela 

organização (LIU; CHAMINADE, 2010; BALSESTRIN et al, 2010; LASAGNI, 2012). 

Yokakul e Zadiew (2010) colaboram ao estudar, dentro de um cenário de PMEs 

tailandesas, o problema das redes de inovação para o desenvolvimento das capacidades 

tecnológicas. Com os resultados os autores concluem que o potencial para inovação 

depende do desenvolvimento da rede, destacando a confiança como fator subjacente. 

Esta confiança tratada pelos autores supracitados são trabalhados por Costa 

et al.(2011) considerando que a confiança da multinacional em relação à subsidiária 

proporciona a esta certa autonomia, entendida como credibilidade e liberdade dada pela 

empresa controladora para se adaptar às demandas encontradas em seu ambiente local 

de atuação. Os autores ainda afirmam que tal relação de confiança proporciona o 

surgimento de inovações diversas na subsidiária, e consequentemente, esta inovação 

propicia um aumento no desempenho das empresas. 

Birkinshaw e Hood (1998) consideram que a autonomia é um 

reconhecimento explícito pela gestão da organização controlada, demonstrando que as 

capacidades desta são reconhecidas e valorizadas. Cantwell e Mudami (2005) define esta 

autonomia como um processo em criar e desenvolver seus próprios produtos e 

processos. Desta maneira, é possível o desenvolvimento de suas capacidades.  

Para entender como estudar as variáveis presentes no modelo proposto é 

necessário que se discorra sobre um métodos para operacionalizar as mesmas. Assim, 

na seção seguinte são apresentadas sugestões de operacionalização de cada uma 

destas variáveis. 
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2.2.1. Operacionalização das Variáveis 

 

A partir de uma busca na literatura foram identificadas dimensões e níveis de 

cada uma das variáveis de embeddedness (aprendizagem, network, autonomia) para 

melhor serem estudadas. 

Para a variável aprendizagem foram elencadas 26 características, as quais 

puderam ser agrupadas de acordo com a categorização feita em Figueiredo (2002, 2003), 

que desenvolve um modelo para o processo de aprendizagem no qual identifica os vários 

processos por meio dos quais a empresa adquire conhecimentos técnicos – via fontes 

externas e internas – para a construção de sua capacidade tecnológica (aquisição de 

conhecimento externo, aquisição de conhecimento interno, socialização do conhecimento 

e codificação do conhecimento). Tais grupos, com suas respectivas características 

representam as dimensões da variável para ser estudada. 

Figueiredo (2002, 2003) examina esses processos com base em quatro 

características: variedade (avaliado em termos de presença/ausência de um processo), 

intensidade (repetição, ao longo do tempo, na criação, atualização e fortalecimento do 

processo de aprendizagem), funcionamento (refere-se à funcionalidade do processo ao 

longo do tempo) e interação (maneira como os processos de aprendizagem influenciam 

uns aos outros), as quais representam o nível para cada uma das dimensões a ser 

estudada. 

Para estudar a variável network, segue-se o exposto no trabalho de Castilla 

et al (2000) que distingue as redes em três tipos: redes de acesso, que determinam a 

possibilidade que uma empresa tem, a partir de momento que trabalha em parceria com 

outras, de acessar novos mercados, clientes, fornecedores, e até mesmo mão de obra; 

redes de poder e influência, que refletem o fluxo de influência das instituições financeiras 

sobre as corporações; e finalmente redes de produção, que estão relacionadas ao 

desenvolvimento de inovações. Tal categorização representa as dimensões da variável 

network, que pode ser estudada através de níveis, como é descrito no trabalho de Dantas 

e Bell (2001) e representado no Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2: Níveis para mensuração da variável network 

Níveis Conceito 

Passivo Focado apenas na produção e na operação. Uso e resolução de problemas de 
equipamentos. 

Ativo 
Participação na produção de conhecimentos. Realização de atividades tecnológicas mais 
complexas. Produção de novas tecnologias, desenvolvimento de projetos de P&D e 
participação nos esforços de P&D dos parceiros. 

Estratégico Intercâmbio e transferência de tecnologias. 

Fonte: Adaptado a partir de Dantas e Bell (2011). 

 

Para operacionalizar a variável autonomia, seguiu-se a proposta de 

Birkinshaw (1997) ao referir-se das iniciativas de subsidiárias que, segundo o autor 

representa os empreendimentos realizados pela empresa, ou seja, a iniciativa e 

capacidade de criar e desenvolver ela mesma. O autor define que as iniciativas podem 

ser estudadas de acordo com três diferentes mercados: Local, Interno e Global. E a partir 

desta categorização são classificadas as dimensões da variável autonomia para este 

estudo, sendo estudada em três diferentes níveis, seguindo o raciocínio de Cantwell e 

Mudambi (2005) ao dizer que existem 3 estágios que uma empresa controlada pode 

estar: estágio 1, correspondendo à competência apenas de exploração; estágio 2, que 

evolui para uma competência de criação; e estágio 3, que diz respeito não apenas à 

criação de produtos e serviços cotidianos, mas sim de criação de tecnologia. 

Por fim, a variável Capacidades Tecnológicas pode ser operacionalizada de 

acordo com a proposta apresentada no trabalho de Dantas e Bell (2011), que distingue as 

capacidades em 4: Capacidade Assimilativa – atividades focadas no treinamento e 

aprendizado sobre a operacionalização e uso das tecnologias; Capacidade Adaptativa – 

construção de uma base inicial de desenho de conhecimento, introdução de modos mais 

formais e deliberados de aprendizado; Capacidade Generativa – atividades 

independentes de P&D, bases de conhecimentos mais compreensivos, conhecimento 

científico nas disciplinas relevantes e tecnologias; e Capacidade Estratégica – gerar e 

implementar novas tecnologias capazes de levar para a fronteira tecnológica 

internacional.  

Desta maneira, a operacionalização proposta para serem estudadas as 

variáveis presentes no modelo apresentado é mostrada na Figura 7 a seguir: 
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Figura 7 – Dimensões e Níveis das variáveis presentes no Framework 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Propõe-se que cada variável (aprendizagem, network e autonomia) tem 

possibilidade de alcançar um nível somativo de no máximo igual a 9. A partir disso, 

calcula-se a média destas três variáveis, que compõem o constructo embeddedness, e 

assim torna-se viável mensurar de forma agregada o processo de imersão 

(embeddedness). De outro lado as capacidades são consideradas em 4 níveis. Desta 

forma, será possível comparar os diferentes níveis de embeddedness nos diferentes 

níveis de evolução de capacidades tecnológicas. 

Após as variáveis presentes no modelo estarem operacionalizadas é 

sugerido a formação de um gráfico onde se possa enxergar como os fatores de imersão e 

a parceria realizada entre as empresas influenciaram na acumulação das capacidades 

tecnológicas de ambas durante o tempo (Figura 8). 
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Figura 8 – Relação entre o processo de imersão e as capacidades tecnológicas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Desta forma, será possível descrever como as empresas se comportam em 

relação aos níveis de embeddedness e à evolução tecnológica de forma comparativa 

entre as Subsidiárias e PMEs, revelando o processo de co-evolução a partir do 

relacionamento das Subsidiárias com a Economia Local, sem perder de vista o que ocorre 

com as empresas afetadas nesta economia. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo que fosse possível 

estudar o processo de imersão das empresas subsidiárias de multinacionais e das 

pequenas e médias empresas locais que atuam com ela em parceria, e a partir disso 

observar como esta parceria e os fatores de imersão proporcionam um desenvolvimento 

de suas capacidades e de seu desempenho. 

Baseado em uma ampla literatura foi possível desenvolver tal modelo, o qual 

oferece vantagens pelo fato de possibilitar fazer uma análise da dupla relação do 

processo de embeddedness (imersão) considerando seus fatores incidentes, e verificando 

como esta relação possibilita um resultado na performance da empresa. 

A aplicação é indicada na relação entre subsidiárias, que se destacam por 

serem organizações que podem ter um forte impacto sobre a economia que as hospedam 

(ALMEIDA; PHENE, 2004), e as PME’s, que também apresentam um importante papel no 

desenvolvimento econômico nacional (FORSMAN, 2009; LEE, 2010). 
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Com o framework pretende-se estudar como os fatores de aprendizado, 

formação de redes e autonomia dada às empresas podem propiciar um desenvolvimento 

das capacidades da empresa. E ainda como estas capacidades podem evoluir no 

momento em que duas empresas trabalham em parceria sob os fatores de imersão.  

E finalmente propicia descobrir o impacto que esta co-evolução tem sobre o desempenho 

de ambas as empresas estudadas. 

Como sugestões para pesquisas futuras, os autores pretendem realizar um 

trabalho empírico utilizando o modelo proposto a fim de que se possa validá-lo e contribuir 

para a literatura no que compete ao tema de inovações e negócios internacionais.   
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