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Resumo 

 

Vários estudos procuram compreender a relação entre empresa-mãe e subsidiária, 

nomeadamente a correlação entre vários determinantes e o grau de autonomia 

percecionado pela subsidiária. Neste contexto, foi elaborado um estudo de caso 

relativo a uma subsidiária brasileira que procura verificar as correlações já 

estabelecidas pela literatura e propor novos determinantes que influenciam a 

perceção da filial. Adicionalmente, pretende-se propor algumas medidas que possam 

melhorar esta relação, na medida em que a mesma terá seguramente um impacto 

positivo na performance de ambas as empresas. 
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1. Introdução 

 

Uma empresa multinacional que está presente em mercados estrangeiros através de 

investimento direto estrangeiro (IDE) pode ter diferentes motivações na sua 

atividade além-fronteiras. Essas motivações, juntamente com o ambiente envolvente 

tanto da empresa-mãe como da subsidiária, vão interferir com as atividades 

desenvolvidas, assim como nas relações que se estabelecem entre estas duas 

entidades. 

Neste contexto, o objetivo do presente relatório é analisar os principais 

determinantes que influenciam a relação entre empresa-mãe e subsidiária ao nível da 

autonomia. Trata-se de uma questão sobre a qual existe vasta literatura no que toca à 

centralização de poder pela empresa-mãe e ao comportamento autónomo de 

subsidiárias focadas em investigação & desenvolvimento (I&D), mas mais reduzida 

para subsidiárias com uma motivação distinta. 

Trata-se assim de um trabalho que foi desenvolvido no contexto de um estágio 

curricular realizado na subsidiária brasileira (S Brasil)1de um grupo espanhol (S 

Global) que opera no setor das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o 

qual, por sua vez, pertence a um grupo também espanhol (Grupo ABC) com 

atividade no desenvolvimento de indústrias de construção e serviços industriais 

adjacentes. A relação entre a empresa multinacional em questão e a sua subsidiária é 

bastante próxima por várias razões, nomeadamente a curta idade desta última, a 

existência de serviços partilhados entre as empresas do grupo e a necessidade de 

aprovação da empresa-mãe na maioria das decisões da subsidiária.  

A partir da utilização de uma metodologia qualitativa que consiste no estudo de caso 

da subsidiária localizada no Brasil, será possível aferir informação mais concreta 

sobre algumas determinantes da relação estabelecida com a empresa-mãe. Com base 

num inquérito dirigido a seis pessoas de interesse, tanto da empresa-mãe como da 

subsidiária, e da respetiva análise de resultados, pretende-se entender a visão de cada 

uma das partes e algumas das mudanças necessárias para melhorar o relacionamento 

 
1Os nomes das empresas são fictícios pelo acordo de confidencialidade com a empresa original. 
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entre as empresas, por exemplo ao nível da troca de informação e de sobreposição de 

tarefas, com o subsequente reflexo na sua performance a nível global.  

O presente relatório encontra-se dividido em seis capítulos, iniciando-se com uma 

revisão de literatura, em que são abordados alguns conceitos fundamentais e se 

procede a uma análise de índole teórica sobre a natureza da relação entre empresa-

mãe e subsidiária e os fatores que a influenciam. O capítulo seguinte consiste por sua 

vez na apresentação da empresa de acolhimento do estágio e das tarefas executadas 

nesse âmbito. Após a apresentação e breve discussão sobre a metodologia utilizada, 

são enunciadas as principais questões de investigação e apresentados os resultados do 

inquérito proposto. O trabalho encerra com a apresentação de algumas sugestões no 

sentido de melhorar a relação entre a empresa-mãe e a subsidiária analisada, assim 

como das principais limitações que o mesmo evidencia.  
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2. Revisão de Literatura 

 

No contexto do presente capítulo, apresentar-se-ão em primeiro lugar alguns 

conceitos básicos e, em seguida, os diferentes determinantes que são suscetíveis de 

influenciar a relação entre empresa-mãe e subsidiária, em termos de autonomia, em 

relação aos quais não existe muita concordância, não obstante tratar-se de uma 

questão vastamente abordada na literatura.  

 

2.1. Conceitos Básicos 

 

Em primeiro lugar, para entender a relação que se estabelece entre headquarter (HQ) e 

subsidiária, é necessário ter em conta o conceito de empresa multinacional. Neste 

contexto, Veugelers (1995) dá um exemplo simples: imaginando duas empresas em 

dois países diferentes, sendo cada um o mercado de origem de cada empresa, 

entende-se que o mercado doméstico de uma é o mercado estrangeiro de outra. Os 

lucros de uma empresa a operar num mercado doméstico diferem da que está a 

operar num mercado estrangeiro devido à existência de custos de transação, os quais 

são considerados barreiras às filiais estrangeiras, impostas por ação dos governos e 

em resultado das preferências dos consumidores. Dessa forma, empresas que sintam 

que as suas vantagens podem ser capitalizadas no estrangeiro, vão querer tomar a 

decisão de internacionalizar. 

Uma das maneiras que a empresa pode internacionalizar é através da realização de 

investimento direto estrangeiro (IDE). Existe IDE quando um residente numa 

economia (investidor direto ou empresa-mãe) estabelece um interesse duradouro 

numa empresa (empresa do investimento direto ou filial) situada numa economia 

diferente do investidor (OCDE, 2008). Neste caso, considera-se empresa-mãe 

quando o interesse em influenciar a gestão da filial se traduz na detenção de pelo 

menos 10% do capital ou dos direitos de voto. Quando a empresa-mãe detém entre 

10% e 50% do capital ou poder de voto, a filial tem o nome de empresa associada, 

enquanto que estamos em presença de uma empresa subsidiária quando aquela 

detenção é superior a 50% (OCDE, 2008).  
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Apesar de muitas empresas se apoiarem na sua vantagem competitiva para entrar 

num mercado novo, as motivações que levam à internacionalização podem variar de 

forma significativa. Dunning & Lundan (2008) explicam que a decisão de localização 

do investimento direto estrangeiro não depende do tipo de atividades do negócio, 

mas dos motivos do investimento e se se trata de uma decisão nova ou sequencial. 

Segundo os autores, existem quatro tipos de motivações principais que podem levar 

as empresas a internacionalizarem-se:  

1) resource seeking, que tem por objetivo o acesso a matérias-primas ou outros 

fatores de produção em condições mais vantajosas no exterior, seja pela sua 

indisponibilidade ou pelo custo mais elevado que apresentam no mercado doméstico. 

Esta motivação está relacionada com o objetivo de tornar a empresa mais rentável ou 

competitiva no(s) mercado(s)onde está presente, existindo três tipos principais de 

resource seekers. O primeiro é aquele que procura recursos físicos, tendo como 

principal motivo a minimização dos custos e o acesso às respetivas fontes de 

abastecimento, enquanto que o segundo pretende aceder a mão-de-obra barata e a 

trabalho não qualificado para prover às suas empresas trabalho-intensivas (seja na 

indústria manufatureira como nos serviços). Por último, uma empresa tem este tipo 

de motivação quando necessita de capacidades tecnológicas específicas, expertise de 

marketing ou gestão, ou certas aptidões organizacionais. 

 

2) market seeking, que tem por objetivo entrar num novo mercado e aumentar 

assim o seu leque de clientes. Dunning & Lundan (2008) referem quatro razões 

principais para uma empresa expandir a sua atividade além-fronteiras de acordo com 

esta motivação. Assim sendo, tal pode acontecer quando um fornecedor ou cliente se 

instalaram no exterior, sendo necessário segui-los de forma a reter o negócio, ou 

quando existe necessidade de adaptar o produto ao mercado de destino, pois se uma 

empresa não se familiarizar com a língua desse país, com os seus hábitos culturais ou 

requisitos legais, por exemplo, ficará em séria desvantagem face a outras empresas 

locais. A terceira razão está associada à existência de custos de produção e de 

transação locais que são menores comparativamente aos custos de fornecimento dos 

produtos à distância, enquanto que, por último, a empresa multinacional pode 

entender necessária, para efeitos da sua estratégia de produção e de marketing, a 

presença física num determinado mercado.  
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Ainda assim, constata-se que o fator mais determinante para este tipo de 

investimento são as ações dos governos locais, seja porque têm o poder para impor 

tarifas e outro tipo de medidas de natureza protecionista ou, por outro lado, 

conceder incentivos ao investimento, que vão desde benefícios fiscais a mão-de-obra 

financiada a quotas à importação favoráveis.  

3) efficiency seeking, que tem por objetivo melhorar a produtividade e a eficiência 

da empresa. Como tal, a empresa realiza IDE de acordo com esta motivação quando 

pretende tirar partido de diferenças a nível de custos ou disponibilidade de fatores de 

produção noutros países ou ter acesso a benefícios encontrados em países com 

estruturas económicas semelhantes, seja em termos de economias de escala ou de 

gama, ou de diferenças nas preferências dos consumidores. Assim sendo, revelam-se 

mais importante neste contexto fatores como as competências criadas, a 

disponibilidade e qualidade de instituições de apoio, as características da concorrência 

e a natureza da procura local, ou ainda as políticas governamentais.  

 

4) strategic-assetseeking, quando a empresa tem em vista desenvolver 

competências e capacidades dinâmicas, ao invés de se limitar a explorar os ativos que 

já detêm. Pretende-se assim aceder a conhecimento específico de certas localizações, 

procurando o desenvolvimento de novas vantagens competitivas para a empresa, ou 

aumentar o portfolio global de ativos físicos e competências humanas que permitirá 

reforçar as suas vantagens específicas ou enfraquecer aquelas detidas pela 

competição. Este investimento está fortemente conectado a uma reestruturação 

estratégica e racional da empresa para ir ao encontro dos seus objetivos, podendo 

concretizar-se de forma mais agressiva pela aquisição de um grupo de fornecedores 

para limitar o acesso a outros competidores, ou mais passiva mediante o 

estabelecimento de colaboração com uma empresa local de forma a ganhar 

conhecimento que lhe possibilite melhorar o seu posicionamento no país de 

acolhimento.  

 

 

2.2. Relação entre empresa-mãe e subsidiária 

 

A partir do momento que é estabelecida uma subsidiária, um dos maiores desafios 

que se coloca aos gestores das multinacionais é o de organizar as relações entre a 
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empresa-mãe e a sua unidade no exterior, principalmente a nível de controlo. Com 

efeito, se por um lado a empresa-mãe não pode tomar todas as decisões 

efetivamente, porque não possui o conhecimento da subsidiária, por outro lado, esta 

também não consegue controlar todas as suas decisões uma vez que os interesses 

locais podem não estar alinhados com os daquela empresa (Nohria & Ghoshal, 

1994). Muitos estudos tentaram perceber como este controlo deve ser feito e qual o 

grau de autonomia que se deve atribuir à subsidiária, sabendo que cada uma enfrenta 

um contexto diferente, e dessa forma apresenta uma relação diferente com a 

empresa-mãe que deve ser tomada em conta pela gestão.   

No que diz respeito às determinantes que influenciam a relação de autonomia entre a 

empresa-mãe e subsidiária, Nohria & Ghoshal (1989) referem que deve ser encarada 

como uma relação dinâmica, dado que envolve uma série de transações de recursos 

integrados num contexto estruturado. Dessa forma, consideram dois aspetos que a 

subsidiária deve ter em atenção, como sejam o nível de recursos que lhe pertencem e 

a complexidade da envolvente local. Como tal, à medida que aumenta a 

complexidade da envolvente onde a subsidiária está inserida, a importância do 

conhecimento local aumenta também, pelo que deve ser conferida maior autonomia 

e poder de decisão à subsidiária. Da mesma maneira, se o nível de recursos da 

subsidiária aumentar, serão maiores os custos de transação ou o risco de agir de 

acordo com os seus próprios interesses. Isto porque a subsidiária torna-se menos 

dependente da empresa mãe e mais importante na envolvente em que está inserida, 

estando assim sujeitaa maiores restrições institucionais. Consequentemente, com o 

aumento de ativos e do volume de negócios, aquela unidade pode tornar-se mais 

relevante no contexto geral da performance da empresa multinacional (EMN),ao 

representar uma fração maior dabase de ativos da empresa (Nohria & Ghoshal, 

1989). 

Neste contexto, aqueles autores propuseram um modelo que cruza a complexidade 

da sua envolvente com os recursos detidos pela subsidiária. Dessa forma, quando se 

verifica um aumento na complexidade da sua envolvente, há uma maior necessidade 

de conhecimento local pela subsidiária, pelo que lhe deve ser concedida maior 

autonomia e flexibilidade na tomada de decisão, diminuindo a eficácia tanto da 

centralização como da formalização. Em contraposição, quando se verifica um 

aumento dos recursos detidos pela subsidiária, a eficácia da centralização diminui e a 
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da formalização aumenta, dado ser provável que a subsidiária não aceite um controlo 

de natureza hierárquica, embora possa estar recetiva a normas e regras impessoais 

que a empresa-mãe queira implementar para verificar potenciais problemas. 

Um outro conceito que emerge na abordagem da gestão à relação empresa-

mãe/subsidiária é o de valores compartilhados (“shared values”). Com efeito, criar 

um conjunto de valores e crenças compartilhados pela gestão, tanto na empresa-mãe 

quer na subsidiária, vai possibilitar, mesmo na ausência de supervisão formal, que a 

subsidiária alinhe o seu conhecimento e recursos com os interesses e objetivos da 

multinacional como um todo (Chakravarthy & Lorange, 1989). Segundo esta 

perspetiva, afigura-se crucial que os membros de uma organização partilhem o 

mesmo conjunto de valores e objetivos, de forma a minimizar a divergência de 

interesses e realçar o sentimento de interdependência mútua. Há que realçar, 

contudo, que este tipo de gestão não descarta as regras burocráticas e hierárquicas, 

apenas procura estabelecer valores que sejam comuns para todas as unidades da 

empresa e não criar estruturas formais diferenciadas para as várias subsidiárias 

(Nohria & Ghoshal, 1994). 

Por outro lado, Bartlett & Ghoshal (1987) consideram que cada indústria tem uma 

envolvente específica e que as empresas para serem bem-sucedidas devem possuir 

uma série de competências que permitam responder aquela especificidade. Estes 

autores estudam os desafios enfrentados pelas multinacionais quando enfrentam as 

diferenças culturais, desenvolvendo estruturas que se apoiam na estandardização ou 

na adaptação das práticas de gestão e estratégias das suas subsidiárias, tendo em 

conta que essa escolha estratégica deve responder às pressões do ambiente, indo ao 

encontro do que é desejado pelos clientes. 

Bartlett & Ghoshal (1987), a partir de duas dimensões – grau de integração global e 

importância da resposta/adaptação local – constataram a existência de quatro tipos 

de organizações, cada uma com uma estratégia diferente. A empresa global, 

normalmente ligada a economias de escala, tem como horizonte o mercado mundial 

e procura estandardizar os seus produtos, enquanto que a empresa multinacional 

foca-se na resposta local, seja ao nível do produto ou de marketing. No caso da 

empresa internacional, a sua estratégia baseia-se na experiência do país de origem, 

sendo a maior parte da cadeia de valor mantida na sede (de forma a deter o controlo 

dos sistemas de produção e da gestão), pelo que o fator crítico para o sucesso reside 
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na capacidade de transmitir o conhecimento para as outras unidades estrangeiras. Por 

último, a empresa transnacional é determinada pela necessidade simultânea de 

eficiência global e resposta local. Com esta análise, para além de proceder ao 

cruzamento dos parâmetros da integração global e da resposta/adaptação local, é 

ainda possível denotar a importância da transferência de conhecimento para a 

autonomia concedida à subsidiária, de modo a desenvolver a melhor integração 

possível no mercado estrangeiro. 

 

2.3. Tipologias de Subsidiárias 

 

O estudo acercados diferentes tipos de subsidiárias afigura-se relevante neste 

contexto, de forma a permitir entender o seu papel no seio da multinacional, pelo 

que a presente análise incide sobre as tipologias de White & Poynter (1984), 

Birkinshaw & Morrison (1995), Jarillo & Martinez (1990) e Taggart (1997), dada a 

importância que as mesmas assumem na classificação de possíveis determinantes ao 

controlo/autonomia sentida pela subsidiária. 

Assim sendo, e de acordo com White & Poynter (1984), as subsidiárias são 

consideradas como um agente autónomo e ativo, capaz de desenvolver, vender à 

empresa-mãe e implementar a sua própria estratégia local que vá ao encontro dos 

objetivos organizacionais gerais. Esta tipologia caracteriza as subsidiárias de acordo 

com três dimensões distintas: âmbito de mercados (que tem em conta os diferentes 

mercados que a subsidiária abastece), âmbito de produtos (que considera a extensão 

da linha de produtos que a subsidiária fornece) e âmbito de valor acrescentado (que 

abrange o leque de atividades através das quais a subsidiária cria valor, por exemplo a 

capacidade de desenvolver novos produtos e processos), conforme a Tabela 1 infra. 

Neste contexto, a primeira subsidiária apresentada é designada de satélite de 

marketing (Marketing Satellite), caracterizando-se por comercializar localmente bens 

importados que são produzidos em qualquer parte do grupo, pelo que constitui assim 

uma unidade puramente comercial. No caso de uma réplica miniatura (Miniature 

Replica), a subsidiária produz e vende algumas das linhas de produto da empresa-mãe 

ou linhas de produtos relacionadas no país local, apresentando assim âmbito 

geográfico limitado (normalmente um país), reduzido âmbito de produtos e valor 
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acrescentado dependente das sub-estratégias tomadas: adotante, adaptadora e 

inovadora (White & Poynter, 1984). Por sua vez, a fabricante racional(Rationalised 

Manufacurer) e aespecialista de produto (Product Specialist) são consideradas de forma 

combinada por Birkinshaw & Morrison (1995) tendo a designação de “the 

specialized contributor”, dado tratar-se de subsidiárias que apresentam um 

conhecimento considerável em funções ou atividades específicase estão fortemente 

coordenadas com as atividades de outras subsidiárias, produzindo e desenvolvendo 

uma linha de produtos para o mercado global ou para vários países. Por fim, a 

subsidiária do tipo independente estratégica (Strategic Independent)tem 

responsabilidade regional ou mundial por uma linha de produtos, ou até um negócio 

inteiro, não apresentando restrições em termos de âmbitos de mercado e de valor 

acrescentado. Neste sentido, desenvolve atividades integradas no mercado global, 

mas que são geridas pela subsidiária e não pela empresa-mãe (Birkinshaw & 

Morrison, 1995).  

 

Tabela 1. Tipos de Subsidiárias, segundo White & Poynter (1984) 

 

  Âmbito do Produto 

  Limitado Sem restrições 

Â
m

b
it

o
 d

e 

M
er

ca
d
o

 Global Product Specialist 
Strategic Independent 

  Miniature Replica 

Local   

Adopter Adapter Innovator 

 

 

 

 

 

 

  Âmbito do Valor Acrescentado 

  Reduzido Amplo 

Â
m

b
it

o
 d

e 

M
er

ca
d
o

 Global Rationalized Manufacturer 
Strategic 

Independent ;                     
Product Specialist 

  
Marketing 
Satellite 

Miniature Replica 

Local 

Adopter Adapter Innovator 

Fonte: White & Poynter (1984, p.60) 
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Por sua vez, Jarillo & Martinez (1990) apresentaram uma matriz, representada na 

Figura 2, que desenvolve a estratégia internacional ao nível da subsidiária, pois esta é 

crucial no equilíbrio entre integração e resposta local, através do papel que 

desempenha. Para o efeito, consideraram na sua análise duas dimensões 

independentes – localização geográfica das atividades e grau de integração – que 

devidamente combinadas resultam em três tipos de subsidiárias. A subsidiária 

autónoma, que realiza as suas atividades na cadeia de valor de uma maneira 

relativamente independente da empresa-mãe e de outras subsidiárias; a subsidiária 

ativa que concentra muitas atividades localmente, mas coordenadas de forma 

próxima com a empresa-mãe e outras subsidiárias, e a subsidiária recetiva, que 

tipicamente se limita à adaptação da sua tecnologia de produção, estando fortemente 

integrada com a restante empresa.  

Numa perspetiva de estender o trabalho de Jarillo & Martinez (1990), Taggart (1997) 

propôs um quarto tipo de subsidiária – subsidiária quiescente – que apresenta 

poucas atividades da cadeia de valor, quando comparada com a subsidiária autónoma, 

e menos interligações com a rede interna da empresa face à subsidiária recetiva. Esta 

nova subsidiária tem sido comparada com a miniature replica de White e Poynter 

(1984), considerando-se que o seu contributo para uma estratégia global constitui um 

entrave à performance da multinacional (Taggart, 1997). 

 

Tabela 2. Tipos de Subsidiárias, segundo Jarillo & Martinez (1990) e Taggart (1997) 

  Grau de Localização 

  Alto Baixo 

G
ra

u
 d

e 

In
te

gr
aç

ão
 

A
lt

o
 

Subsidiária Ativa Subsidiária Recetiva 

B
ai

xo
 

Subsidiária Autónoma Subsidiária Quiescente 

 

Como referido anteriormente, apesar de um controlo mais centralizado tornar mais 

fácil a implementação de uma estratégia global, o grau de descentralização ou 

autonomia de uma subsidiária permite-lhe a flexibilidade necessária para responder a 

Fonte: Adaptado de Taggart (1997, p.666) 
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características específicas do mercado e a problemas ou oportunidades inesperadas. 

Assim sendo, Taggart (1997) considera que o papel da empresa-mãe varia em função 

dos objetivos globais desejados, dos recursos detidos pela subsidiária, da sua 

importância na rede da empresa, do fluxo de conhecimento necessário entre 

empresa-mãe e subsidiária ou com outras subsidiárias, entre outros. Para além da 

autonomia, a comunicação entre as partes e a tomada de decisão realizada 

consensualmente são reconhecidas como um facilitador no controlo e 

desenvolvimento da cultura da empresa. Neste contexto, emergiu o conceito de 

justiça de procedimentos, que foi apresentado por Kim e Mauborgne (1991), no 

sentido de expressar a perceção dos gestores das subsidiárias quanto à forma (justa e 

imparcial) como são tratados pela casa-mãe quando desenvolve a sua estratégia.   

Dessa forma, Taggart (1997) cruzou os determinantes de autonomia e de justiça 

processual, propondo quatro tipos de subsidiárias, descritas na Tabela 4.Assim, 

conforme esta perspetiva, quanto maior a justiça processual demonstrada, maior será 

a confiança entre a empresa-mãe e filial, ainda que alguma desconfiança e hostilidade 

esteja presente nos níveis menores. De forma semelhante, quanto maior a autonomia 

percecionada pela subsidiária, maiores serão os sentimentos de independência, 

autoconfiança e produtividade. Por sua vez, quando a autonomia sentida é menor, é 

provável que a subsidiária realize apenas o que é direcionado pela empresa-mãe. 

Desta forma, no caso da subsidiária militante, verifica-se um controlo grande, pois 

as perspetivas estratégicas e organizacionais não estão prontas para serem adaptadas 

ao âmbito criativo disperso. Por sua vez, a subsidiária parceira insere-se num 

ambiente de confiança e mantém excelentes relações com a sede (talvez por 

apresentar um elevado nível de atividade), dispondo desse forma de um grau elevado 

de autonomia. Já a subsidiária colaboradoratem reduzido poder de negociação 

com a casa-mãe, conservando o seu lugar na rede através de elevada flexibilidade e 

cooperação, realizando um desempenho regular como parte de um grupo de filiais 

fortemente interligadas. Finalmente, a subsidiária vassalo apresenta autonomia e 

justiça processual reduzidas, o que poderá ser gerador de dissidências e 

desconfianças.  
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Tabela 3. Tipos de Subsidiárias, segundo Taggart (1997) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Taggart (1997, p. 57) 

 

2.4. Determinantes da Autonomia da Subsidiária 

 

Apesar da maior abrangência dos estudos apresentados na secção anterior, é ainda 

relevante apresentar perspetivas mais recentes, que foram desenvolvidas no sentido 

de identificar outras possíveis determinantes ao controlo/autonomia percecionada na 

relação entre empresa-mãe e subsidiária.  

Dessa forma, pode começar por referir-se Edwards, Ahmad & Moss (2000), pelos 

quais os benefícios do IDE nas economias de acolhimento dependem em parte do 

grau de autonomia proporcionado à gestão das subsidiárias. O estudo que aqueles 

autores levaram a cabo incidia nas subsidiárias presentes na Malásia, tendo revelada 

que a autonomia conferida à gestão é limitada às operações locais, pelo que quanto 

maior for a sua integração nas atividades globais da empresa-mãe, menores serão a 

autonomia da subsidiária e o seu contributo para a economia local.  

Por sua vez, Johnson & Menguc (2007) estudaram o papel da dimensão da 

subsidiária sobre o seu nível de autonomia. Os resultados mostraram que, aquando 

do crescimento de uma subsidiária, esta vai aumentar a sua dotação de recursos e, 

consequentemente, irá incrementar o seu poder na relação HQ/subsidiária, 

tornando-se dessa forma menos dependente da empresa-mãe. Ainda assim, com o 

crescimento da subsidiária, aumenta também a complexidade de coordenação, pelo 

que a empresa-mãe, a certa altura, tenderá a expandir o seu controlo sobre a 

subsidiária. 

  Justiça Processual 

  Baixo Alto 

A
u
to

n
o

m
ia

 

A
lt

o
 

Subsidiária Militante Subsidiária Parceira 

B
ai

xo
 

Subsidiária Vassalo 
Subsidiária 

Colaborativa 
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Pisoni, Onetti & Fratocchi (2010) analisaram as determinantes da autonomia para as 

subsidiárias de empresas italianas, focando-se em variáveis do âmbito da 

multinacional e do âmbito da subsidiária, como sejam a dimensão da empresa-mãe e 

da subsidiária, a idade da subsidiária, o desenvolvimento económico do país de 

destino, as motivações eo modo de entrada no exterior. Os autores não encontraram 

influência significativa do tamanho da empresa-mãe e da idade da subsidiária, 

enquanto que em relação ao tamanho da subsidiária, a correlação encontrada estava 

em conformidade com as conclusões de Johnston & Menguc (2007) acima referidas. 

No que diz respeito ao desenvolvimento económico do país de acolhimento, apesar 

de não terem encontrado conclusões significativas, quando se focaram em dois países 

e utilizaram como indicador o PIB de cada país e a data de entrada na União 

Europeia, concluíram acerca de uma possível correlação positiva quando a motivação 

de entrada está relacionada com a atratividade do mercado (que por sua vez se torna 

negativa quando a motivação reside na redução de custos). Incidindo diretamente a 

sua análise nas motivações de entrada, os autores encontraram a mesma correlação, 

isto é, positiva para a atratividade do novo mercado e negativa quando a motivação é 

o custo (neste caso, custo de mão-de-obra). Por último, em relação aos modos de 

entrada, as subsidiárias estudadas, que na sua maioria foram resultantes de operações 

de fusão e aquisição (F&A), tendem a manter ou a aumentar o grau de autonomia.  

Por outro lado, a abordagem de Tong, Wong & Kwok (2012) pretendeu explorar as 

determinantes das subsidiárias presentes na China, agrupando-as em quatro níveis: 

relação HQ-subsidiária, relação de dependência entre HQ-subsidiária, recursos da 

subsidiária e rede (‘network’) da subsidiária. Para avaliar a influência da relação HQ-

subsidiária na autonomia da subsidiária, os autores consideraram dois fatores: 

nacionalidade do CEO da subsidiária e justiça de procedimentos. Os resultados 

obtidos não foram conclusivos em relação ao primeiro fator, enquanto que se 

constatou que quanto maior for o nível de justiça de procedimentos, mais os gerentes 

tendem a atuar como implementadores positivos das estratégias (atitudes mais 

positivas) e maior será o grau de autonomia da subsidiária. No caso da relação de 

dependência entre HQ-subsidiária, aqueles autores estudaram três fatores: capital 

detido, dependência de input de conhecimento pela empresa-mãe e output de 

conhecimento pela subsidiária. Apenas o segundo fator foi suportado empiricamente, 

significando que, quando a maioria de recursos utilizados pela subsidiária deriva da 

empresa-mãe, a subsidiária torna-se altamente dependente e, por isso, dispõe de 
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menos autonomia. Como recursos da subsidiária, os autores tomaram em 

consideração o empreendedorismo e a capacidade (recursos e competências) da 

subsidiária face a outras subsidiárias do grupo. Apesar do primeiro fator não ter sido 

comprovado, o segundo evidenciou uma correlação positiva, pelo que quando a 

subsidiária tem maior capacidade de implementar certas funções ou detém maior 

poder ou conhecimento sobre os seus recursos, o seu grau de autonomia aumenta. 

Finalmente, em relação à rede da subsidiária, foram considerados o grau de 

integração global, a resposta local e a possibilidade de substituição por outras 

subsidiárias, tendo estas três hipóteses sido suportadas pelo estudo. No que respeita à 

integração global da subsidiária, a mesma traduz-se no grau de coordenação entre si e 

a multinacional (outras subsidiárias incluídas) quando realizam certas atividades, pelo 

que um maior grau de integração se traduz numa menor possibilidade de realizar 

operações independentes (isto é, em maior grau de dependência) e, em resultado, 

conduz a um menor grau de autonomia. No que respeita ao segundo fator, torna-se 

claro que, quando um mercado é mais sofisticado, aumenta a incerteza e a 

necessidade de resposta e conhecimento local, o que se reflete num maior grau de 

autonomia da subsidiária. Finalmente, este estudo demonstrou que quando os 

diferentes membros da organização têm os mesmos parceiros, tornam-se membros 

equivalentes e, por isso, com risco de substituição entre si, de onde resulta uma 

correlação negativa com a autonomia da subsidiária.  

 

De forma a detetar a relação entre autonomia sentida pela subsidiária e a sua 

performance, Oki (2016) realizou questionários a 50 subsidiárias japonesas na 

Tailândia. Este estudo focou-se em comparar subunidades no país de origem e num 

país estrangeiro, tendo concluído que níveis altos de autonomia estão negativamente 

associados à performance. Essa correlação negativa é justificada pelo nível de 

importância da subsidiária, de onde resulta que com uma melhor performance, a 

subsidiária (subunidade) torna-se estrategicamente mais importante e necessita de um 

maior controlo pela headquarter. Por outro lado, se a um alto (baixo) nível de 

autonomia na subsidiária corresponde um baixo (alto) nível de performance, tal 

reflete-seno grau de monitorização e acompanhamento por parte da empresa-mãe, 

sobretudo a nível de transferência de vantagens como conhecimento, apoio à 

iniciativa, inovação e apoio à adaptação local.  
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Por fim, o recente estudo de Rabbiosi & Santangelo (2018) focou-se na corrupção do 

país de acolhimento da subsidiária e seu impacto no nível de autonomia daquela 

unidade. Em conformidade com a literatura, segundo a qual uma subsidiária que 

opera num país mais corrupto que o da empresa-mãe enfrenta certos custos 

associados com o processamento de informação, de natureza legal e de reputação, 

entre outros, estes autores concluíram que quanto maior o grau de corrupção no país 

de acolhimento da subsidiária, maior é o nível da sua autonomia. Esta análise 

procurou igualmente entender qual o impacto da comunicação entre empresa-mãe e 

subsidiária e do nível de experiência da multinacional em mercados corruptos sobre o 

grau de autonomia da subsidiária. Assim sendo, constatou-se que quando existe uma 

maior comunicação e partilha de informação entre empresa-mãe e subsidiária em 

países com elevado nível de corrupção, tal facto minimiza as vantagens da autonomia 

da subsidiária face aos dos custos de legitimidade. Ou seja, ainda que a correlação 

seja positiva, uma relação mais próxima entre as partes diminui os benefícios de uma 

subsidiária mais autónoma. Relativamente ao nível da experiência da EMN em 

mercados corruptos, os autores sugerem que os custos deprocessamento da 

informação podem ser afetados, no entanto esta premissa não foi suportada 

empiricamente.  

Estas determinantes, juntamente com as anteriormente referidas, são apresentadas de 

forma sistematizada na Tabela 1, a qual descreve igualmente as correlações com a 

autonomia percecionada pela subsidiária. 

 

Tabela 4. Determinantes que influenciam a autonomia da subsidiária 

Determinantes que 

impactam a autonomia 

sentida pela subsidiária 

Correlação com 

Autonomia 

Autores 

Complexidade da 

Envolvente Local/ 

Resposta Local 

Positiva Nohria e Ghoshal, 1989 e 1994; Jarillo e 

Martinez, 1990; Taggart 1997; White and 

Poynter, 1984; Bartlett and Ghoshal, 

1986; Tong et al., 2012 

Recursos disponíveis à 

subsidiária 

Positiva Nohria e Ghoshal, 1989 e 1994; Jarillo e 

Martinez, 1990; Taggart 1997 
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Nível de integração 

global 

Positiva Nohria e Ghoshal, 1989 e 1994; Jarillo e 

Martinez, 1990; Taggart 1997; Tong et 

al., 2012 

Valores partilhados Positiva Nohria e Ghoshal, 1989 

Âmbito do produto, 

âmbito do mercado e 

âmbito do valor 

acrescentado 

Positiva White e Poynter, 1984; Birkinshaw & 

Morrison, 1995 

Justiça processual Positiva Kim ad Mauborgne, 1993; Taggart, 

1997; Tong et al., 2012 

Tamanho da empresa-

mãe 

Sem influência 

significativa 

Pisoni et al., 2010 

Tamanho da subsidiária Negativa para 

Pisoni et al.,2010; 

forma de "U" 

invertido para 

Johnston, S., & 

Menguc, B., 2007 

Pisoni et al., 2010; Johnston, S., & 

Menguc, B., 2007 

Idade da subsidiária Sem influência 

significativa 

Pisoni et al., 2010 

Desenvolvimento 

económico do país 

estrangeiro 

Depende da 

estratégia de entrada 

Pisoni et al., 2010 

Motivação de entrada Mercado atrativo: 

positivo; custo de 

mão-de-obra mais 

baixo: negativo 

Pisoni et al., 2010 

Modo de entrada Através de fusão ou 

aquisição: tentam 

manter a sua 

autonomia anterior, 

ou aumentá-la 

Pisoni et al., 2010 

Nacionalidade do CEO 

igual à da EMN 

Sem influência 

significativa 

Tong et al., 2012 

Nível de capital detido 

pela EMN  

Sem influência 

significativa 

Tong et al., 2012 

Dependência de input 

de conhecimento pela 

EMN 

Positiva Tong et al., 2012 
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Fonte: Adaptado de Pisoni et al. (2010, p.93) 

 

Output de 

conhecimento pela 

subsidiária 

Sem influência 

significativa 

Tong et al., 2012 

Nível de 

empreendedorismo 

Sem influência 

significativa 

Tong et al., 2012 

Capacidade da 

subsidiária comparada 

com outras subsidiárias 

Positiva Tong et al., 2012 

Competição entre 

subsidiárias 

Positiva Tong et al., 2012 

Tipos de divisões Positiva em divisões 

regionais, negativa 

em divisões de 

produto 

Edwards et al., 2000 

Integração nas 
operações da 
Multinacional 

Negativa Edwardset al., 2000 
  

Direito exclusivo de 

vender um produto ou 

uma linha de produtos 

Positiva Edwards et al., 2000 

Guardar informação 

conveniente/importante 

Positiva Edwards et al., 2000 

Produto especializado  Positiva Edwards et al., 2000 

País de origem da 

empresa-mãe  

Positiva, quando a 

subsidiária não 

pertence ao mesmo 

mercado-alvo da 

empresa-mãe 

Edwards et al., 2000 

Ambiente corrupto Positiva Rabbiosi e Santangelo, 2018 

Comunicação entre 

HQ/subsidiária (num 

ambiente corrupto) 

Positiva, mas 

enfraquecida 

Rabbiosi e Santangelo, 2018 

Experiência da EMN 

num ambiente corrupto 

Sem influência 

significativa 

Rabbiosi e Santangelo, 2018 

Performance Negativa Oki, 2016 
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3. Estágio Curricular 

 

3.1. Apresentação da Empresa 

 

A S Brasil é uma empresa que faz parte do Grupo S Global, sediado em Madrid, cuja 

atividade se desenvolve no setor das Tecnologias de Informação e Tecnologias 

(TIC). Este grupo, por sua vez, pertence ao Grupo ABC, igualmente com sede em 

Madrid, e que é uma referência mundial nas indústrias de construção e 

desenvolvimento de infraestruturas (tanto civis como industriais). 

Desde 2013, o grupo lidera o ranking do Engineering News-Record (2019) das 

International Contractors, que avalia as empresas pela receita gerada anualmente, em 

milhões de dólares, na atividade de construção fora do país de origem. 

Os seus projetos são executados através de modelos diretos de construção para 

clientes privados, ou por modelos de parceria pública-privada, onde o grupo pode 

cobrir toda a rede de negócio, desde o design do projeto até ao financiamento, 

construção e operação. Mas, mesmo com este modelo de negócio, o sucesso do 

grupo baseia-se numa organização eficiente e na atitude dinâmica e empreendedora 

estabelecida pelos processos sucessivos de fusões, aquisições e planos estratégicos 

que desenvolvem para satisfazer as necessidades dos seus clientes e maximizar a 

rentabilidade dos seus shareholders. O Grupo ABC está presente em mais de 60 países 

e detém mais de 45 outros grupos, assim como participação em mais de 700 

empresas nas áreas de construção, serviços industriais e meio ambiente.  

No setor dos serviços industriais, o Grupo ABC detém totalmente o Grupo S 

Global, juntamente com mais duas subsidiárias e outras três empresas do Grupo. 

Especificamente, o Grupo S Global constitui igualmente uma referência em soluções 

e serviços no âmbito das TIC, cobrindo todo o tipo de áreas, setores ou tipologias de 

empresas, e combinando a qualidade com a competitividade económica. Alguns dos 

seus principais serviços podem ser observados na Figura 1. 
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Figura1: Serviços prestados pelo Grupo S Global 

 

Fonte: site do Grupo “S Global” 

 

O grupo apoia-se na sua experiência e conhecimentos específicos (com técnicos 

próprios), por forma a desenvolver projetos nas várias áreas das TIC, com cobertura 

nacional e internacional. A este nível, deve referir-se que iniciou a expansão além-

fronteiras em 1997, com a abertura da S Portugal, enquanto que, em 2014, já com 

apoio do Grupo ABC (a partir de 2001), estendeu a sua atividade para o Brasil e 

Perú. Dessa forma, conseguiu ampliar o alcance da sua atuação, tendo uma equipa 

própria que se encarrega de alocar os recursos necessários, executar os serviços e 

coordenar as contratações com terceiros e os acordos entre as sociedades do Grupo. 

No que diz respeito à subsidiária brasileira – empresa S Brasil –a mesma tem apenas 

quatro anos e presta serviços de informática e instalação de sistemas de segurança, 

com a colaboração de mais de 50 funcionários em vários Estados do país, 

nomeadamente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.  

Esta subsidiária apresenta uma estrutura na sede que, de certa forma, suporta as suas 

atividades no Brasil, ainda que o Grupo cubra as responsabilidades das filiais, tendo 

surgido pela necessidade de executar serviços a um cliente internacional que mantém 

uma relação familiar com o Grupo. 

 

3.2. Atividades Desenvolvidas 

 

O meu estágio foi realizado em São Paulo, onde se situa a sede da empresa, e no Rio 

de Janeiro, onde se encontram alguns serviços prestados à subsidiária pela 

representante do Grupo ABC no Brasil.  
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A divisão do estágio em duas partes teve como principal objetivo entender o modelo 

de negócio e o envolvimento das partes acima mencionadas. Com o intuito de 

desenvolver atividades enquanto assessora da Direção, a primeira parte, em São 

Paulo, foi supervisionada diretamente pela Diretora Geral com o propósito de 

aprender o negócio e entender a visão da subsidiária. Durante este período, foram 

realizadas várias visitas a clientes e a fornecedores, de modo a conhecer os projetos 

em curso, planos futuros e alguns problemas correntes. A segunda parte, que 

decorreu no Rio de Janeiro, na qualidade de representante do Grupo ABC, teve em 

vista entender parte da visão da empresa-mãe e estar envolvida nos serviços conexos 

entre esta e a subsidiária. Neste caso, o trabalho já iniciado anteriormente, consistiu 

sobretudo em desempenhar tarefas próximas dos departamentos contabilístico, 

financeiro e de recursos humanos, em representar a subsidiária em reuniões e enviar 

relatórios para o Grupo S Global.  

Aqueles departamentos fazem parte da representante do Grupo ABC no Brasil e 

desempenham tarefas para diversas empresas do Grupo no país, incluindo a S Brasil. 

Adicionalmente, no final de cada mês, são elaborados e apresentados relatórios 

detalhados (contendo informação de natureza contabilística e financeira, assim como 

dados dos colaboradores) sobre a atividade da subsidiária ao Grupo S Global,que são 

depois enviados para o Grupo ABC.Para além disso, o contacto com o Grupo S 

Global é corrente, uma vez que a subsidiária necessita de aprovação central para 

tomar várias decisões, nomeadamente em matéria financeiras e até mesmo de novos 

negócios/projetos.  

Por outro lado, algumas decisões, mesmo que passem pelo âmbito da empresa-mãe, 

encontram-se no domínio da subsidiária, como as relativas a contratação, gestão de 

projetos e resolução de problemas operacionais. 

 

4. Metodologia 

 

O principal objetivo deste relatório consiste em identificaras especificidades de uma 

relação de autonomia entre subsidiária e empresa-mãe, abordando os determinantes 

que podem influenciar essa relação.  
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Para esse efeito, foi utilizado uma abordagem qualitativa, que torna possível 

investigar indivíduos ou organizações e descrever um fenómeno num contexto 

próprio (Yin, 2003; Patton, 2015), sendo um método indutivo e descritivo em que os 

investigadores desenvolvem conceitos e ideias a partir de padrões encontrados nos 

dados, ao invés de recolher dados para comprovar modelos, teorias ou verificar 

hipóteses (Sousa & Baptista, 2011). Como tal, esta abordagem tem a mais-valia de 

gerar boas hipóteses de investigação, devido às técnicas utilizadas para tal, ainda que 

apresentando a desvantagem de poder suscitar problemas de objetividade que 

resultemda escassa experiência, falta de conhecimentos e ausência de sensibilidade 

por parte do investigador (Sousa & Baptista, 2011).  

No contexto dos estudos relacionados com a temática em análise, observa-se 

frequentemente o recurso a metodologias de natureza qualitativa, de forma a analisar 

a relação de autonomia entre subsidiária e empresa-mãe. Tal foi o caso de Pisoni et al. 

(2010), que consideraram o tópico da autonomia da subsidiária extremamente 

heterogéneo e, portanto, com base numa amostra de PME italianas que realizaram 

um investimento em países da Europa Central e de Leste, optaram por realizar 

questionários (enviados por email e telefone) e, posteriormente, entrevistas pessoais 

aos gestores italianos e gestores das subsidiárias locais. Da mesma forma, Johnson & 

Menguc (2007) e Edwards et al. (2002) recorreram à utilização de questionários 

remetidos a subsidiárias presentes na Austrália e na Malásia, respetivamente, 

enquanto que Tonget al. (2012) estudaram a autonomia de subsidiárias presentes na 

China com base num questionário e posterior tratamento de dados através de 

estatísticas descritivas.  

Com vista a esta pesquisa, entendeu-se que uma abordagem qualitativa também seria 

a mais apropriada, pela sua natureza exploratória. Com efeito, neste método, o 

investigador tem escasso controlo sobre os eventos comportamentais e sobre as 

respostas e os resultados obtidos, o que permite uma análise mais profunda bem 

como posicionar a pesquisa num determinado contexto (Cunningham et al., 2017; 

Yin, 2003). Mais especificamente, Yin (2003) sublinha a importância de utilizarcasos 

de estudo na medida em que investiga tópicos empíricos, seguindo um grupo de 

procedimentos anteriormente especificados, constituindo ainda um método onde os 

comportamentos não podem ser manipulados e as fontes se baseiam largamente na 

observação direta e nos dados recolhidos a partir de entrevistas. 
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Com vista à prossecução do nosso objetivo, desenvolvemos um questionário, 

apresentado no anexo I, que permitisse estabelecer quais os determinantes que 

influenciam o grau de autonomia da subsidiária e o seu grau de influência. De modo 

a obter informações mais detalhadas, o questionário seguiu uma fórmula semi-

estruturada, focando-se nos fatores mais relevantes que foram apresentados na 

revisão de literatura, contendo um conjunto de questões fixas e com um formato 

predefinido, ainda que contendo alguma margem para os inquiridos poderem 

transmitir o seu ponto de vista. 

O questionário foi dirigido a seis pessoas de interesse, tanto da subsidiária S Brasil 

como a colaboradores da empresa-mãe, que foram escolhidos em função do contacto 

permanente que mantêm com ambas as empresas e da sua posição/ influência nas 

decisões da subsidiária. Assim sendo, foram inquiridas, do lado da subsidiária, a 

Diretora Geral da S Brasil, o manager representante do Grupo ABC no Brasil e um 

controller operacional, enquanto que, do lado da empresa-mãe, o questionário foi 

enviado para o Diretor da Zona Oeste2, o Diretor Financeiro Zona Oeste e o 

responsável de Business International. 

Com vista a obter resultados fundamentados em informações provenientes dos 

intervenientes e do seu contexto específico, para além do inquérito, foi ainda 

realizada uma entrevista informal com o responsável de Business Internationaldo Grupo 

S Global, e reunidos dados e informações ao longo do estágio que sustentam o 

objetivo deste relatório. Adicionalmente, o contacto corrente e o apoio prestado à 

direção da subsidiária, a presença em reuniões com clientes internacionais e 

colaboradores da empresa-mãe, e o próprio trabalho desenvolvido junto de vários 

departamentos permitiu a observação das rotinas diárias da organização, 

possibilitando-me assim uma perceção mais clara e objetiva do funcionamento da 

subsidiária e da sua relação com a HQ.  

 

 

 
2A empresa S Global divide o mercado em quatro zonas diferentes. A Zona Oeste engloba a América 
Latina, Portugal e parte do continente africano. 
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5. Estudo Empírico 

5.1. Questões de Investigação 

 

Com base na revisão de literatura apresentada anteriormente, decidimos focalizar a 

nossa análise apenas em algumas das variáveis propostas pelos vários autores, 

nomeadamente as que se revelam mais adequadas à realidade da empresa onde o 

estágio curricular foi realizado. Dessa forma, pode-se dividir o presente estudo na 

compreensão dos determinantes que influenciam, por um lado, a relação de 

autonomia entre subsidiária e empresa-mãe e, por outro, o poder de decisão da 

subsidiária. Esses determinantes compreendem, no primeiro caso, o tamanho e idade 

da subsidiária, o desenvolvimento económico do Brasil, o nível de comunicação 

entre subsidiária e empresa-mãe e a influência da empresa-mãe nos recursos da 

subsidiária e serviços conexos, enquanto que em relação ao poder de decisão, foi 

considerado o grau de controlo da subsidiária a nível das decisões financeiras, de 

recursos humanos e de marketing. 

Neste contexto, a primeira questão de investigação a que nos propomos consiste em 

avaliar de que forma o tamanho da subsidiária influencia o seu grau de autonomia. A 

este respeito, podem referir-se os estudos de Pisoni et al. (2010) e Johnson & Menguc 

(2007), que apontam para uma correlação positiva entre o tamanho e o número de 

recursos que estão ao dispor da subsidiária, que se traduz na procura crescente de 

poder e independência face à empresa-mãe. Tendo em conta que a S Brasil tem cerca 

de 50 funcionários e um resultado que não ultrapassa os 10 milhões de euros, que de 

acordo com a Comissão Europeia (2016) nos permitem classificá-la de pequena 

empresa, será assim de aguardar que apresente um baixo grau de autonomia. 

Em seguida, pretende-se aferir a relevância da idade da subsidiária, definida pelo seu 

ano de estabelecimento sobre o respetivo grau de autonomia. Tendo em conta que a 

literatura sugere que quanto mais anos de atividade, maior será a autonomia requerida 

(Pisoni et al.,2010), este poderá revelar-se um determinante importante de analisar, 

uma vez que esta unidade no Brasil é bastante recente, com apenas cinco anos de 

atividade e, portanto, será expectável que o seu grau de autonomia seja reduzido.  

Outro determinante que é suscetível de influenciar a relação de autonomia entre 

subsidiária e empresa-mãe é o desenvolvimento económico do país de acolhimento, 
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podendo destacar-se a esse respeito a perspetiva de Pisoniet al. (2010), cuja análise 

aponta no sentido de que quanto mais desenvolvido é o país de acolhimento, maior 

será a autonomia percecionada. 

A este respeito, sabe-se que o Brasil conheceu um período de forte progresso 

económico e social entre 2003 e 2014, com redução significativa dos níveis de 

pobreza e desigualdade. Por outro lado, nos anos de 2015 e 2016, o país vivenciou 

um decréscimo significativo na atividade económica, expresso numa descida do PIB 

em 3,6% e 3,4%, respetivamente (World Bank, 2019), sendo esta evolução 

apresentada na Figura 2, imediatamente abaixo. 

 

Figura 2. Evolução do PIB brasileiro, em %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguinte questão revela-se igualmente interessante, na medida em que, de acordo 

com o estudo realizado por Rabbiosi & Santangelo (2018), a comunicação entre 

empresa-mãe e subsidiária tanto pode constituir um mecanismo de coordenação para 

facilitar a troca de conhecimento entre ambas, como pode representar igualmente um 

meio indireto para impor o ambiente institucional do país de origem sobre o 

ambiente da subsidiária. Dessa forma, num contexto de comunicação frequente entre 

HQ e subsidiária, as vantagens associadas à autonomia das subsidiárias podem 

diminuir, sendo mesmo possível que se observem inconsistências nas estruturas, 

políticas e práticas internas. Também na perspetiva de Taggart (1997), a comunicação 

é um fator determinante no nível da coordenação da subsidiária e um mecanismo de 

Fonte: The World Bank Group, 2019 
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integração essencial para a implementação de estratégias, sendo assim uma das 

variáveis presentes no seu estudo sobre justiça processual. No caso concreto em 

estudo, tendo em consideração que a comunicação estabelecida com a empresa-mãe 

é frequente, será expectável que se observe uma relação de maior controlo, e 

subsequentemente uma menor autonomia da subsidiária.  

Em seguida, pretendemos aferir o grau de influência que a subsidiária tem sobre os 

recursos detidos e da sua capacidade para atuar de forma independente relativamente 

à empresa-mãe, que Tong, Wong & Kwok (2012) consideram como determinantes 

fundamentais a considerar em qualquer estudo sobre a autonomia da subsidiária. A 

este respeito, se é compreensível que a HQ tenha algum tipo de influência nos 

recursos da filial, é igualmente importante perceber qual a extensão dessa influência, 

pois quando a maioria dos recursos de uma subsidiária provém da empresa-mãe, 

aquela unidade torna-se altamente dependente e com baixo grau de autonomia. Neste 

contexto, Nohria & Ghoshal (1989) consideram que, quando aumentam os recursos 

de uma subsidiária, esta começa a exigir maior autonomia nas suas decisões, que 

podem assim divergir dos interesses da casa-mãe e dessa forma induzir uma maior 

tentativa de controlo pela mesma. Na subsidiária do Brasil, sobre a qual incidimos o 

presente estudo, verifica-se um elevado nível de influência nos recursos por parte da 

empresa-mãe, pelo que é expectável que exista um grau de autonomia baixo.  

No que respeita, por sua vez, aos determinantes que influenciam o poder de decisão 

da subsidiária, deve destacar-se o estudo de Bowman, Duncan & Weir (2000), que 

teve como objeto de análise 60 subsidiárias de EMN localizadas na Escócia e o seu 

papel nas áreas financeira, produção, contratação e I&D tecnológico. As principais 

conclusões obtidas apontaram em diversos sentidos, dado constatar-se que as 

decisões financeiras eram mantidas predominantemente sobre o controlo da 

empresa-mãe; aquelas relativas ao marketing e produção tendencialmente seriam 

delegadas à subsidiária (ainda que para subsidiárias europeias o controlo seja maior); 

nas decisões de recrutamento e pessoal existia uma clara independência local, ainda 

que em decisões consideradas estratégicas (por exemplo sobre o recrutamento de 

gerentes), o controlo já fosse limitado; e, no que concerne às decisões de I&D, as 

mesmas estivessem normalmente sujeitas a um controlo substancial pela HQ. Neste 

contexto, e tendo em linha de conta que a subsidiária estudada pertence a um grupo 

europeu, é expectável que exista controlo limitado nas decisões financeiras e 
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estratégicas e maior autonomia nas decisões de marketing e produção, assim como 

em relação ao recrutamento e pessoal.    

Finalmente, a nossa análise pretende avaliar o impacto no grau de autonomia da 

subsidiária quando se verificam serviços partilhados3 entre aquela unidade e a 

empresa-mãe.  

Segundo Tong et al. (2012), quando os recursos da subsidiária derivam da empresa-

mãe, a filial torna-se assim mais dependente e, em consequência, apresenta um grau 

de autonomia mais baixo. Em relação à S Brasil, como já foi referido, são vários os 

departamentos partilhados entre esta e outras empresas do Grupo ABC presentes no 

Brasil. Para além disso, constata-se que, todos os meses, os relatórios de contas e do 

pessoal são verificados por gestores da S Global, antes de serem remetidos para o 

Grupo ABC, e por outro lado que alguns gestores de topo da empresa-mãe são 

responsáveis pelo apoio e tomada de decisão da subsidiária, evidenciando assim uma 

forte dependência da gestão e dos conhecimentos da S Global que nos permite 

antecipar um baixo grau de autonomia da unidade localizada em terras de Vera Cruz. 

 

5.2. Análise de Resultados 

 

O questionário que, como já se referiu, foi colocado a seis pessoas de interesse, que 

trabalham no âmbito da subsidiária e da empresa-mãe, pretendia dar resposta às 

questões elencadas no ponto precedente. Foi enviado via e-mail diretamente através 

do contacto eletrónico utilizado na empresa, durante os meses de abril e maio de 

2019,pelo que após duas tentativas, foram obtidas cinco respostas completas, cujos 

resultados se apresentam em seguida (e de forma mais detalhada no Anexo II). 

Assim sendo, o questionário pretendia começar por aferir junto dos inquiridos qual o 

grau de autonomia da S Brasil, entre cinco possíveis opções (nulo, reduzido, médio, 

elevado ou muito elevado). Tendo-se obtido uma resposta no grau reduzido, duas no 

grau médio, uma no grau elevado e uma no grau muito elevado, é visível uma forte 

 
3 Por serviços partilhados entendem-se os departamentos conexos entre a empresa-mãe e as suas 
subsidiárias, que se consubstancia numa transferência de conhecimento ao nível da gestão, know-how 
tecnológico e outras competências no seio da empresa multinacional como um todo. 
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discrepância de resultados que se pretende desconstruir ao longo do questionário, de 

forma a permitir fundamentar o grau de autonomia que se encaixa nesta subsidiária.  

Relativamente ao tamanho da subsidiária as respostas obtidas mostram que, para 4 

das 5 pessoas que responderam (80%), o tamanho da empresa é um determinante na 

autonomia. Este resultado está em conformidade comas conclusões dos principais 

autores acima apresentados (Johnson & Menguc, 2007; Pisoni et al., 2010), sugerindo 

assim que a dimensão da empresa está fortemente ligada aos recursos que tem 

disponíveis e, em consequência, à sua autonomia.  

No que respeita à questão referente à idade da subsidiária, as respostas ao 

questionário evidenciam que este é um determinante relevante em termos de 

autonomia da empresa, na medida em que 60% responderam afirmativamente. 

Constitui igualmente um resultado que se coaduna com as conclusões de autores 

como Pisoni et al. (2010), para os quais a influência deste determinante na autonomia 

da subsidiária resulta da confiança adquirida ao longo dos anos de atividade.  

Por outro lado, constatou-se que 3 das 5 pessoas questionadas acreditam que o 

desenvolvimento económico observado pelo Brasil (país de acolhimento) tem 

impacto sobre a autonomia da subsidiária, assim como consideraram que o grau de 

influência deste determinante é elevado.  

No que concerne à comunicação, as respostas ao questionário evidenciam que a 

mesma é um determinante relevante na autonomia da subsidiária, com 3/5 de 

respostas afirmativas, que corresponde igualmente aos inquiridos que classificaram de 

elevado o nível de comunicação estabelecido entre a subsidiária e a empresa-mãe. A 

partir dos estudos de Rabbiosi & Santangelo (2018), como já foi referido, é possível 

identificar este determinante como um mecanismo de coordenação, mas também 

como um disfarce para impor o ambiente institucional do país de origem sobre o 

ambiente da subsidiária, forçando assim o controlo sobre a empresa.  

Acerca do grau de influência da HQ nos recursos da subsidiária, constata-se, em 

primeiro lugar, que aqueles são parcialmente fornecidos pela empresa-mãe, com 80% 

de respostas nesse sentido.Por sua vez, é possível concluir que as decisões sobre os 

recursos humanos estão fundamentalmente sob alçada da subsidiária, assim como as 

relativas ao marketing de produto (ainda que em menor grau que as antecedentes), 

sendo as decisões de ordem financeira maioritariamente mantidas no âmbito da 
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empresa-mãe, à semelhança das conclusões de Bowman et al. (2000). Ainda neste 

contexto, foi solicitada a classificação do grau de autonomia da subsidiária em cada 

departamento, daí resultando grau médio/elevado ao nível das decisões de recursos 

humano, grau médio nas decisões de marketing e grau reduzido quanto às decisões 

financeiras.  

Para concluir, a totalidade dos questionados não apenas responderam 

afirmativamente acerca da existência de serviços partilhados entre a subsidiária e a 

empresa-mãe, como indicaram que o mesmo se verificava nas áreas de contabilidade, 

fiscalidade, financeira, recursos humanos, ERP4 e gestão de projetos globais. Tais 

resultados estão em linha coma perspetiva de Tong et al. (2012), referida na anterior 

secção, pela qual este conjunto de serviços evidencia um elevado grau de 

dependência em termos de competências face à empresa-mãe e, por conseguinte, um 

grau reduzido de autonomia da subsidiária.  

Deve ainda realçar-se que, através de uma questão aberta, foi solicitado aos 

inquiridos que elencassem outros determinantes com impacto possível no grau de 

autonomia da subsidiária, destacando-se três fatores que não tínhamos considerado, 

como sejam a cultura da empresa-mãe, o volume de negócios da subsidiária e o 

número de projetos angariados localmente pela subsidiária. 

Em forma de conclusão, podemos afirmar que os resultados obtidos mediante a 

realização do questionário evidenciam uma elevada concordância com as tendências 

expressas pela literatura, pelo que não apenas todos os determinantes estudados 

deverão ter impacto no grau de autonomia, como essa correlação verifica-se no 

sentido previsto. Não obstante, deve referir-se que é notória uma maior 

concordância entre os questionados em relação ao tamanho da subsidiária, aos 

serviços partilhados entre subsidiária e empresa-mãe e aos recursos fornecidos pela 

empresa-mãe, sugerindo assim um maior impacto destes fatores na autonomia 

percecionada pela S Brasil. 

Afigura-se-nos ainda relevante destacar que, não obstante a maioria dos inquiridos 

considerarem que a unidade instalada no Brasil possui um grau médio/alto de 

autonomia, é nosso entendimento que esta perceção tende a ser inexacta (tanto ao 

 
4 Do termo inglês Enterprise Resource Planning (Planeamento de Recursos Empresariais). O ERP é um 
software de gestão de processos de negócio que gere e integra as atividades de finanças, cadeia de 
fornecimento, operações, relatórios, fabrico e recursos humanos de uma empresa. 
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nível da HQ como da subsidiária). Tal acontece na medida em quea envolvente 

interna e externa à empresa em estudo permitir-nos-ia prever um reduzido grau de 

autonomia da mesma, ea maioria das respostas obtidas no questionário acaba por 

apontar nesse mesmo sentido, evidenciando assim uma falta de coerência com o 

nível de autonomia percecionado pelos respondentes.  

 

5.3. O Nosso Contributo 

5.3.1. Análise ao Tipo de Subsidiária 

 

Nesta secção pretendemos enquadrar a subsidiária na qual foi realizado o estágio, no 

contexto das diferentes tipologias abordadas na revisão da literatura, permitindo 

assim entender a relação existente com a empresa-mãe e, consequentemente, qual o 

seu grau de autonomia.  

Começando pela análise de Nohria & Ghoshal (1989), os mesmos defendem que, 

quando a complexidade da envolvente aumenta, a eficácia da centralização e 

formalização diminui, dada a necessidade de maior conhecimento local. Dessa forma, 

quando a envolvente se revela mais complexa, também aumenta a independência 

entre HQ e subsidiária, sendo assim expectável uma maior autonomia da subsidiária 

para melhor responder às dificuldades e especificidades locais. No caso da S Brasil, 

sendo reduzida a disponibilidade de recursos e deparando-se com uma elevada 

complexidade no ambiente que a empresa enfrenta, é nosso entendimento que a 

unidade apresenta uma dependência crítica quer ao nível de recursos como de 

tomada de decisão, que torna necessária a centralização. Neste caso, a integração 

normativa5 como estrutura administrativa pode ser crucial, uma vez que permite a 

captação de competências essenciais tanto do HQ como da subsidiária e, para além 

disso, facilita a mutualidade na tomada de decisão. 

Neste contexto, é possível destacar a estratégia da multinacional e as condições da 

envolvente como determinantes fulcrais para a autonomia da subsidiária. Através da 

entrevista informal realizada com o representante de Business International da S Global, 

foi exposto que, apesar do Grupo ABC ter por norma apenas um papel financeiro, a 

 
5 Convergência de objetivos, valores e normas de comportamento dentro da empresa multinacional. 

Facilita a cooperação e participação na tomada de decisão (Nohria & Ghoshal, 1989). 
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S Global acompanha de perto as suas subsidiárias através de uma estrutura que 

permite suportar e apoiar as suas atividades internacionais, nomeadamente com 

departamentos e colaboradores focados na gestão das filiais. O seu modelo de 

internacionalização procura assim replicar o negócio original com algumas 

adaptações consequentes das pressões da envolvente, pelo que segundo a tipologia 

de Bartlett & Ghoshal (1987), a S Global pode ser considerada como uma 

organização internacional, que evidencia um elevado grau de integração com a 

subsidiária e um grau baixo de adaptação local. A sua estratégia baseia-se na 

experiência do país de origem, mantendo a maior parte da cadeia de valor na sede, 

com o objetivo de continuar a deter o controlo sobre os processos produtivos e 

sobre a gestão. Esta estratégia não significa que o produto não seja adaptado às 

necessidades locais, mas que a tecnologia é desenvolvida na sede e, posteriormente, 

transmitida para as unidades estrangeiras, sendo assim possível assumir que, de 

acordo com as características da empresa-mãe, o grau de autonomia da subsidiária é 

reduzido.  

Por sua vez, o estudo de White & Poynter (1984), como já foi abordado, divide as 

estratégias de negócio das subsidiárias em três dimensões (de produto, de mercado e 

de valor acrescentado, que são determinadas por forças locais e globais que guiam a 

competição industrial, as capacidades da subsidiária e os recursos disponíveis pela 

empresa-mãe. Face às características da S Brasil, a mesma pode ser classificada como 

uma subsidiária Miniature Replica, uma vezque produz ou comercializa algumas linhas 

de produto da empresa-mãe, ou semelhantes, com atividades de marketing que 

acompanham as exigências locais, tendo a sua atividade um valor acrescentado 

limitado. Esta estratégia corresponde, por sua vez, à Local Implementer de Birkinshaw 

& Morrison (1995), cujo âmbito geográfico é limitado a um só país, e se caracteriza 

igualmente por apresentar âmbito de produto e de valor acrescentado limitados, tal 

como por âmbito funcional também muito reduzido. Assim sendo, trata-se de uma 

unidade que é controlada burocraticamente e tem atividades integradas nas empresa-

mãe, de quem recebe os recursos. Dessa forma, tende a especializar-se em atividades 

de natureza operacional, como vendas e marketing, enquanto as decisões estratégicas 

são deixadas à responsabilidade da empresa-mãe, o que é característico de um 

modelo hierárquico de controlo burocrático.  
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Focando-se na localização geográfica das atividades e no grau de integração local ao 

nível da subsidiária, Jarillo e Martinez (1990) apresentaram três tipos de subsidiárias. 

Tendo em conta que a S Brasil atua apenas no país-irmão e que, como se constatou 

nas respostas ao questionário, tem serviços partilhados com a empresa-mãe com 

recursos maioritariamente fornecidos por esta, será seguro assumir que desenvolve 

umaestratégia recetiva, dado tratar-se de uma unidade que desenvolve algumas das 

suas funções no país onde atua, as quais estão altamente integradas nas atividades da 

headquarter. 

Finalmente, de acordocom a proposta de Taggart (1997), a partir das dimensões de 

autonomia e justiça processual, é possível definir quatro estratégias distintas ao nível 

da subsidiária, de forma a ajudar a respetiva gestão a entender as vantagens 

competitivas da empresa e como pode aumentar o seu poder de negociação com a 

empresa-mãe. No contexto desta abordagem, o nível de justiça processual pode ser 

aferido pela qualidade da comunicação entre empresa-mãe e subsidiária, por uma 

implementação de decisões justa e comum a todas as subsidiárias e/ou pelo sucesso 

da implementação de uma estratégia global apoiada em mecanismos de integração e 

uma cultura comum. Relativamente à empresa em estudo, denotando-se uma 

tentativa da empresa-mãe em desenvolver uma estratégia global, ao manter gestores 

comuns a várias subsidiárias, no decurso do estágio, foi possível constatar um 

sentimento de falta de apoio e mesmo dedesconfiançacom os representantes da 

empresa-mãe (e vice-versa). Consequentemente, se tivermos em conta que, como 

acima se referiu, a S Brasil apresenta um baixo grau de autonomia, podemos 

considerar que se trata deuma subsidiária vassalo no contexto do modelo de Taggart 

(1997). Trata-se assim de uma situação em que não existe um elevado grau de 

confiança, compromisso e harmonia entre as partes, pelo que a estratégia se torna 

difícil de gerir e os conflitos tendem a agudizar-se, poiso nível de coordenação da 

subsidiária é baixo, refletindo a fraca qualidade das interações sociais com a HQ. 

 

5.3.2. Considerações Adicionais 

 

Na presente secção, detemo-nos em alguns determinantes adicionais que foram 

apresentados no questionário e sua possível correlação com a autonomia da 
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subsidiária, tendo como suporte fundamental de análise a experiência do estágio 

curricular realizado.  

Tendo em consideração os determinantes que foram mencionados pelos 

colaboradores da empresa, além daqueles que era nosso propósito analisar, podemos 

começar por destacar o volume de negócios da subsidiária e a angariação de clientes 

locais por parte desta unidade.  

Esses fatores adicionais referidos no questionário podem ser integrados na categoria 

da performance, estando assim, em certa medida, presentes nos estudos de Oki 

(2016), acerca do impacto da mesma na autonomia, e Birkinshaw et al. (2005) sobre 

as forças e ameaças à performance nas subsidiárias. No primeiro caso, foram 

propostos quatro itens para classificar a performance: produtividade, qualidade da 

produção, tempo de execução e melhorias propostas por operacionais, enquanto que 

no segundo foram consideradas a produtividade, a qualidade, as relações com 

fornecedores, os custos laborais, as melhorias de produtividade, a tecnologia e o 

desenvolvimento de clientes.  

Assim sendo, estes autores defendem que se uma subsidiária for capaz de 

desenvolver alguma autonomia, em resultado das suas iniciativas empreendedoras, 

fica em melhores condições para começar a desenvolver as suas próprias relações 

com os fornecedores e clientes locais que, por consequência, lhe vai possibilitar um 

âmbito maior de valor acrescentado. Por outro lado, a maior parte das filiais 

começaram num grupo internamente focado e apenas após um processo gradual de 

melhoria e criação de credibilidade, foi possível uma evolução no sentido de obter 

maior independência face à empresa-mãe.  

Durante o estágio, foi-nos possível observar uma constante iniciativa da subsidiária 

no sentido de encontrar novos clientes e possíveis projetos, o que lhe possibilitaria 

adquirir maior autonomia. No entanto, como grande parte das decisões se cingiam ao 

âmbito da empresa-mãe, constatou-se uma evidente dificuldade na concretização 

daquelas oportunidades de negócio, residindo o principal obstáculo no tempo de 

espera para obter respostas e documentos necessários por parte da HQ. Ainda no 

que diz respeito à performance da subsidiária, foi possível denotar o impacto que 

resulta da forte pressão exercida pela empresa-mãe no sentido daquela apresentar um 

desempenho positivo e dentro dos valores médios exigidos pela S Global. Esta 
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preocupação, para além do impacto que tem nos resultados e na viabilidade da 

subsidiária e da S Global, também se refere à imagem do Grupo ABC e ao próprio 

apoio financeiro que este concede, o qual pressupõe resultados postulados. 

Por outro lado, há que tomar em consideração o facto da mudança de 

comportamento sugerida por Birkinshaw et al. (2005), nomeadamente em termos de 

iniciativa da subsidiária, poder estar relacionada com a cultura da empresa (o outro 

determinante referido na questão aberta do inquérito). Com efeito, sendo 

tradicionalmente de natureza hierárquica a relação entre HQ e subsidiárias, pela qual 

a primeira delegava tarefas às segundas, tendo ambas os seus próprios interesses, a 

cultura da empresa seria muito restrita ao ambiente da empresa-mãe. No entanto, a 

partir do momento em que se reconheceu que as subsidiárias enfrentam o seu 

próprio ambiente e contingências de recursos, assim como podem desenvolver as 

suas capacidades e definir o seu próprio papel (Han & Han, 2018), as multinacionais 

depararam-se com o desafio de balancear a necessidade de responder ao mercado 

local e, ao mesmo tempo, proceder à integração eficiente das suas atividades 

internacionais.  

Assim sendo, o conceito de valores compartilhados revela-se fundamental para gerir 

a relação e eventuais divergências entre subsidiária e multinacional, uma vez que 

pressupõe o alinhamento dos conhecimentos e recursos daquela com os interesses e 

objetivos da empresa-mãe, realçando o sentimento de interdependência mútua 

(Chakravarthy & Lorange, 1989). A autonomia pode ser definida como o direitode 

tomar decisões, concedido pela empresa-mãe a uma subsidiária (Gammelgaard, 

2012), que se traduz na liberdade e flexibilidade para desenvolver e implementar 

iniciativas empreendedoras, responder às necessidades locais e inovar (Han & Han, 

2018).A necessidade de responder ao mercado local, a posição estratégica do 

mercado internacional, o nível de competição local e a existência de uma cultura 

empreendedora constituem por sua vez alguns fatores que podem incentivar ou inibir 

o comportamento inovador de uma empresa e, também, o seu grau de autonomia. 

Constata-se assim que a cultura transmitida pela empresa-mãe (e pela multinacional 

como um todo) vai influenciar o comportamento e posicionamento da subsidiária e, 

consequentemente, a sua autonomia.  

Na nossa experiência de estágio, foi visível a falta do espírito de iniciativa por parte 

dos colaboradores operacionais, com cada um a realizar as suas tarefas da maneira 
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mais estandardizada possível, assim como uma separação restrita dos diferentes 

departamentos, traduzindo-se numa dificuldade acrescida quando era necessário a 

agilidade num determinado processo. Não obstante é de realçar que, quando da 

tentativa de implementar uma simples melhoria nos processos operacionais, a 

empresa-mãe se mostrou recetiva.  

Desta forma, pode assim concluir-se que a cultura e estratégia da empresa-mãe são 

determinantes na maneira como a subsidiária opera, nunca descurando a envolvente 

exterior pelo seu impacto a nível da resposta e cultura de trabalho local (falta de 

motivação e falta de iniciativa).  

 

6. Considerações Finais e Limitações do Trabalho 

 

Ainda que a relação entre empresa-mãe e subsidiária sejaalvo de debate há várias 

décadas, tem-se observado nota-se uma evolução no sentido do reconhecimento do 

papel da subsidiária enquanto elemento que toma a iniciativa e, em consequência, 

eleva a performance da EMN como um todo. Nesse contexto, afigura-se assim 

importante o reconhecimento do tipo de estratégia que se pretende atribuirá 

subsidiária, e assegurar as condições necessárias para tal.  

De facto, através de uma adequada definição de papéis para as subsidiárias, não só é 

possível à sede da multinacional maximizar as vantagens competitivas da empresa, 

como permitir ao gestor de cada subsidiária a definição de um conjunto de cenários 

possíveis para aumentar a sua própria vantagem competitiva e negociar com a 

empresa-mãe o seu estatuto e posição dentro da política da organização. 

O presente estudo, em conjunto com o que foi analisado no estágio, procura sugerir 

uma definição para o tipo de subsidiária e sua correspondente estratégia, bem como 

os comportamentos necessários para alavancar a relação com a empresa-mãe, 

contribuindo assim com uma aplicação da teoria apresentada.  

No caso da S Brasil, propondo uma estratégia global, recetiva e militante, explica-se o 

grau de autonomia baixo que a mesma evidencia. Com efeito, constitui uma 

subsidiária que tem várias das suas atividades integradas no âmbito da empresa-mãe e 

demonstra uma elevada dependência face à sua tomada de decisão mas que, ainda 
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assim, está presente numa envolvente/país diferente do território de origem e possui 

uma linha de projetos e produtos adaptados ao mesmo. Dito isto, atendendo à visível 

falta de coerência das respostas ao questionário com o grau de autonomia proposto, 

é importante pois que as partes reconheçam as suas especificidades e as vantagens e 

desvantagens das suas diferenças e semelhanças, de maneira a que a relação 

estabelecida possa revelar-se benéfica para ambas as empresas. 

No decurso do estágio, foram igualmente visíveis algumas falhas na comunicação 

entre as partes que, muito naturalmente, teve impacto nos resultados globais. 

Propõe-se assim, em primeiro lugar, o reconhecimento da importância de uma 

relação pacífica e de empoderamento, pois sentindo que têm o apoio da empresa-

mãe, os gestores da subsidiária estarão seguramente mais propensos à iniciativa e a 

apresentar novos projetos e melhorias nos processos.  

Focando-nos na motivação de internacionalização da S Global que implementou a S 

Brasil com vista a responder às necessidades de um cliente individual, como indicado 

na entrevista informal com o responsável de Business International, daí emergem 

algumas preocupações. Na verdade, a elevada dependência do negócio face aeste 

cliente (que representa metade dos projetos da empresa) traduz-se num risco elevado, 

porquanto se este cliente falhar, a sobrevivência da subsidiária poderá ficar em risco. 

Em consequência, daqui decorre então a necessidade de colocar um foco na 

angariação de novos clientes e projetos que permitam assegurara viabilidade daquela 

unidade.  

A nossa análise propõe-sef ornecer um conjunto de sugestões e oportunidades que 

são suscetíveis de melhorar o relacionamento entre ambas as empresas, ainda que se 

reconheça que a realização de um estudo mais aprofundado junto dos gestores 

poderia ajudar a compreender algumas estratégias aplicadas e elaborar planos de ação 

mais concretos. 

Assim sendo, importa apresentar brevemente as principais limitações que o presente 

trabalho apresenta, nomeadamente no que respeita à metodologia. A este respeito, 

destaca-se o reduzido universo considerado para efeitos de realização do 

questionário(seis inquiridos, dos quais se obtiveram cinco respostas válidas) e o 

natural enviesamento dos resultados, na medida em que aquele foi dirigido a pessoas 

cujas respostas tendem a ser direcionadas no sentido do seu próprio interesse (como 
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é visível no contraste entre o grau de autonomia que é percecionado pelos inquiridos 

e aquele que decorre do sentido das restantes respostas). 

Neste contexto, afigura-se ainda passível de um estudo mais elaborado a comparação 

do nível de desenvolvimento económico do país de acolhimento (Brasil) com o país 

de origem da multinacional (Espanha). Esta análise comparativa do desempenho das 

duas economias deverá revelar-se particularmente interessante, sobretudo quando são 

considerados parâmetros como o PIB per capita ou a cultura de investimento, onde se 

detetam importantes diferenças que poderão ter impacto tanto na gestão como na 

autonomia da subsidiária. Por outro lado, não pode ainda descurar-se o facto do 

Brasil ser uma economia emergente, atualmente a atravessar um período político 

particularmente conturbado, o que poderá ter reflexos a breve trecho na forma como 

se gerem as empresas neste pais.  
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grau de autonomia 

grau de autonomia 

ANEXOS 

Anexo I. Questionário Proposto 
 
 

Relação entre Subsidiária e Headquarter/Empresa- mãe - Grau de Autonomia percepcionado 

pela Subsidiária 

Estequestionárioinsere-senumestudodesenvolvidoparaefeitosderelatóriodeestágioeprocura 

identificarquaisosdeterminantesdoníveldeautonomiaqueépercepcionadopelasubsidiária.  

Todas as respostas são confidenciais. 

 

 
1. Cargo atual na empresa* 

*Informação confidencial 

 
 

 
Na resposta às perguntas 1, 2, 3, 4 e 7, considere a seguinte escala:  

 
 

1. Aheadquarter(HQ)/empresa-mãetemcompletaautonomia,aquecorrespondeumgraude 

autonomia nulo/nenhum dasubsidiária 

2. Aheadquarter(HQ)/empresa-mãetemautonomiacominfluênciadasubsidiária,aque 

corresponde um grau de autonomia reduzido dasubsidiária 

3. Aheadquarter(HQ)/empresa-mãedivideigualmenteaautonomiacomasubsidiária,aque 

corresponde um grau de autonomia médio dasubsidiária 

4. Asubsidiáriatemautonomiacominfluênciadaheadquarter(HQ)/empresa-mãe,aque 

corresponde um grau de autonomia elevado dasubsidiária 

5. Asubsidiáriatemcompletaautonomia,aquecorrespondeumgraudeautonomiamuitoelevadoda 

subsidiária 

 
1.ComoclassificaograudeautonomiageraldaS Brasil? 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
nulo/nenhum reduzido médio elevado muitoelevado 

 

2.ComoclassificaograudeautonomiadasubsidiárianasdecisõesdeRecursos Humanos? 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
nulo/nenhum reduzido médio elevado muitoelevado 

 

 

3.ComoclassificaograudeautonomiadasubsidiárianasdecisõesdeMarketingdo Produto? 
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PordecisõesdeMarketingdoProdutoentende-seadefiniçãodepreçosaaplicaraosclientes,a 

decisãodeexpansãodonegócio(maisclientes,paraoestrangeiro,etc),resoluçãodeproblemas 

operacionais, publicidade, entreoutros 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
nulo/nenhum reduzido médio elevado muitoelevado 

 
 
 
 

4.ComoclassificaograudeautonomiadasubsidiárianasdecisõesFinanceiras? 

Pordecisõesfinanceirasentende-

seopagamentodedividendos,escolhadosprojetosa financiar, estabelecimento de 

metas financeiras, aprovação de contas, entre outros Marcar apenas uma oval 

porlinha. 

 
nulo/nenhum reduzido médio elevado muitoelevado 

 

5. Existem serviços partilhados entre HQ/empresa-mãe esubsidiária? 

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

S

i

m

 

N

ã

o 

 
5.1. Se sim,quais? 

 
 

 

 

 

 

 
 

6.Osrecursosdasubsidiária(financeiros,físicos,humanos,tecnológicos,entreoutros) são total 

ou parcialmente fornecidos pelaHQ/empresa-mãe? 

Marcar tudo o que for aplicável. 
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Grau de influência 

 

S

i

m

 

N

ã

o 

 
7.AcreditaqueoníveldedesenvolvimentoeconómicodoBrasiltemimpactononívelde 

autonomia dasubsidiária? 

Marcar apenas uma oval. 

 

S

i

m

 

N

ã

o 

 
7.1.ComoclassificaograudeinfluênciadodesenvolvimentoeconómicodoBrasilna autonomia 

dasubsidiária? 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
nulo/nenhum reduzido médio elevado muitoelevado 

 

8.AcreditaqueacomunicaçãoexistenteentreasubsidiáriaeaHQ/empresa-mãetem influência 

no grau de autonomia dasubsidiária? 

Marcar apenas uma oval. 

 

S

i

m

N

ã

o 
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Nível de comunicação 

 
8.1.ComoclassificaoníveldecomunicaçãoentreasubsidiáriaeaHQ/empresa-mãe? 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 
Muitoreduzido Reduzido Médio Elevado Muitoelevado9. 

 
 

8. Acreditaqueofactodasubsidiáriaserumaempresajovem(menosde5anos)tem impacto no seu 
nível deautonomia? 

Marcar apenas uma oval. 

 

 

 
10.Acreditaqueofactodasubsidiáriaserpequena(até50funcionários)temimpactono seu nível 

deautonomia? 

Marcar apenas uma oval. 

 

 

 

11.Indiqueoutrosfatoresque,nasuaopinião,têmimpactonograudeautonomiada subsidiária. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Com tecnologia 

  

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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Anexo II. Respostas ao Questionário (formato resumo) 

 

Cargo atual na empresa* 

(3 respostas) 

Controller 

Responsável financeiro internacional 

DIRETORA GERAL 

 

1. Como classifica o grau de autonomia geral da S Brasil?  

 nulo/nenhum reduzido médio elevado muito elevado 

grau de autonomia 0 1 2 1 1 

  

2. Como classifica o grau de autonomia da subsidiária nas decisões de Recursos Humanos? 

 nulo/nenhum reduzido médio elevado muito elevado 

grau de autonomia 0 0 3 1 1 

 

3. Como classifica o grau de autonomia da subsidiária nas decisões de Marketing do 

Produto? 

 nulo/nenhum reduzido médio elevado muito elevado 

grau de autonomia 1 0 3 0 1 

 
4. Como classifica o grau de autonomia da subsidiária nas decisões Financeiras? 
 

 nulo/ nenhum reduzido médio elevado muito elevado 

grau de autonomia 0 3 2 0 0 

 

5. Existem serviços partilhados entre HQ/empresa-mãe e subsidiária? 

 5 –Sim (100%); 0- Não  (0%) 
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5.1. Se sim, quais? 

Contabilidade, Fiscal, RH e Financeiro 

Aprovação de Pagamentos no Site do Banco, Confecção da Folha de pagamento, 

Conferimento das despesas relacionadas aos Beneficios dos funcionários 

Contabilidade, ERP, RH 

Assessorias Back office; projectos globais cuja gestão é da empresa-mãe e subsidiária cuida 

da operação local. 

Financeiro, RH, Controller, 
 

6. Os recursos da subsidiária (financeiros, físicos, humanos, tecnológicos, entre outros) são 

total ou parcialmente fornecidos pela HQ/empresa-mãe? 

  
4 - Sim (80%); 1- Não (20%) 

 

7. Acredita que o nível de desenvolvimento económico do Brasil tem impacto no nível de 

autonomia da subsidiária? 

  
3 – Sim (60%): 2 – Não (40%) 

 

7.1. Como classifica o grau de influência do desenvolvimento económico do Brasil na 

autonomia da subsidiária? 

 
 nulo/ nenhum reduzido médio elevado muito elevado 

Grau de influência 1 1 0 3 0 

 

8. Acredita que a comunicação existente entre a subsidiária e a HQ/empresa-mãe tem 

influência no grau de autonomia da subsidiária? 

 

3 – Sim (60%): 2 – Não (40%) 

 8.1. Como classifica o nível de comunicação entre a subsidiária e a HQ/empresa-mãe? 
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 Muito reduzido Reduzido Médio Elevado Muito elevado 

Nível de comunicação 0 0 1 4 0 

9. Acredita que o facto da subsidiária ser uma empresa jovem (menos de 5 anos) tem 

impacto no seu nível de autonomia? 

 
3 – Sim (60%): 2 – Não (40%) 
 

10. Acredita que o facto da subsidiária ser pequena (até 50 funcionários) tem impacto no 

seu nível de autonomia? 

  
4 – Sim (80%): 1 – Não (20%) 
 

11. Indique outros fatores que, na sua opinião, têm impacto no grau de autonomia da 

subsidiária. 

A própria filosofia da empresa mãe que gosta de que as subsidiárias tenham muita 

independência 

O volume de negocio que a subsidiária tem também impacta no grau dessa autonomia. 

Os resultados da subsidiária. Os projetos ativos. 

Nível de facturamento e negócios angariados localmente. 

cultura empresarial do grupo e politicas de compliance em vigor 
 


