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Resumo 

Depois de uma onda de estudos sobre os impactos generalizados do aumento da 

globalização (particularmente sobre o Investimento Direto Estrangeiro - IDE) no 

desenvolvimento de um país, começaram a evidenciar-se quase que simultaneamente, 

outras consequências decorrentes desse aumento, nomeadamente o crescimento das 

desigualdades salariais, com benefício para os trabalhadores qualificados.  

Perante o aumento do número de estudos que analisam o impacto das multinacionais / 

outsourcing nas desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados e não qualificados 

decidiu-se realizar um estudo bibliométrico sobre este tema, que até à data não existe. Para 

realizar este estudo, a dissertação foi dividida em duas partes principais, a Revisão da 

Literatura, que explicou o essencial sobre o tema em análise e a análise bibliometrica.  

Para realizar a segunda parte, recorreu-se às bases de dados da Scopus e WoS, de forma a 

extrair os documentos científicos para organizar uma tabela de ARTIGOS FINAIS sobre a 

literatura. Com a informação retirada, o objetivo é responder às seguintes questões: Quais 

são as caraterísticas da literatura sobre o impacto das multinacionais / outsourcing nas 

desigualdades salariais dentro de um país? Quais as raízes desta literatura? Qual o impacto 

desta literatura?   

Os resultados deste estudo mostram que a literatura sobre o tema é recente, que existem 

quatro autores principais na análise da literatura, das suas raízes e impactos, Egger H., 

Anwar, S., Hijzen, A. e Görg, H.  

Relativamente aos artigos em que a teoria foi usada na prática, é possível verificar se não 

existe uma tendência para o impacto das multinacionais / terceirização aumentar como 

desigualdades salariais. Ainda em relação aos artigos empíricos, foi possível identificar os 

EUA como o país mais analisado, dos 18 países examinados. 

 

Palavras-Chave: desigualdades salariais, multinacionais, outsourcing, trabalhadores 

qualificados e não qualificados 
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Abstract 

After a wave of studies about the impact of increased globalization in the development of a 

country, it began to come to light almost simultaneously other consequences of the 

increase, particularly the increase of salary inequality, with advantage towards the skilled 

workers.  

Facing the increase of studies that analyze the impact of the multinationals/ outsourcing in 

the pay inequalities between skilled workers and unskilled workers, it was decided to 

conduct a bibliometric study in the theme, that to date does not exist. For the realization of 

the study, the thesis was divided into two main parts, the Literature Review, that explains 

the essential part of the theme and the Bibliometric Analyses.  

In the realization of the second part, Scopus and WoS databases were used, to extract 

scientific documents to organize a FINAL ARTICLES table about the literature. With the 

information withdrawn, the objective is to answer the questions: What are the 

characteristics of the literature on the impact of the multinational/outsourcing in the pay 

inequalities within a country? What are the roots of literature? What is the impact of the 

literature? 

The results of this study show that the literature on the subject is recent, that there are four 

main authors in the analysis of literature, its roots and impacts, Egger H., Anwar, S., 

Hijzen, A. and Görg, H. Regarding the articles in which the theory has been put in practice, 

it is possible to verify that there is no tendency for the impact of 

multinationals/outsourcing to increase as wage inequalities. Also, the empirical articles 

show that it was possible to identify the USA as the most analyzed country, of the 18 

countries examined. 

 

Keywords: pay inequalities, multinationals, outsourcing, skilled and unskilled workers 
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1. Introdução – motivação, pertinência e objetivos 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OCDE), uma 

das principais causas para o aumento da desigualdade de rendimento é a crescente 

dispersão dos salários. Esta pode deve-se à divisão entre trabalhadores skilled (trabalhadores 

qualificados) e unkilled (trabalhadores não-qualificados), sendo que os primeiros, por 

norma, operam nos setores da Tecnologia, Informática, Saúde, Educação e Finanças e os 

segundos em sectores mais intensivos em mão-de-obra desqualificada (por exemplo em 

fábricas na linha de produção). Na generalidade dos países tem-se assistido a um grande 

aumento de ganhos salariais dos trabalhadores qualificados face aos trabalhadores não-

qualificados, desde a década de 80 (Richardson, 1995). 

Há duas explicações principais para perceber este fenómeno – a liberalização do comércio 

internacional / globalização e o enviesamento da tecnologia. Os estudos assentes no 

comércio internacional baseiam-se no modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), 

enfatizando, em particular, o corolário de Stolper-Samuelson. De acordo com este 

corolário, os detentores do fator abundante ganham mais com o comércio internacional – 

assim, o aumento do número de trabalhadores qualificados nos países desenvolvidos (PD) 

faz com que, devido ao comércio, sejam os mais favorecidos aumentando as desigualdades 

salarias (Bigsten & Munshi, 2014). Enquanto, outros autores consideram que mais 

importante que o comércio é o enviesamento do conhecimento tecnológico – skilled-biased 

technological change (SBTC). Esta teoria suporta a ideia de que a mudança na tecnologia de 

produção favorece a mão-de-obra qualificada, relativamente à mão de obra não qualificada, 

uma vez que aumenta a produtividade relativa. Este aumento resulta numa procura relativa 

superior da mão-de-obra qualificada (Violante, 2008). 

Mais recentemente, um grande número de trabalhos tem estado direcionado para a 

participação de outros tópicos que complementam as teorias mencionadas, nomeadamente 

o IDE e o outsourcing. A importância do IDE prende-se com o facto de ser considerado pela 

maioria dos estudiosos como uma das melhores formas de promover o crescimento 

económico e, além disso, de o seu aumento estar interligado com o aumento das 

desigualdades salariais nos PD. O outro canal pelo qual a globalização pode afetar a 

desigualdade salarial é através do outsourcing/offshoring/bens e serviços intermédios que tem 

aumentado nos últimos tempos (Feenstra & Hanson, 1999). Para além deste 

desenvolvimento na teoria da liberalização do comércio e de outros estudos que 
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melhoram/complementam a teoria do enviesamento tecnológico, surgiram estudos que 

integraram as duas teorias mencionadas acima – ‘Nova vertente’ (Chusseau, Dumont & 

Hellier, 2008). 

Para perceber como vai a pesquisa destas worldwide firms, i.e., das firmas que operam à escala 

internacional (centrando a atenção nos tópicos IDE, outsourcing internacional e offshoring), 

no impacto das desigualdades salariais de trabalhadores qualificados e não qualificados, será 

realizado uma análise de cariz bibliométrica. A sua importância deve-se ao facto de puder 

ajudar os autores que investigam nesta área a saber o que existe sobre o assunto na 

literatura e qual a explicação dominante para o puzzle do aumento de trabalhadores 

qualificados e o aumento relativo do seu salário. 

Assim, o objetivo inicial é realizar uma revisão da literatura geral sobre os resultados do 

impacto das worldwide firms nas desigualdades salariais e, em seguida, proceder a uma análise, 

utilizando métodos bibliométrico, sobre a literatura entre estes tópicos. 

O objetivo fundamental do estudo bibliométrico será focado em cinco pontos: 1) 

determinar padrões sobre o tema em análise; 2) averiguar as raízes da literatura, assim como 

os principais autores e publicações sobre o tópico; 3) descobrir o impacto da literatura 

sobre o tema (através do fator impacto das citações); 4) identificar gaps na literatura; 5) 

identificar e discutir as principais tendências sobre o impacto de offshoring/outsoucing/IDE na 

desigualdade salarial entre trabalhadores qualificados e não-qualificados.  

Durante a análise foi possível perceber os estudos que influenciam a literatura são recentes, 

e que existem quatro autores particularmente importantes na criação de conteúdo utilizado 

neste tema, Egger H., Anwar, S., Hijzen, A. e Görg, H.. Também foi possível verificar que 

a implemetação das teorica sobre se as multinacionais/outsourcing levam à desigualdades 

salariais na prática tem mostrado no geral uma tendência positiva, ou seja leva a um 

aumento, fora algumas situações particulares. Em termos práticos, o país mais analisado 

nos artigos empíricos foi os EUA, apesar de haver alguma variedade de outros países 

analisados, mesmo que tenha sido apenas referido a um único artigo. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos: a Revisão da Literatura que 

realiza uma caraterização geral do tema assim como algumas das suas tendências; a 

Metodologia, que explica o fundamento da bibliometria e as técnicas utilizadas nesta 
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dissertação; e por fim, os Resultados, que se encontram divididos em três subsetores, a 

Caraterização da Literatura, as raízes científicas e por fim o impacto científico. 
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2. Revisão da Literatura 

Uma vez que esta dissertação irá incidir sobre a análise da relação entre os fatores 

(nomeadamente o IDE, outsourcing e offshoring) que levam às desigualdades salariais entre 

trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados dentro dos países, será 

inicialmente apresentada uma breve definição e explicação destes principais conceitos-

chave que fazem parte deste estudo. De seguida, será apresentado e explicado os dois 

fenómenos principais que ilustram o aumento das desigualdades salariais: (i) a teoria do 

comércio internacional / globalização e (ii) a do enviesamento da tecnologia, com destaque 

para a primeira teoria, a de maior interesse para o tema em estudo. 

 

2.1. Conceitos-chave 

2.1.1. Investimento direto estrangeiro 

Segundo a OCDE, o investimento direto estrangeiro é definido como: 

“uma categoria de investimento que reflete o objetivo de estabelecer um interesse 
duradouro por uma empresa residente em uma economia (investidor direto) em uma 
empresa (empresa de investimento direto) residente em uma economia diferente da do 
investidor direto. O interesse duradouro implica a existência de uma relação de longo prazo 
entre o investidor direto e a empresa de investimento direto e um grau significativo de 
influência na gestão da empresa (…)” (OCDE, 2008 p. 48-49). 

Este interesse duradouro nos ativos obtidos (IDE) implica que os investidores realizem um 

maior comprometimento com o país que recebe este investimento, permitindo uma longa 

relação que oferece um desenvolvimento económico mais sustentável. Além disso, o IDE 

cria relações estáveis e duradouras entre economias (Al-Khouri, 2015). 

Para ser considerado IDE, a empresa multinacional deve, para haver consistência nas 

estatísticas dos países, deter 10% ou mais do capital e poder de voto numa empresa 

residente numa economia diferente da do investidor (OCDE, 2008, p.49). 

 

2.1.2. Outsourcing e offshoring 

Relativamente à definição dos termos offshoring e outsourcing tem havido algumas discussões 

uma vez que estes são muitas vezes utilizados como sinónimos (OCDE, 2004) ou mesmo, 

como no caso do offshoring tem mudado o seu sentido ao longo do tempo (como por 

exemplo, utilizado para descrever paraísos fiscais ou mais recentemente a mudança de 
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atividades de uma empresa para um país com custo de mão-de-obra mais barata) (Olsson, 

Conchuir, Ågerfalk & Fitzgerald, 2008).  

Segundo a OCDE, offshoring: 

“… descreve uma decisão de negócio (ou governamental) de substituir as funções de 
serviços fornecidos internamente por serviços importados produzidos offshore” (tradução 

própria) (OCDE, 2004, para. 1). 

Seguindo a definição de Olsson et al. (2008), offshoring está relacionado com a localização, 

ou seja, quando uma atividade é realizada num local diferente da operação principal (ou 

onde era realizada inicialmente) (Olsson et al., 2008). Este processo de deslocalização já se 

observava nos anos 50-70, e com a contribuição do aumento da globalização nas 

telecomunicações e no acesso a outros mercados (que permite um mais fácil 

estabelecimento de negócios noutros países), começou a haver a tendência para empresas 

do ocidente deslocar processos ou certas tarefas para outras localizações mais atrativas. No 

final dos anos 80 e início dos anos 90, uma das principais razões para o offshoring era pela 

mão-de-obra mais barata. No entanto, os mercados emergentes começaram a competir 

tendo por bases as qualificações (skills) e expertise (Massini & Miozzo, 2010). 

O termo offshoring pode ser dividido em dois conceitos: offshoring outsourcing e captive offshoring. 

O primeiro está relacionado com o contrato de uma terceira parte para realizar um 

determinado nível de serviço numa localização diferente do país doméstico, por norma em 

países em desenvolvimento (PED) (também denominado de outsourcing internacional). 

Enquanto que o segundo que também implica que a atividade seja realizada externamente, 

fora do país doméstico, não envolve uma entidade externa à empresa, ou seja, a atividade 

permanece dentro da própria empresa (Bruccoleri,, Perrone, Mazzola, & Handfield, 2019).  

Segundo a OCDE (2002, para.1), outsourcing é “[a] delegação de (parte das) atividades para 

um contratante externo” (tradução própria). Ou seja, o outsourcing (subcontratação) é sobre 

o controlo da atividade, quando esta é realizada por outra organização, uma terceira parte 

(Olsson et al., 2008). O outsourcing começou nos anos 50, mas só na década 80 e 90 é que 

começou a ser largamente utilizado como estratégia de negócio (Hätönen & Eriksson, 

2009) onde uma empresa doméstica contrata outra para realizar certas tarefas ou processos 

(Olsson et al., 2008). 

Concluindo, estes dois termos são diferentes, mas estão interligados, e a relação entre 

ambos pode ser explicada através da seguinte Tabela 1:  
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Tabela 1- Relação entre outsourcing e offshoring.  

 Internamente 
(In-House) 

Externamente 
(Outsourcing) 

Onshore Modelo tradicional 
Subcontratação (terceira parte) na 

mesma localização 

Offshore Filial Estrageira da mesma empresa 
(centro cativo) 

Subcontratação (terceira parte) numa 
localização externa 

Fonte: Olsson et al., 2008, p. 260 (tradução livre). 

Com base nesta Tabela verifica-se que com o outsourcing pode-se adquirir serviços por uma 

parte externa em relação à empresa (não subsidiária) dentro do território da qual a empresa 

tem a sua sede (onshore) ou fora do território (offshore). Por outro lado, uma empresa pode 

procurar serviços offshore (no estrangeiro) de uma outra empresa (offshore outsourcing) ou 

investindo em subsidiárias, dentro da própria empresa (offshore in-house sourcing). Segundo 

Olsson et al. (2008) as principais razões para as empresas realizarem offshoring está 

relacionado com dois grandes fatores, a redução de custos (mais alternativas em termos 

laborais) e as reduções de tempo (vantagens relativamente aos diferentes fusos horários).  

Para este estudo decidiu-se utilizar estes dois conceitos (para além do IDE). Contudo, na 

literatura existente, o outsourcing é a definição mais utilizada para explicar as desigualdades 

salariais (comparativamente com offshoring). Além disso, ao longo deste trabalho, e da 

literatura existente sobre o tema em análise, irá aparecer várias vezes outsourcing e quando 

isso acontecer, está-se a referir a outsourcing internacional. 

 

2.2. Teorias para explicar as desigualdades salariais entre 

trabalhadores qualificados e não-qualificados  

No final dos anos 70 - inícios dos anos 80 - verificou-se um grande aumento das 

desigualdades salariais e do desemprego entre trabalhadores qualificados (skilled workers) e 

não-qualificados (unskilled workers). Esta desigualdade foi principalmente evidente, numa 

primeira fase, em países da OCDE. Ao mesmo tempo que as desigualdades salariais entre 

trabalhadores qualificados e trabalhadores não-qualificados aumentavam, também era 

possível observar um aumento do comércio entre os PD e PED (assim como uma grande 

mudança tecnológica) (Chusseau et al., 2008). 
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Em termos de literatura teórica, o aumento das desigualdades salariais entre trabalhadores 

qualificados e não-qualificados pode ser explicado por três canais: a oferta, as instituições e 

a procura. Destas três, a procura tem tido a atenção central. 

Em relação ao primeiro fator, a oferta, está-se a enfatizar o aumento do nível educacional 

dos trabalhadores nos países desenvolvidos, onde foi possível observar desde o final da 

década de 70 um rápido crescimento nos PD, exceto nos EUA. No caso das instituições, 

está-se a referir a questões como os salários mínimos e o poder dos sindicatos (Chusseau et 

al., 2008). Estes dois fatores foram essencialmente utilizados para tentar esclarecer as 

diferenças entre países. Ou seja, explicar porque o aumento do skill premium tinha 

aumentado muito menos na Europa continental que nos EUA/Reino Unido (RU) no 

mesmo período de tempo. Estes fatores explicativos, contudo, mostraram-se pouco 

satisfatórios. Desta forma, em Acemoglu (2002), o autor sentiu a necessidade de 

desenvolver uma nova explicação. Esta nova teoria, segundo o qual as instituições do 

mercado de trabalho criam compressão salarial na Europa, incentivam mais investimento 

em tecnologias que aumentam a produtividade dos trabalhadores menos qualificados. Esta 

poderia ser uma explicação para o qual houve um menor crescimento na procura por skills 

nos últimos 20 anos na Europa relativamente aos EUA. 

Assim, Acemoglu começa por concluir que não é possível verificar que esses fatores 

macroeconómicos sejam a razão do porquê de as procuras relativas serem diferente entre 

países, e que pode haver muitas outras teorias potenciais para o explicar o fenómeno. 

Concluindo, em geral, existe uma concordância que as desigualdades salariais têm 

aumentado devido ao fator da procura de trabalhadores qualificados ter mais que 

aumentado face à oferta. Contudo as opiniões dividem-se quanto à causa desta mudança na 

procura. Relativamente a este fator, de procura, surgiram duas teorias principais: 

A) Impacto da liberalização do comércio internacional tendo por base uma abordagem 

Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS); esta teoria é a que será mais especificamente 

abordada. 

B) Mudança tecnológica com viés de qualificações [skill-biased technological change 

(SBTC)]; esta teoria será explicada mais resumidamente. 

 

2.2.1. Liberalização do Comércio Internacional nas desigualdades salariais 
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As propostas iniciais sobre a causa para o aumento das desigualdades salariais intra-país 

entre trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados iniciaram-se com a teoria 

neoclássica do livre comércio. Esta teoria baseia-se no teorema de Stolper-Samuelson com 

base na teoria HOS. Segundo este modelo, os países em desenvolvimento, por norma 

compostos na grande maioria por trabalhadores não qualificados, tendem a especializar-se 

em exportar produtos focados em mão-de-obra intensiva não qualificada. Por outro lado, 

os países desenvolvidos, que possuem uma mão-de-obra qualificada abundante, irão 

especializar-se em exportar produtos intensivos em mão-de-obra qualificada e capital 

(Bigsten & Munshi, 2014).   

Seguindo o raciocínio exposto acima, o aumento do comércio, segundo a teoria de Stolper-

Samuelson, irá resultar num aumento da procura de trabalhadores qualificados nos países 

desenvolvidos e, por consequência, num aumento nos seus salários. Enquanto que nos 

países em desenvolvimento o aumento da procura dar-se-á nos trabalhadores não 

qualificados, aumentando assim os seus salários (Bigsten & Munshi, 2014). Logo, deveria 

verificar-se um aumento do skill premium nos países desenvolvidos, enquanto que nos países 

em desenvolvimento, pelo contrário, iria verificar-se uma redução no skill premium 

(Nogueira & Óscar, 2018). 

Contudo, o aumento do skill premium foi acontecendo não apenas nos países desenvolvidos, 

mas também nos países em desenvolvimento, como se pode verificar através dos estudos 

empíricos aos EUA (Feenstra & Hanson, 1996) e México (Feenstra & Hanson, 1997) – este 

foram dos países iniciais as serem analisados para comprovar a teoria da liberalização do 

comércio uma vez que coincidiu com a liberalização do comércio entre estes dois países 

com a criação da NAFTA (Kurokawa, 2010). Esta é apenas uma das incongruências da 

teoria da liberalização do comércio como a responsável pelo aumento das desigualdades 

salariais, conhecida como trade-wage inequality anomaly. 

Para além desta critica à teoria também existem outras duas muito conhecidas, a price-wage 

anomaly (anomalia no preço-salário) e o volume do comércio. A primeira, referente aos 

preços dos bens, mostra que um aumento nos salários relativos dos trabalhadores 

qualificados relativamente aos não qualificados deveria ser impulsionada por um 

crescimento nos preços relativos dos produtos intensivos em mão-de-obra qualificada 

relativamente aos produtos de mão-de-obra não qualificada (Kurokawa, 2010). No entanto, 

os estudos empíricos, nomeadamente para os EUA (Lawrence, Slaughter, Hall, Davis & 
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Topel, 1993), verificaram que os preços relativos dos bens intensivos em mão-de-obra 

qualificada não tinham apresentado um aumento, pelo contrário tinham reduzido ou 

mantendo-se constantes (no período temporal analisado, anos 80) (Kurokawa, 2010). Logo, 

os produtos intensivos em mão-de-obra qualificada nos países desenvolvidos não 

apresentavam valores significativos para gerar um aumento relativo dos salários dos 

trabalhadores qualificados (Sayek & Senerl, 2006). 

A segunda critica, relativamente ao volume do comércio, defende que este é muito 

reduzido para ser o responsável pelas desigualdades salariais, como é possível comprovar 

num trabalho empírico realizado entre o comércio EUA-México, já que este representava 

apenas 2,5% do PIB dos EUA (em 2000) (Kurokawa, 2010). 

Perante todas estas falhas da teoria da liberalização do comércio, surgem outras vertentes 

da teoria de forma a responder às críticas acima mencionadas, assim como outra grande 

teoria. Esta segunda grande teoria, para explicar as desigualdades salariais entre 

trabalhadores qualificados e não qualificados, é a “Tecnologia com viés nas qualificações” 

(Nogueira & Óscar, 2018), que vai ser explicada mais em detalhe no subcapítulo seguinte. 

De forma a perceber melhor estes resultados incompatíveis com a teoria foram 

acrescentados outros fatores até então não incluídos (ou muito raramente) na pesquisa, 

como os bens intermédios. Inicialmente, a teoria do comércio apenas incluia os bens finais 

como comerciáveis, e supunha que os diferentes estágios de produção de um bem são 

localizados no mesmo país (excluía o processo de outsourcing internacional). Para além disso, 

apenas tinha em conta a dotação de fatores (trabalho e capital), o que significa que a 

divergência tecnológica e o catching-up são desconsiderados (Chusseau et al., 2008). 

Esta nova vertente na teoria da liberalização do comércio inclui outras formas de explicar o 

aumento de desigualdades relativamente às skills dos trabalhadores. Esta nova vaga por 

norma inclui uma integração de ambas as explicações, teorias, como por exemplo a 

importância da tecnologia em certos fenómenos incluídos na teoria da liberalização do 

comércio, como, por exemplo, o outsourcing internacional (Chusseau et al., 2008). 

Esta nova vertente, além de incluir o outsourcing, também inclui temas como o IDE e os 

bens intermédios (Airola, 2008a). Os estudos empíricos tendo por base os temas 

mencionados, outsourcing e IDE, tem apresentado uma correlação positiva forte com o 

aumento relativo dos salários. Por exemplo, Feenstra e Hanson (1999) atribuíram ao 
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outsourcing 15% da responsabilidade para o aumento das desigualdades salariais nos EUA. 

Aitken, Harrison e Lipsey (1996) mostraram que o aumento de empresas estrangeiras 

aumenta os salários dos trabalhadores qualificados no país recetor destas empresas, 

verificado no México e na Venezuela.  

Outsourcing / produtos intermédios 

Com o aumento da perceção da importância do outsourcing para o comércio, este começou a 

receber uma maior atenção nas pesquisas nomeadamente sobre o aumento das 

desigualdades salariais, dando um outro enfoque à teoria da liberalização do comércio 

(Chongvilaivan & Hur, 2011). Com o crescimento do foco no outsourcing internacional, o 

comércio de bens intermédios recebeu mais atenção pelos investigadores, uma vez que o 

outsourcing reflete a divisão de recursos na produção, baseando-se assim no comércio de 

bens intermédios (Lee & Sim, 2016).  

Um dos primeiros trabalhos empíricos que incluíram o outsourcing como um dos fatores 

para o aumento das desigualdades salariais foram os de Feenstra e Hanson (1996) e (1999). 

Nestes estudos foram analisadas as indústrias norte americanas nos anos 80 e 90 e chegou-

se à conclusão que o outsourcing internacional teve um efeito positivo no gap salarial nos 

EUA (como referido anteriormente). Para além do outsourcing também ficou verificado que 

o progresso tecnológico teve uma igual importância para explicar o gap salarial. (Feenstra & 

Hanson, 1999). Estes trabalhados foram se desenvolvendo em termos metodológicos, 

como, por exemplo, em Feenstra e Hanson (1996) o outsourcing era medido como o valor da 

compra de inputs de cada indústria fornecedora vezes a proporção de importações para o 

consumo total na indústria fornecedora, somando todas as indústrias fornecedoras. 

Contudo, nesta fase inicial da análise do outsourcing nas desigualdades salariais, este 

trabalhado apresentava, segundo os autores, um limite, o facto do cálculo do outsourcing 

incluir o comércio de bens intermédios entre os EUA e economias avançadas (países 

desenvolvidos) (Feenstra & Hanson, 1996). Esta questão era considerada um limite uma 

vez que o foco para as desigualdades salariais estava direcionado para o outsourcing dos 

países desenvolvidos para países em desenvolvidos (baixos salários). A partir do resultado 

deste trabalho de Feenstra e Hanson (1996), a liberalização do comércio assim como a 

tecnologia com um viés para o trabalho qualificado, tornaram-se as duas grandes teorias 

para explicar o aumento das desigualdades salariais. 
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No seguimento destes trabalhos seguiram-se muitos outros que demostraram como o 

outsourcing influência o aumento das desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados 

e trabalhadores não qualificados, tanto teóricos como empíricos.  

Num estudo centrado na denominação de bens intermédios (que, como vai ser possível 

verificar, inclui o tópico, tecnologia), Cheng e Zhang (2007) chegaram a um resultado 

teórico em como o outsourcing influência as desigualdades salariais. Neste estudo foram 

realizados dois modelos teóricos de forma a terem em conta a simetria e assimetria da 

função de produção de um bem intermédio X entre um país desenvolvido e um país em 

desenvolvimento. Ou seja, no primeiro modelo supôs-se que a produção de um bem 

intermédio X o tipo de trabalhador seria igual, função de produção simétrica, entre um país 

desenvolvido e um país em desenvolvimento. Na produção assimétrica teve-se em conta 

que o mesmo produto pode ser produzido tendo por base diferentes tipo de trabalhadores 

(qualificados ou não qualificados) dependendo dos países. Por exemplo, no caso entre os 

EUA-México, onde as empresas do primeiro realizam outsourcing de produtos intensivos em 

trabalho não qualificados no México; contudo, neste país, os trabalhadores que produzem 

estes produtos são considerados trabalhadores qualificados no México. 

Tendo por base o primeiro modelo, de tecnologia simétrica, concluiu-se que o comércio de 

bens intermédios aumenta as desigualdades salariais nos países desenvolvidos, mas diminui 

nos países em desenvolvimento (seguindo o modelo tradicional de HOS). No entanto, no 

segundo modelo, de tecnologia assimétrica, concluiu-se que o comércio de bens 

intermédios aumenta a desigualdade salarial em ambos países (não segue o modelo 

tradicional H-O) (Cheng & Zhang, 2007). 

Relativamente a resultados empíricos, Sayek e Şener (2006), através da inserção de tópicos 

da imitação e da teoria do ciclo de vida do produto,1 concluíram que o aumento do 

comércio através do outsourcing leva a um crescimento da desigualdade salarial tanto no 

Norte como no Sul.2 Contudo, o aumento do outsourcing só aumenta o skill premium no Sul 

se a intensidade da skill de produção por outsourcing no Norte for maior que o local de 

produção no Sul (Sayek & Şener, 2006). 

                                                 
1 Teoria do ciclo de vida referente aos “estágios da existência de um determinado produto”: introdução, 
crescimento (aumento de vendas), maturidade (aumento lento ou estagnação de vendas) e declínio (redução 
das vendas) (Cambridge dictionary). O mesmo produto pode encontrar-se em estágios diferentes de vida 
conforme o mercado em que está inserido.  
2 Quando o autor se refere ao Norte/Sul, estes estão associados aos países desenvolvidos/em 
desenvolvimento, respetivamente. 
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Em Chongvilaivan e Thangavelu, (2012) foram analisados como o outsourcing para a 

Tailândia afeta as desigualdades salariais no país, concluindo-se que 1% de aumento do 

outsourcing leva a um crescimento de 2,5% do gap entre trabalhadores qualificados e não 

qualificados na Tailândia. 

Outros estudos referem que o outsourcing internacional é quase insignificante para o 

aumento das desigualdades salariais, como é o caso de Chongvilaivan e Hur (2011) e 

Englehardt (2009). Os primeiros realizaram um estudo para compreender o impacto tanto 

do outsourcing geral (doméstico) como do outsourcing internacional nas desigualdades salariais. 

Neste caso verificaram que o outsourcing internacional tem algum impacto nas desigualdades 

salariais, mas muito insignificante ao contrário do outsourcing geral que se apresenta como 

mais relevante para o aumento do gap salarial. Ou seja, a desigualdade salarial das indústrias 

de manufatura dos EUA (país de origem do outsourcing) deveu-se principalmente ao 

outsourcing geral e não ao outsourcing internacional. Em Englehardt (2009) concluiu-se que o 

outsourcing não apresentou um efeito significativo nos anos 90 nos EUA (outsourcing de 

origem dos EUA). 

Estes estudos mencionados focam-se na relação do outsourcing de países desenvolvidos para 

países em desenvolvimento, ou seja, o país em desenvolvimento como o recetor de 

outsourcing. Isto acontece porque no geral assumia-se que a produção através do outsourcing se 

realizava devido à procura de mão-de-obra não qualificada mais barata em países em 

desenvolvimento, o que levava estes trabalhadores a serem mais propensos a sofrer salários 

mais baixos do que os qualificados domesticamente. Este argumento fornece o trampolim 

para as teorias que sugerem que o outsourcing global induz desigualdades salariais. Todavia, 

começaram a realizar-se estudos que variam a direção da receção/envio de outsourcing, de 

países desenvolvidos (PD) para PD e ao contrário do normal a origem do outsourcing sendo 

de países em desenvolvimento (PED). No primeiro caso podemos verificar esta ocorrência 

na Coreia do Sul através do trabalho de Lee e Sim (2016), no qual consideraram a Coreia 

como um país de rendimentos médios (comparação relativamente a países de baixo e alto 

rendimentos). Neste caso podemos considerar a Coreia como o país desenvolvido que 

realiza outsourcing. Neste estudo, dois tipos diferentes, um para PD e outro para PED. Os 

autores tentaram assim perceber se estes tipos de outsourcing (destino do outsourcing) tiveram 

impactos diferentes no mercado laboral na Coreia. Neste estudo foi possível verificar que, 

tanto teoricamente como empiricamente, a procura relativa de trabalhadores qualificados 
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no PD (middle-income country) aumenta quando a atividade intensiva de trabalhadores menos 

qualificados é realizada por outsourcing. Contrariamente, se a produção intensiva em trabalho 

qualificado for realizada por outsourcing, a procura relativa acaba por decrescer. Concluindo, 

o outsourcing para PD (PED) diminui o salário de trabalhadores qualificados (não 

qualificados). O outsourcing para PD e PED tem efeitos opostos (e significativos) sobre os 

salários, isto é, outsourcing para PD (PED) diminui os salários de trabalhadores qualificados 

(não qualificados) na Coreia (Lee & Sim, 2016). 

Para o segundo caso também foram realizados estudos empíricos direcionados para os 

PED, sendo estes a origem do outsourcing, como, por exemplo, em Wang (2017). Nesta 

análise foi observado que na China a correlação entre outsourcing internacional (reforçado 

quando está a receber SBTC) e desigualdades salariais é positiva, sendo que 1% de aumento 

no índice de outsourcing internacional corresponde a um aumento aproximadamente de 10% 

no skill premium (Wang, 2017).  

Desta forma é possível perceber que um dos fatores a ter em conta é o destino do 

outsourcing, como é possível verificar em Yamashita (2010) que quando os EUA importam 

de PED ocorre um aumento das desigualdades salariais. Contudo, se for de países PD não 

apresenta nenhum impacto (as exportações dos EUA também não apresentaram nenhuma 

correlação).  

IDE 

Relativamente ao IDE, até ao ano de 2005 havia muitas poucas pesquisar sobre a 

participação do IDE nas desigualdades salariais. No geral os trabalhos estavam mais 

direcionados para a desigualdade salarial no setor manufatureiro e apenas para períodos 

recentes (te Velde & Morrissey, 2004). Contudo, o número tem vindo a aumentar 

(exemplo, Taylor & Driffield, 2005; Jiang & Su., 2006; Grenier & Tavakoli, 2006; Ghosh, 

2008; Figini & Görg, 2011; Tomohara & Yokota, 2011; Peluffo, 2015; Balcioglu, 2016; 

Amoroso & Moncada-Paternò-Castello, 2018). O que levou ao aumento da implementação 

do IDE nas pesquisas foi o facto de o seu crescimento ter ocorrido ao mesmo tempo que 

as desigualdades salariais aumentavam. 

No geral, inicialmente os estudos teóricos eram muito ambíguos (Taylor & Driffield, 2005). 

No entanto tem-se chegado à conclusão que existe uma correlação positiva entre IDE e 

desigualdades salariais. Porém, continuam a existir estudos que demostram o contrário 
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como é o caso do estudo teórico de Zhang (2013) que conclui que o IDE não tem impacto 

no curto prazo e que a longo prazo diminui a desigualdade salarial. 

Os trabalhos empíricos relativamente ao efeito do IDE nas desigualdades salariais em 

países desenvolvido tem tido tendência para apresentarem uma correlação positiva mesmo 

que nem sempre esta seja apresentada de forma linear, como é o caso em Figini e Görg 

(1999) e Taylor e Driffield (2005), que utilizam dados da indústria da Irlanda e do RU, 

respetivamente. Em ambos os casos o efeito é não-linear, ou seja, a entrada de IDE 

aumenta a desigualdade salarial, mas com uma taxa decrescente ao longo do tempo. No 

entanto, também existe estudo empíricos que contradizem este a cima referidos, como, por 

exemplo, no estudo para os EUA por Blonigen e Slaughter (2001) em que não foi 

encontrado nenhum efeito significativo do IDE nas desigualdades salariais entre os 

trabalhadores qualificados e não qualificados. 

Os estudos incluem vários países, sejam eles países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Alguns desses trabalhos incluem outras variáveis como é o caso de Grenier e Tavakoli 

(2006) numa análise ao Canadá onde foi possível verificar que o technical change (despesas em 

R&D) e a densidade sindical são as duas variáveis mais importantes que explicam o 

aumento das desigualdades salariais. Enquanto que os efeitos da emigração, importação e 

IDE apresentaram-se como moderados para as desigualdades salariais.  

Um ponto importante a ter em conta quando se analisa o IDE é a diferenciação entre as 

empresas multinacionais estrangeiras e as domésticas. Por norma as primeiras pagam 

salários mais altos que as últimas. Ou seja, a aquisição de empresa por estrangeiros (IDE) é 

estimado um aumento dos ganhos salariais em todos os grupos. Contudo, este ganho é 

superior para trabalhadores com uma educação superior e trabalhadores que ocupam 

posições altamente qualificadas (trabalhadores qualificados). Esta interação pode ser 

verificada em Earle, Telegdy e Antal (2018) relativamente à Hungria. Neste estudo conclui-

se que o aumento da receção de IDE (aquisição de multinacionais domésticas) leva a um 

incremento das desigualdades salariais.  

No estudo para a Suécia de Bandick e Hansson (2009) foi identificado que nem todas as 

empresas estrangeiras são criadoras de desigualdades salariais. As empresas não 

multinacionais suecas adquiridas por estrangeiros levam a um aumento da procura de 
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trabalhadores qualificados, contudo nas multinacionais adquiridas por estrangeiros, isto já 

não é verificado.  

Os trabalhos que incluem estudos com vários países, cross-country, também tem vindo a ser 

realizados. Num dos primeiros estudos cross-country, Gopinath e Chen (2003), que incluiu 26 

países desenvolvidos e em desenvolvidos, chegou-se à conclusão que existem evidências de 

um aumento das desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados e não-qualificados 

dentro dos países em desenvolvimento, devido à entrada de IDE. Contudo, os países 

desenvolvidos como origem de IDE não indicam um aumento das desigualdades salariais 

internamente. Por outro lado, no estudo de te Velde e Morrissey (2004) forma incluídos na 

sua análise 5 Países do Este Asiático (Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Tailândia e 

Filipinas). A partir destes países, enquanto recetores de IDE, não foi possível verificar um 

aumentou das desigualdades salariais, exceto na Tailândia. Uma das razões dadas na 

pesquisa para explicar esta diferença relativamente aos restantes quatro países deve-se ao 

facto da Tailândia não possuir muitos trabalhadores qualificados, pelo que podem não tirar 

proveito do IDE (adquirir mais qualificações), levando à possibilidade de o crescimento do 

país coincidir com o aumento nas desigualdades salariais. 

Destes trabalhos existe um estudo cross-country que inclui uma grande quantidade de países, 

103, da autoria de Figini e Görg (2011). Estes autores sugerem que o efeito do IDE 

depende do nível de desenvolvimento do país. Os resultados para os países em 

desenvolvimento são robustos e sugerem que a desigualdade salarial aumenta com a 

entrada de IDE (numa fase inicial), mas o seu efeito diminui com o crescente aumento da 

entrada de IDE. Para os países desenvolvidos, a desigualdade salarial diminui com a 

entrada de IDE. 

Terminada a exposição mais detalhada sobre o impacto da liberalização do comércio nas 

desigualdades salariais, incluído juntamente alguns dos tópicos em que já existe uma 

interligação entre comércio e mudanças tecnológicas (como o outsourcing internacional), 

seguiremos para uma breve apresentação da teoria SBTC. Esta teoria vai ser aqui exposta 

uma vez que é considerada pela maioria dos autores como a mais influenciadora nas 

desigualdades salariais. Desta forma a teoria será apresentada, no próximo subcapítulo, de 

forma muito geral, uma vez que para além de ser muito importante nas discussões sobre o 

aumento das desigualdades salariais cada vez mais as pesquisas apontam para uma 

interligação entre as duas teorias principais (comércio e tecnologia).  
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2.2.2. Skill-biased technological change 

A teoria skill-biased technological change (SBTC) defende que a mudança na tecnologia de 

produção favorece os trabalhadores qualificados sobre os trabalhadores não qualificados, 

levando a um aumento da procura dos primeiros. Ou seja, a teoria SBTC induz um 

aumento do skill premium, criando um viés para as qualificações (trabalhadores 

qualificados) (Violante, 2008).  

Para tentar explicar porque o crescimento da tecnologia leva a um aumento da procura de 

trabalhadores qualificados foram realizados vários estudos, nomeadamente Acemoglu 

(2002) e Hornstein et al (2005), na qual o resultado parece tender para as teorias da 

complementaridade tecnologia-qualificações (technology-skill complementarity). No seguimento 

da teoria technology-skill complementarity existem três vertentes que explicam como a 

complementaridade entre as qualificações e a tecnologia estão relacionadas. 

A primeira vertente está associada com a redução dos custos relativos do investimento para 

equipamentos na década 80, nos EUA, equipamentos estes com uma qualidade constante. 

Segundo Krussell et al. (2000) é esta redução nos preços que explica o aumento do 

investimento de capital em equipamentos de produção. Com o aumento do acesso a 

equipamentos de produção, a procura por mão-de-obra qualificada aumentou, uma vez que 

esta é complementar ao funcionamento do equipamento. O contrário verifica-se para os 

trabalhadores não qualificados, uma vez que estes são substitutos, levando a um aumento 

do skill premium. Segundo esta visão o efeito do capital no skill premium é permanente 

(Kurokawa, 2010). 

A segunda explicação está associada ao capital humano e é inspirada pela visão de Nelson e 

Phelps (1966) de que pessoas educadas, para além de incentivarem à inovação, ajudam no 

processo de difusão da tecnologia, uma vez que trabalhadores qualificados sabem por 

norma lidar melhor com a introdução de novas tecnologias. Neste sentido, fica menos 

custoso adaptar trabalhadores qualificados às mudanças tecnológicas visto aprenderem e 

adaptarem-se melhor, e serem estes próprios trabalhadores a incentivam à implementação 

de novas tecnologias. Esta explicação, de Nelson-Phelps, apresenta-se como transitória já 

que apenas na fase inicial da implementação da nova tecnologia os trabalhadores que se 

adaptam mais facilmente podem trazer alguns benefícios. Contudo, conforme o tempo vai 
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passando haverá um aumento do número de trabalhadores a aprender como trabalhar com 

a nova tecnologia, compensado a diferença salarial (Violante, 2008). 

Por fim, a terceira vertente vai de encontro ao trabalho de Milgrom e Roberts (1990), 

baseado na ideia que as tecnologias de informação reduzem os custos das atividades de 

armazenamento, comunicação, monitoramento e supervisão de dados dentro da empresa, o 

que desencadeia uma mudança para um novo design organizacional. Esta nova estrutura 

laboral incentiva à redução de hierarquias na empresa levando a uma eliminação de 

trabalho rotineiro e ao desenvolvimento de um trabalho multitarefas. Por consequência, 

levando à necessidade de trabalhadores mais adaptáveis, que tenham mais qualificações 

(Violante, 2008). 

Os primeiros trabalhos sobre o SBTC foram para os EUA, direcionados para a indústria 

manufatureira (ver Bartel & Lichtenberg, 1987; Bound and Johnson, 1992; Dunne and 

Schmitz, 1995).  

Atualmente, estas três vertentes já se podem considerar desatualizadas devido ao 

surgimento de uma nova vertente, já mencionada, que engloba ambas a teoria do comércio 

e da tecnologia. As novas explicações que tiveram resultados empíricos sólidos foram as 

particularmente associadas ao outsourcing, que pode atuar através da complementaridade 

capital-qualificações (Chusseau et al., 2008). 
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3. Metodologia: Análise Bibliométrica 

Para analisar a relação entre as empresas de cariz internacional e as desigualdades salariais 

intra-país entre trabalhadores qualificados e não qualificados, de forma a perceber possíveis 

padrões sobre os resultados das pesquisas realizadas sobre este assunto, será aplicada uma 

análise bibliométrica. O objetivo desta análise é integrar o maior número de trabalhos 

relativos ao tema, analisá-los, e obter uma contribuição quantitativa. Esta contribuição 

bibliometrica irá completar a contribuição qualitativa realizada no capítulo anterior com a 

revisão de literatura. 

Assim, utilizando uma análise bibliométrica, vai ser possível, por exemplo, avaliar os 

progressos realizados sobre o assunto em análise, identificar as fontes mais fidedignas das 

publicações científicas, estabelecer as bases académicas para a avaliação de novos 

desenvolvimentos, identificar os principais autores científicos, desenvolver índices 

bibliométricos para avaliar a produção académica, entre outros (Cobo, Martínez, Gutiérrez-

Salcedo, Fujita e Herrera-Viedma, 2015). 

 

3.1. Bibliometria: definição 

O termo “bibliometria” (literalmente “a medição de livros” (Welsh, 2015, p.1)) foi cunhado 

por Alan Pritchard no final dos anos 1960, e estava mais relacionado com os estudos 

bibliotecários, contagem de “livros, artigos, publicações, citações” em geral, qualquer 

informação registada estatisticamente significativa, “independentemente das áreas 

científicas”. Contudo, o termo tem evoluído pelo que é normal muitas das vezes estar 

associado com “‘cienciometria’, ‘informatização’, ‘webometria’, ‘netometria’ e ‘cibernética’” 

(De Bellis, 2009, p.2-3). 

Por exemplo, os termos ‘bibliometria’ e ‘webmetria’ estão intrinsecamente 

interrelacionados, uma vez que na atualidade, por norma, inclui-se os meios da web como 

uma das principais fontes na procura de trabalhos académicos, como é o caso das bases de 

dados bibliográficas (De Bellis, 2009, p.2-4). Neste seguimento, para a análise metodológica 

desta dissertação, a recolha de informação irá ser realizada através de bases de dados 

bibliográficas, sendo que as selecionadas para esta bibliometria foram as bases de dados da 

SciVerse Scopus (Scopus) e da Web of Science (WoS).  

 

https://www.economias.pt/analise-swot-o-que-e-e-para-que-serve/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-86212016000100175&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-86212016000100175&script=sci_abstract&tlng=pt


 

19 

 

A metodologia bibliométrica foi definida de forma diferente por vários autores, mas o seu 

propósito é o mesmo (Cruz, 2015, p.28), analisar estatisticamente os documentos 

científicos, de forma a perceber o progresso de um tema de estudo. Na seguinte Tabela 

encontramos exemplos de definições. 

 
Tabela 2: Definições de bibliometria de diferentes autores. 

Pritchard (1969, p. 348) 
“A aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros e 

outras formas de comunicação” 

White e McCain (1989, p. 119)  

“Estudo quantitativo da literatura, sendo refletido em 

bibliografias, fornecendo modelos evolutivos de ciências, 

tecnologia e conhecimento.” 

 

Russell e Rousseau (2002, p. 

45)  

“A análise bibliométrica da atividade científica baseia-se no 

pressuposto de que a pesquisa e a comunicação dos resultados 

andam de mãos dadas. O progresso científico é alcançado por 

investigadores que se reúnem para estudar tópicos de pesquisa 

específicos, orientados pelo trabalho anterior de colegas” 

Dias and Makalengva (2013, 

p. 22)  

“A análise de citações bibliométricas ilustra as ligações entre 

publicações de pesquisa, autores e tópicos específicos (...) Este 

método de pesquisa é baseado na suposição de que os 

pesquisadores publicam suas descobertas mais importantes.” 

Veiga, Mendes e Lourenço 

(2015, p. 676)  

“Conjunto de metodologias quantitativas baseadas em métodos 

de análise estatística, com vista a analisar as citações de artigos 

em revistas científicas para avaliar o impacto das publicações 

através da sua divulgação”  

 

Okubo (1997, p. 9)  

 

Em relação à metodologia escolhida, esses resultados podem ser 

“apresentados de várias formas, como o mapeamento, para 

descrever as relações entre os participantes e ampliar os meios 

de análise” 

Fonte: Elaboração própria.  

 
A OCDE por sua vez considera que a “Bibliometria é uma análise estatística de livros, 

artigos ou outras publicações”, que utiliza “dados sobre números e autores de publicações 

científicas e sobre artigos e citações” com o objetivo de “medir o output de 

indivíduos/grupos de pesquisa, instituições e países, por forma a identificar networks 

nacionais e internacionais e a mapear o desenvolvimento de novos campos 

(multidisciplinares) da ciência e da tecnologia” (OCDE, 2001). Sendo possível encontrar 
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regularidades na estrutura da literatura, organizando os documentos e identificando os 

padrões da literatura (De Bellis 2009). 

Este tipo de análise é importante principalmente nos dias de hoje, uma vez que podemos 

verificar que o número de trabalhos produzidos atualmente à escala global é muito superior 

aos que eram produzidos há umas dezenas de anos atrás. Segundo Derek Price, em 1963, 

cerca de “80 a 90% de todos os cientistas que já viveram estão vivos agora” o que implica 

que haja mais trabalhos e que estes tenham diferentes contribuições (De Bellis 2009, p.10).  

 
Tabela 3: Principais Técnicas Bibliometricas. 

 

Fase 

Metodológica 

Designação da 

Técnica 

Bibliométrica 

Explicação da Técnica 

Bibliométrica 
Autores 

1 

Visão Geral: 

Caracterização 

da literatura- 

(capítulo 3.1) 

Contagem de 

publicações e 

análise de 

‘abstracts’ 

Indicador quer quantitativo, quer 

qualitativo da produtividade de uma 

área de estudo no que refere a 

revistas científicas e publicações de 

referência. 

Archambault & 

Gagné, 2004 

2 

Raízes 

científicas da 

literatura 

(capítulo 3.2) 

Análise das 

citações  

Identificação dos artigos, autores e 

revistas que representam os maiores 

impactos na área de estudo, 

constituindo, assim, as raízes da 

literatura. 

Archambault & 

Gagné, 2004 

Teixeira, 2014 

3 

Impacto 

científico da 

literatura 

(capítulo 3.3) 

Análise da 

influência da 

literatura 

Identificação dos registos, revistas e 

intervalos de tempo mais citados na 

literatura em análise. 

Teixeira, 2014 

 
Fonte: Cruz (2015, p. 30).  
 

De acordo com V.V. Nalimov (1962) o aumento de publicações pode ser estimado com 

base na seguinte preposição: a cada 10-15 anos o número de publicações aumenta para o 

dobro. Este crescimento da ciência trouxe uma mudança na criação de novos trabalhos, 

fazendo com que os cientistas gastem mais de 50% do seu trabalho na atividade 

informativa, sendo necessário mais tempo para esta parte da pesquisa. E, para além disso, 

faz com que as publicações dos trabalhos em jornais científicos se atrasem e haja uma 
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redução média do tamanho dos artigos (Granovsky, 2001). Daí a importância e necessidade 

de trabalhos como as bibliometrias, de forma a facilitar este processo de recolha, 

armazenamento, organização e processamento da informação já existente. 

Em 1917 foi realizada, o que é muitas vezes considerada a primeira bibliometria, uma 

análise quantitativa à literatura de anatomia comparada de 1543 a 1860 por Francis J. Cole e 

Nellie B. Eales. Este trabalho já incorporava objetivos descritivos e avaliativos, tendo por 

base os três principais indicativos de bibliometrias (Archambault e Gagné, 2004). Estes três 

princípios mencionados encontram-se descritos na tabela seguinte (Tabela 3) incorporando 

a Fase Metodológica, Designação da Técnica Bibliométrica e a Explicação da Técnica 

Bibliométrica. 

De seguida vai ser possível observar a aplicação destas técnicas ao tema desta dissertação, 

onde até à data não foi encontrado nenhum registo de um trabalho idêntico, de um 

bibliometria, sobre o impacto das multinacionais/outsourcing/offshoring nas desigualdades 

salariais entre trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados. 

 

3.2. Aplicação das técnicas Bibliométricas  

Com os resultados desta análise metodológica, pretende-se: 

1) Caraterizar a situação em análise - determinando padrões sobre o impacto das 

multinacionais/outsourcing nas desigualdades salariais intra-país, relacionado com 

trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados.  

2) Averiguar as raízes da literatura, assim como os principais autores e publicações sobre o 

tópico;  

3) Verificar o impacto da literatura sobre o tema (através do fator impacto das citações);  

4) Identificar e discutir as principais tendências sobre o impacto das 

Multinacionais/outsoucing nas desigualdades salariais. 

Para a recolha de dados foi necessário decidir qual as bases de dados bibliográficas, e a 

escolha recaiu sobre a Scopus e a WoS, tal como já foi mencionado no início do capítulo.  

Estas duas bases de dados foram as selecionadas uma vez que são duas das três bases de 

dados bibliográficos mais utilizadas para pesquisas bibliométricas, sendo a outra o Google 
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Scholar, mas a consistência e a precisão variam entre elas (Bar-Ilan, 2008; Kulkarni et al. 

2009, como referido em Olczyk, 2016).  

Vão ser utilizadas duas bases de dados bibliográficas para evitar a possibilidade de apenas 

uma não ser representativa ou ser pouco completa. Neste sentido, vai ser seguida a 

metodologia bibliométrica proposta por Yang e Meho (2007), que aconselham a 

combinação de informações de mais do que uma fonte, mais que uma base de dados 

bibliográfica (Olczyk, 2016). 

 
Figura 1 - Informações sobre as bases de dados Scopus e WoS. 

  

Fonte: Elaboração própria (Adaptado de ETH Zurich). 

 
Para perceber melhor as bases de dados bibliográficas selecionadas serão descritas algumas 

das suas caraterísticas. A primeira é a Scopus, surgiu em 2004 e segundo a Elsiever é a “maior 

base de dados de resumos e citações de literatura peer-reviewed, com ferramentas inteligentes 
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para rastrear, analisar e visualizar pesquisas. A Scopus oferece uma multidisciplinaridade de 

trabalhos, nas áreas da ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanidades, 

e é atualizada diariamente” (Elsevier, 2017, p.3). Apresenta cerca de 5000 publicadores 

internacionais, 12 milhões de perfis de autores (agosto de 2017) e 25% dos trabalhos são na 

área das Ciências Sociais (11 211 títulos) (Elsevier, 2017). A segunda é a WoS,3 recurso mais 

antigo de citação, que oferece uma multidisciplinaridade de trabalhos atualizados 

semanalmente. A WoS abrange mais de 5 200 publicações de Ciências Sociais em 55 

disciplinas que datam de 1900 (Clarivate analytics, 2017, p. 3). Em seguida será apresentada 

uma tabela com alguns números de dados sobre as bases de dados a ser utilizadas para esta 

análise.  

Agora que já foram indicadas algumas das caraterísticas das bases de dados bibliográficos, 

necessárias para iniciar a análise bibliométrica vai ser fundamental criar uma lista de artigos, 

através dos quais se irão retirar os resultados. 

Assim, vai ser necessário identificar as palavras-chave para começar a pesquisa nas bases de 

dados. As palavras-chave serão inseridas apenas em inglês uma vez que nestas bases de 

dados bibliográficas, com as palavras-chave selecionadas em português não se obteve 

qualquer resultado. A combinação mínima das palavras-chave escolhidas foi sempre duas 

palavras, sendo a primeira sempre ‘desigualdades salariais’ ou skill premium e a seguinte 

associada com o cariz internacional de empresas, ‘multinacionais’, ‘IDE’, outsourcing e 

‘empresas estrangeiras’. 

Inseridas as palavras-chave nas bases de dados bibliográficas, foi selecionada outra opção 

para refinar/focar a pesquisa na área pretendida, que existe em ambas as bases de dados. 

No caso da Scopus a designação para o pretendido é a “Subject area”, ou seja, a área de 

estudo, e nesta foram selecionadas as seguintes: 

• “Economics, Econometrics and Finance” (Economia, Econometria e Finanças);  

• “Social Science” (Ciências Sociais);  

• “Business, Management and Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade). 

 

 

                                                 
3 A Web of Science é o novo nome do que era a Web of Knowledge, desde janeiro de 2014. 

http://apps.webofknowledge.com/
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Tabela 4: Palavras-chave utilizadas para a pesquisa. 

Palavras-chave em Inglês 

Wage inequality + 

Multinationals 

Foreign Direct Investment 

Outsourcing 

Foreign Owned Firms 

Skill premium + 

Multinationals 

Foreign Direct Investment 

Outsourcing 

Foreign Owned Firms 

Fonte: Elaboração própria.  

Em relação à WoS, a designação é “Categories”, e as categorias escolhidas foram: 

• “Economics” (Economia); 

• “International Relations” (Relações Internacionais);  
 

Assim, ao extrair os artigos com as palavras-chave escolhidas, acima mencionadas, dentro 

das áreas que se considerou mais importantes para esta análise, obteve-se os seguintes 

resultados: 

Tabela 5: Resultados das palavras-chave utilizadas para a pesquisa. 

Palavras-chave em Inglês 
Scopus  

(nº de artigos)  

WoS 

(nº de artigos) 

Wage inequality + 

Multinationals 22  33 

Foreign Direct Investment 63 110 

Outsourcing 46  63 

Foreign Owned Firms 13  9 

Skill premium + 

Multinationals 6 6 

Foreign Direct Investment 15 14 

Outsourcing 14 10 

Foreign Owned Firms 3 4 

Fonte: Elaboração própria.  

Depois de selecionar estas opções, obteve-se 182 resultados na base de dados da Scopus e 

249 resultados na base de dados da WoS, dando um total de 431 artigos. 
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Estes resultados foram exportados de ambas as bases de dados para uma folha de Excel. 

Para cada artigo foram retiradas as seguintes informações: Autor(es), Título; Ano de 

Publicação; Citações; Fonte; Abstract e Tipo de documento.  

Em seguida, foram identificados os artigos repetidos, procedendo-se à sua exclusão, 

sobrando um total de 247 artigos. Para perceber quais os artigos que eram relevantes para o 

tópico em analise foram examinados os abstracts. Em alguns casos, quando os artigos 

possuíam abstracts pouco esclarecedores ou simplesmente não os tinham, extraiu-se os 

artigos completos, quando possível, de forma a analisar excertos e decidir se eram 

pertinentes.  

Desta análise foram excluídos: 

a) Artigos sem acesso; 

b) Artigos que não eram relevantes para o tópico, sendo por norma artigos 

relacionados com: desigualdade de género; desigualdade de rendimento; diferenças 

salariais entre cidades; outros temas;  

c) Pequenas referências sem grande importância sobre o tema; 

d) Outra língua que não inglês. 

No final desta seleção, ficou-se com um total de 71 artigos, tanto teóricos como empíricos 

(Tabela de ARTIGOS FINAIS – ANEXO 1), sendo composto por artigos (de jornal e de 

revisão). Destes artigos procedeu-se de seguida à sua divisão entre artigos teóricos e artigos 

empíricos. O resultado desta contagem foi 47 para artigos empíricos e 24 para artigos 

teóricos.  

Será com esta amostra de 71 artigos que se realizará a caraterização das principais 

tendências das pesquisas da literatura científica sobre o impacto de 

multinacionais/outsourcing nas desigualdades salariais, as suas raízes científicas e o seu 

impacto científico nos próximos capítulos.  

Relativamente aos artigos empíricos, decidiu-se que estes deveriam ter um subcapítulo 

dedicado às suas caraterísticas, uma vez que são trabalhos que trabalham com valores 

realistas e direcionados para um certo mercado específico, permitindo obter resultados 

mais palpáveis que os artigos teóricos. Para isso foi criada outra base de dados (ARTIGOS 

EMPÍRICOS) na qual os artigos empíricos foram organizados segundo o ano da produção 

do artigo; tipo de país (desenvolvido ou em desenvolvimento); país/região; período de 
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tempo da análise; fonte; número de citações; orientação (essencialmente do IDE); e o 

resultado final. 

Na identificação das Raízes Científicas da literatura (dos 71 artigos), foi possível retirar as 

referências de quase todos os artigos da tabela de ARTIGOS FINAIS. Os artigos onde não 

o foi possível fazer deveu-se ao facto destas publicações não estarem presentes em 

nenhuma das bases bibliográficas utilizadas (Scopus e WoS) ou à indisponibilidade do artigo 

integral, o que impediu a extração manual das suas raízes. 

Após a extração e formatação das raízes científicas obteve-se um conjunto com 2040 

referências, deste resultado eliminou-se os repetidos ficando-se com um total de 1868 

referências. Estas foram organizadas, uma a uma, de forma a ficarem uniformizadas por 

nome de autor, título, ano de publicação e fonte.  

De seguida analisou-se a influência científica da literatura da lista de ARTIGOS FINAIS, 

tendo sido contabilizados 1879 artigos que citaram os artigos da referida lista. No entanto, 

20% dos artigos (14 em 71) não tinham nenhuma citação noutros artigos. 

O esquema a baixo resume a informação descrita sobre a amostra (tabela de ARTIGOS 

FINAIS), que será a base para a análise bibliometrica sobre o impacto das multinacionais/ 

outsourcing nas desigualdades salariais, que serão apresentados no capítulo seguinte. 

Figura 2 – Esquema sobre as caraterísticas da literatura em análise.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização da literatura sobre as desigualdades salariais  

Nesta subsecção procede-se à caraterização das principais tendências das pesquisas da 

literatura científica sobre o impacto de multinacionais/outsourcing nas desigualdades salariais 

intra-país entre trabalhadores qualificados e trabalhadores não qualificados segundo os 

artigos obtidos pelas bases de dados identificadas no capítulo da metodologia, Scopus e 

WoS. 

4.1.1. Análise Cronológica 

A literatura sobre o impacto das multinacionais/outsourcing nas desigualdades salariais tem 

apresentado uma tendência crescente ao longo do tempo, contudo, apesar desta tendência 

positiva, a evolução tem sido irregular (ver Figura 3). 

 
Figura 3 - Evolução cronológica dos artigos da literatura em análise (Tabela de ARTIGOS 
FINAIS). 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 
De acordo com os resultados das bases de dados utilizadas, o primeiro artigo que analisa o 

tema desta dissertação surgiu em 1996. Deste esta primeira data até à última em análise, 

2018, houve apenas um ano em que não se registou nenhuma publicação, 1998, tendo 
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havido sempre pelo menos uma publicação nos restantes anos analisados. A partir de 2008, 

inclusivo, o número de artigos foi sempre superior a dois, havido apenas um ano (2012) 

com três e os restantes com um número superior. O ano de 2018 apresentou-se como o 

pico no número publicado de artigos, com um total de sete artigos (apesar da data de 

recolha destes artigos ter-se dados a 1 de novembro de 2018, ou seja, ainda a dois meses do 

final do ano civil de 2018). 

 

4.1.2. Análise das Revistas científicas 

Os 71 artigos que constituem a base da Tabela de ARTIGOS FINAIS estão inseridos num 

total de 46 revistas científicas (ver Figura 4). Destas 46 revistas científicas destaca-se a 

Review of International Economics com um total de seis artigos, seguido da Journal of International 

Trade and Economic Development e World Economy, ambas com 4 artigos. No geral, 69,6% das 

revistas científicas (32 em 46 revistas) possuem apenas um artigo, 17% (8 em 46 revistas) 

dois artigos e por fim, as com mais de dois artigos (3, 4 e 6 artigos) com um total de 13,0% 

(6 em 46 revistas). 

Depois de dividir as revistas por números de artigos, procedeu-se a uma análise mais 

detalhada das revistas científicas com dois ou mais artigos associados. Nesta análise estarão 

descritos o número de artigos, o seu fator de impacto e a sua área de estudo, como é 

possível observar na Tabela 6. Relativamente ao fator de impacto irão ser descritos os 

valores tanto para o “SJR Impact Factor” (Scimago Journal Rank - Medidor de Impact 

Factor indexado à Scopus), como para o “JCR Impact Factor” (InCites Journal Citation 

Report (Medidor de Impact Factor indexado à WoS). 

O fator de impacto (impact factor) de uma revista está relacionado com a frequência com que 

os seus artigos são citados na literatura científica, permitindo verificar a qualidade de uma 

revista. Ou seja, com este indicador é possível medir com precisão a sua importância para 

os seus usuários (Saha, Saint e Christakis, 2003). 
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Figura 4 - Número de artigos sobre o tema “o impacto das multinacionais / outsourcing nas 
desigualdades salariais” por revista científica. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

6

American Economic Review

Applied Economics

Atlantic Economic Journal

Canadian Journal of Economics-revue canadienne d…

Eastern European Economics

Economic Journal

Economics of Transition

Global Economic Review

Global Economy Journal

ILR review

International Economic Journal

International Economic Review

International Economics and Economic Policy

International Journal of Economic Perspectives

International Journal of Social Economics

Journal of Development Economics

Journal of International Development

Journal of International Economics

Journal of Labor Research

Journal of Macroeconomics

Journal of the Asia Pacific Economy

Labour Economics

Macroeconomic Dynamics

Oxford Review of Economic Policy

Pacific Economic Review

Quarterly Journal of Economics

Review of Social Economy

Review of World Economics

Singapore Economic Review

Sustainability (Switzerland)

Review of Economics and Statistics

World Development

Applied Economics Letters

China & World Economy

China Economic Review

Economics Letters

European Economic Review

North American Journal of Economics and Finance

Weltwirtschaftliches Archiv

Journal of Economic Surveys

Economic Modelling

International Review of Economics and Finance

Review of Development Economics

World Economy

Journal of International Trade and Economic…

Review of International Economics



 

30 

 

Tabela 6 - Impacto revistas científicas. 

Revista Científica 
Nº de 
artigos 

SJR*  
Impact 

Factor 2018 

JCR**  
Impact 

Factor 2018 
Áreas de Estudo 

Review of International Economics 6 1,138 0,786 
Ciências Sociais;  
Economia 

Journal of International Trade and 
Economic Development 

4 0,420 0,958 
Engenharia 
Ciências Sociais; 
Economia 

World Economy 4 0,661 1,088 

Negócios, Gestão e 
Contabilidade 
Economia, Econometria e 
Finanças 
Ciências Sociais;  
Negócios, Finanças 
Economia 
Relações Internacionais 

Economic Modelling 3 1,039 2,056 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

International Review of Economics and 
Finance 

3 0,772 1,432 

Economia, Econometria e 
Finanças; 
Negócios, Finanças 
Economia 

Review of Development Economics 3 0,396 0,716 

Ciências Socias; 
Economia 
Planeamento e 
Desenvolvimento 

Applied Economics Letters 2 0,380 0,591 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

China & World Economy 2 0,494 1,052 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

China Economic Review 2 1,052 2,106 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

Economics Letters 2 0,767 0,876 
Economia, Econometria e 
Finanças; 

European Economic Review 2 2,21 1,711 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

Journal of Economic Surveys 2 1,847 2,758 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

North American Journal of Economics 
and Finance 

2 0,552 1,199 
Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 

Review of World Economics 
(Weltwirtschaftliches Archiv) 

2 0,547 1,186 

Economia, Econometria e 
Finanças; 
Economia 
Relações Internacionais 

Fonte: Elaboração própria, 2019. Nota: Áreas de estudo - 1ª descrita pela SJR; 2ª descrita pela JCR. 

 
Todas as revistas científicas analisadas (14) encontram-se indexadas tanto no SJR como no 

JCR, sendo no geral a área de estudo destas revistas de Economia, Econometria e Finanças.  
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A três revistas que apresentam um maior fator de impacto segundo o medidor de SJR são: 

Review of International Economics; European Economic Review; e Journal of Economic 

Surveys. Por outro lado, segundo o medidor JCR, foram as seguintes revistas: Journal of 

Economic Surveys; Economic Modelling; e China Economic Review. Segundo esta 

informação podemos concluir que a revista com um maior impacto é a Journal of 

Economic Surveys, uma vez que é a única que se encontra no top 3 das revistas com maior 

impacto em ambos os medidores de impacto. 

 

4.1.3. Análise dos Autores 

O total de autores identificados na amostra dos 71 artigos foi de 108. Destes, apenas 13,9% 

(15 autores em 108) publicaram mais de um artigo, sendo que o máximo de artigos 

publicados por autor foram três, por 3,7% dos autores (4 autores em 108). Relativamente 

aos autores que publicaram apenas dois artigos, estes representaram 10,2% (11 autores em 

108). Os restantes 86,1 % (93 autores em 108) publicaram apenas um artigo.  

Como é possível observar pela Figura 3, muito dos autores possuem uma ligação entre eles, 

como é o caso de Feenstra R.C. e Hanson G.H. que compartilharam entre si a autoria de 

artigos. Para além destes existe outras ligações mais complexas como no caso de Görg H. 

que possui artigos com outros três autores diferentes. Nesta ligação Görg H. tem em 

comum a elaboração de dois artigos Figini P. e um outro com Hijzen A. e Hine R.C. 
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Figura 5 – Rede de autores com literatura 
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4.1.4. Análise das Citações 

Relativamente à análise das citações da literatura sobre o tema é possível observar que 

existem três artigos com mais de 100 citações, tanto para a Scopus como para a WoS. Estes 

três artigos pertencem a ambos os autores Feenstra R.C. e Hanson G.H.. (ver Tabela 7 e 8).  

 
Tabela 7 - Artigos mais citados na Scopus, sobre “o impacto das multinacionais/outsourcing nas 
desigualdades salariais” (≥ 10 citações). 

Autor Ano Título Journal 
Citações na 

Scopus 

Feenstra R.C., 
Hanson G.H. 

1997 
Foreign direct investment and relative 

wages: Evidence from Mexico's 
maquiladoras 

Journal of International 
Economics 

550 

Feenstra, RC; 
Hanson, GH 

1999 
The impact of outsourcing and high-

technology capital on wages: Estimates 
for the United States, 1979-1990 

Quarterly Journal of 
Economics 

535 

Feenstra R.C., 
Hanson G.H. 

1996 
Globalization, Outsourcing, and Wage 

Inequality 
American Economic Review 519 

Hijzen, A; Gorg, 
H; Hine, RC 

2005 
International outsourcing and the skill 

structure of labour demand in the United 
Kingdom 

Economic Journal 135 

Driffield N., 
Taylor K. 

2000 
FDI and the labour market: A review of 

the evidence and policy implications 
Oxford Review of Economic 

Policy 
70 

Markusen J.R., 
Venables A.J. 

1997 
The role of multinational firms in the 

wage-gap debate 
Review of International 

Economics 
55 

Blonigen B.A., 
Slaughter M.J. 

2001 
Foreign-affiliate activity and U.S. skill 

upgrading 
Review of Economics and 

Statistics 
52 

Taylor K., 
Driffield N. 

2005 
Wage inequality and the role of 

multinationals: Evidence from UK panel 
data 

Labour Economics 47 

Figini, P; Gorg, H 1999 
Multinational companies and wage 

inequality in the host country: The case 
of Ireland 

Weltwirtschaftliches Archiv-
Review of World Economics 

41 

Parello C.P. 2008 
A north-south model of intellectual 
property rights protection and skill 

accumulation 

Journal of Development 
Economics 

41 

Zhao Y. 2001 
Foreign direct investment and relative 

wages: The case of China 
China Economic Review 39 

Hijzen A. 2007 
International outsourcing, technological 

change, and wage inequality 
Review of International 

Economics 
36 

Figini P., Görg H. 2011 
Does foreign direct investment affect 

wage inequality? An empirical 
investigation 

World Economy 31 

Chusseau N., 
Dumont M., 

Hellier J. 
2008 

Explaining rising inequality: Skill-biased 
technical change and North-South trade 

Journal of Economic Surveys 30 

te Velde D.W., 
Morrissey O. 

2004 
Foreign direct investment, skills, and 

wage inequality in East Asia 
Journal of the Asia Pacific 

Economy 
26 

Gopinath, M; 
Chen, Weiyan 

2003 
Foreign direct investment and wages: A 

cross-country analysis 

Journal of International 
Trade and Economic 

Development 
21 
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Wu X. 2001 
The impact of foreign direct investment 

on the relative return to skill 
Economics of Transition 19 

Anwar, S 2010 
Wage Inequality, Increased Competition, 
and Trade Liberalization: Short Run vs 

Long Run 

Review of International 
Economics 

19 

Anwar, S; Sun, 
SZ 

2012 
Trade liberalisation, market competition 

and wage inequality in China's 
manufacturing sector 

Economic Modelling 18 

Zhang J. 2013 
Factor mobility and skilled-unskilled 

wage inequality in the presence of 
internationally traded product varieties 

Economic Modelling 16 

Wu, XD 2000 
Foreign direct investment, intellectual 
property rights, and wage inequality in 

China 
China Economic Review 14 

Gallego, FA 2012 
Skill Premium in Chile: Studying Skill 

Upgrading in the South 
World Development 13 

Miller T.C. 2001 
Impact of globalization on U.S. wage 

inequality: Implications for policy 
North American Journal of 

Economics and Finance 
12 

Bandick, R; 
Hansson, P 

2009 
Inward FDI and demand for skills in 

manufacturing firms in Sweden 
Review of world economics 11 

Anwar, S 2013 
Outsourcing and the skilled-unskilled 

wage gap 
Economics Letters 10 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

O reduzido número de citações pode estar relacionado com o facto de grande parte destes 

artigos serem relativamente recentes – 59,2% (42 de 71 artigos) dos artigos, apenas de 2010 

a 2018, inclusive.  

Os artigos da literatura do tema em análise, com 10 ou mais citações relativamente à Scopus 

representam 95,3% (2360 de 2476 das citações), em relação à WoS, estas representam 

85,8% (1834 de 1914 citações). 

 

Tabela 8 - Artigos mais citados da WoS, sobre “o impacto das multinacionais/outsourcing nas 
desigualdades salariais” (≥ 10 citações). 

Autor Ano Título Journal Citações na WoS 

Feenstra, RC; 
Hanson, GH 

1999 
The impact of outsourcing and high-

technology capital on wages: Estimates 
for the United States, 1979-1990 

Quarterly Journal of 
Economics 

440 

Feenstra R.C., 
Hanson G.H. 

1997 
Foreign direct investment and relative 

wages: Evidence from Mexico's 
maquiladoras 

Journal of International 
Economics 

430 

Feenstra R.C., 
Hanson G.H. 

1996 
Globalization, Outsourcing, and Wage 

Inequality 
American Economic Review 428 



 

35 

 

Hijzen, A; Gorg, 
H; Hine, RC 

2005 
International outsourcing and the skill 

structure of labour demand in the 
United Kingdom 

Economic Journal 116 

Markusen J.R., 
Venables A.J. 

1997 
The role of multinational firms in the 

wage-gap debate 
Review of International 

Economics 
55 

Driffield N., 
Taylor K. 

2000 
FDI and the labour market: A review 

of the evidence and policy implications 
Oxford Review of Economic 

Policy 
55 

Blonigen B.A., 
Slaughter M.J. 

2001 
Foreign-affiliate activity and U.S. skill 

upgrading 
Review of Economics and 

Statistics 
41 

Parello C.P. 2008 
A north-south model of intellectual 
property rights protection and skill 

accumulation 

Journal of Development 
Economics 

35 

Taylor K., 
Driffield N. 

2005 
Wage inequality and the role of 

multinationals: Evidence from UK 
panel data 

Labour Economics 31 

Hijzen A. 2007 
International outsourcing, 

technological change, and wage 
inequality 

Review of International 
Economics 

30 

Chusseau N., 
Dumont M., 

Hellier J. 
2008 

Explaining rising inequality: Skill-
biased technical change and North-

South trade 
Journal of Economic Surveys 30 

Figini, P; Gorg, H 1999 
Multinational companies and wage 

inequality in the host country: The case 
of Ireland 

Weltwirtschaftliches Archiv-
Review of World Economics 

24 

Figini P., Görg H. 2011 
Does foreign direct investment affect 

wage inequality? An empirical 
investigation 

World Economy 22 

Zhao Y. 2001 
Foreign direct investment and relative 

wages: The case of China 
China Economic Review 21 

Anwar, S 2010 
Wage Inequality, Increased 

Competition, and Trade Liberalization: 
Short Run vs Long Run 

Review of International 
Economics 

15 

Zhang J. 2013 
Factor mobility and skilled-unskilled 

wage inequality in the presence of 
internationally traded product varieties 

Economic Modelling 15 

Wu, XD 2000 
Foreign direct investment, intellectual 
property rights, and wage inequality in 

China 
China Economic Review 14 

Wu X. 2001 
The impact of foreign direct 

investment on the relative return to 
skill 

Economics of Transition 12 

Gallego, FA 2012 
Skill Premium in Chile: Studying Skill 

Upgrading in the South 
World Development 10 

Anwar, S 2013 
Outsourcing and the skilled-unskilled 

wage gap 
Economics Letters 10 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

A Scopus abrange 25 artigos com 10 ou mais citações, enquanto a WoS possui apenas 20. A 

razão para esta diferenças de números está relacionada com o facto da Scopus ser uma base 

de dados que contém mais artigos que a base de dados WoS.  

Ao comparar os artigos da Tabela 7 e 8, ou seja, os artigos com 10 ou mais citações para 

cada uma das bases de dados, foi possível identificar que a Scopus possui todos os artigos 
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que a WoS possui (ou seja, 20 artigos) para além de outros cinco artigos adicionais. Estes 

artigos que as bases de dados têm em comum, os pertencentes à Scopus apresentam todos 

mais ou o mesmo número de citações que os da WoS. 

Após analisar o número de artigos com mais citações de ambas as bases de dados, 

procedeu-se ao estudo da análise cronológica destas citações. Esta pesquisa permitirá 

perceber em que anos as publicações sobre a literatura têm sido mais citadas verificar se 

existe alguma discrepância temporal relativamente a esta análise quando comparadas ambas 

as bases de dado, uma vez que já ficou verificado que no total é a Scopus que possui um 

maior número de citações (2476 citações totais).  

Relativamente a esta questão enunciada, obteve-se o Figura 6. Nesta figura é possível 

verificar que o maior número de citações aconteceu são referentes a publicações no ano de 

1997 em ambas das bases de dados. Esta informação vai ao encontro do observado nas 

duas tabelas anteriores, Tabelas 7 e 8, em que o artigo de Feenstra R.C., Hanson G.H. 

“Foreign direct investment and relative wages: Evidence from Mexico's maquiladoras”, de 

1997, como o artigo com mais citações na Scopus (550 citações) e a segunda posição na WoS 

(430 citações). 

Para além do ano de 1997, o ano de 1999 e 1996 também possuem um grande número de 

citações para ambas as bases de dados. Estas datas devem estar relacionadas com três 

artigos de Feenstra R.C., Hanson G.H., pelo que podemos afirmar que estes três artigos 

tem um grande peso na literatura do tema desta dissertação. 

Finalmente, ao observar a Figura 6, podemos também verificar que em todos os anos (de 

1996 a 2018) a Scopus foi a que possuiu mais citações relativamente a WoS. 
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Figura 6 – Análise cronológica das citações por ano para as bases de dados Scopus e WoS. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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4.1.5. Análise de Conteúdo 

Para examinar o conteúdo da literatura, de forma abrangente, procedeu-se à realização de 

uma divisão geral sobre o principal tema em análise de cada artigo. Os temas selecionados 

recaíram sobre o IDE, outsourcing, comércio, tecnologia e offshoring, as palavras chave dos 

artigos, em linha com o que foi analisado na Revisão da Literatura. 

De referir que existem artigos que possuem como tema central dois destes tópicos, pelo 

que foram contabilizados duas vezes nesta estatística. 

Como resultado obteve-se a Figura 7, sendo possível verificar que o tema mais analisado é 

o IDE, com quase metade dos artigos, 46%. Os dois temas seguintes, com maior número 

de artigos, foram o outsourcing (24%) e o comércio (16%). Assim, com base nesta análise, 

podemos concluir que as palavras-chave para o tema da dissertação é IDE, outsourcing e 

comércio. Também há que considerar que apesar da tecnologia não estar no top 3 dos 

temas, tem uma importância relevante com 16% dos artigos. Uma explicação para esta 

ocorrência está relacionada com o facto de alguns trabalhos considerarem a tecnologia, 

assim como o tema geral do comércio (incluindo o outsourcing, IDE, etc.) estarem 

correlacionados quando se tenta explicar o aumento do skill premium. 

 
Figura 7 - Divisão da literatura do impacto das multinacionais/outsourcing, nas desigualdades 
salariais por tema central de análise. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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4.1.6. Caracterização dos Artigos Empíricos  

Depois de analisada a literatura no geral, que incluía tanto artigos empíricos como teóricos, 

irá proceder-se a uma pequena análise dos artigos empíricos. Esta pesquisa versa sobre 

cinco tópico: a análise cronológica das publicações; o tipo de países analisado; período 

temporal analisado; orientação (país de origem ou recetor); e análise dos resultados finais 

(ANEXO 2).  

Análise cronológica  

Conforme evidenciado pela Figura 8, a tendência dos artigos empíricos tem sido crescente. 

Mas, assim como na evolução cronológica da literatura geral, apresenta um aumento 

irregular. Podemos considerar que a publicação de artigos empíricos é recente, uma vez que 

de 2010 até 2018, estes representaram mais de metade dos artigos publicados desde 1996, o 

correspondente a 59,6% (28 de 47 artigos). Os picos de artigos publicados foram nos anos 

de 2011 e 2016, ambos com cinco artigos. Sendo de referir que, quando se deu a extração 

dos artigos em 2018, ainda faltava dois meses para o final do ano, pelo que este ano pode 

ter chegado ou ultrapassado os picos referidos. 

 
Figura 8 - Evolução cronológica dos artigos empíricos da literatura em análise. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Tipo de países analisados 

Países desenvolvidos e em desenvolvimento  

Ao analisar os países onde foram testadas as teorias para perceber como o impacto de 

multinacionais/outsourcing (incluindo IDE, offshoring, entre outros) afetam as desigualdades 

salariais, foi possível verificar que a maioria dos artigos empíricos realizados incide sobre 

PD, 25 estudos (sendo dois deles análises cross-country4 e os restantes para um país 

individual). Por outro lado, o número de artigos empíricos para os PED foram 17 (com 

dois estudos cross-country e os restantes para um país individual). Vale ressalvar que existem 

outros quatro artigos empíricos que englobam tanto PD como PED na sua análise. 

Os dois estudos cross-country para PDs englobam vários países, um deles 19 países 

(denominados no artigo como economias em transição) e o outro 17. Relativamente aos 

direcionados para PDs, existe um para 19 países de África subsaariana e outro para sete 

países do Sudeste Asiático.  

Para além destes, os quatro já referidos que englobam tanto PDs como PEDs: 

• 5 Países do Este Asiático (Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Tailândia e 

Filipinas); 

• 15 países da OCDE; 

• 26 países (PDs – 15; e PEDs - 11); 

• 103 países; 

De seguida proceder-se-á à análise dos artigos que examinaram apenas um país. 

Países individualmente 

Analisando os artigos que analisam apenas um país, podemos verificar que os EUA são 

sem dúvida o país no qual incidiu o maior número de artigo empíricos, seguindo-se da 

China, com quatro artigos. Ou seja, a análise tem-se destacado para as duas grandes 

potências económicas mundiais. No entanto, a maioria dos países apresentados é analisado 

apenas num único artigo – 55,6% (10 em 18 países dos artigos empíricos para apenas um 

país em análise). 

                                                 
4 Cross-country: estudos que incluem na sua análise mais do que um país. 
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Tabela 9 – Número de artigos empíricos por análise de país individual.  

Ranking Países Nº de artigos 

1 EUA 9 

2 China 4 

3 México 3 

4 Reino Unido 3 

5 Suécia 3 

6 Canadá 2 

7 Índia 2 

8 Tailândia 2 

9 Alemanha 1 

10 Coreia do Sul 1 

11 Chile 1 

12 Irlanda 1 

13 Itália 1 

14 Hungria 1 

15 Macedónia 1 

16 Taiwan 1 

17 Turquia 1 

18 Uruguai 1 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Para verificar visualmente os países analisados com base na tabela 9, procedeu-se à 

realização de um mapa, que identifica os países distinguindo-os pelo número de artigos.  
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Mapa 1 – Países analisados nos artigos empíricos selecionados com apenas um país analisado por 
artigo, distinguidos pelo número de artigos relacionados. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Período temporal analisado 

Depois de identificados os países que foram estudados nos artigos empíricos irá proceder à 

análise temporal, ou seja, do período temporal analisado nos artigos empíricos. 

Ao verificar os anos ou períodos temporais dos artigos empíricos, foi possível observar que 

a amostra temporal no total vai de 1957 a 2015.  

As análises temporais nos estudos iniciam-se nos anos 70, havendo apenas um estudo que 

incorpora um espetro temporal anterior aos anos 70, o de 1957-2000. 

A maioria do intervalo temporal inicia-se nos anos 90 (14 artigos associados), seguindo-se 

dos anos 70 (12 artigos associados), anos 80 (11 artigos associados) e por fim anos 2000 (9 

artigos associados). No entanto a grande maioria dos intervalos termina no ano 2000 ou 

superior (68,1% dos artigos totais).  
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Orientação: país de origem ou recetor  

Nesta análise pretende-se verificar se estes artigos empíricos analisavam as desigualdades 

salariais no país com base na receção, como por exemplo entrada de IDE ou outsourcing, ou 

como sendo países de origem, ou seja, o país que envia, por exemplo, IDE ou outsourcing.  

Ao analisar os artigos empíricos, verificou-se que a maioria destes examina os países como 

sendo recetores (seja de IDE, outsourcing ou outro) – 57,4 % (27 de 47 artigos) (Figura 9). 

Sendo que os restantes artigos analisam os países enquanto origem, ou seja, países que 

enviam - 31,9% (15 de 47 artigos); e artigos que incorporam as duas ações, tanto como 

países de origem como países recetores – 10,6% (5 de 47 artigos). 

 
Figura 9 – Percentagem dos artigos de países recetores ou de origem.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Resultados finais  

Agora irá perceber-se quais foram os resultados finais relativamente à relação geral entre o 

impacto das Multinacionais/outsourcing nas desigualdades salariais entre trabalhadores 

qualificados e trabalhadores não qualificados. Depois de se verificar os resultados dos 

artigos, realizou-se uma divisão por sete categorias: 

• “Aumenta”; 
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• “Aumenta – sem relevância”; 

• “inverse U-shape” – este tópico significa que inicialmente existe um aumento, 

mas que passado um tempo a tendência inverte-se, daí a fórmula num 

gráfico aparecer como um “U” ao contrário; 

• Não aumenta; 

• Aumenta/Não aumenta; 

• Aumenta/Sem impacto; 

• Aumenta/Diminui; 

Os resultados finais dos artigos mais obtidos foi o ‘aumenta’ (30 em 47 artigos), ou seja, 

“globalização” aumenta as desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados e não 

qualificados, como é possível comprovar pela Figura 10. 

Os artigos que possuem dois resultados (por exemplo Aumenta/Não aumenta) derivaram 

por norma da análise de três razões diferentes: 

1. Análise de países diferentes; 

2. Implementadas duas teorias/fórmulas diferentes; 

3. Outros fatores, como, por exemplo, dependendo se o outsourcing é qualificado ou 

não qualificado, pode resultar em duas conclusões diferentes. 

 
Figura 10 - Resultados finais dos artigos empíricos relativamente ao impacto da “globalização” nas 
desigualdades salariais entre trabalhadores qualificado e não qualificados. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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4.2 Raízes científicas 

As raízes científicas dos 71 artigos para a base deste estudo apresentaram um total de 2040 

referências. A extração destas referências iniciou-se pela base de dados Scopus, as que não 

foram encontradas nestas foram de seguida retiradas através da base de dados da WoS. Por 

fim, as que não foram possíveis de encontrar nestas bases de dados, foram retirados 

manualmente, sempre que possível. 

Do total de 2040 referências retiradas, foram eliminadas 101 delas, uma vez que estas não 

possuíam autor e título, ficando com um total de 1939 referências finais. 

Seguindo a metodologia explicada anteriormente, as referências finais irão ser analisadas 

segundo a sua evolução cronológica, as suas revistas científicas, os seus autores e as suas 

referências. 

 

4.2.1. Evolução Cronológica 

Ao realizar a análise temporal das referências utilizadas nos artigos da tabela de ARTIGOS 

FINAIS obteve-se a Figura 11. Ao observar esta figura é possível verificar que a maior 

parte das referências se encontra entre a segunda metade dos anos 90 e 2008, um período 

temporal superior a 10 anos. Entre 1996 e 2008 foi possível observar um total de 1225 

artigos, equivalente a 63,2% das referências totais. Os anos que obtiveram um pico de 

artigos foi em 1999, com 117 artigos e em 2007 com 112 artigos. O pós-período a este 

último pico mostrou uma tendência decrescente.  

Segundo esta informação podemos observar que a literatura utilizada para suportar os 

artigos da tabela de ARTIGOS FINAIS é relativamente recente.  
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Figura 11 - Evolução cronológica das referências dos artigos da tabela de ARTIGOS FINAIS. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.2.2. Análise das Revistas Científicas 

Para analisar as revistas científicas presentes nas referências dos artigos da tabela de 

ARTIGOS FINAIS, realizou-se a Tabela 10. Nesta tabela encontram-se as cinco revistas 

científicas que mais artigos publicaram. 

Estas Top 5 revistas científicas englobam 19,65% do total de raízes (381 artigos de 1939). 

As duas revistas científicas que mais publicaram foram Journal of International Economics com 

uma representação de 5,52% (107 artigos de 1939) e a American Economic Review com 5,36% 

(104 artigos de 1939). As restantes três revistas científicas, Quarterly Journal of Economics, 

Review of Economics and Statistics e Review of International Economics representam respetivamente, 

4,64% (90 artigos de 1939), 2,58% (50 artigos de 1939) e 1,55% (30 artigos de 1939). 

Destas revistas científicas identificadas na tabela (Tabela 10), em comparação com as da 

literatura (Figura 4), podemos observar que apenas uma revista científica destes Top 5 é 

igual. A revista científica presente em ambas é a Review of International Economics que ocupa a 

primeira posição na referida Figura 4 com seis artigos da tabela de ARTIGOS FINAIS. 
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Tabela 10 - Top 5 revistas científicas das raízes da literatura. 

Revistas científicas 
Nº de 

artigos 

SJR 

Impact 

Factor 

JCR 

Impact 

Factor 

Áreas de estudo 

Journal of International 

Economics 
107 4.347 2,216 

Economia, Econometria e 

Finanças; Economia; 

American Economic Review 104 11,889 4,097 
Economia, Econometria e 

Finanças; Economia 

Quarterly Journal of Economics 90 30,49 11,775 
Economia, Econometria e 

Finanças; 

Review of Economics and 

Statistics 
50 8,363 3,636 

Economia, Econometria e 

Finanças, e Ciências Sociais; 

Economia, Ciências Socias e 

métodos matemáticos; 

Review of International 

Economics 
30 1,138 0,786 

Ciências Sociais; Economia; 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.2.3. Análise dos Autores 

A Figura 12 identifica os autores com maior contributo para as raízes da literatura em 

causa, com o Top 20 autores, que contabilizaram 16,61% dos artigos (322 de 1939 artigos). 

Destes artigos há que mencionar o autor Feenstra, R. que na Figura da análise dos artigos 

da literatura (Figura 5) também se encontra como sendo dos autores mais citados. Aparece 

nesta análise como o autor mais referenciado, 48 artigos. Este número é o dobro dos 

artigos relativamente ao autor da segunda posição, Acemoglu, D., com 24 artigos. 

Fazendo a correlação dos autores obtidos relativamente aos artigos do tema em estudo 

(Figura 5), é possível identificar outros três grandes autores, Anwar, S. (3 artigos) Görg, H. 

(3 artigos) e Hijzen, A. (2 artigos), os dois primeiros com o máximo de artigos identificados 

por autor, com um total de três artigos e o último com dois artigos. Estes três autores 

encontram-se no Top 20 dos autores das referências da literatura nas seguintes posições: o 

primeiro na 16ª posição com 11 artigos, o segundo e o terceiro na 19ª e 20ª posição, 

respetivamente, com 10 artigos cada. 

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2000
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2000
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Figura 12 - Top 20 autores mais referenciados das raízes dos artigos da literatura em análise. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.2.4. Análise das Citações/Referências 

Os 20 artigos científicos e livros mais citados das raízes da literatura em análise encontram-

se explícitos na Tabela 11. No entanto, ao observar este Top 20 há que verificar que os três 

artigos mais citados são referentes à metodologia e não sobre o tema em si. 

 
Tabela 11 - Lista de artigos das raízes da literatura com o maior número de citações. 

Rank. Autores Artigos Ano 
Nº de 

citação 
Fonte 

1 
Engle R.F., 

Granger 
C.W.J. 

Cointegration and error correction: 
Representation, estimation and testing 

1987 12081 Econometrica 

2 
Heckman 

J.J. 
Sample selection bias as a specification error 1979 10667 Econometrica 

3 
Rosenbaum 
P.R., Rubin 

D.B. 

The central role of the propensity score in 
observational studies for causal effects 

1983 10612 Biometrika 

4 Arellano M. 
Some tests of specification for panel 

data:monte carlo evidence and an application 
to employment equations 

1991 8898 
Review of Economic 

Studies 

5 Romer P.M. Endogenous technological change 1990 7167 
Journal of Political 

Economy 

48

24
21 20

18 17 17 16
14 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10
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6 
Hausman 

J.A. 
Specification tests in econometrics 1978 6373 Econometrica 

7 
Blundell R., 

Bond S. 
Initial conditions and moment restrictions in 

dynamic panel data models 
1998 6271 

Journal of 
Econometrics 

8 Stiglitz J. Globalization and its discontents 2002 4788 
Globalization and Its 

Discontents 

9 
Arellano M., 

Bover O. 
Another look at the instrumental variable 
estimation of error-components models 

1995 4699 
Journal of 

Econometrics 

10 

Im K.S., 
Pesaran 

M.H., Shin 
Y. 

Testing for unit roots in heterogeneous panels 2003 3948 
Journal of 

Econometrics 

11 Vernon R. 
International investment and international 

trade in the product cycle 
1966 3491 

Quarterly Journal of 
Economics 

12 

Cohen 
W.M., 

Levinthal 
D.A. 

Innovation and learning: The two faces of 
R&D 

1989 3469 Economic Journal 

13 Melitz M.J. 
The impact of trade on intra-industry 
reallocations and aggregate industry 

productivity 
2003 3417 Econometrica 

14 Kuznets S. Economic growth and income inequality 1955 3395 
American Economic 

Review 

15 
Levin A., 
Lin C.-F., 

Chu C.-S.J. 

Unit root tests in panel data: Asymptotic and 
finite-sample properties 

2002 3161 
Journal of 

Econometrics 

16 
Dixit A.K., 
Stiglitz J.E. 

Monopolistic competition and optimum 
product diversity 

1977 3028 
American Economic 

Review 

17 Hymer S.H. 
The international operations of national firms: 

A study of direct foreign investment 
1976 3013 

The International 
Operations of 

National Firms: A 
Study of Direct 

Foreign Investment 

18 Oaxaca R. 
Male-female wage differentials in urban labor 

markets 
1973 2955 

International 
Economic Review 

19 Mauro P. Corruption and growth 1995 2871 
Quarterly Journal of 

Economics 

20 

Bertrand M., 
Duflo E., 

Mullainathan 
S. 

How much should we trust differences-in-
differences estimates? 

2004 2743 
Quarterly Journal of 

Economics 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Para identificar mais facilmente os artigos que não estão relacionados com a análise 

metodológica, mas sim sobre o tema em questão, ir-se-á apresentar outra tabela com o 

ranking dos artigos sobre o tema. 

Depois de realizada a nova lista, obteve-se a Tabela 12. Segundo esta tabela, os principais 

artigos do tema são: Endogenous technological change com 7167 citações; Globalization and its 

discontents com 4788 citações; e International investment and international trade in the product cycle 

com 3491 citações. Contudo, estes artigos, apesar de terem um grande número de citações, 

não aparentam ser muito importantes para a literatura do tema, uma vez que aparecem 

poucas vezes repetidos nas raízes da literatura. Destes três artigos mais citados, os dois 

primeiros aparecem apenas em um artigo e o último em três artigos. O mesmo é verificado 

nos restantes artigos científicos identificados. Destes artigos, o que apareceu mais vezes 

repetido foi o The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity 

com apenas quatro menções nas referências dos artigos originais. 

 
Tabela 12 - Lista de artigos das raízes da literatura sobre o tema em análise com o maior número 
de citações. 

Rank Autor Título Ano 
Nº de 

citações 
Fonte 

1 
Romer 

P.M. 
Endogenous technological change 1990 7167 Journal of Political Economy 

2 Stiglitz J. 
Globalization and its 

discontents 
2002 4788 

Globalization and Its 

Discontents 

3 Vernon R. 

International investment and 

international trade in the 

product cycle 

1966 3491 
Quarterly Journal of 

Economics 

4 

Cohen 
W.M., 

Levinthal 
D.A. 

Innovation and learning: The 
two faces of R&D 

1989 3469 Economic Journal 

5 Melitz M.J. 

The impact of trade on intra-

industry reallocations and 

aggregate industry productivity 

2003 3417 Econometrica 

6 Kuznets S. 
Economic growth and income 

inequality 
1955 3395 American Economic Review 

7 
Dixit A.K., 

Stiglitz J.E. 

Monopolistic competition and 

optimum product diversity 
1977 3028 American Economic Review 

8 Hymer The international operations of 1976 3013 The International 
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S.H. national firms: A study of direct 

foreign investment 

Operations of National 

Firms: A Study of Direct 

Foreign Investment 

19 Oaxaca R. 
Male-female wage differentials in 

urban labor markets 
1973 2955 

International Economic 

Review 

20 Mauro P. Corruption and growth 1995 2871 Quarterly Journal of 

Economics 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.3. Impacto científico 

A influência científica da literatura acerca do impacto das multinacionais/outsourcing nas 

desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados e não qualificados será analisada 

através das publicações que citam a literatura em estudo (artigos da tabela de ARTIGOS 

FINAIS). 

Despois de se contabilizar as publicações que citam os artigos da literatura em estudo, 

obteve-se um conjunto de 1879 publicações. De referir que destas publicações, 52 (dos 71 

artigos) estão presentes na da literatura em análise. 

 

4.3.1. Evolução Cronológica 

Ao observar a Figura 13 é possível observar que as citações da literatura em estudo são 

citadas essencialmente por estudos recentes, a partir de 2010. O pico do impacto acontece 

em 2018 com um total de 159 publicações. Esta observação mostra que os últimos estudos 

realizados tendem a citar com maior frequência os artigos mais recentes da literatura sobre 

o tema em análise.  

De mencionar que o ano de 2019 tem poucas referências uma vez que as citações foram 

retiradas a março de 2019, pelo o que o número pode vir a aumentar até ao final do ano. 

O período com o maior número de artigos que citaram a literatura obtida para a análise 

desta dissertação iniciou-se em 2010, flutuando entre 111 e 159 publicações, até 2018. No 

total, os anos de 2010-2019, englobaram um total de 1303 estudos, correspondendo a 

69,3% do total, num período temporal registado de 1996-2019.  
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Esta informação permite afirmar que o estudo do impacto das multinacionais/outsourcing 

nas desigualdades salariais entre trabalhadores qualificados e não qualificados é recente e 

encontra-se atualmente em crescente análise, tal como se verificou na evolução da análise 

cronológica da literatura e das suas raízes científicas. 

 
Figura 13 - Evolução cronológica por número artigos que citaram a literatura identificada sobre o 
tema. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.3.2. Análise das Revistas Científicas 

Através da Figura 14 é possível verificar as top 20 revistas científicas que têm publicado 

artigos que citam a literatura acerca do tema em análise nesta dissertação. As revistas que se 

destacaram foram as seguintes: world Economy; Journal of International Economics; e Review of 

International Economics. Comparando com as revistas científicas da literatura, podemos 

observar que do seu top 3 (Figura 4), duas encontram-se também neste top 3, World Economy 

e Review of International Economics. Relativamente às revistas científicas das raízes da literatura 

(Tabela 10) é possível observar que deste top 3 duas delas também aparecem, a Journal of 

International Economics, na 1ª posição e a Review of International Economics na 5ª posição. 
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Segundo esta análise comparativa, podemos afirmar que estas revistas científicas têm 

mantido a sua aposta na publicação de artigos que abordam o tema. 

 
Figura 14 - Top 20 Revistas científicas dos artigos que citaram a literatura do tema em análise por 
número de artigos. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.3.3. Análise dos Autores 

Ao analisar as publicações que citaram a literatura do impacto das multinacionais/outsourcing 

nas desigualdades salariais, foi possível obter um total de 1309 autores. Destes autores, a 
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grande maioria apenas possui um artigo, 75,78% (992 autores de 1309) e 0,84% com 7 ou 

mais artigo (11 autores de 1309) (Figura 15). 

 
Figura 15 - Percentagem de autores dos artigos que citaram a literatura em análise por número de 
artigos. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 
Os autores com um maior número de artigos encontram numerados na Figura 16, com um 

mínimo de sete artigos por autor (11 em 1309 autores). 

Destes 11 autores identificados, os que possuem um maior número de artigos ou em que 

os seus artigos apareceram mais vezes repetidos foram: Egger, H. com 19 artigos; Pi, J. 

com 13 artigos; e Hijzen, A. com 10 artigos. 

Comparando os autores da literatura sobre o tema (Figura 5), dos autores das referências, 

raízes da literatura (Figura 12) e os autores que citam a literatura (Figura 16) é possível 

identificar quatro autores repetidos e que podem ser considerados importantes para o tema 

da dissertação. Esses quatro autores são os seguintes: Egger H., Anwar, S., Hijzen, A. e 

Görg, H.. 
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Figura 16 - Número de artigos que citaram a literatura em análise por autor individual. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Limitações 

Relativamente à investigação que já foi efetuada sobre o tema, a Revisão da Literatura 

poderia estar mais enriquecida, uma vez que já foram analisados em vários estudos muitas 

variáveis diferentes. No entanto, devido às suas várias especificidades, a Revisão da 

Literatura apresenta apenas as linhas gerais para se perceber o tema. 

Na elaboração da Revisão da Literatura, os artigos base utilizados foram essencialmente os 

retirados das duas bases de dados utilizadas, Scopus e WoS, pelo que pode ter sido uma 

limitação ao estudo. Esta limitação pode se ter dado uma vez que podem existir outros 

artigos essenciais que não se tenha dados destaque por estes não se encontrarem nas bases 

de dados ou não terem aparecido com as palavras-chave utilizadas para a seleção dos 

artigos. 
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5. Conclusão 

Acerca do tema em análise têm sido realizados muitos trabalhados, contudo, até à data não 

tinha sido realizado nenhuma bibliometria sobre o impacto das multinacionais/outsourcing 

nas desigualdades salariais, pelo que esta dissertação foi realizada com esse propósito. Uma 

vez que com uma análise desta natureza permite perceber avaliar a produção académica 

sobre o tema. 

Para fazer esta análise, dividiu-se este estudo em duas partes principais, a Revisão da 

Literatura e a Análise Bibliometria, nesta parte do trabalho, foi caraterizada a literatura em 

estudo, assim como das suas raízes e o seu impacto científico. 

Em relação à Revisão da Literatura, identificou-se e explicou-se as duas grandes teorias do 

tema em análise, liberalização do comércio internacional/globalização e enviesamento da 

tecnologia, com destaque para a primeira, a direcionada para o tema em estudo. Nesta foi 

dividida em subtemas, o IDE e o outsourcing. Depois de se analisar ambas as teorias, 

verificou que na maioria dos casos estes subtemas apresentam-se como causa para as 

desigualdades salariais. No entanto, a investigação está a cada vez mais a analisar não 

apenas qual a teoria mais importante, com mais impacto nas desigualdades salariais, mas 

sim como ambas estão correlacionadas e influenciam em conjunto. 

Na segunda parte, na análise metodológica, foi possível evidenciar que em gerais a literatura 

sobre este tópico é recente pelo que tanto as raízes da literatura analisada como o seu 

impacto têm se realizado num espaço temporal recente. Dos artigos há que destacar os três 

artigos de Feenstra R.C., Hanson G.H. de 1996, 1997 e 1999 que aparecem como os artigos 

com um maior número de citações. Relativamente às raízes da literatura é possível 

evidenciar que o artigo que mais aparece é Endogenous technological change, pelo que o podemos 

considerar como importante na elaboração da literatura do tema, apesar de o foco do seu 

estudo não ser o da teoria do aumento da liberação da economia, mas do enviesamento da 

tecnologia. 

Relativamente aos autores foi possível verificar a convergência de quatro autores nos top 

autores da literatura do tema, das suas raízes e do seu impacto, Egger H., Anwar, S., Hijzen, 

A. e Görg, H. Relativamente às revistas cientificas podemos destacar três que as que mais 

têm publicado sobre o tema, analisado a literatura em si, as suas raízes e impacto são a 

Review of International Economics, world Economy e Journal of International Economics.  
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 No que concerne à informação relativamente aos artigos que colocam a teoria em teste, os 

artigos empíricos, foi possível verificar que individualmente foram analisados 18 países, 

sendo o país com um maior número de artigos os EUA, com um total de 9. No geral, os 

resultados evidenciaram uma tendência para um aumento das desigualdades salariais. 

Com a organização da informação neste estudo será possível iniciar uma pesquisa no tema 

atendo algumas bases sobre o progresso do tema em análise, bem como perceber quais os 

principais trabalhados que tem estado na origem do desenvolvimento sobre o tema assim 

como o impacto que estes estão a ter em novos estudos. 
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