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O presente relatório é o resultado da realização do estágio curricular no Grupo 

Multitema. Teve como objectivo relacionar estratégias de integração vertical e 

outsourcing com base em teoria empírica. Os resultados da análise mostraram que a 

evolução do Grupo Multitema, numa óptica de integração vertical foram cruciais para o 

crescimento positivo do Grupo. 

Resumo: 

  Actualmente, está presente um contracto de outsourcing no qual se pretende a 

instalação de um Software de Gestão transversal a todo o Grupo. Esta é uma estratégia 

recente e visa ser mais um marco positivo na história do Grupo permitindo uma 

abordagem mais organizativa mais eficiente 
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular é o complemento de uma formação académica rica em 

conhecimentos e técnicas que visa potenciar a integração no mercado de trabalho.  

  O Mestrado em Economia permitiu a realização do estágio como forma de 

finalizar o 2º ciclo de estudos. O estágio teve duração de 6 meses, realizado entre 

Fevereiro e Julho de 2010 no Grupo Empresarial Multitema na área de Planeamento e 

Controlo de Gestão.  

 Após aceitação do estágio, foi elaborado um Plano de Trabalhos no qual foram 

estabelecidos os seguintes objectivos: 

- Inicialmente, acompanhar e ter contacto com as diversas áreas da empresa e a forma 

de trabalho desenvolvida, assim como a organização da mesma com o intuito de 

adquirir conhecimentos necessários, para poder contribuir de forma positiva para o 

crescimento interno da empresa. Esta abordagem foi executada no Controlo de Gestão. 

- Numa segunda fase, acompanhar o desenvolvimento do futuro software de gestão a ser 

implementado na empresa, transversal a todo o grupo, participando na sua concretização 

operacional. 

A finalidade deste Plano de Trabalhos tinha como objectivo potenciar um “back-

-up” numa das áreas críticas da empresa numa fase de mudanças do fórum 

organizacional interno da empresa.  

Para facilitar o cumprimento de todos os objectivos propostos, foi muito 

importante a recepção positiva e agradável de todos os colaboradores, realçando o 

cuidado que o Orientador Rui Correia dispensou para me inteirar da linha condutora que 

interliga as várias áreas de trabalho. A maior dificuldade centrou-se na imensa 

informação recebida inicialmente, onde só com o tempo e prática consegui perceber 

todo o processo de trabalho realizado na empresa.  

Durante o estágio, naturalmente, vamo-nos apercebendo da aplicação prática de 

algumas das matérias leccionadas em várias unidades curriculares do primeiro e 

segundo ciclos de estudos. Algumas matérias têm uma aplicação directa no mundo 

empresarial, quer em problemas de análise de gestão em geral, quer em termos 

específicos das várias áreas funcionais de uma empresa.  
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No decorrer do estágio e com o auxílio do Orientador, foi possível perceber 

alguns aspectos que precisam ser melhorados e como gerir os diversos comportamentos 

dos colaboradores para que haja harmonia e as tarefas sejam desempenhadas da melhor 

forma possível por cada um.  

Eficiência perante o cliente e rentabilidade, são os objectivos que a empresa 

procura sempre atingir. Neste sentido, este relatório trata a questão da integração 

vertical e de que forma esta estratégia pode gerar efeitos benéficos na empresa. Uma 

outra questão envolve outra estratégia que tem ganho relevo no mercado – Outsourcing. 

Estes foram os dois pontos-chave desenvolvidos no relatório. O objectivo passa pelo 

conhecimento de alternativas, para que sejam estabelecidas decisões responsáveis e com 

menor risco associado.  

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 Fundado em 1990, a empresa Multitema - Produções Gráficas, SA iniciou a 

actividade com cerca de 5 colaboradores, na área de Pré-Impressão. Entretanto foi 

constituída uma holding, dando origem ao actual Grupo Multitema. Conta actualmente 

com mais de 100 colaboradores, com a qualificação e experiência adequadas, 

devidamente apoiados por uma moderna estrutura logística e informática e está sediado 

no Porto tendo uma delegação em Lisboa desde 1994. Actua no mercado da 

Comunicação Gráfica, prestando serviços de pré-impressão, impressão offset, impressão 

digital pequenas tiragens e impressão digital grandes formatos. O seu volume de vendas 

situa-se no intervalo entre os 5 e os 7 milhões de Euros anuais.  

Na base da formação do Grupo Multitema esteve um ambicioso projecto: integrar 

verticalmente as várias fases do processo de produção gráfica e oferecer aos seus 

clientes as vantagens das sinergias obtidas. Hoje encontra-se entre os principais grupos 

empresariais do sector.  

A permanente aposta na inovação e prestação de serviços de qualidade, em 

simultâneo com uma excelente equipa de colaboradores experientes e motivados, 

transformam a empresa numa das melhores a nível nacional.  

A missão da Multitema é ser o parceiro preferencial, no mercado da comunicação 

gráfica, prestador de um serviço qualificado, inovador, competitivo e orientado para o 

Cliente e tem como insígnia: “Partners for Printing”.   
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Perante o mercado actual, a estratégia da empresa assenta na eficiência da satisfação 

dos seus clientes e aposta num desenvolvimento permanente da qualidade dos produtos 

e serviços em paralelo com um sistema de gestão dinâmico e eficaz. Garante portanto 

um Sistema de Qualidade Certificado pela Norma ISSO 9001. 

3. DESENVOLVIMENTO 

 A Multitema após a sua apresentação, facultou-me o Manual de Qualidade, e da 

sua leitura tomei um primeiro contacto com a organização e com os seus processos. A 

partir daqui, fui conhecendo mais de perto o desempenho das funções de vários 

colaboradores em diferentes áreas e procurei enquadrar-me no seu processo laboral.  

 O estágio decorreu na área do Planeamento e Controlo de Gestão Produtivo e 

Comercial, departamento por onde passa toda a informação das áreas produtivas da 

empresa. Neste departamento são elaborados mapas precisos sobre as quatro áreas 

produtivas que a empresa opera: a Pré-Impressão, Impressão Offset, Impressão Digital 

Pequeno Formato, Impressão Digital Grande Formato. Assim, é possível conhecer o 

crescimento de cada área e qual o seu peso individual no grupo em termos brutos.  

 Vejamos uma síntese das quatro áreas de negócio:1 

• Pré – Impressão: Departamento equipado com software e hardware de 

tecnologia actualizada em plataformas Macintosh e PC, que asseguram 

qualidade e rapidez no início do processo produtivo, nomeadamente na 

digitalização e edição de imagens, provas de cor analógicas e digitais, chapas 

para impressão directa e arquivo digital. 

 

• Impressão Offset: Dispõe dos mais sofisticados meios de controlo de qualidade 

e produção (CIP3), informaticamente integrados com a área de pré-impressão, 

que permitem padrões de qualidade e produtividade elevados. Constituída com 

um piso exclusivo de equipamentos de impressão offset, corte e vinco e zona de 

acabamento que permite atingir elevada qualidade de impressão, com altos 

índices de produtividade, resultando uma excelente relação qualidade / preço 

para benefício dos seus clientes. Produz catálogos, brochuras, desdobráveis, 

folhetos, mailings, cartazes, revistas e livros. 

                                                            
1 Adaptado de “Multitema, Áreas de negócio.”; http://www.multitema.pt/ 
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• Impressão Digital: A impressão digital está subdividida em dois formatos: 

Impressão Digital Pequenas Tiragens e Impressão Digital Grandes Formatos. 

Este tipo de impressão apresenta vantagens face à impressão Offset na medida 

em que dispensa a produção de fotolitos e chapas, oferece maior qualidade e 

rapidez, bem como permite uma maior eficiência na impressão de pequenas 

quantidades. 

 
• Impressão Digital Grandes Formatos: O forte impacto visual é uma 

característica da impressão digital de grande formato. Esta tecnologia é 

extraordinariamente versátil, quer em utilizações indoor, quer outdoor, adequa-

se a trabalhos de decoração de pontos de venda, decoração de lojas, pavimentos, 

publicidade exterior e cartazes. A impressão em grande formato é especialmente 

orientada para clientes com marketing focalizado no ponto de venda. 

 

• Impressão Digital Pequenas Tiragens: No pequeno formato, os clientes têm a 

possibilidade de personalizar os trabalhos a imprimir, fruto da impressão 

individualizada a partir de ficheiros de base de dados digitais, em paralelo com a 

eficiência em pequenas tiragens. 

 
 

Nos últimos 5 anos, verificou-se um crescimento do Volume de Negócios na ordem 

dos 4,3% e uma melhoria da generalidade dos indicadores principais. Em termos 

gráficos, a área de negócio com maior volume é a Impressão Offset com uma fatia de 

59% do Grupo, seguindo-se em constante crescimento a Impressão Grande Formato, 

representando 20% do Grupo, e as restantes áreas com uma contribuição fundamental 

para o seu desenvolvimento e representam 6% as áreas Impressão Digital Pequenas 

Tiragens e Pré- Impressão e a Margem Comercial como área autónoma apresenta um 

peso significativo de 9% do Total do Grupo. Este peso, deve-se a alterações no mix de 

preços dos produtos das diversas áreas de negócio.  
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Fonte: Adaptado, “Multitema, Áreas de negócio.”; http://www.multitema.pt/. 

 

3.1. Evolução do Grupo Multitema  

O Grupo Multitema tem desenvolvido técnicas e vem definindo estratégias para 

contornar os obstáculos decorrentes quer do crescente factor concorrencial quer do 

contexto económico actual. Perante esta situação, a Multitema vem evoluindo 

positivamente.  

Percentualmente e em termos brutos, as cinco áreas de negócio do Grupo 

apresentam um crescimento contínuo desde 2005. O período de crescimento mais 

acentuado regista-se entre o ano de 2006 e 2007.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados facultados pelo departamento de Planeamento e Controlo de 

Gestão – Grupo Multitema 
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A análise por área de negócio revela que o sector Digital desde o ano 2005, 

evoluiu progressivamente e o Grande Formato representa em 2009, em termos brutos 

20% do Grupo face aos 13% em 2005. Paralelamente, a Impressão Digital Pequenas 

Tiragens mantém um crescimento moderado desde 2005 com 3% chegando aos 6% do 

Grupo em 2009. O desenvolvimento destas duas áreas deve-se em grande parte à 

facilidade de execução dos trabalhos, ao cumprimento de entrega em períodos 

relativamente rápidos, com grande qualidade de trabalho e também pelas vantagens de 

custos face à Impressão Offset.   

 

Fonte: Dados facultados pelo departamento de Planeamento e Controlo de 

Gestão – Grupo Multitema 

Por seu lado, a Impressão Offset e o sector de Pré-Impressão nos últimos cinco 

anos, vêm conhecendo as dificuldades e consequências de atingir a sua maturidade. Em 

2006, a Impressão Offset teve um ligeiro crescimento atingindo os 68% do grupo, 

diminuindo lentamente até aos 59% em 2009. O Pré-Press, em 2005 representava 11% 

da margem bruta do grupo, evoluindo negativamente até aos 6% em 2009.   
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Fonte: Dados facultados pelo departamento de Planeamento e Controlo de 

Gestão – Grupo Multitema 

A Margem comercial mantém o seu peso percentual de forma constante desde 

2005. Representa, em 2009, 9% do grupo, sendo o pico mais elevado em 2007 ao atingir 

os 10%.   

 

Fonte: Dados facultados pelo departamento de Planeamento e Controlo de 

Gestão – Grupo Multitema 
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Na impressão offset, as maiores preocupações prendem-se com a concorrência 

pelos preços, a situação económica geral, a compreensão das novas tecnologias de pré-

impressão, a forma de realizar a interacção com os clientes através da Internet, a 

produtividade na pré-impressão, entre outros aspectos cruciais para o crescimento desta 

área.  

Quando se mantém a mesma estrutura da empresa, perante o novo mercado, o 

preço de venda tende a ser a única arma de defesa que as empresas tendem a usar. Esta 

decisão por sua vez, vai afectar as margens de lucro e em consequência, os empresários 

são colocados numa situação delicada, sem recursos para o investimento em tecnologias 

de ponta e sem margens para combater a constante concorrência cada vez mais forte. 

Face a esta situação, procuram evitar o encerramento da actividade, vender ou mesmo 

reestruturar para níveis inferiores, o que se torna numa tarefa muito exaustiva e por 

vezes sem resultados.  

No entanto, nem todas as empresas visam manter a mesma estrutura, e 

encontram o caminho certo, dentro de um cenário difícil, conseguindo aumentar as suas 

vendas e os seus lucros. Estas empresas, poderá dizer-se, que encontraram uma forma 

dinâmica e estratégias inteligentes e deram-se conta da necessidade de mudar a forma 

de se relacionarem com o mercado, desenvolvendo sistemas e ofertas de serviços que 

respondam melhor às necessidades actuais dos clientes, que por sua vez necessitam de 

ajuda para promover eficazmente os seus produtos.  
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4. ORGANIZAÇÃO 

A organização da empresa está estruturada por forma a assegurar uma 

comunicação permanente e construtiva entre o Cliente e a Administração. No quadro 1 

ilustra todos os procedimentos realizados para garantir qualidade no serviço prestado 

para com o cliente e no retorno esperado pelo Cliente para a empresa. O Grupo, 

funciona conforme 4 fases: Gestão, Medição, Realização e Suporte que fazem o 

interface entre a Administração da Empresa e o Cliente. 

Quadro 1 – Mapa de Processos 

 

Fonte: Multitema – Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão 
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4.1. CONTROLO DE GESTÃO 

Um sistema de controlo de gestão funciona como factor de desenvolvimento da 

empresa, orientando estratégias de crescimento. Este deve envolver todos os 

colaboradores das organizações com o intuito de melhorar os desempenhos individuais 

e organizacionais. Definir objectivos, planos de acção, construir mapas e relatórios de 

acompanhamento e apoio à decisão, constituem tarefas essenciais para obter resultados 

satisfatórios a longo prazo.  

Um sistema de controlo de gestão adequado, ajuda a empresa a gerar resultados 

positivos e ao mesmo tempo ser bem sucedida. É, portanto, essencial dar a conhecer os 

objectivos e técnicas utilizadas, contribuindo para o esforço de todos no mesmo sentido.   

 

4.1.1. Facturação Interna, Processamento de fichas para facturação e verificação 
da informação 

 

No departamento de controlo de gestão, acompanhei todo o trabalho 

desenvolvido, especificamente na área das vendas. As vendas englobam as 5 áreas de 

negócio da empresa. A organização presente nesta área e o método de trabalho, 

garantem os valores exactos nos diferentes mapas, cuja informação é estrategicamente 

organizada, visando gerar a informação precisa sempre que é necessário.  

Todos os trabalhos realizados na área de Offset e Digital (Pequenas Tiragens e 

Grande Formato), têm um orçamento técnico da área industrial como suporte (ver 

quadro1). Este orçamento é entregue aos Gestores de Clientes que são os responsáveis 

pela gestão das áreas de Pré-Impressão e da Margem Comercial.  

As áreas de negócio facturam de acordo com o orçamento se igual ao trabalho 

realizado ou variam o valor conforme as características do trabalho final executado.  

A Ficha de Trabalho recebe todos os valores resultantes às facturações internas 

das áreas de negócio, incluindo a Pré-Impressão. Estes custos são comparados com o 

valor orçamentado inicialmente e aceite pelo Cliente através do Gestor de Clientes que 

define o preço final a pagar pelo Cliente, incluindo a Margem Comercial. A Margem 

Comercial é a diferença entre o valor final facturado ao Cliente e o somatório dos 
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Pré - Impressão

•Abre Ficha de 
Trabalho 
Temporária

•Trata os 
ficheiros do 
trabalho 

Áreas Industriais 

•Executam o 
trabalho

•Registam 
todos os 
consumos 
individuais 
dos trabalhos

Controlo de 
Gestão

•Imputa os 
custos do 
respectivo 
trabalho, 
atendendo ao 
orçamento e 
consumos do 
mesmo

•Encerra Fichas 
de Trabalho

Departamento 
Comercial

•Gestores de 
Clientes:
• Verificam 

custos de 
Produção

•Atribuem 
Margem 
Comercial

•Apresentam 
preço Final 
ao Cliente

Controlo de 
Gestão

•Verifica todos 
os elementos 
Fichas de 
Trabalho

•Elabora mapas 
de Vendas e 
Rentabilidade

•Facturação 
final ao cliente

•Envio CTT.

valores constantes nas diversas rubricas representadas na definição de áreas de custo, 

conforme exemplo:  

Quadro 2 – Áreas de custos a facturar 

 

Estas fichas passam então para a área de facturação onde são facturadas de 

acordo com o estabelecido entre o Cliente e o seu Gestor, e seguem via CTT, para os 

respectivos destinatários.  

 

Ilustração 1 - Fases do processamento das "Fichas de Trabalho" 

 

 

 

Quadro - Pré-Press Facturação Interna 

B 

ID- Grande Formato Facturação Interna 

ID- Pequeno Formato Facturação Interna 

Impressão Offset Facturação Interna 

Outros Impressão Facturação Interna/Facturação Externa 

Outros Facturação Externa 

Notas de crédito  

Comissões  

Margem Comercial (A-B) C 

Preço Cliente Preço de Venda A 
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As diferentes Áreas de Negócios facturam internamente à Ficha de Trabalho 

todas as encomendas executadas. São também alocadas à mesma, os custos resultantes 

de qualquer subcontrato de índole comercial. 

Cada área de negócio tem um conjunto de mapas resumo da actividade quer na 

óptica da venda quer na óptica do custo, dando origem aos Mapas de Margem Bruta por 

cada área. A Margem Bruta é constituída pela diferença do valor de Facturação Interna, 

o somatório dos Consumos, o somatório dos Subcontratos incorporados e o somatório 

dos Subcontratos de revenda. Matematicamente, Margem Bruta é igual: 

MB = V. Venda – Consumos – Sub. Incorporados – Sub. Revenda. 

O departamento de controlo de gestão realiza uma análise detalhada destes 

indicadores e dos mapas dos Fornecedores de cada área de negócio desde que haja 

desvios em relação ao Orçamentado. O departamento de Controlo de Gestão tem 

portanto, o controlo orçamental assegurado e garante todos os meios necessários para 

conhecer a margem bruta da empresa.  

Nesta área são analisadas todas as incompatibilidades e dificuldades que 

diariamente vão aparecendo na realização de trabalhos, no ambiente empresarial, a 

comunicação entre colaboradores e departamentos entre outras questões que são de 

carácter crucial para o bom desempenho da organização, assim como dos seus 

colaboradores. São propostas alternativas e soluções com a finalidade de melhorar o 

funcionamento da empresa, e garantir de certa forma os resultados previstos no 

orçamento.  

Em termos produtivos, e focando a área de Impressão Offset, tem sido 

importante repensar e delinear estratégias no sentido de acompanhar as dificuldades que 

vão aparecendo, dada a sua maturidade. A Multitema desenvolve um processo 

produtivo voltado para o produto final e distribuição.   

Neste sentido, surgiu a necessidade de melhorar a gestão de algumas funções e 

áreas da empresa que requerem conformidade e coerência perante o Grupo. A utilização 

de um software de gestão que seja capaz de garantir um suporte administrativo, um 

helpdesk adequado, sistemas de informação eficazes, gestão documental organizada, 
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logística estratégica, distribuição bem definida, entre outros aspectos, é essencial para 

garantir uma comunicação interna capaz de responder a questões diversas em qualquer 

momento e rapidez.  

A par do crescimento de uma empresa, é imprescindível um controlo 

organizacional capaz de gerir toda a informação e garantir a veracidade dos resultados 

finais. Neste contexto surge o tema Outsourcing. Uma estratégia que permite à empresa 

centrar-se nas suas “mais-valias” e nos produtos nos quais se especializa e a torna 

competitiva.  

O outsourcing concretiza-se na celebração de um contrato de externalização, que 

requer confiar numa empresa especializada e detentora das melhores práticas, algumas 

actividades que até então eram realizadas no interior da empresa, como sejam a gestão 

corrente, a contratualização dos níveis de serviço e qualidade pretendidos, tal como os 

mecanismos de controlo. 

A Multitema, não sendo uma empresa com especialistas na área das tecnologias 

de informação, celebrou um contracto de externalização, com a finalidade de 

implementar um software de gestão transversal a todo o grupo. A decisão foi 

cuidadosamente estudada optando por uma parceria com uma empresa que desenvolve 

sistemas adaptados a cada realidade empresarial atendendo sempre às tecnologias mais 

avançadas. A parceria foi realizada com uma empresa especializada em Investigação de 

Sistemas de Informação e uma das vantagens desta parceria reside no facto de 

desenvolver actividades em diferentes áreas de negócio, nomeadamente na área das 

Artes Gráficas.    

5. INTEGRAÇÃO VERTICAL 

A produção de um bem ou a oferta de um serviço são compostos por diversas 

etapas, desde as matérias-primas até ao produto final, passando pelos bens ou serviços 

intermédios. As diversas etapas de produção podem ser realizadas por uma série de 

empresas que se encontram verticalmente relacionadas, isto é, uma empresa é 

fornecedora da seguinte. À medida que este número de empresas é mais reduzido, pode 

verificar-se um maior grau de integração vertical das actividades. Caso contrário, fala-se 

de desintegração vertical, ou separação vertical. O termo integração vertical é usado em 

dois sentidos distintos. Pode ser integração estrutural ou integração comportamental. 

(Clarke, 1985) 
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No primeiro caso, integração estrutural, relaciona um determinado estado 

estrutural ou organizativo. Este tipo de integração acontece, por exemplo quando uma 

empresa está presente em mais do que uma fase de produção (produção e distribuição 

dos bens, por exemplo). Podemos entender também, que a integração em sentido 

estrutural, pode ser vista como sendo o contrário de especialização. Uma empresa é 

muito especializada quando melhora a sua actividade somente num processo ou função 

na cadeia de produção.  

No segundo caso, integração comportamental, acontece quando uma empresa, de 

forma deliberada, estende as suas actividades a outras segundo objectivos estratégicos (a 

montante ou a jusante). Refere-se a uma acção da empresa em se movimentar em 

direcção a outro estado de transformação ou distribuição, quer seja por via de fusão 

vertical ou posicionando-se em novas vantagens de produção ou distribuição. Quando 

uma empresa se move para a produção de matérias-primas e inputs, diz-se que há lugar 

a integração para trás (ou a montante). Quando este movimento se direcciona para a 

produção final ou distribuição é denominada integração para a frente (ou a jusante). 

A distinção de integração vertical é possível, porque envolve uma direcção das 

actividades económicas dentro da empresa. Segundo Coase (1960) podemos distinguir 

entre coordenação pelo mercado ou coordenação pelo sector empresarial. Na economia, 

muitas das transacções ganham lugar no mercado e são coordenadas pelo mecanismo de 

preços (mão invisível de Adam Smith). Ao nível interno da empresa, o mecanismo de 

preços é substituído pelo controlo empresarial da actividade económica. Relacionando 

este tema com a integração vertical, em vez da compra de factores e venda dos produtos 

finais em mercado aberto, as empresas optam por produzir os factores de produção ou 

usam elas mesmas os produtos finais. A decisão de integração vertical é neste caso, uma 

decisão sobre usar ou não as transacções do mercado. (Clarke, 1985) 

5.1- Factores que levam a decisão de integração vertical 

A integração vertical tem um impacto importante na estrutura das indústrias e 

efeitos que veremos de seguida, tendo em consideração várias teorias de integração 

vertical. Os motivos que levam as organizações a pensar numa possível integração 

vertical podem ser inúmeros. Muitas empresas optam pela integração vertical por razões 

de impostos (no sentido de circunscreverem os impostos sobre as vendas, etc.) ou para 

substituição de transacções no mercado sujeitas ao imposto de transacções internas. 



17 
 

Outras empresas fazem-no para conseguirem discriminar os preços e levantarem 

barreiras à entrada de novos concorrentes. Outros motivos passam pelas poupanças nos 

custos tecnológicos de uma integração ou em alternativa, garantir a oferta de factores de 

produção ou mercado para vender o produto final. A integração vertical, por seu lado, 

também ajuda a aumentar o poder de monopólio prevenindo a substituição dos produtos 

da empresa em causa ou pode mesmo eliminar desperdícios de sucessivos estádios de 

produção ou distribuição. (Clarke, 1985) 

Para Besanko (2006) a decisão de integrar verticalmente uma empresa, ou optar 

pelo mercado no sentido de satisfazer as necessidades da organização, implica definir o 

peso dos benefícios e custos de integração. Dada a complexidade de gestão desta 

informação, a administração da empresa deve fazer uma análise cuidadosa destes 

factores. Besanko (2006) neste sentido elaborou um guia, com uma série de perguntas, 

onde a administração da organização se pode guiar. (Quadro 3) Assim sendo, 

inicialmente devem ser avaliadas as alternativas que o mercado oferece para que não se 

dê a integração vertical. No entanto, se esta avaliação for negativa, a empresa pode 

adoptar uma estratégia em adoptar um semi-independente através de joint venture 

(associação de empresas) ou aliança estratégica. Se o mercado oferecer alternativas à 

integração vertical, devem ser consideradas se as relações de mercado, podem ser 

impedidas por questões de informação, coordenação ou a apropriação de rendas. Se 

estes problemas não existirem as empresas podem usar o mercado e não recorrem à 

integração vertical. No entanto quando estes problemas são visíveis no mercado, as 

organizações devem determinar estes problemas e evitá-los através de contractos com 

outras empresas ou por outro lado, recorrer à integração vertical. 
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Quadro 3 – Árvore de decisão – Integrar ou não verticalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Besanko (2006) 

 

5.2- Falhas de mercado 

Coase (1960) na sua análise clássica da empresa, distinguiu entre coordenação 

do mercado e coordenação empresarial da actividade económica. Segundo Coase 

(1960), o que distingue uma empresa é o possível agrupamento das actividades 
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económicas que é possível fazer sob um controlo empresarial, o que não acontece com o 

mercado. Surgem então questões: porque existem as empresas? Vêm substituir o 

mercado? A resposta de Coase a estas questões baseou-se nos custos de transacção. Para 

Coase (1960), os custos de transacção podiam ser evitados pela coordenação das 

actividades dentro da empresa. Quando os custos de transacção são altos, o mercado 

falha como meio eficiente de coordenação destas actividades económicas. Perante esta 

situação, as empresas internalizam estas actividades e diminuem os custos das 

transacções. Este fundamento tem uma aplicação na integração vertical. Imaginemos 

uma empresa que desenvolve mais do que um estádio de produção e noutra perspectiva 

compra serviços de inputs e vende outputs no mercado. Nesta situação a empresa tem de 

decidir se pretende fazer ou comprar/usar ou vender os bens produzidos ou adquiridos 

(no caso de uma empresa maximizadora do lucro) tendo em atenção os custos dos 

métodos alternativos de coordenação das actividades (ou os lucros relativos a cada 

alternativa). Na opinião de Coase (1960) esta empresa abrangeria novas actividades até 

o custo de as coordenar internamente igualassem os custos da coordenação do mercado. 

Os custos de descobrir preços de mercado e custos de negociações para obter 

contratos no mercado são também factores positivos para a decisão de integração 

vertical. Por outro lado, factores que levem à diminuição do capital da empresa e ao 

aumento da probabilidade de ocorrência de falhas quando se adquirem mais actividades, 

são factores que limitam a decisão de integração vertical.  

Assim sendo, a empresa para encontrar o grau de equilíbrio de integração 

vertical tem de verificar em que condições a organização é mais eficiente em termos de 

produção e distribuição.  

A incerteza quanto ao futuro e a racionalidade limitada dificultam a 

especificação das contingências futuras, sendo este um dos principais problemas nos 

contractos a longo prazo. Isto porque não é possível definir contractos que prevêem 

todas as contingências. Por isto, os contratos existentes são incompletos levando a 

negociações sucessivas e gerando a ocorrência de ambiguidades. 

Os contratos de curto prazo, contrariamente aos anteriores, têm vantagens face à 

incerteza, pois permitem tomar decisões com racionalidade limitada de acordo com a 

economia. No entanto, no caso de investimentos em equipamentos com vida útil 

limitada podem não ser os mais apropriados. Assim sendo, será desejável, sob 
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condições de incerteza e perante poucos intervenientes na negociação, integrar 

verticalmente. Isto porque permite à organização adaptar-se internamente, permite 

tomar decisões essenciais e reduzir o possível problema de oportunismo. Para 

Williamson (1985), uma empresa organiza-se como uma hierarquia onde todos os 

intervenientes, gestores e colaboradores, aceitam um contrato de trabalho. Perante 

atitudes cooperativas e combinadas com maquinismos de controlo interno e eficiente, 

torna a decisão de integração vertical favorável. 

Conforme as deduções de Willamson (1985), podemos retirar que existem 

motivos transaccionais suficientes para se dar a integração vertical. A metodologia das 

falhas de mercado incentiva a coordenação vertical, por exemplo haver 

interdependências tecnológicas. Por exemplo, na produção de ferro e de aço, a 

necessidade de temperaturas elevadas nos processos aço e ferro significa que há 

eficiência térmica derivada da produção integrada. As economias de energia também 

são importantes em outras indústrias metálicas.  

Durante o século XIX, a estratégia de integração vertical teve como objectivo 

obter economias de escala. Em meados do século XX, serviu para assegurar uma 

constante entrada de matérias-primas nas empresas. Em certos casos, a teoria do custo 

de transacção foi aplicada à integração vertical a jusante tal como à integração vertical a 

montante, como forma de reduzir os custos totais para adquirir os bens necessários para 

a produção. Nesta situação, é mais vantajoso para a empresa exercer o papel de 

fornecedor e distribuidor, que despender tempo e capital na interacção com os mesmos. 

(Blair e Kaserman, 1983) 

No século XX, com o aumento da concorrência, houve a necessidade de 

reestruturar a organização das empresas. Isto resultou na decisão de desintegração 

vertical. A desintegração vertical é facilitada pelo uso difundido das tecnologias e das 

telecomunicações que suportam custos mais reduzidos de transacções entre 

consumidores e mercado. Como os custos de transacção são mais baixos, a integração 

vertical deixa de ser uma vantagem e dá-se a desintegração. Efeito este, conhecido 

como “Teorema de Coase”. O Teorema de Coase diz-nos que quando os custos de 

transacção estão diminuindo, o tamanho da empresa também diminui. (Coase, 1960) 

A Integração Vertical é uma forma de organização empresarial em que várias 

fases da cadeia produtiva de um bem, desde a aquisição de matérias-primas até a venda 
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do produto final, são controladas por uma única empresa. Perry (1989) Assim, a 

integração vertical designa um tipo de controlo. Empresas verticalmente integradas, são 

ligadas através de uma organização com um único responsável. Cada elemento da 

organização produz um bem ou serviço diferente. E estes produtos estão todos 

interligados para satisfazer uma necessidade comum.  

Existem muitos tipos de falhas de mercado que podem levar a alguns processos 

de produção a recorrer à integração vertical como um suporte alternativo à utilização do 

mercado. Esta via, é considerada a que oferece mais confiança no que respeita à decisão 

de contratação. Williamson (1971) destaca as seguintes falhas de mercado que 

incentivam uma empresa a proceder à integração: 

• A oferta monopolística em mercados estáticos; 

• Os contractos incompletos, provocados por mudanças, ao nível do 

produto; 

• Os problemas de contractos incompletos, tanto antes como após a sua 

celebração; 

• As consequências anti-concorrenciais da integração vertical 

(discriminação de preços e barreiras à entrada); 

• Os efeitos originados pelo processamento da informação (traduzidos pela 

falta de informação, economias de informação e consequências das 

expectativas); 

• A adaptação institucional, simplesmente económica e extra-económica 

(expressa pela aversão ao risco). 

 

Neste sentido, é importante ponderar a decisão em adoptar uma estratégia de 

Integração Vertical. Esta implica uma avaliação completa dos produtos e mercados onde 

a empresa vai actuar e em que parâmetros estes últimos se encontram segmentados. É 

importante a empresa identificar as actividades operacionais que são fulcrais na 

diferenciação dos seus bens perante a concorrência. Estas actividades são de carácter 

estratégico e portanto, muito importantes para a empresa. Assim, esta decisão acontece 
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normalmente quando é repensada a estratégia de crescimento da empresa. Por exemplo, 

quando se denota que os fornecedores se tornam muito fortes, uma solução para esta 

ameaça poderá passar por integrar verticalmente essa empresa. Quando os custos de 

transacção são um peso elevado para a organização, também poderá ser uma solução a 

integração.  

Integrar verticalmente tem vantagens que passam pelo aproveitamento de 

economias de escala, economias de espaço, redução de custos, possibilita a 

competitividade, reduz a ameaça de fornecedores ou clientes poderosos, dão origem à 

obtenção de um grau elevado de controlo sobre a corrente de valor interno, entre outros. 

Por seu lado, a integração vertical também tem desvantagens dado que não existe 

nenhuma empresa completamente integrada, e há uma grande dificuldade em encontrar 

o grau óptimo de integração na medida em que os meios quantitativos podem não ser os 

mais correctos. A integração de outra empresa pode ter desvantagens no âmbito da 

adaptação de dois sectores, que apesar de se interligarem podem ter estruturas 

diferentes. (Blair e Kaserman, 1983)  

6. OUTSOURCING 

O outsourcing é uma nova realidade mundial. Trata-se de uma estratégia que 

fomenta as empresas a focarem-se nas suas actividades principais, e a fazer esse 

processo com a máxima qualidade. O outsourcing pode ser realizado para actividades 

muito diversas nomeadamente actividades relacionadas com a área das Tecnologias de 

Informação, executado por empresas especializadas.  

Esta estratégia permite à empresa concentrar-se essencialmente nos principais 

processos das áreas de negócio. A competitividade, a produtividade e a inovação são as 

“mais-valias” da empresa e com as exigências actuais dos mercados é difícil fazer tudo 

e bem relativamente a todas as restantes áreas indispensáveis além da produção do bem. 

Mas é importante referir, que uma condição essencial do processo de externalização, é a 

manutenção do controlo da área ou função que as empresas colocaram em outsourcing, 

através de um eficiente mecanismo de controlo de qualidade e de cumprimento 

contratual.  

As empresas de Tecnologia de Informação (TI, actualmente realizam muitos 

trabalhos em regime de outsourcing de acordo com as TI dos seus clientes e também em 

relação a outras funções próximas da área de negócio nas quais as TI desempenham um 
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papel auxiliar mas determinante. Este é o tipo de outsourcing designado de 

externalização de processos de negócio (ou BPO – Business Process Outsourcing) em 

que alguns processos de negócio são entregues a intercessores.    

O outsourcing permite vários benefícios à empresa, entre os quais2: 

Maior capacidade de resposta aos clientes – disponibiliza dos melhores recursos 

aos seus clientes prontamente. Os custos e atrasos envolventes no recrutamento de 

especialistas e desenvolvimento de competências internas deixam de existir. Quanto às 

tecnologias necessárias para suportar os serviços a ser prestados são garantidos pela 

entidade de outsourcing que adquire e oferece o melhor hardware e software, pois os 

investimentos feitos diluem-se pelos vários contractos de outsourcing que executam 

paralelamente.  

Liberta recursos internos – todas as organizações têm recursos esgotáveis. O 

outsourcing permite libertar recursos para o negócio, nomeadamente pessoas que 

praticam actividades menos relevantes e se dediquem a áreas com maior valor 

acrescentado para a empresa e que asseguram a sua eficácia organizacional. 

Retorno mais rápido – o outsourcing centra o empenho nas áreas laborais 

importantes e descura as actividades secundárias, sendo estas transferidas para 

outsourcing. Isto permite obter resultados de reengenharia do negócio mais rapidamente 

no que concerne à redução de custos, maior qualidade, melhor serviço e maior 

eficiência.  

Novas soluções – permite encontrar uma forma eficiente de gerir situações 

complicadas uma vez que ultrapassam competências técnicas da empresa.  

Libertação de capital para investimento – o outsourcing pode libertar fundos de 

capital para o desenvolvimento de produtos ou serviços , uma vez que reduz a 

necessidade de investimentos em actividades secundárias. Com o outsourcing, estas 

funções podem ser contabilizadas como despesa operacional, eliminando a necessidade 

de demonstrar o retorno de capitais do investimento em actividades secundárias 

melhorando métricas financeiras. 

                                                            
2 Fonte: www.fujitsu.com/pt/outsourcing 
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Menor risco – com as constantes alterações do mercado, a empresa acarreta 

custos que por vezes são difíceis de comportar pela empresa. O outsourcing ameniza 

esses custos na medida em que dispersa o custo destes investimentos pelos vários 

clientes, diminuindo significativamente o custo e risco para as empresas.  

6.1- Riscos do Outsourcing 

O processo de Outsourcing deve ser cuidadosamente planeado e analisado para 

que grau de eficiência seja elevado. Caso isto não suceda, a empresa arrisca-se a perdas 

financeiras, perda de reputação perante o mercado (dependendo da área onde é feito o 

outsourcing), e pode em casos mais graves, levar ao fim da actividade. A opção pela 

estratégia de outsourcing, implica que o gestor seja capaz de avaliar o risco e o impacto 

estratégico, táctico e operacional da decisão que vai tomar (Ward e Griffiths, 2001) 

Williamson (1979) estudou um modelo sobre a evolução do risco em função da 

incerteza e do valor dos compromissos. Para o autor, o risco do contrato de 

externalização é basicamente função do valor dos compromissos e da incerteza. 

Vejamos o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustração 2- Evolução do Risco em função da Incerteza e do Valor dos Compromissos 

Na sua análise verifica-se que quanto maior for o valor dos compromissos e o 

grau de incerteza, maior é o risco. No entanto, se for possível antecipar as potenciais 

incertezas e tomar as decisões certas no devido momento, este risco pode ser 

minimizado. Mas porque surgem estas incertezas?  
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As incertezas podem ser de origem externa como interna. As de origem externa 

devem-se ao ambiente económico envolvente – as mudanças nas políticas 

governamentais e a variabilidade dos preços de mercado podem suscitar incerteza face 

ao futuro; por outro lado, a resposta do mercado face às reacções possíveis dos clientes, 

fornecedores e, de certo modo, os concorrentes, podem ser menos positivas do que o 

esperado e também do ponto de vista da empresa externa, pode possivelmente, não se 

enquadrar no âmbito organizacional como seria desejado. (Williamson, 1979) 

A incerteza por razões internas prende-se numa serie de questões que ficam sem 

resposta tais como os objectivos em termos específicos e quantificáveis a ser atingidos, 

a incerteza se a empresa externa garante a eficácia no projecto envolvente, existe 

sempre falta de planeamento gerado por razões de omissão de detalhes, complexidade e 

necessidade de tomar decisões posteriores. Durante este processo, é indefinido se os 

resultados esperados serão alcançados, se os benefícios serão os previstos. Surge 

também falta de clareza na forma como são tomadas as decisões, perdendo a empresa 

que contrata algum poder de decisão e corre-se sempre o risco, da empresa externa, 

pretender tirar proveito da outra empresa. (Williamson, 1979) 

Existem vários riscos associados ao processo de outsourcing entre os quais se 

destacam o risco relacional, o risco transaccional, risco estratégico e o risco técnico.  

O risco relacional pode ser traduzido na falta de inovação e aprendizagem 

organizacional (Teece, 1987), na ético do parceiro, na medida em que este vai ganhando 

conhecimentos que pode usar para dar inicio a marketing de um produto ou serviço 

como se fosse do próprio (Prahalad & Hamel, 1990), à perda de controlo, ou seja, os 

colaboradores da parceria de negócios, uma vez que trabalham a tempo inteiro na 

empresa mas não têm a mesma obrigação e dedicação que os colaboradores internos são 

vistos como um peso para os gestores (Lacity e Willcocks, 1996) e pode também 

traduzir a perda moral dos colaboradores no sentido em que os colaboradores devem 

sentir-se como presença activa da empresa e devem ser informados da estratégia de 

outsourcing a ser implementada. Segundo Hendry (1995) a motivação dos 

colaboradores corre o risco de se perder.  

O risco transaccional verifica-se quando se dá o inicio à execução da transacção. 

Quanto maior for o mercado de outsourcing, menores são os custos deste contracto.   
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O risco estratégico acontece na medida em que não é fácil definir as actividades 
estratégicas  com as actividades não estratégicas da empresa.  

O risco técnico é associado ao desempenho das tarefas da organização, onde o 
elemento mais fraco pode ser ignorado por não conseguir acompanhar a mudança.  

7. GRUPO MULTITEMA 

7.1.  A Integração vertical e o crescimento do Grupo Multitema3 

O Grupo Multitema iniciou a sua actividade em 1990 na área de Pré-Impressão 

com o nome Multitema – Produções Gráficas, Lda. O sucesso desta actividade foi 

notável e dadas as condições favoráveis do mercado, os trabalhos aumentaram 

significativamente. Dado o aumento das vendas, em 1992 a Multitema Produções 

Gráficas na óptica da integração vertical integra a actividade de Impressão Offset pela 

aquisição e modernização da empresa de Offset Tipografia A Desportiva e altera a sua 

designação social para Converges - Artes Gráficas, Lda. Esta integração foi um avanço 

para o crescimento do Grupo, que em 1994 abre uma delegação em Lisboa, e alarga os 

potenciais da empresa, justificados pelo sustentado crescimento da actividade e permitiu 

uma abordagem qualificada ao mercado do centro do país. Perante as condições de 

sustentabilidade e crescimento visíveis, em 1995 foi criada mais uma empresa no 

seguimento da estratégia de integração vertical da actividade de Pré-Impressão e 

Impressão Offset – Multitema Soluções Digitais, Lda. Esta empresa surge aliada ao 

aumento da oferta diversificada de produtos realizados em Impressão Digital de 

Pequeno e Grande Formato e também Produtos Multimédia (gravação de cd’s por 

exemplo). Os produtos multimédia ganham algum relevo e surge um ano depois a 

criação da empresa Digides - Design Digital, Lda (Multimédia e Design).  

Em 5 anos, a inicial Multitema – Produções Gráficas, encontra-se estruturada 

verticalmente com 3 empresas cujos produtos se encontram dentro do sector das artes 

gráficas e torna-se num Grupo empreendedor e competitivo, que oferece mais-valias 

para os seus clientes e uma vasta gama de produtos diversificados. Em 1997, o Grupo 

Multitema recebe o prémio “PME Excelência Indústria” pelo IAPMEI e dá inicio no 

ano seguinte ao plano de Certificação da Qualidade e Certificação Ambiental. Neste 

momento importa ao Grupo Multitema ser um parceiro preferencial na Industria das 

                                                            
3 Fonte: Multitema – Departamento de Marketing 
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Artes Gráficas e garantir a qualidade dos produtos e todo o processo de elaboração dos 

mesmos.  

O Grupo continua em crescimento, e em 1999, dá-se uma reestruturação do 

Grupo de Empresas através da constituição de uma holding - Multitema, SGPS, SA - 

em conjunto com três Sociedades Anónimas: Multitema – Soluções de Impressão, SA 

(MSI); Multitema – Produções Gráficas, SA (MPG) e Multitema – Multimédia e design, 

SA.  

Ilustração 3 – Holding Grupo Multitema 

 

Todo este progresso, fez o Grupo deslocar-se para novas instalações e implicou 

fortes investimentos nas áreas produtivas. A necessidade de adquirir máquinas com 

capacidade para dar resposta ao crescente número de trabalhos, foi essencial para 

suportar os riscos da constante evolução do Grupo. Em 2000, a Multitema lança a sua 

marca e aplica grandes investimentos publicitários. É nesta altura, um Grupo com o 

Certificado de Qualidade pela norma ISSO 9001.  

Entretanto, o Grupo produz trabalhos com carácter de distinção e obtém vários 

prémios nomeadamente “Prisma Awards 2001” com distinção ouro nas categorias 

“Livro” e “Catálogo, Brochuras”. Em 2003, começa a sentir o impacto das dificuldades 

económicas do país e é retirada do mercado a empresa Multitema - Multimédia e 

Design, SA. Neste momento dá-se uma desintegração vertical, devido a factores 

externos. No ano seguinte, O Grupo Multitema é Certificado pela Tecnologia ANOTO, 

e torna-se o fornecedor exclusivo de papel digital a nível nacional.  
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Desde então, o Grupo Multitema trabalha em fase de recuperação contínua, após 

a desintegração de uma das Sociedades anónimas do Grupo, face à crise que se 

repercute nas várias áreas de negócio. 

Inicialmente, a Multitema – Produções Gráficas devido aos imensos trabalhos 

que recebia, viu a necessidade de adquirir juntamente com a Pré-Impressão, uma 

empresa onde fosse possível realizar a produção Offset que se encontrava em grande 

crescimento. Analisados os custos que estavam a ter na aquisição dos trabalhos de 

Offset realizados na Tipografia “A Desportiva”, que eram muito elevados, colocaram 

uma proposta para a aquisição da Tipografia, e deu inicio à integração vertical da 

empresa a jusante. Segundo Clarke (1985) as diversas etapas de produção podem ser 

realizadas por uma série de empresas que se encontram verticalmente relacionadas. E 

nesta linha de pensamento, a Multitema Produções Gráficas, numa óptica de integração 

comportamental, estende as suas actividades a outras áreas segundo objectivos 

estratégicos. Posiciona-se desta forma, mais competitiva com vantagens de produção e 

com uma gama de produtos diversificada e atraente para captar clientes novos.  

Do ponto de vista de Coase (1960), distingue coordenação pelo mercado e 

coordenação pela empresa. Refere que as transacções no mercado são coordenadas pelo 

mecanismo de preços, no entanto, dentro da empresa estas transacções são coordenadas 

pelos gestores. Com a integração vertical, as empresas optam por produzir os produtos 

que precisam sem recorrer ao mercado. No caso da Multitema, ao integrar verticalmente 

quatro áreas de negócio: pré-impressão, impressão offset, impressão digital pequenas 

tiragens e impressão digital grandes formatos deixa de recorrer ao mercado aberto para 

adquirir qualquer destes bens. Desta forma, tem uma vantagem competitiva elevada, 

pois consegue fornecer a um cliente todos os diversos produtos que as áreas de 

Impressão podem gerar. Na teoria de Clark (1985) referia que alguns dos motivos que 

levam à integração vertical são as poupanças nos custos tecnológicos e garantir quota no 

mercado para vender o produto final. A Multitema, aglomerou todas as áreas num único 

espaço, beneficiando de economias de espaço e facilitou a comunicação entre elas.  

Sendo objectivos da Multitema, oferecer aos seus clientes as vantagens das 

sinergias, obter economias de escala e economias de espaço, reduzir os custos de 

transacção sujeitos ao mercado, aumentar a competitividade entre outros factores 
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importantes para o desenvolvimento do Grupo, a integração vertical foi um marco 

positivo para o seu crescimento. 

7.2. Projecto outsourcing e as Tecnologias de Informação – Software de Gestão 

  Em 2008, o Grupo Multitema deu inicio ao projecto de implementação de um 

software de gestão. Neste momento o Grupo conta com 115 colaboradores e face ao 

positivo crescimento do Grupo, è necessária uma boa gestão organizacional e controlo 

adequado, para que de forma coerente, todas as informações e trabalhos realizados no 

Grupo estejam de acordo. Com o actual software incorporado no Grupo, implica que 

uma informação seja digitada várias vezes. No sentido de melhorar este processo, a 

Administração delineou uma estratégia para a resolução desta questão. Esta estratégia 

centrou-se no recurso a uma empresa especializada em Tecnologias de Informação, ou 

seja uma nova realidade mundial - outsourcing. O outsourcing permite à empresa 

continuar a desenvolver técnicas para aperfeiçoar os produtos que comercializa e focar-

se essencialmente na actividade principal, enquanto especialistas na área desenvolvem 

um software capaz de garantir o equilíbrio da informação entre os diversos 

departamentos do Grupo.  

A empresa através da estratégia de outsourcing consegue voltar o foco dos 

processos organizativos («olhar para dentro») e foca-se na satisfação das necessidades 

dos clientes («olhar para fora»). Tem vantagens no acesso a tecnologias e a especialistas 

não existentes dentro da organização e possibilita uma afectação mais racional e 

eficiente de recursos, fazendo com que estes sejam utilizados apenas quando necessário. 

(Santos, 1998 e Johnson, 1997) O outsourcing é impulsionador de vários factores 

positivos. No entanto, em questões de utilização pode suscitar alguns aspectos menos 

positivos. Os mais frequentes são reconhecidos na perda de confidencialidade 

consequente da informação facultada, no caso da Multitema, para proceder à 

implementação do software de gestão; na possibilidade de surgir conflitos de interesse, 

isto é, quando a parceria presta os mesmos serviços aos concorrentes da área. Pode 

acontecer, a empresa de outsourcing ter dificuldades na adaptação à estratégia e cultura 

da empresa e pode gerar perda de flexibilidade e provocar uma mudança mais lenta 

essencialmente no que respeita às alterações de tecnologia e de mercado.  

Com o passar do tempo, e dado que os contratos de outsourcing se prolongam 

por alguns anos, pode ocorrer uma certa dependência da empresa que contrata em 
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relação à empresa de outsourcing. Em determinadas situações, o outsourcing sujeita as 

empresas a custos mais elevados pela contratação, do que teria caso a parceria fosse 

substituída por recursos internos, com capacidade para desenvolver a mesma actividade. 

Nesta linha, pode ocorrer perda de know-how (conhecimentos técnicos); e em salvas 

excepções a dispensa dos serviços de outsourcing, devido a factores de incoerência para 

com a empresa, pode levar a um eventual regresso ao desempenho interno das 

actividades subcontratadas com custos muito elevados. (Santos, 1998 e Johnson, 1997) 

Dado que este processo pode ser demorado, a motivação do pessoal face ás 

instabilidades associadas ao desenvolvimento destas actividades externas diminui. Este 

aspecto é notável na Multitema. A ideia de construir um software de gestão transversal a 

todo Grupo surge em 2008. Desde então, os colaboradores esperam ansiosos para 

usufruírem de vantagens de organização e gestão da informação. Contudo, o projecto 

ainda se encontra em desenvolvimento e está previsto iniciar ainda este ano.  

Contudo, e como em qualquer estratégia de negócio, o outsourcing acarreta alguns 

riscos, os quais devem ser ponderados e tidos em consideração ao decidir realizar uma 

parceria em outsourcing. A possibilidade da parceria revelar ineficiência face à 

organização relativamente à actividade a desenvolver, que pode ser resultante da falta 

de experiência da empresa de outsourcing, uma vez ser uma estratégia ainda em 

evolução e aperfeiçoamento. A organização corre o risco da incerteza quanto à evolução 

das actividades desenvolvidas pela parceria, podendo esta ficar em desvantagem 

relativamente a novas empresas de outsourcing que podem surgir e apresentarem formas 

mais eficientes e maior diversidade de soluções. (Santos, 1998 e Johnson, 1997) 

No caso da organização se encontrar numa situação fragilizada e sem competências 

internas para se adaptar à mudança, pode ser desastroso para a actividade principal da 

empresa, na medida em que os colaboradores podem sentir muitas dificuldades em 

realizar as suas tarefas de forma eficiente. Por seu lado, o outsourcing, sem a empresa 

estar à espera pode gerar a eventual ocorrência de custos ocultos que não são previsíveis 

quando é realizado o contracto.  

8. CONCLUSÕES 

 
No decorrer do desenvolvimento de uma organização, a integração vertical e o 

outsourcing podem considerar-se estratégias benéficas para o seu crescimento.  
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Ao longo do relatório foram analisadas resumidamente várias teorias sobre a 
integração vertical e os seus efeitos nas organizações. Os custos de transacção do 
mercado são apontados por vários autores como sendo um dos factores que leva muitas 
organizações a optar pela integração vertical. Coase (1960) na sua teoria clarifica que a 
consequência dos custos de transacção elevados leva as empresas a internalizar as 
actividades às quais recorria ao mercado. Na abordagem ao Grupo Multitema, estes 
custos de transacção foram o motivo principal na decisão da integração da empresa de 
Impressão Offset. Dado o volume de trabalhos que requeria à “Tipografia A 
Desportiva”, concluiu que o custo de subcontratar era muito superior, caso integra-se 
esta empresa na então Multitema – Produções Gráficas. Para além dos custos de 
transacção, Williamson (1971) refere que falhas de mercado tais como falta de 
informação, economias de informação e consequências das expectativas entre outras 
favorecem a integração vertical.  

O objectivo deste relatório centrou-se na análise da estratégia de integração vertical 
do Grupo Multitema. Esta foi uma decisão que positivamente fez crescer o grupo, gerou 
economias de escala, economias de espaço, aumentou a competitividade e 
consequentemente o seu volume de vendas. O Grupo Multitema, é neste momento capaz 
de dar resposta a todos os tipos de clientes na área de pré-impressão garantindo 
qualidade e satisfação do cliente.   

 
O outsourcing é uma ferramenta ao serviço da gestão, e tem vindo a crescer 

exponencialmente em termos de negócio. O seu conceito tem sofrido algumas mutações 

e as tendências actuais estão voltadas no sentido da cooperação das organizações e do 

estabelecimento de relações duradouras entre os parceiros aglomeradas com a partilha 

de riscos e benefícios. A redução dos custos é o factor principal resultante da evolução 

da estratégia de outsourcing sendo que o segundo factor principal passa pelo reforço das 

competências internas, no sentido de melhorar a execução das actividades da 

organização. Contudo apesar das muitas vantagens que o outsourcing proporciona, tem 

riscos que devem ser ponderados. Estes riscos podem ser de carácter relacional 

nomeadamente a falta de inovação e aprendizagem relacional, a ética do parceiro, a 

perda moral dos colaboradores no sentido de se terem de adaptar a novas regras 

estruturais, de carácter transaccional, estratégico e técnico. Face a estes riscos é 

necessário saber como controlá-los. Neste caso é necessária fazer uma avaliação 

consistente no sentido da organização conseguir ultrapassar de forma positiva este 

processo de outsourcing. 
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