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1. INTRODUÇÃO

Actualmente as empresas encontram-se em contextos de grande dinâ-
mica em múltiplas dimensões. As novas possibilidades ao nível dos sis-
temas de comunicação, a evolução tecnológica, o novo enquadramento
geopolítico internacional, a incerteza quanto ao comportamento dos mer-
cados, tudo muda constantemente e a ritmos impensáveis há umas décadas
atrás. Hoje em dia é frequente que as empresas mais tradicionais pos-
suam uma ideia errada da concorrência. Centram-se no desenvolvimento
do seu produto, sobretudo quando é melhor do que o dos concorrentes, mas
esquecem-se que o mercado pode rapidamente transformar-se e vir a incluir
outros produtos que não eram vistos como ameaças (por exemplo, o desen-
volvimento de software informático de divulgação musical face ao tradi-
cional CD). A “miopia” empresarial, virada para o produto — “estrela”,
desvia as empresas da dinâmica das necessidades do cliente, tornando-as
incapazes de se focalizar na sua evolução e nas possibilidades criativas
de uma melhor satisfação das mesmas. Por isso, a empresa moderna
adquire dimensões mais amplas do que a simples produção e venda, as quais
passam pela interacção com outras organizações e pelo desenvolvimento de
plataformas onde os conhecimentos de diversas áreas são combinados de
forma criativa.

O sistema de mercado assumiu a primazia, os desafios são globais,
sendo dificilmente controlados por políticas de Estados individuais e a
concorrência atingiu um patamar de exigência e de eficiência extrema-
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mente elevado, o que obriga a alterações permanentes nas organizações e
empresas instaladas. Os países ditos desenvolvidos chegaram a um pata-
mar de bem-estar elevado, tendo criado complexos institucionais que garan-
tem uma grande protecção contra situações de degradação da vida econó-
mica das famílias, mas enfrentam dificuldades para os sustentarem, pela
emergência de novas economias concorrentes (Brasil, Rússia, Índia e China
— BRIC, mas também as Filipinas, Malásia, países de Leste). Estes paí-
ses são efectivamente mais eficientes no exercício de grande parte das
actividades outrora exercidas em exclusivo nas economias desenvolvidas.
A grande difusão do conhecimento, através de plataformas de comunica-
ção digital, a mobilidade dos estudantes e o crescimento económico dos
novos gigantes económicos emergentes associados à abertura das frontei-
ras ao nível dos serviços e dos bens potenciaram uma explosão da con-
corrência mundial nas profissões baseadas em conhecimento (“de colarinho
branco”). A competição já não se limita ao exercício de actividades que
incorporam baixos níveis de qualificações.

O caso das empresas de software é paradigmático. Milhares de pro-
gramadores da China, Índia, Filipinas e de outros países licenciam-se nas
melhores universidades e criam organizações que acolhem o trabalho das
empresas ocidentais, as quais vêem os seus custos baixar astronomica-
mente com o “outsourcing” das actividades exercidas pelos “trabalhadores
do conhecimento”. De acordo com Pink (2009: 53), a General Electric, por
exemplo, recorre a mais de 20 000 pessoas na Índia neste tipo de serviços.
A Hewlet-Packard, a Oracle, a Sony e a Nokia socorrem-se de consulto-
ras que empregam muitos milhares de engenheiros informáticos nos países
emergentes. Mas o “outsourcing” de trabalho de conhecimento não se
cinge apenas à área informática, pois as grandes instituições financeiras con-
tratam serviços de análise financeira e de contabilidade com quadros india-
nos e chineses detentores de MBA. Os países da Europa de Leste possuem
populações com elevados níveis de formação que neste momento exer-
cem actividades de muitas áreas do conhecimento a baixo custo para
empresas e organizações dos países desenvolvidos. Muitos projectos de
arquitectura de grandes gabinetes californianos são realizados na Hungria,
os contabilistas filipinos desenvolvem trabalhos para as grandes consulto-
ras financeiras mundiais, etc.

A principal razão deste fenómeno são as diferenças salariais, pois,
por exemplo, um engenheiro aeroespacial nos EUA ganha 6000 $/mês,
mas na Rússia o seu salário é de cerca de 650 dolares. Um contabilista
americano aufere em média 5000 $ por mês, enquanto um contabilista
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filipino recebe apenas 300 dolares. Este fenómeno é impulsionado pelo
baixo custo das comunicações em todo o mundo. A importância de “out-
sourcing” de conhecimento acentuar-se-á certamente nas próximas déca-
das. O problema ainda agora começou.

As consequências esperadas a médio e longo prazo são uma alteração
profunda na vida das pessoas dos países desenvolvidos e na própria orga-
nização das empresas. Esta revolução não é totalmente diferente das ante-
riores, com muitas actividades laborais transferidas para outros países, per-
mitindo um avanço na formação e no desenvolvimento de conhecimentos
das pessoas das economias ocidentais, as quais puderam dedicar-se a acti-
vidades que exigem um maior uso das potencialidades cerebrais. Daí que
o resultado deste fenómeno não é necessariamente catastrófico, mas, pelo
contrário, pode ser motivador e impulsionador de um salto qualitativo no
aproveitamento das capacidades humanas. Ir para além do que os outros
sabem fazer é o novo desafio às pessoas e às empresas que querem sobre-
viver.

Assumindo a abordagem de Pink (2009: 65-68), pode-se representar
a história dos últimos 300 anos como uma peça em quatro actos:

I Acto — Era Agrícola: a agricultura foi a base da economia,
o personagem principal era o agricultor e as aptidões mais valorizadas
a força física, a resistência e o conhecimento dos métodos de pro-
dução.

II Acto — Era Industrial: o sector industrial tinha a primazia,
predominavam fábricas enormes com linhas de montagem de produ-
ção em massa. O personagem principal era o operário de produção
e as aptidões mais valorizadas a força física e a resistência.

III Acto — Era da Informação: a produção em massa caiu para
segundo plano à medida que a informação e o conhecimento se tor-
naram as competências mais valorizadas. O personagem principal do
terceiro acto é o trabalhador do conhecimento.

IV Acto — Era Conceptual: a automatização assume muitas
tarefas que tradicionalmente o cérebro humano exercia (sobretudo
tudo o que depende do hemisfério esquerdo do cérebro, como a
organização lógica e o pensamento racional) e também alguns novos
gigantes económicos com abundante população estão preparados
para exercer essas actividades a custos muito mais baixos. O IV Acto
está actualmente a começar e a personagem principal é o criador e
empatizador.
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De acordo com Pink (2008), nesta nova Era há três questões que as
pessoas e as organizações devem fazer:

Alguém pode fazer o mesmo noutro país por menos dinheiro?
Um computador consegue fazer o mesmo mais rapidamente?
O que tenho para oferecer tem procura neste cenário de abundância?

As grandes aptidões desta Era Conceptual apelam a um maior uso
do hemisfério sul do cérebro (emoções, leitura de padrões), expresso na cria-
tividade e na capacidade de gerar empatia (isto é válido para as pessoas e
para as organizações).

Hoje a tecnologia não chega, mas tem de ser combinada com formas de
criar beleza artística e emocional, detectar padrões (compreensão de relações
entre relações) e combinar ideias desconexas com novos objectivos. Ganha
valor o saber criar relação com os outros, e viver com satisfação e alegria.
É importante transmiti-la e perseguir um sentido para a vida para além da
rotina do dia-a-dia (empatia). Repare-se, por exemplo, que as maiores recei-
tas das exportações japonesas já não vêm dos automóveis ou da electró-
nica, mas da cultura pop. Atenda-se a que na concepção de produtos tra-
dicionais, como os automóveis ou as televisões, os aspectos ligados ao
design e à arte tornaram-se essenciais. Os MBA que incluem uma vertente
de desenvolvimento criativo e de arte são actualmente os mais procurados no
ocidente, pois os tradicionais MBA encontram a concorrência de centenas de
milhares de trabalhadores do conhecimento com a mesma formação e dis-
postos a obterem salários extremamente baixos para os padrões ocidentais.

A capacidade de ter uma visão de conjunto tornou-se mais impor-
tante do que o uso do raciocínio dedutivo. Vários inquéritos feitos a
empreendedores revelam que a capacidade de ver um padrão numa amál-
gama de relações, detectando as tendências mais significativas, é uma das
características dos gestores e empresários com sucesso. Portanto, a intui-
ção e a capacidade de contextuar tornaram-se aptidões essenciais, não só
para as pessoas, mas também para as organizações, sobretudo as mais
ferozmente sujeitas à concorrência.

2. A EMPRESA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Na realidade a empresa é uma organização social, pois para ser orga-
nização basta ser composta por duas ou mais pessoas que interagem entre
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si para atingirem objectivos comuns. Uma organização e, portanto, uma
empresa nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas um orga-
nismo social vivo, sujeito a mudanças. As empresas distinguem-se das res-
tantes organizações pelo facto de serem orientadas para o lucro, assumirem
riscos e implicarem uma lógica de negócios, exercendo actividades volta-
das para a produção ou a prestação de serviços em resposta às necessida-
des.

Para além do lucro a empresa transporta diferentes objectivos asso-
ciados aos diferentes elementos que nela interagem, conferindo-lhe um
verdadeiro substrato social. A sua estrutura complexa e interactiva, envol-
vendo uma dinâmica social própria, faz sobressair uma visão que ultrapassa
a natureza financeira. A organização não é uma simples resposta aos inte-
resses dos seus detentores (accionistas), mas deve abranger os interesses dos
“stakeholders”, podendo, por isso, falar-se na sua responsabilidade social.
Esta vertente que as reconhece como infra-estrutura da economia real
capaz de alicerçar a vida social das economias de mercado convive difi-
cilmente com a lógica financeira de fundos anónimos que apenas usam a
empresa como meio de rentabilidade e por ela orientam o seu investi-
mento ou desinvestimento nas mesmas, desafectando da sua responsabili-
dade as consequências sociais dessas decisões. Este é um tema empolgante:
até onde vai a responsabilidade dos decisores das empresas?

3. DA ABORDAGEM CLÁSSICA À NOVA VISÃO DA
EMPRESA

3.1. A teoria neoclássica

Nesta perspectiva a empresa procura simplesmente maximizar lucros.
Para isso tem de ser eficiente minimizando os custos. As decisões são toma-
das tendo em conta os benefícios e os custos marginais, de um modo que
está profundamente descrito pela Microeconomia. Dela surge uma abor-
dagem de empresas em concorrência, nenhuma delas conseguindo dife-
renciar-se muito das demais em termos de produtos e processos.

Críticas à visão neoclássica da empresa:

i) Objectivos da organização: na realidade as empresas procuram
atingir um conjunto de objectivos e não apenas o lucro: maxi-
mização de vendas; aumento da quota de mercado; assegurar a
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preservação do emprego dos gestores; garantir uma vida calma e
sem preocupações aos seus detentores. Pode dar-se o caso de
existir uma combinação do objectivo lucro com outros objectivos.
Além do mais, constata-se que nas sociedades actuais prolife-
ram empresas sem fins lucrativos, mutualistas e com objectivos
sociais em complemento do lucro.

ii) Incerteza e informação imperfeita: as decisões económicas
baseiam-se em pressupostos e previsões sobre eventos futuros.
Na visão clássica da empresa assume-se que os decisores fazem
boas previsões, ou conseguem medir as probabilidades de ocor-
rência de diferentes eventos. Na verdade há muitos eventos
impossíveis de prever, como a alteração dos gostos dos con-
sumidores, a evolução tecnológica, choques nos mercados de
factores, o sentido de reacção dos rivais e mudanças na envol-
vente externa à empresa. A incerteza pode originar estraté-
gias de acção que não sejam óptimas à luz da teoria neoclás-
sica.

iii) Complexidade organizacional: as empresas modernas adquirem
configurações extremamente complexas, com sistemas de infor-
mação e de comunicação sofisticados, onde há a possibilidade
de ocorrência de distorção da informação entre os diferentes
níveis decisórios, o que pode implicar a tomada de decisões
incorrectas.

iv) Processos de decisão: na realidade grande parte das vezes os
decisores ignoram os custos e benefícios marginais, estando mais
concentrados nos custos médios, decidindo “ad hoc” margens de
lucro a adicionar aos mesmos. A informação relativa à procura
é muitas vezes insuficiente, sendo frequente uma maior atenção
à reacção dos rivais do que um conhecimento aprofundado dos
clientes. As tecnologias também não são facilmente transponíveis
entre empresas, pois os conhecimentos tácitos (não-codificáveis)
têm muita importância nas decisões e não são passíveis de ser
facilmente copiados.

3.2. Abordagens baseadas na separação entre a propriedade e o
controlo da empresa

Um primeiro distanciamento face à concepção clássica da empresa
advém da consideração de que grande parte das empresas têm efectivamente
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uma separação entre a propriedade e a gestão. Nas sociedades anónimas
cotadas normalmente o capital está disperso por muitos accionistas, sendo
o mesmo transaccionado diariamente e a gestão está delegada em profis-
sionais eleitos pelos diferentes accionistas, de acordo com o seu poder
relativo em termos do capital detido. Daí que seja perfeitamente admis-
sível a existência de desvios aos interesses dos accionistas motivados pelo
interesse próprio dos gestores.

Para Baumol (1959) os gestores das empresas não têm como priori-
dade a maximização de lucros, mas procuram maximizar as receitas das ven-
das, admitindo uma restrição de lucro mínimo. Uma razão para tal é o facto
de muitas organizações serem avaliadas pelo volume de vendas. Outra
explicação advém das remunerações dos gestores estarem indexadas ao
desempenho das vendas: o seu poder e a sua influência crescem na orga-
nização de acordo com esse tipo de objectivos. Porém, também é verdade
que reduções das vendas podem causar problemas no mercado de capitais
onde as empresas se financiam, pois são vistas como prenúncios de difi-
culdades futuras da organização. Não obstante, reconhece-se a necessidade
de contrariar este desvio ao objectivo clássico através de um maior controlo
dos gestores por parte dos accionistas.

Marris (1964) defende que os gestores procuram maximizar o cresci-
mento da empresa, ainda que tal implique sacrificar o valor actual dos
lucros futuros, que vêm reflectidos no valor das acções no mercado de
capitais. Tal acontece sempre que os salários e o “status” dos gestores
dependem em grande parte do tamanho dos departamentos que dirigem.
É muito difícil saber qual a contribuição de cada gestor para o lucro da
empresa, pelo que para medir o desempenho usam-se medidas baseadas na
sua capacidade de fazer crescer os negócios ou na dimensão da área que
controla. Quando um gestor aumenta a dimensão das actividades sob a sua
autoridade, a sua reputação na empresa cresce; ao mesmo tempo garante
a segurança do seu emprego, assim como a dos seus subordinados. Quanto
mais burocratizada é a empresa maior a tendência para este tipo de com-
portamentos por parte dos gestores.

Se o objectivo do crescimento da empresa se sobrepõe ao da maxi-
mização dos lucros, o sucesso da estratégia para o atingir tem de ter em
conta um equilíbrio entre a taxa de crescimento da procura dos produtos
da empresa e a taxa de crescimento do seu capital. No curto prazo o
crescimento da procura pode ser atingido através de ajustamentos do preço,
de novas campanhas de marketing ou com base em pequenas alterações na
concepção dos produtos. No entanto, há limites para o exercício destas polí-
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ticas de fomento do crescimento da procura, pois uma contínua insistên-
cia nas mesmas geralmente tem consequências catastróficas nos lucros.
Há retornos decrescentes em sucessivas campanhas publicitárias e dema-
siadas reduções de preços podem levar a empresa para zonas de procura
muito inelástica, onde as reacções ao preço são mínimas.

No longo prazo a empresa não consegue crescer com base nos mes-
mos produtos e nos mesmos mercados, pelo que tem de diversificar. Mas
uma estratégia de diversificação de produtos e mercados através de novos
projectos também impõe limites ao crescimento da empresa, pois exigem
muito capital disponível (os custos de investimento e de lançamento ocor-
rem normalmente no início dos projectos, sendo o seu retorno diferido no
tempo). A existência de muitos novos projectos cria também uma dis-
persão elevada na gestão e por vezes a estrutura da organização tem difi-
culdades em adaptar-se à nova estratégia, o que naturalmente aumenta a pro-
babilidade de ocorrência de erros, leva a que haja projectos que falhem e,
possivelmente a capacidade de oferta da empresa virá a ultrapassar a pro-
cura dos seus produtos. Tudo isto gera consequências muito negativas ao
nível do lucro. Na realidade há restrições ao crescimento das empresas e
quando tentam crescer com demasiada rapidez através da diversificação ten-
dem a ver o seu lucro reduzir-se.

Por outro lado as empresas têm essencialmente três formas de finan-
ciar o crescimento do capital: pedir emprestado; proceder a aumentos de
capital; usar lucros retidos. Contudo há limites à utilização das três fon-
tes, o que cria uma restrição financeira ao crescimento da empresa. Se
recorre excessivamente ao dívida, os seus rácios de dívida fazem subir o
nível de risco da empresa, levando a que os encargos financeiros absorvam
os ganhos dos accionistas. O recurso a aumentos de capital só é possível
quando exista quem esteja disposto a investir, pelo que a empresa tem de
demonstrar uma estratégia credível que faça prever um aumento de lucros
no futuro. A utilização dos lucros retidos gera um dilema ao nível do
“payout” das empresas, pois os gestores têm de decidir ou usar os lucros
retidos para financiar o crescimento da empresa ou para pagar dividen-
dos aos accionistas. Se estes acreditarem que os novos investimentos
serão lucrativos, aumentando o valor da empresa, estarão dispostos a sacri-
ficar os dividendos, mas se tal não acontece, podem votar no despedi-
mento dos gestores, ou vender as suas acções. A empresa ficará vulnerá-
vel perante uma possível aquisição. Esta é outra variável importante para
os gestores, que os leva a não menorizar a atenção a necessidade de não
desvalorizar o objectivo do lucro.
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Segundo Lypczynski et al. (2009) o modelo de Marris permite formular
algumas hipóteses testáveis:

H1: As empresas geridas pelos proprietários crescerão menos,
mas apresentarão maiores rentabilidades do que as empresas admi-
nistradas por gestores.

H2: As empresas com um menor rácio entre o valor das cotações
e o seu valor contabilístico estarão mais sujeitas a aquisições por
parte de outras empresas.

Williamson (1963) — prémio Nobel da Economia em 2009 — esten-
deu a abordagem de Baumol (1959) incorporando na função objectivo dos
gestores (função utilidade) outras variáveis para além da maximização das
receitas das vendas, sujeitas a uma restrição de mínimo lucro aceitável
pelos accionistas. Entre elas conta-se o número de empregados sob a sua
responsabilidade, as “mordomias” à sua disposição, como o carro, o gabi-
nete, “plafonds” de despesas, e um nível de lucro para uso discricionário
acima do nível necessário para satisfazer os accionistas. Quanto maior
for este lucro “discricionário” maior a segurança do seu emprego. Na sua
perspectiva o problema dos gestores resume-se a maximizar esta função uti-
lidade tendo em conta as variáveis referidas.

3.3. A teoria comportamental da empresa

A teoria comportamental da empresa surge do trabalho de Cyert e
March (1964). A empresa foi definida em termos da sua estrutura orga-
nizativa e dos processos de tomada de decisão. As suas fronteiras são
ténues, pois incluem todos os indivíduos ou grupos com influência ou
interesses nas actividades da organização (gestores, accionistas, trabalha-
dores, clientes e fornecedores, sindicatos, organizações de consumidores,
residentes locais, departamentos governamentais — estes estão interessa-
dos nas implicações da empresa em termos de receita fiscal, de criação de
emprego e de consequências em termos de balança de pagamentos). Todos
os agentes em relação com a empresa são normalmente designados de
“stakeholders”. Esta abordagem encara o comportamento das organizações
em cada momento como o resultado de decisões que são tomadas em
ambientes de incerteza, isto é, com racionalidade limitada. Nenhuma das
partes tem informação plena acerca de todos os aspectos da actividade da
empresa e do ambiente em que opera. Porém, todos os grupos têm alguma
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informação, a qual tende a ser mais completa sobre as actividades que
desempenham, ou actividades “vizinhas”. Deste modo as decisões são
influenciadas por crenças, por percepções e aspirações dos grupos envol-
vidos. Diferenças desta ordem criam oportunidades de conflitos que são
resolvidos através de processos negociais e deles advêm os objectivos da
organização.

Periodicamente as partes comparam o desempenho da empresa nas
áreas em que estão interessados com as suas próprias aspirações. Se o pri-
meiro está abaixo do esperado, o funcionamento é revisto, emergindo
novos objectivos. Desta dialéctica resulta a constatação de que o fim
último de uma organização não pode ser reduzido a uma simples fórmula
como a maximização de lucros. Num ambiente de complexidade, com
informação imperfeita e incerteza, o conjunto de acções necessárias para
a maximização de lucros é impossível de determinar. Perante isto é incon-
tornável que os gestores procuram um nível de lucro satisfatório desen-
volvendo a sua acção com base na experiência passada.

A teoria comportamental da empresa reconhece a complexidade asso-
ciada à tomada de decisões. Na realidade não há uma única teoria com-
portamental da empresa, dado que cada organização tem a sua própria
estrutura. A teoria assenta na observação de casos, pelo que o seu poder
explicativo é elevado, mas a sua capacidade preditiva muito fraca.

3.4. A teoria dos custos de transacção

Apesar das diferentes teorias referidas subsistia a necessidade de uma
perspectiva capaz de responder à pergunta mais essencial: porque existem
as empresas? Afinal qual a vantagem de assumir a produção própria de
determinados bens ou serviços em vez de os adquirir no mercado?

A ciência económica ensina que se os mercados funcionam bem,
quando competitivos, não haverá qualquer alteração da estrutura econó-
mica que possa produzir um resultado melhor. Além disso, os mercados
produzem muitos incentivos individuais para a inovação, investimento e
esforço, requerendo montantes mínimos de informação formal acerca das
oportunidades, necessidades e recursos. Tendem, por isso, a incorporar uma
forma ideal de motivação e coordenação. Estas são duas funções essen-
ciais da empresa (conseguir a motivação e a coordenação dos “stakeholders”)
e a questão que se coloca é compreender o porquê da oportunidade de
aparecer uma nova empresa quando os mercados existem e funcionam.
Além do mais, Coase (1960) argumentou que quando os mercados con-
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correnciais não existem formalmente a negociação directa entre partes
interdependentes pode produzir os mesmos resultados eficientes. Sendo
assim, porque se criam empresas para coordenar e motivar a actividade eco-
nómica? Porque é que mesmo nas economias mais orientadas para o mer-
cado a maior parte da actividade económica ocorre dentro de organiza-
ções formais (as empresas) e não através de trocas no mercado? Note-se
que há estimativas que indicam que cerca de 70% da actividade económica
ocorre dentro das empresas e apenas 30% no mercado.

Uma explicação para esta realidade reside nas falhas de mercado. Se este
não funciona bem, algumas transacções ou alterações que poderiam benefi-
ciar pelo menos um indivíduo sem prejuízo de outrem não ocorrem. Assim,
se o mercado falha em alocar uma solução eficiente em termos de motiva-
ção e coordenação dos agentes, outras soluções podem surgir. A empresa é
a principal alternativa. Nesta perspectiva a actividade económica deve exis-
tir dentro da empresa quando esta representa uma melhor solução do que o
mercado na coordenação e motivação.

As falhas do mercado “clássicas” são:

i) A prevalência de monopólio ou formas semelhantes de concor-
rência imperfeita. Nestes casos a produção é restringida para
que se aumentem os lucros, o que afecta a eficiência, diminuindo
o bem-estar dos consumidores em maior medida do que o aumento
de lucros dos monopolistas.

ii) A existência de bens públicos, caracterizados pela não-rivalidade,
não-exclusão e não-rejeitabilidade. Os mercados não funcionam
na transacção de bens em que o acto de consumo não diminui a
sua disponibilidade para os outros, não sendo possível excluir
alguém dos benefícios gerados pela sua existência. Nesse caso
o racional é não pagar para os obter. Como a informação tem
características de bem público, é muito provável que os merca-
dos na área da informação sejam problemáticos. A informação
não pode ser testada antes para avaliar se vale a pena pagar por
ela. Quando fica disponível para um agente não há custos adi-
cionais pelo facto de a disponibilizar para todos, no entanto, se
todos têm livre acesso, quem estará disposto a esforçar-se para pro-
duzi-la, se outros se apropriam dos benefícios?

iii) O terceiro problema são as “externalidades”, isto é, efeitos pro-
duzidos numa relação mercantil que afectam terceiros não impli-
cados na negociação. As partes envolvidas não incorporam nas
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suas decisões os efeitos no bem-estar de terceiros, levando a que
se tomem decisões ineficientes. Apesar de Coase (1960) defen-
der que a livre e directa negociação entre as partes, uma vez
definidos os direitos de apropriação, leva à “internalização” do pro-
blema, há muitas circunstâncias que o impedem, como sejam os
custos associados à negociação quando há muitos agentes envol-
vidos, ou quando os efeitos são dispersos em vastas áreas ou no
tempo. Frequentemente é difícil identificar as partes e levá-las a
negociar.

iv) Uma outra circunstância capaz de gerar falhas no mercado são as
assimetrias de informação entre as partes. O exemplo clássico é o
dos veículos usados, cujo conhecimento do seu estado de conser-
vação é diferente entre o vendedor e o comprador. Ambos estão dis-
postos a gastar recursos (desperdício não produtivo) para sinalizar
diferenças entre os veículos. Se não é possível aos consumidores
distinguir os “bons” veículos dos “maus”, serão levados a oferecer
por cada veículo um valor inferior ao que incentiva a venda de
viaturas em bom estado. Nesse caso, provavelmente, só se tran-
saccionam os “maus” (problema da selecção adversa). Também a
impossibilidade de observar as acções da outra parte contratante
levantam um problema de assimetria de informação causador de
ineficiências, conhecido por “moral hazzard”. Por exemplo, quando
as companhias de seguros não conseguem distinguir os condutores
que apresentam elevado risco de acidentes dos mais prudentes, for-
mulam contratos que não são eficientes. Quando o médico prescreve
um tratamento tem em conta apenas a necessidade do doente ou
inclui também a possibilidade de obter ganhos superiores ao que teria
se prescrevesse uma alternativa? O gestor da empresa está a agir
de acordo com os interesses da empresa ou tem outras variáveis em
consideração? Nestes casos as partes têm de se contentar em medir
o desempenho indirectamente, pois não conseguem produzir contratos
que directamente assegurem os seus interesses.

Como se vê no mercado produzem-se muitas vezes resultados inefi-
cientes.

Quando os mercados não funcionam outras instituições são chamadas
a fazer melhor. Em particular a empresa pode ser um desses mecanismos.

Coase (1937) foi pioneiro quando se questionou sobre o facto de
alguma actividade económica ser exercida através de transacções no mer-
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cado, enquanto uma grande parte acontece estruturada em relações hie-
rárquicas estabelecidas nas empresas. A sua resposta indica que há cus-
tos na organização das actividades para atingir a coordenação e a motiva-
ção; e a possibilidade de economizar esses custos de transacção que
explicará os padrões de organização que possam ser adoptados. Em par-
ticular, uma transacção é removida de ser contratada no mercado e trazida
para dentro de uma empresa quando se torna mais barato organizá-la dessa
forma. Por exemplo, se através do mercado se transferirem trabalhadores
do sector X para o Y, haverá uma alteração ao diferencial de preços exis-
tentes, pois os salários tendam a igualar-se entre os sectores. Dentro da
empresa não é assim: o trabalhador move-se do departamento X para o Y
simplesmente porque foi mandado. Ora se subsiste uma empresa com
esses dois departamentos integrados é porque é mais eficiente em termos
de custos de transacção do que desenvolver as duas actividades separada-
mente no mercado. Assim, quando permanece uma estrutura empresarial
depois do cotejo de soluções para o exercício de uma dada actividade eco-
nómica, certamente a empresa corresponde àquela que cria mais valor,
acima da simples transacção no mercado.

Os custos de transacção incluem a procura de informação acerca dos
preços relativos e os custos incorridos na negociação do contrato que espe-
cifica os termos da transacção, que podem ser criados artificialmente pelos
governos através da imposição de impostos ou de quotas. Na empresa os
custos associados à negociação de contratos com os fornecedores de fac-
tores de produção podem ser reduzidos quando, por exemplo, em vez de
se contratar empregados numa base diária se realizam contratos de longo
prazo, em que os detalhes específicos das obrigações contratuais dos tra-
balhadores não estão completamente discriminados. Tal permitirá que
aceitem (até certo ponto) instruções dos empregadores ou gestores, com
ganhos de flexibilidade na organização das actividades exercidas. No con-
trato mercantil por tarefa, tal liberdade não seria possível. Acresce que den-
tro da empresa as transacções existentes não são tributadas.

Na verdade, como não é possível escrever contratos que prevêem
todas as situações possíveis e prováveis, na empresa as relações de subor-
dinação e de interligação organizacionais permitem uma maior segurança
no seu cumprimento e menores custos com a monitorização.

De acordo com a análise de Coase (1937), uma empresa expande-se
quando transacções adicionais são removidas da esfera do mercado e são
integradas dentro das suas fronteiras e declina quando cessa de organizar
certas transacções, as quais retornam ao mercado.
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Permanece contudo uma questão crítica: o que determina as frontei-
ras que separam a empresa do mercado? Se ela reduz os custos de tran-
sacção, porque é que o mercado subsiste, não se reduzindo tudo a uma única
empresa? A resposta reside também na existência de custos de organiza-
ção da empresa, que surgem na comunicação da informação através da
hierarquia, no estabelecimento de incentivos às diferentes partes (sendo
que nela não existe sinalização de preços como no mercado — por exem-
plo ao nível das remunerações dos gestores), na realização de investi-
mentos muito específicos que emanam de um contrato com um forne-
cedor (os quais uma vez realizados criam uma dependência elevada), etc.
O empresário pode ter mais aptidões para organizar determinadas actividades
do que outras, as quais serão mais eficientes no mercado. O custo mar-
ginal de introduzir mais transacções na empresa é crescente e, dados os
retornos decrescentes da função empresarial, haverá um ponto acima do qual
estes custos ultrapassam a redução marginal de custos de transacção asso-
ciada à integração de novas actividades na empresa.

Em suma, o empresário deve constituir uma empresa, em vez de
recorrer ao mercado, para prossecução de uma dada produção, quando os
custos da sua organização e de supervisão são inferiores aos custos de
transacção que resultam da subcontratação.

A internalização de actividades na empresa, para além de corrigir
assimetrias de informação, permite aproveitar “externalidades” positivas
que emanam de umas para outras (por exemplo, um subproduto produ-
zido o que permite avançar para a produção de um produto final dife-
rente, mas que usa uma tecnologia semelhante). Além do mais, a contra-
tação de trabalhadores a prazo permite evitar a negociação diária e é
propícia a uma gestão adequada da formação, integração e desenvolvimento
das suas aptidões, sem que a gestão da produção e comercialização tenham
de se sujeitar à imprevisibilidade da alteração contínua dos preços com
reflexo nos custos de produção, dos quais o factor trabalho é sempre uma
componente relevante.

A globalização e o desenvolvimento do direito internacional, desig-
nadamente através das organizações internacionais que procuram facili-
tar as relações económicas entre os países, têm vindo a consolidar um mer-
cado global. Este diminui os custos de transacção para as empresas que
na sua organização pretendem aproveitar os melhores custos e aptidões
dos diferentes países na configuração das suas actividades. A dos cus-
tos de transacção (também derivada da descida dos custos das comuni-
cações) levou assim à internalização de actividades na “empresa”, abran-
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gendo diferentes países, dando-lhes um carácter verdadeiramente trans-
nacional. Os limites à sua contínua expansão encontram-se na maior
complexidade organizativa e concomitante subida de custos marginais
de organização.

4. A NATUREZA E O PROPÓSITO DA EMPRESA

A produção em equipa dentro da empresa, em vez do recurso ao mer-
cado, põe um conjunto de desafios: como medir correctamente o contributo
individual (de cada membro da organização) para o “output”? Se os indi-
víduos trabalham por conta própria no mercado, cada aumento de produ-
tividade é recompensado através de um aumento da remuneração do fac-
tor produtivo. Numa equipa de n membros em que a recompensa é dividida
igualmente, um aumento de esforço por parte de um indivíduo produz um
aumento de remuneração de apenas 1/n do esforço extra. Daí que há uma
tentação para o membro de uma equipa “andar à boleia” dos outros
(“free-riding”). O gestor (ou proprietário) deverá lidar com esse problema
no exercício das suas funções de monitorização e disciplinador da equipa.
O incentivo para o empregador assegurar esse controlo depende da sua
participação no retorno (resíduo sobrante). Em conclusão, se o “output”
final (em equipa) excede o que se obteria por interacção individual no
mercado e se esse excedente é superior aos custos de controlo e de moni-
torização, a produção em equipa na empresa é melhor do que a produção
coordenada pelos mecanismos de mercado.

Normalmente dois tipos de comportamento são exigidos às pessoas
de uma organização: iniciativa (inteligência, honestidade, ser diligente,
imaginativo e responsável para, por exemplo, aumentar as vendas, baixar
custos, fazer inovações nos processos e produtos); cooperação (promover
o bem-estar dos outros e responder aos objectivos comuns, por exemplo,
desenvolvendo a marca da empresa, promovendo a obtenção de lucros
por outras unidades, ajudando a melhorar a reputação da empresa junto dos
clientes e outros “stakeholders”, etc.). Surge um problema de objectivos
múltiplos. Normalmente para promover a iniciativa compromete-se a
cooperação e vice-versa. Tipicamente para qualquer nível de dispêndio em
coordenação e motivação haverá um máximo de iniciativa que poderá
ser induzido, partindo de um nível de cooperação requerido, isto é, exis-
tirá um “trade-off” entre os dois. Na prática se se aumenta a remunera-
ção com base em objectivos individuais tanto mais as pessoas da empresa
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se concentram neles, pondo de parte esforço e tempo dedicados aos objec-
tivos colectivos.

Nesta relação iniciativa — cooperação o mercado consiste no limite
máximo de iniciativa, pois a remuneração dela advém totalmente, no
extremo oposto, como total cooperação, aparece uma hierarquia burocrá-
tica organizacional com decisões centralizadas e baixos incentivos ao
desempenho individual. As empresas localizar-se-ão algures entre esses
extremos.

As difíceis condições de concorrência que se vivem actualmente, a
par da existência de plataformas de comunicação de elevado desempenho,
o fácil acesso aos mercados a que corresponde a necessidade de inter-
nacionalização empresarial, levam a que muitas empresas estejam a refor-
çar a sua focalização no mercado, dando mais importância à iniciativa.
Adoptam medidas que a incentivem, como a delegação de poder nos
gestores de níveis próximos dos clientes, criando fronteiras claras entre
as diferentes unidades de negócio da empresa, dando autoridade às várias
unidades estratégicas para autonomamente se desenvolverem, fazendo
“outsourcing” ou encerrando actividades para se focarem no essencial
do negócio. Mas como a cooperação também é necessária multipli-
cam-se as acções que reúnem os trabalhadores e colaboradores em “work-
shops”, conferências e congressos, pondo todos em contacto com as dife-
rentes preocupações, objectivos e desafios da organização, relevando o
sentido do “comum”, procurando conectar na diversidade o todo orga-
nizacional.

Estas duas directrizes, motivação e cooperação, são significativas para
um elemento fundamental da vida da empresa actual: a motivação dos
trabalhadores.

O problema nasce no facto de o interesse próprio das pessoas que
trabalham na empresa nem sempre estar alinhado com o interesse da orga-
nização. Consequentemente, quando decidem acerca de como despender
o seu tempo, qual o esforço a fazer, que riscos correr, as escolhas melho-
res do ponto de vista pessoal muitas vezes não são as que maximizam o
valor gerado para a organização.

Tradicionalmente subsistia a ideia de que a separação entre o trabalho
e a propriedade da empresa tinha como consequência a percepção de que
quem suportava os riscos inerentes à actividade empresarial eram os capi-
talistas. Os trabalhadores não teriam de se preocupar com o risco do
negócio. Hoje em dia esta visão alterou-se profundamente, pois os traba-
lhadores aprenderam com as duras realidades das crises e da concorrência
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feroz que também partilham os riscos do insucesso das empresas, pelo
que não se podem alienar de dar um contributo motivado.

Obviamente os interesses dos trabalhadores não são exactamente os
mesmos dos proprietários. Mesmo os gestores, sendo pessoas diferentes
dos donos da empresa, poderão, como já foi referido, apresentar inte-
resses diferenciados dos proprietários. A solução de enquadrar estas
diferenças numa motivação comum passa por uma cooperação que os
leve a compreender o interesse geral e o seu contributo para o mesmo,
estabelecendo ligações que os comprometam nesse mesmo sentido. A este
nível a estrutura de prémios, promoções e outros elementos de prestígio
que possam ser atribuídos são fundamentais como sistema aglutinador da
diversidade num fim comum. Fazer de todas as partes uma equipa moti-
vada centrada numa ambição única é um resultado fantástico de gestão.
Por isso, um dos vectores cruciais do exercício de funções de gestão é a
construção de ambientes que potenciem essa motivação.

Do ponto de vista da configuração da organização, esta deve ser tal
que faça confluir o mais possível os interesses colectivos e o dos seus
membros, aumentando a eficiência das escolhas que estes fazem. Duas
hipóteses relativamente à motivação devem ser consideradas. Por vezes os
indivíduos nas organizações recebem apenas uma pequena fracção dos
benefícios que resultam da sua acção e suportam uma parte despropor-
cionalmente maior dos custos envolvidos. Nestes casos a atitude racional
é esforçar-se pouco. O contrário também acontece, isto é, há situações em
que a fracção de benefícios que recebem é superior à partilha de custos, o
que levará os trabalhadores a escolher um nível de actividade superior ao
óptimo. O primeiro caso dá-se por exemplo quando o indivíduo aufere um
salário fixo e por isso experimenta efeitos emocionais negativos por se
esforçar mais. Se o fizesse, os ganhos que daí resultariam seriam o acrés-
cimo de “output” correspondente, os quais iriam ser apropriados na tota-
lidade pela empresa, dado que o seu rendimento e bem-estar não se alte-
ram (ou pelo menos não crescem na mesma proporção, embora diminui a
probabilidade de ser despedido e talvez aumente a probabilidade de ser pro-
movido e, ainda, a sua realização pessoal). Todavia, como não obtém a
plenitude dos frutos do seu trabalho, não está motivado para trabalhar
tanto como se recebesse todos os benefícios.

O mesmo se aplica a um gestor com remuneração fixa que por isso
evita tomar riscos que valeriam a pena do ponto de vista dos accionis-
tas. Isso acontece, porque iria receber uma mínima fracção dos benefí-
cios se a sua decisão obtivesse sucesso, mas arriscaria a sua carreira se
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o resultado fosse um falhanço completo. Um último exemplo é o caso
do accionista que queira incorrer nos custos de configurar uma aper-
tada monitorização dos gestores; os outros accionistas sem nada fazer
iriam partilhar os benefícios (“free-riding”). Daí que também a este
nível seja de esperar que o controlo por parte dos accionistas seja infe-
rior ao óptimo.

O problema da motivação surge sempre que os contratos não podem
ser especificados ou as consequências na reputação dos actores não são pas-
síveis de ser implementadas pela empresa. Esta não consegue guiar os com-
portamentos nas situações em que os interesses divergem e os actos de uma
das partes têm consequências no bem-estar de terceiros. Geram-se inefi-
ciências, que só estratégias acertadas ao nível da motivação podem mini-
mizar.

Uma das maiores dificuldades na implementação dessas estratégias
é a dificuldade em observar e medir o comportamento dos indivíduos
(grande parte do trabalho está integrado em equipas e em interacções
em rede). Estes problemas são mais agudos nas organizações mais buro-
cratizadas e cooperativas, pois numa estrutura menos flexível e onde há
rotinas profundamente enraizadas a iniciativa individual passa mais des-
percebida. Nas organizações onde o poder é delegado e os indivíduos
assumem uma elevada autonomia e responsabilidade, a maior visibili-
dade da iniciativa e a comparabilidade de resultados entre diversos depar-
tamentos ou divisões realça melhor as competências e o esforço indivi-
dual. No entanto, nestes casos podem surgir problemas de assimetrias de
informação, pois as entidades controladoras não possuem tanta informa-
ção como os actores a quem foi dada autonomia. Estes podem usar as
suas vantagens de informação para sinalizarem resultados e comporta-
mentos não confirmáveis pela outra parte. Nas organizações mais flexíveis
e dispersas em termos organizacionais o controlo e a monitorização são
mais difíceis

César das Neves (2008) apresenta alguns elementos relevantes para a
criação de sistemas motivadores. Em primeiro lugar a implementação de
condições justas e eficientes. As regras e os mecanismos construídos para
esse fim devem ser controlados na sua aplicação, monitorizando-se os
resultados e deixando uma margem de manobra flexível para enquadramento
de situações não previstas.

Em segundo lugar o desenvolvimento de um clima de respeito mútuo.
Sabendo que o normal exercício da actividade na organização é muito
susceptível para a génese de invejas, conflitos, incompreensão de atitudes
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e desconfianças, é essencial que se valorize a cordialidade, procurando
usar instrumentos e criar soluções que motivem a boa camaradagem, a
amizade e a confiança. Quando isto não é possível toda a instituição
sofre, correndo o risco de se desagregar. Esse perigo é tanto maior quanto
maiores são as dificuldades que a organização enfrenta no seu ambiente
externo.

Em terceiro lugar não se pode esquecer que o mecanismo de inicia-
ção da colaboração dos trabalhadores é o contrato de trabalho, daí que o
sistema de contratação é um elemento essencial para a eficácia e para a ética
da organização. Aspectos como o enquadramento das funções e sua ade-
quação às qualificações e aptidões das pessoas, a atenção às dimensões da
personalidade e dos comportamentos, se não forem preparados e já aten-
didos no nível de contratação, poderão vir a tornar-se fonte de conflitos,
de mal-estar, de deficiente integração e também um potencial de desagre-
gação quando, posteriormente, os problemas da pessoa mal contratada se
fizerem sentir.

A não existência de um sistema que premeie e valorize quem é
competente e se esforça cria frequentemente um problema de selecção
adversa, isto é, torna racional comportamentos de pouca dedicação e
menos diligência para com a instituição. Quando o resultado final é
uma aproximação de todos ao comportamento dos piores, toda a instituição
perde e a desmotivação torna-se geral. Infelizmente, sobretudo nas ins-
tituições da administração pública, a escassez de instrumentos que per-
mitam solucionar o problema é ainda uma realidade, o que coloca uma
enorme tensão a quem gere.

A fixação dos salários, regalias e prémios é uma tarefa muito difícil e
decisiva, pois embora deva assentar em critérios justos, claros e equilibrados,
não pode haver uma completa rigidez, pois há situações muito diversas a con-
templar. De alguma forma o sistema produzirá sempre algumas injustiças
e deve ser afinado para as minimizar. O exemplo dos salários dos gestores
é paradigmático dos problemas que podem surgir. A fixação de somas
astronómicas associadas ao crescimento de curto prazo das empresas, ou às
opções de compra de acções próprias (“stock-options”), a definição de
“pára-quedas dourados” aquando da saída da empresa, criou uma série de
comportamentos irresponsáveis, com enormes prejuízos para os demais “sta-
keholders”. Corre-se por vezes o risco de os sistemas de remuneração
aumentarem a motivação de determinados grupos, mas desmotivarem outros,
devendo ser tidos em conta esses “trade-offs” na dinâmica das estruturas
remuneratórias.
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5. A EMPRESA BASEADA NO CONHECIMENTO

Actualmente reconhece-se que a base de conhecimento das empresas
é o recurso mais importante para o exercício da função empresarial.
O conhecimento é um recurso estratégico que deve ser gerido dentro da
empresa. Há dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. O primeiro
não pode ser apropriado e difundido rapidamente revelando-se uma mais-
-valia para as empresas que o detêm, pois a sua exclusividade é fonte de
vantagens competitivas. O segundo normalmente é codificável e facil-
mente apropriável. Daí que uma explicação adicional para a existência de
empresas seria proteger, através de contratos, a saída de conhecimentos
explícitos, que seriam úteis aos concorrentes (cláusulas de confidencialidade
e exclusividade nos contratos com os empregados são um exemplo ou
dessa necessidade), associado ao facto de a empresa ser um repositório
de conhecimento tácito, o qual no mercado não é conseguido.

Além disso, a empresa poderá exercer a coordenação dos conhecimentos
tácitos que estão na posse de indivíduos e necessitam de ser geridos em equipa.
Mas como o fará melhor do que o mercado? Através de regras e directivas
inerentes aos processos e às normas sociais internas, pela determinação de
uma eficiente sequência de tarefas, pelo estabelecimento de rotinas que ajudam
ao desenvolvimento de ajustamentos mútuos e sincronizando a produção. Fre-
quentemente a comunicação entre especialistas é essencial para aproveitar o
conhecimento tácito e conjugá-lo com os conhecimentos explícitos. Por isso,
a organização é um meio privilegiado para a tomada de decisão em grupo.

Para melhor aproveitarem as vantagens do conhecimento devem as
empresas desenvolver uma base comum de conceitos e de linguagem, con-
sistindo esta em significados partilhados, imagens, metáforas e analogias,
entendíveis pelos membros, mas não por elementos externos. Desse modo
a comunicação interna tornar-se-á mais eficiente e será mais difícil aos
concorrentes imitar ou replicar o sucesso da empresa.

6. ORGANIZANDO PARA O DESEMPENHO: INTEGRAÇÃO
VERTICAL, “OUTSOURCING”; DESLOCALIZAÇÃO;
“INSOURCING”, INTEGRAÇÃO HORIZONTAL

Um dos aspectos importantes na configuração de uma organização é
a necessidade de se centrar naquelas actividades em que pode criar mais
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valor. Para algumas empresas isto implica uma integração vertical, isto é,
introduzir novas actividades a montante e a jusante, conseguindo com isso
baixar os custos, ou aumentar o valor criado face à situação de transacção
no mercado. Para outras empresas torna-se importante procederem a uma
desintegração vertical, isto é, abandonar aquelas actividades cuja incor-
poração na empresa não esteja a criar mais valor do que se recorressem ao
mercado. Nos anos 90 do século XX a NIKE e a BENETTON são exem-
plos de empresas que procederam a uma desintegração vertical. Embora
ambas se tenham organizado numa lógica de cadeia de valor, contem-
plando todas as actividades em toda a extensão da cadeia, desde a maté-
ria-prima à colocação e venda do produto final, a partir de determinado
momento decidiram apenas levar a cabo dentro da empresa algumas das acti-
vidades da cadeia, fazendo “outsourcing” das restantes, não abdicando, no
entanto, da coordenação da mesma.

De acordo com Roberts (2004) este modelo de desintegração foi tam-
bém muito adoptado nas indústrias electrónicas — em que praticamente
todas as componentes são manufacturadas em “outsourcing”, incluindo os
serviços de pós-venda — e pelo sector automóvel. A TOYOTA mantém
relações de longa duração com os seus fornecedores, partilhando infor-
mação e apoiando-se mutuamente no desenvolvimento dos produtos, de
modo a intensificar relações de longo prazo. Procura recorrer a contratos
não muito especificados, apostando em relações de confiança. Todavia, para
evitar problemas de aproveitamento por parte dos fornecedores, mantém uma
política de dois fornecedores por cada tipo de produto, aumentando os
negócios com os que vão respondendo melhor ao longo do tempo. Assim,
a ameaça aos fornecedores de perder a parceria e a manutenção de uma certa
concorrência entre eles, numa perspectiva de longo prazo, garante a segu-
rança das relações, com elevados ganhos face a uma situação de integra-
ção vertical. A confiança dos fornecedores é tal que chegam a fazer gran-
des investimentos específicos para atender aos requerimentos da TOYOTA,
colocando-se numa situação de vulnerabilidade. Antes de escolher um
novo fornecedor a TOYOTA faz uma análise profunda às suas capacida-
des e fiabilidade e, depois da escolha, fornece todo o apoio para que a
empresa escolhida melhore e obtenha a devida fruição dos resultados da par-
ceria. O pessoal das empresas fornecedoras, assim como da TOYOTA, des-
locam-se com frequência às instalações de ambos, reforçando a confiança
e o conhecimento mútuo. A partilha de benefícios com os fornecedores, evi-
tando comportamentos “oportunísticos” da empresa mais forte (TOYOTA),
reforça essa confiança e aumenta a reputação da TOYOTA, sendo muitas
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as empresas que querem candidatar-se a fornecê-la. Isso aumenta o desem-
penho e o esforço dos actuais fornecedores, que não desejam ser substi-
tuídos.

Como também já foi referido, as novas tecnologias em rede permiti-
ram baixar os custos do “outsourcing” ou de funcionamento em estrutu-
ras de rede, impulsionando os movimentos de desintegração vertical.
O acesso global aos mercados e a possibilidade de deslocalizar actividades
para diferentes países, de forma a aproveitar as vantagens que cada país
possa oferecer, baixou os custos da deslocalização e motivou o desenvol-
vimento das empresas transnacionais. Ao mesmo tempo a constatação de
que muitas das actividades outrora incorporadas nas empresas poderiam ser
libertadas para empresas especializadas, de muitos países, sobretudo nas eco-
nomias emergentes, que possuem trabalhadores com elevados níveis de
formação, aceleraram os fenómenos de “outsourcing”.

Friedman (2007:413) refere que o “outsourcing” e a subcontratação
existem para que as empresas obtenham ganhos e não para diminuírem a
sua dimensão. As motivações de despedimento nem sempre estão na
frente, pois interessa antes de mais conquistar quota de mercado, inovar mais
rapidamente e ter acesso a tecnologias e processos evitando que a empresa
deixe de ter condições para acompanhar os melhores.

Este autor (Friedman, 2007: 413-415) descreve o caso da LNR, uma
empresa de formação on-line na área jurídica, consultora no domínio da
ética e da governação das sociedades. O CEO (“Chief Executive in
Office”) desta empresa necessitou de fornecer uma plataforma global na
internet aos seus clientes onde fossem respondidas as principais questões
relacionadas com a ética e a governação, dando por essa via formação aos
trabalhadores das empresas clientes, informando em tempo real sobre
comportamentos anómalos e tendo a todo o momento um “feedback”
que indicasse qual a situação do cliente nos domínios objecto da prestação
de serviços. A construção desta plataforma integrada exigia uma grande
complexidade tecnológica. Para conseguir realizar esse projecto fez um
“outsourcing” com uma empresa consultora indiana — MindTree — que
lhe garantia cinco engenheiros de software muito qualificados pelo preço
de um nos EUA. O objectivo não foi a redução de custos, mas uma
expansão competitiva dos serviços da empresa, evitando que um con-
corrente viesse ameaçar o seu negócio, fornecendo aos clientes da empresa
a solução de que precisavam.

Afirmava o CEO da LNR: “Se conseguir que esta empresa cresça
como desejo, terei capacidade para contratar mais efectivos para todos os
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nossos escritórios, promover mais pessoas e dar aos nossos actuais cola-
boradores ainda mais oportunidades e perspectivas de carreira recompen-
sadoras. Trata-se de jogar na ofensiva, não na defensiva. Estou a tentar
subir na classificação antes que seja desclassificado.” Na realidade nos EUA
o recurso a milhares de trabalhadores de conhecimento dos países emer-
gentes não tem tido como consequência uma redução do emprego e da
qualidade laboral dos americanos. O país como um todo tem ganho com
isso, em termos de produtividade e de crescimento.

O fenómeno da deslocalização depende, segundo Farrell (2009: 12),
da existência de candidatos noutros locais com qualificações suficientes, dis-
postos a auferir remunerações substancialmente inferiores às dos seus pares
dos países ricos, da existência de regras comerciais liberalizadas, da dis-
seminação de tecnologias de comunicação e de uma maior confiança na esta-
bilidade política dos países emergentes. Estas condições têm-se verifi-
cado desde meados dos anos 90 do século XX. Assim tem vindo a
desenvolver-se um mercado de trabalho global.

A grande consequência que advém da deslocalização é, como dizia o
CEO da LRN, uma oportunidade para as empresas, sobretudo as multina-
cionais, para criarem valor a um mais baixo custo, aumentando a produ-
tividade da economia global. Os dados demonstram que a deslocalização
leva a um aumento do emprego líquido a nível mundial e a ganhos globais
de produção, mas estes não fluem automaticamente para os trabalhadores
das economias desenvolvidas que são dispensados em virtude da desloca-
lização. Gera-se menor segurança relativamente ao emprego.

Farrell (2009: 130-131) resume um conjunto de factores que ajudam
a uma escolha correcta da localização. De acordo com a especificidade das
empresas e dos seus objectivos serão pesados diferentemente na tomada de
decisão. Sumariamente os factores são os seguintes:

— Custo: mão-de-obra com as devidas qualificações; custos unitários
de infra-estruturas: as redes de comunicações e de acesso internet
e electricidade; imobiliário, sobretudo o custo dos espaços para
escritórios; carga fiscal do país e isenções e incentivos.

— Competências: qualificações dos trabalhadores; dimensão do sec-
tor deslocalizado (quota de emprego, volume de negócios, etc.);
oferta e qualidade dos fornecedores de tecnologias de informa-
ção e de outras competências.

— Ambiente: ao nível do governo: legislação laboral, incentivos do
Estado, grau de burocracia, índice de corrupção; ao nível empre-
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sarial: cultura e ética empresariais dominantes; qualidade de vida:
serviços de saúde e sanitários, criminalidade e segurança; acessi-
bilidades e facilidades de transportes.

— Mercado potencial: atractividade do mercado local (taxas de cres-
cimento do mesmo) e acesso a mercados próximos.

— Risco: nível de instabilidade política, social e desastres naturais;
segurança, fraude, terrorismo; eficiência da regulação: qualidade
dos serviços jurídicos e do seu funcionamento; vulnerabilidades
macroeconómicas: inflação, risco cambial; liberdade de circulação
de capitais; risco de propriedade intelectual: funcionamento do
sistema relativamente à protecção de dados e de propriedade inte-
lectual.

— Qualidade das infra-estruturas: telecomunicações e tecnologias
de informação (conectividade, capacidade da rede, tempo de indis-
ponibilidade de rede, etc.); qualidade e disponibilidade de imobi-
liário; qualidade e disponibilidade de transportes; qualidade e fun-
cionamento dos serviços energéticos.

As estimativas indicam que até 2015 cerca de 3,3 milhões de empre-
gos de conhecimento norte-americanos terão sido transferidos para o estran-
geiro. Todavia, isto não traz apenas benefícios ao país onde o emprego é
gerado, pois o facto das empresas norte-americanas se tornarem mais com-
petitivas vai gerar riqueza e emprego mais bem remunerado. A perda de
emprego pode ser entendida como reestruturação, ou “destruição criativa”.
Os dados indicam que nos EUA em média cada trabalhador que perdem
o seu emprego demora cerca de meio ano a encontrar outro.

A deslocalização cria valor porque permite às empresas uma redução
de custos. Além disso, nos países que passam a fornecer o trabalho
aumenta a procura de bens e serviços — computadores, equipamentos de
comunicação, serviços jurídicos, financeiros, marketing, etc. — os quais
grande parte das vezes são fornecidos pelos países desenvolvidos, ele-
vando os negócios das suas empresas, o que gera empregos e oportunida-
des de crescimento económico. Acontece com muita frequência que as
empresas localizadas nos países emergentes são filiais ou associadas de
empresas dos países mais desenvolvidos e depois remetem os lucros fazendo
subir a poupança e a riqueza nos segundos. De acordo com Farrell (2009:
74), estatísticas recentes mostram que nos EUA a deslocalização recupera
directamente por estas vias 67 cêntimos por cada dólar gasto que vai para
o exterior e indirectamente cerca de 45 cêntimos adicionais, produzindo um
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ganho líquido de cerca de 12 cêntimos por cada dólar de custos desloca-
lizados. Nos EUA as empresas, os trabalhadores e os consumidores estão
a ganhar com a deslocalização. No entanto há problemas, pois apenas 69%
dos que perdem o seu emprego acabam por ser totalmente reintegrados e
destes, 55% tiveram de aceitar salários mais baixos. Isto implica que
devem ser realizadas políticas que aumentem a possibilidade de reinte-
gração, sobretudo ao nível da formação e requer-se alguma inovação no
domínio dos produtos fornecidos pelas seguradoras, criando formas de
protecção adequadas. Por exemplo, as empresas que deslocalizam pode-
riam usar uma parte do aumento dos seus ganhos com a cobertura das
perdas dos trabalhadores que perderam o emprego. Há estudos que reve-
lam que apenas 5% das poupanças obtidas pelas empresas com a deslo-
calização serviriam para cobrir 70% dos salários dos trabalhadores dis-
pensados até que arranjem novo emprego, bem como para cobertura de
riscos de saúde até 2 anos.

Ao contrário do que acontece nos EUA, na Europa Ocidental a des-
localização não apresenta um ganho líquido. Estas economias por causa
da barreira da língua têm menos opções de escolha de locais com salários
baixos. Um estudo do Grupo McKinsey revela que por cada euro que as
empresas alemãs ou francesas passam para o exterior, a economia francesa
apenas recupera 86 cêntimos e a economia alemã 80 cêntimos. Os peri-
tos apontam como principal problema a falta de flexibilidade do mercado
de trabalho e as restrições à circulação de alguns produtos nestes países.
A eliminação destes problemas poderia aumentar a reestruturação das
empresas, possibilitando-lhes maior competitividade, com resultados posi-
tivos no crescimento. Logicamente não deveriam ser descuradas medi-
das de protecção aos mais afectados pela perda de emprego. Farrell (2009)
considera um erro que a resolução do problema passe por medidas dos
governos que restrinjam a deslocalização.

Mas nem sempre a melhor solução para as empresas é o “outsourcing”
e a deslocalização. Há também diversas razões para que subsistam situa-
ções de integração vertical. Tal pode dever-se à necessidade de preservação
de propriedade intelectual, ou, como foi indicado, de conhecimento tácito
e explícito que não se pretende divulgar. Também serve como uma forma
de resistir a aquisições por parte de fornecedores ou clientes ou outros
potenciais interessados. Por fim, a integração vertical permite uma boa
transmissão de informações para as actividades a montante e a jusante, a
garantia dos requisitos exigidos (útil quando se trata de produtos de elevada
complexidade) e uma elevada coordenação entre toda a cadeia de valor.
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Estes elementos são importantes em produtos em desenvolvimento e com
elevada componente tecnológica, onde a interacção entre os diferentes elos
da cadeia de producção é essencial.

Um outro ajustamento ao mundo global por parte das empresas é o
“insourcing”. Neste caso as organizações recorrem à estrutura de logís-
tica (ou ao sistema de informação e a actividades conexas) de outra
empresa que tenha desenvolvido procedimentos inovadores e eficientes.
Decidem passar as suas operações de logística para a empresa mais efi-
ciente. Friedman (2007: 160-168) apresenta como exemplo a UPS (Uni-
ted Parcel Service).

Embora a UPS seja normalmente vista como uma empresa de entre-
gas, é sobretudo uma empresa de logística. A UPS nos seus anúncios
publicitários apresentava-se como uma empresa de “sincronização”. O seu
objectivo era sincronizar as cadeias de abastecimento global de pequenas
e grandes empresas. O processo consiste na prestação de serviços em
nome da empresa que contrata a UPS. Por exemplo, imagine-se que um
aparelho comprado da marca X tem uma avaria ainda no prazo de garan-
tia. O cliente entrega-o na loja onde o comprou. Esta remete-o para uma
loja UPS próxima, que em vez de o remeter para o centro de reparações
da marca X, talvez a muitas horas de distância, o repara na própria loja,
colocando-o disponível muito rapidamente. O cliente não necessita de
saber quem fez a reparação, o que lhe interessa é que esta tenha sido devi-
damente realizada. Logicamente que houve um contrato prévio entre a
empresa detentora da marca X e a UPS, certificando os trabalhadores desta
última para poderem exercer as reparações.

O surpreendente é que a UPS faz estas parcerias com múltiplas
empresas de diversos sectores, assegurando serviços de “back-office”,
providenciando uma resposta muito rápida. Muitas das encomendas fei-
tas pela “internet” por consumidores em todo o mundo são na totalidade
geridas pela UPS, que possui acordos com muitas marcas e faz o arma-
zenamento em infra-estruturas próprias dos produtos, sincronizando for-
necimentos e entregas. Na verdade são poucas as empresas que têm
capacidade financeira para desenvolver e consolidar uma cadeia de abas-
tecimento global. O “insourcing” possibilita-lhes lidar com o abastecimento
no mercado global, pois integram-se na cadeia de abastecimento de outra
empresa, especializada em “soluções de comércio sincronizado”. Não
são apenas pequenas empresas que recorrem a este tipo de serviços, mas
também as multinacionais, pois preferem concentrar-se no que fazem
melhor, aproveitando as capacidades de outras organizações mais efi-
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cientes em domínios em que o seu desempenho seria inferior (caso da
NIKE, Toshiba e outras).

O termo “insourcing” retrata verdadeiramente esta realidade, pois os
engenheiros da UPS entram na empresa com a qual fazem o contrato de
logística e abastecimento, analisam o processo de fabrico, a embalagem, as
formas de expedição e depois configuram toda a cadeia de abastecimento
global, podendo chegar a financiar parte dela, através pagamentos con-
tra-entrega e recebimentos junto dos clientes. Há muitas empresas que
quase não intervêm na produção dos seus produtos, sendo a UPS que con-
trola e supervisiona todo o processo, desde a embalagem na fábrica até che-
gar ao cliente, passando pela gestão de reparações. Por detrás deste tipo
de contratos existe uma confiança profunda quanto ao respeito pelos negó-
cios alheios e a certeza de que a UPS não se aproveitará da informação pri-
vilegiada a que tem acesso.

Com a globalização um cada vez maior número de clientes da UPS
é constituido por pequenas empresas, que deste modo podem competir
em termos de abastecimento com as transnacionais de grande dimensão.
As empresas de pequena dimensão, ou mesmo o indivíduo, podem “fin-
gir” que são muito maiores do que realmente são e efectivamente têm
acesso aos clientes de todo o mundo, com grande rapidez, tal qual as
grandes empresas.

Há ainda muitas entidades que se organizam numa estrutura de inte-
gração horizontal, constituindo conglomerados de organizações pouco rela-
cionadas entre si, numa estratégia de diversificação do risco. Nos anos 60
e 70 do século XX esta estrutura organizativa esteve na moda. Na Europa
o fenómeno ocorreu um pouco mais tardiamente. Desde meados dos
anos 90 o processo inverteu-se, passando o mercado de capitais a remunerar
as estratégias de diversificação das “holdings”.

Colocar dois negócios diferentes sob a mesma entidade proprietária
altera o seu valor? Separá-los em dois negócios diferentes afecta o seu
valor?

Um dos argumentos em defesa da integração horizontal seria a redu-
ção de custos proveniente da diversificação. Todavia, do ponto de vista dos
accionistas não seria necessária a integração horizontal para obterem a
diversificação dos seus investimentos, pois no mercado de capitais pode-
riam comprar acções de diferentes empresas, diversificando os portfolios.
Esta diversificação é mais eficiente do que os conglomerados, pois não
implica os custos de organização e estruturação da nova entidade inte-
grada. Do ponto de vista dos empregados e dos gestores seria preferível
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a junção das empresas se os lucros de uma puderem compensar os prejuízos
de outra, criando-se assim maior segurança de emprego em ambas.

Uma outra ideia favorável à integração horizontal é a possibilidade de
existirem vantagens de afectação de recursos entre os diferentes negócios
de forma mais eficiente do que no mercado. Vários autores sugeriram
que a afectação de capital pode ter melhores resultados dentro de uma
organização integradora (“holding”), do que separadamente entre empresas:
haverá menos assimetrias de informação internamente, pois os gestores,
sendo do mesmo grupo, tenderão a revelar mais e melhor informação sobre
as empresas do que ao mercado. Neste frequentemente uma contabili-
dade algo criativa mostra aquilo que se pretende mostrar, não informando
bem sobre a verdadeira situação da empresa. Também, relativamente ao
factor trabalho, dentro de um conglomerado a informação sobre o valor do
capital humano flui com mais facilidade, pelo que será simples e rápido exe-
cutar reafectações de forma mais eficiente do que no mercado.

A razão de ambas as vantagens apontadas está no pressuposto de uma
melhor comunicação dentro da empresa do que no mercado, pois a parti-
lha de experiências e de linguagem facilitam a comunicação.

Não é também despiciente a hipótese de surgirem “externalidades” posi-
tivas entre os diferentes negócios da “holding”, pois desenvolvimentos nos pro-
cessos ou produtos de uma dada empresa influenciam um aumento de valor
de outras empresas do grupo. A cooperação entre as empresas do mesmo con-
glomerado é de muito mais fácil concretização. Um exemplo de “externali-
dades” positivas é a extensão da utilização de uma marca bem implementada
às outras empresas do grupo menos conhecidas: a WALT DISNEY expan-
diu a sua actividade de filmes animados para espectáculos televisivos, parques
temáticos, lojas de retalho, linhas de cruzeiro e outras, usando a força da sua
marca.

Por fim, negócios diferentes podem ter muitas complementaridades entre
si, o que favorece a sua integração horizontal. A SONY adquiriu a COLUM-
BIA PICTURES e a CBS RECORDS com base na na complementaridade
entre “software”, filmes, espectáculos televisivos e música gravada.

Não se deve, contudo, deixar de admitir que a existência de diferen-
tes negócios na mesma empresa também cria tensões entre grupos internos
e essa pressão leva a decisões ineficientes. Normalmente múltiplos negó-
cios com tecnologias, mercados e estratégias próprias adoptam configura-
ções organizacionais diversas. Colocar várias actividades na mesma empresa
aumenta muito a complexidade tornando-a difícil de gerir, o que obriga a
medidas de maior uniformização no conglomerado, com as ineficiências cor-
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respondentes ao abandono da configuração organizacional mais propícia a
cada área de negócio.

Há autores que refutam as vantagens da afectação de capital dentro do
conglomerado com base em conflitos de interesses. Com o sentido de
reduzir o risco de perda de emprego, os gestores e os trabalhadores podem
exercer grandes pressões para que a afectação de capital não seja feita
onde gera mais valor, mas responda simplesmente à lógica de segurança
do emprego. Por exemplo, se uma empresa do grupo está em dificulda-
des e necessita de grandes investimentos arriscados para assegurar a sua
sobrevivência, os gestores das outras empresas estarão dispostos a aceitar
uma certa solidariedade como forma de precaução para a possibilidade de
um dia virem a precisar de apoio. Nos conglomerados põe-se também a
questão de competição política entre gestores através do exercício de “lob-
bying” para captação de capital para os projectos que defendem. Esses con-
flitos podem levar a que haja sabotagem ou depreciação de bons projec-
tos, que submergem na competição por captação de recursos numa lógica
de busca do interesse próprio.

Pesando os argumentos favoráveis e desfavoráveis à integração hori-
zontal, a literatura empírica não é conclusiva sobre se os conglomerados
são mais rentáveis e mais capacitados para criar valor do que as empresas
não integradas. Há estudos que indicam que sim, mas outros concluem pre-
cisamente o contrário. Na realidade algumas empresas podem melhorar,
abandonando negócios e focalizando-se no que fazem bem, reduzindo os
custos de complexidade e de “lobbying”. Porém, outras ganham com a
diversificação do conjunto de negócios, aproveitando capacidades ou recur-
sos que estavam subutilizados ou “externalidades” positivas, que não podem
ser “internalizadas” por contratação.

Com a globalização da economia mundial e a redução das barreiras ao
comércio e ao investimento, num ambiente de crescente recurso a teleco-
municações mais sofisticadas e eficientes, as empresas têm visto crescer as
possibilidades de expansão sem ter de diversificar a quantidade de negó-
cios. Os movimentos no sentido da integração horizontal têm, por isso,
vindo a diminuir na última década.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As empresas já não são o que eram. Agora inserem-se num mundo
que incorpora um acentuado ritmo de mudança, onde o mercado global
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ganhou grande preponderância, em que as pequenas e grandes empresas,
através das novas possibilidades de comunicação e sofisticadas tecnologias,
a par de enquadramentos jurídicos de abertura ao comércio internacional,
concorrem lado a lado no mundo. As instituições muito burocratizadas e
pouco flexíveis na sua configuração têm vindo a ser substituídas por orga-
nizações que põem a tónica na criatividade e na autonomia do seu capital
humano, procurando criar incentivos que aumentem a iniciativa dos cola-
boradores, fazendo a diferença face à concorrência nos processos, produ-
tos e serviços que prestam.

Outro efeito importante da globalização tem sido o aumento de cola-
boração dentro das empresas (envolvendo os diferentes departamentos) e
entre empresas. Ainda que não se cheguem a integrar, ou não façam con-
tratos de “insourcing”, têm de colaborar, pois não podem subsistir isoladas.
Os resultados mostram que as melhores empresas são aquelas que coope-
ram e colaboram com outras. A razão fundamental, de acordo com Fried-
man (2007: 405), deve-se à complexidade que adquiriram os patamares
de criação de valor — tecnologia, nano-ciências, genética, biomedicina, bio-
tecnologia — e nenhuma organização é capaz de os dominar a título indi-
vidual, e muito menos um departamento dentro da empresa.

O mundo global tem permitido uma maior ligação entre diferentes
áreas de conhecimento, surgindo com muita frequência novas especiali-
dades, as quais, quando juntas, fazem despontar inovações. A gestão terá
de se voltar para este trabalho de conjugação interdisciplinar, procurando
sínteses produtivas.

Na verdade uma das maiores alterações no mundo empresarial foi
a necessidade das organizações desde a sua génese procederem a uma
imediata internacionalização da concepção e desenvolvimento de pro-
cessos e produtos. Antigamente uma empresa antes de se tornar mul-
tinacional teria de crescer no mercado interno e ir-se afirmando con-
quistando os mercados no exterior, em processos que levavam por vezes
mais de uma década. Actualmente, desde o início as empresas conju-
gam colaboradores e parceiros de diferentes nações, de acordo com as
competências próprias disponíveis, respondendo de forma personalizada
e próxima a clientes de diversas partes do mundo. É uma realidade
nova de “micro-multinacionais”, só possível pela liberalização do comér-
cio mundial e pela disponibilidade de novas tecnologias e meios de
comunicação a baixo custo e de acesso generalizado.

Um aspecto importante e sempre presente no domínio empresarial é
a sua face de organização informal, que não existe desligada da estrutura
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formal e não é de somenos importância. Ela consiste num conjunto de
relações informais que não são criadas pelos gestores, mas pelos vários
membros da organização, independentemente dos níveis de hierarquia
formal.

Da existência de grupos informais em inter-relação podem sair gran-
des vantagens, pois produzem uma melhor comunicação para o desenvol-
vimento das tarefas, ajudam a ultrapassar falhas da estrutura formal, dimi-
nuem o tempo e as dificuldades de controlo — pois abrem canais de
comunicação efectivos e menos burocráticos — e ajudam à integração das
pessoas na empresa consolidando uma cultura própria. Como já foi refe-
rido, o conhecimento tácito é fundamental e as relações informais permi-
tem a troca de experiências desenvolvendo e solidificando as vantagens com-
petitivas e pondo dificuldades à cópia por parte dos concorrentes. Em
Sillicon Valley, na Califórnia, onde se concentram centenas de empresas
de tecnologia de ponta e donde saem muitas inovações para todo o mundo,
as relações informais entre engenheiros de diferentes entidades (encontro
nos bares, ou no ginásio, etc.) permitiram uma tal troca de experiências de
conhecimento tácito e de comunicação sobre diferentes processos, que ala-
vancaram muitas inovações e interacções entre as diferentes empresas,
facilitando posteriormente a instituição formal de redes de colaboração de
dimensão mundial.

As empresas portuguesas enfrentam nestes contextos globais desafios
importantes, sobretudo no domínio da gestão, pois ou atendem às consi-
derações referidas ao longo do texto, alterando e incorporando na sua
organização e funcionamento os aspectos da iniciativa, cooperação, inte-
ractividade de domínios e flexibilidade para a mudança adaptativa, ou per-
dem a corrida da competitividade, com efeitos desastrosos ao nível do
emprego e da riqueza do país. Este é certamente um dos maiores desafios
da economia portuguesa.
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