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Resumo 

A crescente globalização dos mercados tem vindo a pressionar cada vez mais as 

empresas a internacionalizarem etapas do seu processo produtivo. Uma das questões 

que esta internacionalização das atividades produtivas coloca é a de saber qual a forma 

que essa configuração internacional das operações deve assumir. Neste trabalho 

centramo-nos em duas formas de organizar internacionalmente a produção, a 

subcontratação e o Investimento Direto no Exterior (IDE), pois são dois modos de 

entrada cuja utilização aumentou significativamente nas últimas décadas, sendo 

relativamente escassa a literatura sobre a escolha entre estes dois modos de operar no 

exterior. Pretende-se, desta forma, colmatar esta lacuna existente na literatura, 

procurando conhecer os fatores que levam as multinacionais a subcontratarem a 

empresas estrangeiras etapas da sua produção ou a optarem por unidades próprias, isto 

é, pelo IDE. Recorrendo ao inquérito por questionário aos CEOs de um conjunto de 

empresas portuguesas que têm pelo menos uma subsidiária no exterior ou subcontratam 

algumas atividades ao exterior, os resultados da análise exploratória dos dados obtidos 

indicam que a maior flexibilidade proporcionada pela subcontratação é o principal fator 

que infuencia as empresas a optar por este modo de organizar a produção enquanto que 

a optimização dos recursos da empresa induz as empresas a realizar IDE. 

Adicionalmente, os resultados empíricos apontam para um contributo importante de 

várias teorias explicativas da escolha do modo de entrada, evidenciando a necessidade 

de futuros trabalhos nesta área não se centrarem numa única teoria. 

 

 

Palavras-Chave: FDI, Subcontratação Internacional, Modos de Entrada, Empresas 

Multinacionais 

JEL Codes: D23, L24, F2 



v 
 

Abstract 

The increasing globalization of markets has been pressing companies to internationalize 

their production process. The internationalization of productive activity raises an 

important issue, which is to find out what shape this international configuration of 

productive the activities should take. In this research work we focus on two ways of 

organizing production internationally, subcontracting and Foreign Direct Investment 

(FDI) since they are two entry modes whose use has increased significantly in recent 

decades, and the literature on the choice between these two forms of organize 

production internationally is relatively scarce. The aim is thus to fill this gap in the 

literature, trying to understand the factors leading multinationals to subcontract to 

foreign companies stages of production or to choose their own units, that is, to engage 

in FDI. 

Using the questionnaire to the CEOs of a set of Portuguese companies that have at least 

one subsidiary abroad or subcontract some activities abroad, the empirical results 

indicate that the greater flexibility of subcontracting is the main factor that influences 

companies to choose this mode of organizing production while optimizing company 

resources induces firms to undertake FDI. Additionally, the empirical results point to an 

important contribution of several theories that explain the choice of entry mode, 

highlighting the need for further work in this area do not focus on a single theory. 

      

Key words: FDI, International subcontracting, entry modes, Multinationals  

JEL Codes: D23, L24, F2 
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Introdução 

A crescente globalização dos mercados, resultante da progressiva redução das barreiras 

ao comércio entre países e das mudanças de legislação no que diz respeito ao 

investimento direto estrangeiro (IDE), tem forçado as empresas a adotar estratégias que 

lhes confiram uma vantagem competitiva nos mercados globais (Forte e Brandão, 

2007). De facto, a globalização tem vindo a transformar os mercados e a pressionar cada 

vez mais as empresas a internacionalizarem etapas do seu processo produtivo, de forma 

a conseguirem uma redução dos custos de produção e uma maior competitividade (Forte 

e Brandão, 2007). De acordo com Bolisani e Scarso (1996), uma das questões que a 

internacionalização das atividades produtivas coloca é a de saber como organizar o 

processo produtivo, isto é, qual a forma que essa configuração internacional das 

operações deve assumir.
1
  

Relativamente às formas de entrada nos mercados externos que envolvem produção 

nesses mercados (ou seja, formas de organização internacional da produção), de acordo 

com Welch et al. (2007) podemos referir dois tipos:
2
 formas contratuais (e.g. 

licenciamento, subcontratação), e investimento direto no exterior. Uma forma contratual 

consiste num acordo efetivo entre a empresa multinacional (EM) e uma empresa 

estrangeira para produzir bens ou componentes no mercado externo em troca de alguma 

forma de rendimento (Grossman e Helpman, 2005). O IDE envolve a posse, total ou 

parcial, de unidades de produção no país externo, por exemplo através de subsidiárias 

(Forte e Brandão, 2007). Segundo Ietto–Gillies (2005), falamos em IDE quando o 

investimento numa empresa estrangeira supõe um controlo efetivo sobre esta e um 

interesse de longa duração.  

A questão do modo de operar nos mercados externos (a sua escolha, gestão e mudanças) 

é de crucial importância para as empresas, na medida em que afeta a probabilidade de 

sucesso das operações externas, sendo difícil alterar essa forma de produção sem perdas 

de tempo e dinheiro significativas (Welch et al., 2007). Esta decisão não é fácil 

                                                           
1
 Como referem Goulart et al. (1996), a internacionalização refere-se ao processo crescente e continuado 

de envolvimento de uma organização em operações comerciais e produtivas com outros países, fora do 

seu país de origem. 

2
 Os autores fazem também referência à exportação como modo de entrada nos mercados externos. 

Apesar de ser uma forma de internacionalização, não implica produção num país estrangeiro e, por isso, 

não é considerada como forma de internacionalização da produção.  
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atendendo às implicações em termos de controlo sobre as operações externas, ao risco 

envolvido e aos recursos exigidos (Zhao et al., 2004). 

Para decidir sobre o melhor modo de entrada num mercado internacional, a literatura 

existente tem incidido sobretudo na necessidade da empresa multinacional minimizar os 

custos (Teoria dos Custos de Transação/Teoria da Internalização),
3
na existência de 

vantagens de localização, de propriedade e de internalização (Paradigma Eclético), nas 

características da empresa, particularmente nos seus recursos e competências (Teoria da 

Capacidade Organizacional), e no contexto em que estas estão inseridas (Teoria 

Institucional) (Andersen, 1997; Meyer et al., 2009).  

No nosso trabalho optámos por centrar a análise na escolha entre IDE e uma forma 

contratual particular, a subcontratação, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque 

o IDE e a subcontratação internacional são dois modos de entrada cuja utilização 

aumentou substancialmente nas duas últimas décadas. Segundo, devido à escassez de 

literatura sobre a escolha entre estas duas formas de organizar internacionalmente a 

produção.  

Segundo a UNCTAD (2011), os fluxos de IDE aumentaram ligeiramente em 2010 

(cerca de 5%), depois de terem diminuído em 2008 e 2009 devido à crise global
4
. Mas, 

apesar da crise global ter provocado uma contração no produto bruto das subsidiárias 

internacionais, não afetou o peso destas no produto interno bruto (PIB) mundial, o qual 

registou um aumento. De facto, o produto bruto das subsidiárias apresentou, em 2009, 

um peso de 10.6% no PIB mundial, enquanto em 2005 representava 9.5% e, em 1990, 

apenas 6.7% (UNCTAD, 2010). No caso da subcontratação internacional, segundo o 

relatório da OCDE (2010) o conjunto dos países da organização registou um 

crescimento médio de 4% entre 1995 e 2005. Alguns estudos, como o de Grossman e 

Helpman (2005) e de Welch et al. (2007), sublinham também esse crescimento. Note-se, 

contudo, que poucos são os dados disponíveis sobre a importância da subcontratação a 

nível mundial na medida em que isso requer a recolha de informação ao nível da 

empresa. De facto, embora o comércio internacional de produtos intermédios nos dê 

                                                           
3
 A teoria dos custos de transação quando aplicada à produção internacional é usualmente denominada na 

literatura por teoria da Internalização (ver Cantwell (1991) e López-Duarte e García-Canal (2002)).    

4
 A recuperação de 2010 deveu-se ao aumento de fluxos de IDE para países em vias de desenvolvimento 

que, pela primeira vez na história, absorveram mais de metade de todo o IDE mundial (UNCTAD, 2011). 
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uma ideia da fragmentação internacional da produção, esta tanto pode resultar do 

recurso à subcontratação internacional como da intensificação do IDE (Alyson, 2006).  

Relativamente à escassez de literatura sobre a escolha entre IDE e subcontratação 

internacional, constatamos que, apesar de existir um grande leque de literatura que se 

debruça sobre o IDE (nomeadamente sobre os seus determinantes e respetivo impacto 

no país de acolhimento) e sobre a subcontratação, isoladamente ou com outros modos 

de entrada, os estudos existentes têm negligenciado a escolha entre estas duas formas de 

organizar internacionalmente a produção. Como referem Zhao et al. (2004), embora 

exista uma literatura relativamente extensa no que diz respeito à escolha do modo de 

entrada nos mercados externos, esta tem incidido sobre modos de entrada baseados na 

propriedade, ou seja, no IDE. Por outro lado, fazendo uma pesquisa por “FDI” ou 

“foreign direct investment” na base de dados bibliográfica SCOPUS obtemos 7975 

referências. Pesquisando por “foreign outsourcing”
5
 obtemos 358 referências e por 

“international subcontracting” obtemos 150 referências. Pesquisando simultaneamente 

por “FDI” e “international subcontracting” obtemos apenas 5 trabalhos cientificos 

disponíveis (pesquisa realizada a 07-06-2012). 

Atendendo ao já referido aumento do recurso ao IDE e à subcontratação internacional e 

à escassez de literatura sobre a escolha entre estes dois modos de organizar 

internacionalmente a produção, o nosso trabalho pretende colmatar esta lacuna existente 

na literatura. Assim, o objetivo deste trabalho centra-se na resposta à seguinte questão:  

“Quais os fatores que influenciam as empresas multinacionais a optar pelo IDE ou pela 

subcontratação como forma de organizar internacionalmente a produção?” 

Para responder a esta questão recorremos ao inquérito por questionário aos CEOs de 

empresas nacionais que subcontratam no exterior ou que possuem subsidiárias no 

estrangeiro segundo uma lista da SABI,
6
 procurando identificar os fatores que mais têm 

contribuído para a escolha entre IDE e subcontratação em algumas das empresas 

nacionais com maior envolvimento no estrangeiro. 

                                                           
5
 “Foreign outsourcing” é definido por Marin (2005) como a entrega de atividade produtiva a uma 

entidade externa à empresa, isto é, a um fornecedor de matérias primas independente no exterior, sendo, 

portanto, um termo utilizado por alguns autores para se referirem à subcontratação internacional. 

6
 SABI - Bureau van Dijk, base de dados que contém informação contabilística, e outra, num conjunto de 

20.000 empresas portuguesas.  
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A presente dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. No Capítulo 1 

efetuamos uma revisão de literatura sobre o IDE e a subcontratação internacional: 

descrevemos os conceitos (Secção 1.1), analisamos as teorias e o quadro conceptual 

(Secção 1.2) e fazemos uma análise de alguns trabalhos empíricos realizados sobre 

subcontratação internacional e IDE (Secção 1.3). No Capítulo 2, após algumas 

considerações iniciais (Secção 2.1), descrevemos a metodologia a utilizar (Secção 2.2), 

defimos as hipóteses de investigação (Secção 2.3) e fazemos uma breve caracterização 

da amostra (Secção 2.4). No Capítulo 3 procedemos à análise exploratória dos dados. 

Por último, apresentamos as principais conclusões, limitações e sugestões para 

investigação futura. 
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Capítulo 1 - Revisão de literatura sobre IDE e 

subcontratação internacional 

1.1. O IDE e a Subcontratação: conceitos e caraterísticas 

A separação geográfica das atividades envolvidas na produção de um bem ou serviço 

entre dois ou mais países é um fenómeno que se tem acentuado ao longo das últimas 

cinco décadas (Athukorala e Yamashita, 2005). Athukorala e Yamashita (2005) 

denominam este fenómeno de “fragmentação internacional da produção”, referindo que 

lhe têm sido atribuídas outras denominações, como por exemplo, “slicing the value 

chain”, em Krugman (1995), “especialização vertical”, em Hummels et al. (2001), ou 

“Outsourcing”, em Grossman e Helpman (2005). 

De acordo com Feenstra (1998), a crescente fragmentação internacional da produção 

visa a redução de custos de produção, através da exploração das diferenças no preço dos 

fatores de produção. Teoricamente esta fragmentação pode ser explicada pela diferente 

intensidade na utilização dos fatores, trabalho e capital (Zeddies, 2011). Assim, 

componentes mais intensivas em mão de obra tenderão a localizar-se em países mais 

abundantes em trabalho (e com salários mais baixos) e componentes mais intensivas em 

capital tenderão a localizar-se em países mais abundantes em capital, à semelhança do 

previsto pelo modelo de Heckscher-Ohlin (Zeddies, 2011). 

Numa fase inicial deste processo constatava-se que a fragmentação internacional da 

produção envolvia sobretudo a deslocalização de pequenos segmentos da produção para 

países onde os custos de produção fossem mais baixos e posterior reimportação dos 

componentes para os incorporar no produto final (Athukorala e Yamashita, 2005). Com 

o passar do tempo, as redes de produção foram ficando cada vez mais complexas, 

envolvendo mais países em diferentes fases do processo produtivo. Este processo, que 

no passado envolvia maioritariamente empresas multinacionais (EMs) que detinham 

subsidiárias no estrangeiro para desempenharem tarefas que faziam anteriormente no 

país de origem, deixou de ser domínio quase exclusivo destas (Athukorala e Yamashita, 

2005). Segundo estes autores, com as operações produtivas bem estabelecidas nos 

países de acolhimento, as subsidiárias das multinacionais começaram a subcontratar 

algumas atividades a empresas locais, e muitas outras empresas, sem ligações a EMs, 

começaram a procurar componentes da sua produção a nível global.  
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Constata-se, pois, que a fragmentação internacional da produção tem ocorrido via IDE 

ou via subcontratação internacional. Como referido anteriormente, segundo Ietto–Gillies 

(2005), consideramos IDE quando o investimento numa empresa externa supõe um 

controlo efetivo sobre esta e um interesse de longa duração. A subcontratação exige 

investigação para a escolha de um parceiro e investimentos específicos numa relação 

que é orientada por um contrato (Grossman e Helpman, 2005). Na perspectiva de 

Tattara (2010) subcontratar significa encontrar um parceiro com quem a empresa 

multinacional possa estabelecer uma relação bilateral regulada por um contrato.   

Ambas as formas de organizar internacionalmente a produção têm vantagens e 

desvantagens. Se optam pela subcontratação, as multinacionais ficam mais expostas à 

variabilidade na qualidade do produto e prazos de entrega, mas, em contrapartida, a 

empresa pode beneficiar do conhecimento e iniciativa que a subcontratada possui, 

existindo também um menor risco pelo facto de poderem adaptar-se mais facilmente à 

procura do mercado (Marin, 2006; Welch et al., 2007). Se optam pelo IDE necessitam 

de mais recursos, como capital, mão de obra, gestão, entre outros, embora tenha a 

vantagem de assegurar um maior controlo sobre a produção. Além disso, a 

subcontratação de algumas competências chave poderá também, no longo – prazo, pôr 

em causa a capacidade da empresa para as executar e com isso colocar em risco a sua 

sobrevivência (Welch et al., 2007). 

Várias teorias têm-se debruçado sobre a escolha do modo de entrada, nomeadamente a 

Teoria dos Custos de Transacção, a Teoria Eclética, a Teoria da Competência 

Organizacional ou a Teoria Institucional, cada uma complementando-se entre si e 

fornecendo elementos novos. A Secção seguinte faz uma síntese dessas teorias. 

  

1.2 – Teorias e quadro conceptual: IDE versus subcontratação 

1.2.1. Teoria dos custos de transação 

De entre as várias teorias que incidem sobre a escolha do modo de entrada, a Teoria dos 

Custos de Transação é aquela que tem prevalecido na literatura para explicar a escolha 

das EMs entre produzirem elas próprias (realizarem IDE) ou comprarem a um 

fornecedor estrangeiro, subcontratando (Forte e Brandão, 2007). Também Klein (2005) 

refere que a maior parte dos trabalhos empíricos que se debruçam sobre a decisão de 
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fazer ou comprar adotam a Teoria dos Custos de Transação e seguem o mesmo modelo 

de base. 

Como realça Klein (2005), Coase (1937) foi o primeiro a explicar que os limites de uma 

organização não dependem apenas da tecnologia de produção, mas dependem também 

dos custos de realização de negócios. Para Coase (1937) o mercado e as empresas 

constituem dois modos alternativos de organizar as mesmas transações. De acordo com 

o autor, aquilo que está na base dessa escolha é o facto dos mercados não operarem sem 

custos (as suas operações supõem a existência de custos, denominados de custos de 

transação). As empresas surgem para tentarem evitar estes custos, pois ao 

internalizarem atividades nas suas estruturas hierárquicas conseguem eliminar, total ou 

parcialmente, os custos associados às transações (Iacobuta, 2009).  

Ju et al. (2010) referem que Williamson (1971) desenvolveu posteriormente o trabalho 

de Coase, argumentando que a empresa tem sempre como objetivo minimizar os seus 

custos totais, sendo estes de produção e de transação. Para Williamson (1971), citado 

por Aubert e Weber (2001), os custos de transação aumentam devido a razões ex ante 

(tais como custos de elaboração, negociação e manutenção de acordos entre as partes 

envolvidas numa transação) e a razões ex post (tais como custos de adaptação, 

renegociação, estabelecimento, operacionais e de ligação). Assim, os decisores devem 

comparar os custos de produção e de transação associados à execução de uma operação 

dentro da própria empresa (como é o caso do IDE) com os custos de produção e de 

transação associados à execução da operação no mercado (como acontece quando 

optam pela subcontratação). Na mesma linha de pensamento, Sinha et. al (2011) 

referem que os fatores que contribuem para a decisão de subcontratar não são só os 

custos de produção, mas também os custos decorrentes da gestão das transações, tais 

como os custos em encontrar novos fornecedores, os custos de gestão das relações de 

fornecimento e os custos de avaliação do impacto da decisão de subcontratar para a 

empresa. 

Segundo González-Díaz et al. (2000), Williamson (1971) introduziu a variável 

“incerteza” na Teoria dos Custos de Transação, isto é, o aumento crescente da 

dificuldade em prever a evolução das variáveis transacionais, referindo que esta 

incerteza leva a um aumento dos custos de avaliação do comportamento mais adequado 

a ter pelos participantes na transação em cada enquadramento específico. Também 

Tattara (2010) realça que os diferentes níveis de incerteza implícitos no IDE e na 
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subcontratação resultam em diferentes custos de transação. Ou seja, no caso da empresa 

optar pela subcontratação em detrimento do IDE o controlo da produção é menor, isto é, 

existe maior incerteza, pelo que a empresa terá maiores custos de transação. 

Citando Williamson (1985), Aubert e Weber (2001) referem que existem 

essencialmente dois fatores humanos e três ambientais que levam a um aumento dos 

custos de transação. Os fatores humanos são a racionalidade limitada (os seres humanos 

não têm a capacidade ou os recursos necessários para perceberem o resultado de cada 

transação) e o oportunismo (os seres humanos agem de acordo com os seus próprios 

interesses). Os fatores ambientais são a já mencionada incerteza (pois agrava os 

problemas que surgem por causa da racionalidade limitada e do oportunismo), o 

pequeno número de negociações (se existir apenas um pequeno número de atores no 

mercado, uma parte envolvida numa transação pode ter dificuldades em disciplinar as 

outras partes para a transação pela impossibilidade de utilizar atores alternativos) e a 

especificidade dos ativos (o valor de um ativo pode estar ligado a uma transação 

particular que ele suporta e a parte que investiu no ativo vai ter perdas se a parte que não 

investiu se retirar da transacção). 

Tendo em conta os fatores que afetam os custos de transação, alguns tipos de atividades 

serão mais indicadas para serem objecto de subcontratação enquanto outras serão mais 

indicadas para serem realizadas internamente (através de IDE). Parmigiani (2007) refere 

que a Teoria dos Custos de Transação considera o facto das empresas poderem 

subcontrarar e realizar IDE ao mesmo tempo, mas advoga que estas produzirão 

internamente os bens mais diferenciados e subcontratarão para obterem os bens mais 

estandardizados. Segundo Prahalad e Hamel (1990), citados por Parmigiani (2007), a 

empresa tenderá a produzir aqueles produtos que se aproximam mais da sua área de 

especialização, do seu negócio principal, ou produtos relacionados com estes utilizando 

a experiência acumulada. Por sua vez, Tattara (2010) refere que algumas atividades 

requerem maiores níveis de conhecimento, de experiência ou de capital humano, tal 

como know-how em design, em marketing ou em gestão, pelo que existem vantagens 

em internalizar essas atividades.   

Resumindo, de acordo com a teoria dos custos de transação, a melhor forma de 

internacionalizar as atividades é aquela que minimiza os custos de transação, sendo que 

quando estes são elevados a empresa deve optar por internalizar as operações e por 

escolher estruturas administrativas que lhes permitam um maior controlo (realizarem 
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IDE) em detrimento da utilização do mercado, ou seja, da subcontratação (Liang et al., 

2009).  

1.2.2. Paradigma Eclético 

Quanto ao Paradigma Eclético de Dunning ou Paradigma OLI,
7
 durante mais de duas 

décadas foi o quadro analítico dominante para explicar as atividades externas das 

empresas multinacionais por abranger uma grande variedade de teorias económicas 

testáveis empiricamente (Stoian e Filippaios, 2008), apesar de ter algumas limitações 

como o próprio Dunning (2000) reconhece. Podemos encontrar várias teorias que 

contribuíram para este paradigma, nomeadamente a Teoria do Comércio Internacional, a 

Teoria dos Recursos e a Teoria dos Custos de Transação (Andersen, 1997). O 

Paradigma Eclético defende que para escolherem qual o melhor modo de entrada em 

mercados estrangeiros, as empresas devem ter em atenção as vantagens de propriedade, 

localização e internalização (Andersen, 1997).  

As vantagens de propriedade necessitam de ser únicas e sustentáveis para poderem dar à 

empresa uma vantagem competitiva na seleção do modo de entrada (Brouthers et al., 

1996). Quanto maiores forem as vantagens de propriedade (líquidas das desvantagens 

de se operar num país estrangeiro) maior o incentivo das empresas em explorarem, elas 

mesmas, essas vantagens (Dunning, 1979). As vantagens de propriedade podem abarcar 

ativos tangíveis e intangíveis da empresa, tais como a sua experiência, a sua capacidade 

de diferenciação dos produtos ou o grau de intensidade tecnológica dos produtos ou 

serviços que oferece (Dunning, 1993).  

As vantagens de localização refletem a atratividade do país estrangeiro, isto é, referem-

se às características que determinado país possuí que são únicas, tais como os seus 

recursos naturais, competências, dimensão, competitividade ou até a existência de 

localizações inimitáveis onde se encontrem determinadas empresas locais que ajudem a 

empresa a completar as suas competências críticas (Dunning, 2000). No âmbito das 

vantagens de localização, indicadores como o grau de investimento, o crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) e do PIB per capita e as mudanças do mercado de trabalho 

devem ser avaliados, pois economias dinâmicas podem justificar um maior investimento 

(Root, 1994). De facto, Root (1994) considera que a dimensão do mercado do país 

estrangeiro (normalmente medida em termos de PIB) influencia a escolha entre IDE e 

                                                           
7
 O - Ownership, L - Location and I – Internalization (Propriedade, Localização e Internalização). 
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subcontratação. Mercados pequenos favorecem a subcontratação pois é um modo de 

entrada menos dispendioso que permite absorver melhor as perdas de possíveis quebras 

no volume de vendas. Por seu lado, mercados com um bom potencial de vendas 

justificam internacionalização através de IDE, pois apesar de mais dispendioso, 

conseguem dissolver mais facilmente esses custos e possíveis prejuízos iniciais pelo 

elevado volume de vendas. Na mesma linha de pensamento, Brouthers et al. (2008) 

referem que as economias de maior dimensão e mais ricas são as que atraem mais IDE. 

Contudo, não podemos deixar de considerar que a dimensão do mercado terá relevância 

quando o objetivo é abastecer o próprio mercado onde a empresa vai investir, e não no 

caso da finalidade ser exportar de lá para outros países, ou seja, utilizar o país de 

acolhimento como plataforma exportadora (Root, 1994).
8
 Outro fator relevante é a 

competitividade do mercado, pois mercados onde a competição é muito forte favorecem 

modos contratuais como a subcontratação em detrimento do IDE, pois quanto mais 

competitivo o mercado mais difícil é para as multinacionais entrarem e terem sucesso 

(Root, 1994). Para Welch et al. (2007), ao optar por um modo de entrada que não 

acarreta investimento avultado, a empresa está menos exposta à competitividade do 

mercado e às características de um país específico, sendo que se não conseguir ter 

sucesso nesse mercado a saída é mais fácil. 

Por último, as vantagens de internalização têm a ver com os custos de escolher entre 

uma hierarquia de gestão interna (através de subsidiárias) ou um modo externo 

(subcontratação) (Dunning, 2000). Para Welch et al. (2007), se a empresa utilizar infra 

estruturas de uma empresa estrangeira, isto é, se decidir pela subcontratação, consegue 

penetrar nesse mercado com maior facilidade e sair dele também de forma mais rápida, 

se lhe for mais conveniente. Esta maior flexibilidade dá-se, segundo os autores, também 

ao nível da produção, podendo a empresa diminuir ou aumentar o número de 

fornecedores e a diversidade de produtos de forma a adaptar-se às alterações da procura 

internacional. Root (1994) refere que empresas cujos produtos necessitem de uma maior 

adaptação ao mercado alvo para serem vendidos localmente, requerem uma maior 

aproximação ao mercado, pelo que a produção costuma ser feita através de subsidiárias, 

isto é, através de IDE. 

                                                           
8
 Refira-se que, de acordo com Dunning (1993), existem quatro grandes motivos para a produção 

internacional: procura de mercados, recursos, eficiência e ativos estratégicos. 



11 
 

Resumindo, de acordo com o Paradigma Ecléctico, uma empresa realizará IDE se 

existirem, simultaneamente, os três tipos de vantagens. Se não existir vantagem de 

internalização a empresa deverá optar por outro modo de entrada, como por exemplo a 

subcontratação. 

1.2.3. Teoria da Capacidade Organizacional 

Além dos fatores referidos anteriormente, quando analisamos a escolha do modo de 

entrada de determinada empresa devemos ter também em atenção os recursos e 

competências que esta possui. Madhok (1997) apresentou a Teoria da Capacidade 

Organizacional como sendo uma alternativa à Teoria dos Custos de Transação, pois em 

vez de apresentar os custos como condição preponderante para a escolha do modo de 

entrada, refere que são as competências específicas de cada empresa o fator 

determinante.  

Segundo Madhok (1997), a Teoria da Capacidade Organizacional perceciona as 

empresas como sendo o centro de uma série de recursos estáticos e transferíveis, sendo 

que estes serão posteriormente transformados em competências através dos processos 

empresariais específicos de cada empresa. Uma empresa com poucos recursos, tais 

como capital, tecnologia, qualificações produtivas e qualificações de marketing, optará 

pela subcontratação em detrimento do IDE (Root, 1994). Assim, quanto maiores os 

recursos que as empresas possuem maior a propensão pela internacionalização via IDE, 

pois pressupõe um maior investimento do que a subcontratação.  

De acordo com Root (1994), é necessário avaliar não só os recursos que a empresa 

possui, mas também o grau de compromisso que está disposta a aceitar no processo de 

internacionalização, isto é, qual a quantidade desses recursos que admite adjudicar ao 

processo de internacionalização.  

Madhok (1997) refere que a empresa deverá realizar IDE se o perigo de perder a 

vantagem competitiva de determinado know-how for maior no fator propriedade do que 

no fator localização, isto é, quando existe um maior perigo de perder vantagem 

competitiva pelo facto de realizar acordos e fornecer assistência a terceiros do que 

propriamente pelo facto de possuir atividade num país estrangeiro. Assim, a empresa 

deverá subcontratar se o inverso ocorrer.  

Resumindo, a Teoria da Capacidade Organizacional assenta nas características da 

empresa, particularmente nos seus recursos e competências para explicar qual a melhor 
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decisão de internacionalização (Madhok, 1997). Quanto menores os recursos e 

competências da empresa, maior a sua apetência para subcontratar em vez de realizar 

IDE. 

1.2.4. Teoria Institucional 

Se factores como a necessidade de minimizar os custos, as vantagens de propriedade, 

localização e internalização e os recursos e competências das empresas podem estar na 

origem da escolha das empresas entre realizar IDE e subcontratar, a Teoria Institucional 

postula que essa escolha é feita com base no contexto em que as empresas operam 

(Meyer et al., 2009).  

Nesta linha de argumentação, as instituições têm um papel essencial no mercado pois 

são elas que suportam o seu funcionamento, para que as empresas e os indivíduos 

possam realizar transações sem incorrer em custos e riscos que podem ser evitados 

(Peng, 2008). Estas instituições incluem, por exemplo, o enquadramento legal e o modo 

como é aplicado, os direitos de propriedade, os sistemas de informação e os regimes 

reguladores (Meyer et al., 2009). Quanto mais ineficazes se mostram as instituições do 

país estrangeiro, maior a tendência das empresas em optar pela subcontratação (Meyer 

et al., 2009). 

Segundo a Teoria Institucional, as diferenças institucionais são particularmente 

significativas para as multinacionais que operam em múltiplos contextos, sendo que se 

as regras formais estabelecem o leque de opções que as empresas possuem em relação 

ao modo de entrada (especialmente no que diz respeito aos modos de propriedade), as 

regras informais também podem afetar a escolha das empresas (Peng, 2003). De facto, 

as restrições legais podem limitar o nível de investimento que as empresas 

multinacionais optam por realizar e normas informais, como a aceitação de suborno, 

também podem favorecer as empresas locais em detrimento das multinacionais 

estrangeiras (Peng, 2003). As instituições fornecem também informações sobre os 

parceiros de negócio, o que reduz assimetrias de informação, pelo que em países 

emergentes, onde as instituições são menos credíveis, as empresas gastam mais recursos 

a pesquisar informação (Peng, 2008). Por outro lado, o IDE também pode ser 

encorajado pelos governos através de medidas atrativas, como por exemplo a dispensa 

de pagamento de impostos durante um certo período de tempo. Do mesmo modo, se a 

economia do país em questão é uma economia socialista descentralizada desincentiva o 
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IDE em relação à subcontratação, pois fatores como o risco político também têm que ser 

estimados (Root, 1994). Para Tse (1997) empresas multinacionais avessas ao risco, que 

queiram investir num país externo, procurarão trabalhar com governos fortes para 

evitarem riscos desnecessários.  

O IDE tem também uma maior predominância em relação à subcontratação se a 

distância cultural entre o país interno e o país externo for elevada (Tse, 1997). De facto, 

as diferenças culturais (com influência ao nível da forma de negociar, do rigor e 

qualidade da produção, no cumprimento dos prazos de entrega, etc.) e linguísticas 

podem desincentivar as empresas a optar pela subcontratação (Welch et al., 2007). Tse 

(1997) refere também que empresas que tenham a sua origem em culturas altamente 

avessas ao risco irão optar preferencialmente pela subcontratação em detrimento do 

IDE, pois o risco assumido pela empresa é menor. Por outro lado, o mesmo autor 

menciona que empresas provenientes de culturas em que as hierarquias são mais 

valorizadas, valorizam também um maior controlo, o que favorece o IDE.  

Estes constrangimentos postulados pela Teoria Institucional podem levar a que em 

países onde as instituições funcionam de maneira pouco apropriada, as empresas 

decidam por modos de entrada de menos risco (como a subcontratação) em detrimento 

do IDE (Meyer et al., 2009).  

1.2.5. Conclusão 

As quatro teorias acima mencionadas focam diferentes fatores suscetíveis de influenciar 

a opção da empresa entre subcontratar ou realizar IDE. A Tabela 1 apresenta uma 

síntese desses fatores. 

Tabela 1: Fatores que favorecem o IDE / subcontratação internacional 

Teorias IDE  Subontratação internacional 

Teoria dos 

Custos de 

Transação 

Elevados custos de transação (custos com 

a elaboração e manutenção de acordos 

com fornecedores externos; custos de 

transporte, custos de avaliação do 

impacto em subcontratar, etc.) 

Incerteza quanto à qualidade e prazos de 

produção. 

 

Elevados custos de organização interna 

(custos de comunicação, custos 

administrativos, etc.) 

 

Incerteza no ambiente internacional 

 

Paradigma 

Eclético 

Vantagens de propriedade: posse de 

ativos tangíveis e intangíveis 

(experiência, capacidade de diferenciação 

ou grau de intensidade tecnológica, entre 

outras). 

 
Inexistência de custos de organização 

hierárquica. 
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Vantagens de localização do país 

estrangeiro: dimensão e crescimento do 

mercado, recursos naturais, etc. 

 
Mercados pequenos 

Mercados muito competitivos 

Vantagens de internalização: maior 

controlo da produção, qualidade e prazos; 

menor transferência de Know-how e de 

competências chave. 

 

 

Maior flexibilidade em termos de 

entrada e saída do mercado e nas 

decisões de produção 

 

Teoria da 

Capacidade 

Organizacional 

Existência de um vasto conjunto de 

recursos, tais como, capital, tecnologia, 

qualificações produtivas e de marketing. 

 
Existência de poucos 

recursos/competências. 

Teoria 

Institucional 

Proteção dos direitos de propriedade no 

país estrangeiro 

Enquadramento legal favorável 

Incentivos governamentais, tais como 

isenção de impostos. 

Regime político democrático 

Elevada distância cultural  

 

 

Deficiente proteção dos direitos de 

propriedade 

Sistemas de informação poucos fiáveis 

Elevado risco político, tal como a 

existência de um regime socialista 

descentralizado. 

País de origem caracterizado por uma 

cultura avessa ao risco. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão teórica efetuada 

 

Assim, para a empresa conseguir optar pelo modo de entrada mais indicado, neste caso, 

entre subcontratar ou realizar IDE, Root (1994) e Welch et al. (2007) argumentam que a 

escolha resulta de uma série de fatores, por vezes divergentes entre si, que a empresa 

tem necessidade de avaliar.  

 

1.3 – Subcontratação e IDE: uma revisão da literatura empírica 

Nesta Secção iremos debruçar-nos sobre alguns trabalhos empíricos realizados na área 

da subcontratação e do IDE, que nos proporcionam diferentes pontos de vista quando 

estudamos estes dois modos de entrada.  

Pelo nosso conhecimento, são relativamente escassos os estudos que focam a escolha 

entre estes dois modos de organizar internacionalmente a produção. A Tabela 2 

apresenta uma síntese de alguns trabalhos empíricos existentes, os quais se encontram 

ordenados cronologicamente. 
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Tabela 2: Síntese de trabalhos empíricos sobre a escolha entre IDE e subcontratação 

Autores 
Tópico 

abordado 

Metodologia Empresas 

analisadas 
Principais resultados 

Bolisani e 

Scarso (1996) 

Formas de 

internacionaliza

ção da produção 

Estudo de caso 
14 empresas italianas, 

do setor do vestuário 

Empresas recorrem a várias formas de 

internacionalização da produção, 

Pequenas e médias empresas preferem a 

subcontratação/acordos de cooperação 

devido à menor necessidade de capital; 

Grandes empresas e grandes grupos 

privilegiam o IDE; 

Joint-ventures e acordos de 

licenciamento também são usados em 

alguns mercados, em particular no 

Extremo Oriente. 

Marin (2006) 
IDE e 

Subcontratação 

Modelo 

econométrico   

Amostra de empresas 

alemãs e austríacas 

com  projetos de 

investimento na 

Europa de Leste entre 

1990-2001  

Empresas alemãs tendem a realizar 

IDE em países com baixos custos salariais 

quando estes são relevantes e os custos de 

transporte não são muito elevados; 

Empresas austríacas realizam mais 

IDE quando são menos intensivas em I&D 

e mais intensivas em capital do que em 

mão de obra; 

É mais provável que as empresas 

alemãs subcontratem quando o país de 

acolhimento tem baixos níveis de 

corrupção; 

Grandes empresas com elevados 

custos organizacionais favorecem a 

subcontratação; 

Empresas mais produtivas tendem a 

favorecer o IDE. 

Alyson (2006) 
IDE e 

Subcontratação 

Adaptação do 

modelo 

“Knowledge-

capital model”  

Markusen 

(2002) 

Dados sobre as 

exportações chinesas  

Empresas verticais: quando o país de 

origem é pequeno em dimensão económica 

para determinados níveis de dotações 

relativas; 

Empresas que subcontratam: mais 

ativas na partilha de produção quando o 

país de origem é intermédio em tamanho; 

O aumento dos custos de transporte no 

país de acolhimento leva a maior impacto 

negativo no IDE do que na subcontratação; 

Países abundantes em mão de obra não 

qualificada devem incentivar a 

subcontratação por países abundantes em 

mão de obra qualificada; 

Países abundantes em mão de obra 

qualificada devem incentivar o IDE por 

parte de países com maior abundância de 

mão de obra qualificada. 

Kulkarni e 

Jenamani 

(2008) 

IDE e 

subcontratação 
Estudo de caso 

Empresa Indiana 

do ramo automóvel 

Fatores positivos para subcontratar: 

focalização na atividade principal, redução 

de custos, desenvolvimento de novos 

produtos, etc. 

Fatores negativos para subcontratar: 

perda de competências essenciais, 
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dependência do fornecedor, perda de 

controlo interno ou fornecedores 

incompetentes, entre outros; 

A decisão de subcontratar é um 

processo dinâmico e complexo. 

Mudambi e 

Venzi (2010) 

Offshoring e 

Outsourcing 

Dois estudos 

de caso 

Indústria de 

transformação 

(telemóveis) e 

indústria de serviços 

(banca e serviços 

financeiros) 

Empresas devem utilizar o 

Outsourcing nas atividades às quais 

acrescentem menos valor; 

Decisão de realizar Offshoring ou 

Outsourcing depende da capacidade das 

empresas em isolar atividades; 

Empresas de países desenvolvidos 

começam a deslocar atividades de valor 

acrescentado para países emergentes 

(devem preparar-se para competição 

futura). 

Tattara (2010) 
IDE e 

subcontratação 
Estudo de caso  

Empresas romenas, 

que produzem para 

empresas italianas 

Empresas realizam IDE em setores 

onde o conhecimento tecnológico é 

importante (ex. indústria do mobiliário); 

Sector do mobiliário subcontrata 

apenas a distribuição; 

Sector do vestuário e do calçado: 

coexistem estratégias de subcontratação e 

realização de IDE. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura 

 

Bolisani e Scarso (1996) examinaram as estratégias internacionais de empresas italianas 

do setor do vestuário, tentando aplicar modelos e teorias derivados de outros estudos a 

este setor específico. Os resultados da análise empírica da indústria de vestuário italiana 

são apresentados tendo como foco fatores específicos da indústria e do país que terão 

influenciado não só a internacionalização das empresas, mas também a sua variedade de 

comportamentos, a sua estratégia global e as suas decisões operacionais. Com este 

trabalho, os autores tentam explicar o “porquê”, o “onde” e o “como” da aposta das 

empresas italianas em produzirem no estrangeiro.  

De acordo com Bolisani e Scarso (1996), apesar da indústria de vestuário italiano se 

basear em fatores como a inovação, diferenciação e qualidade superior, o aumento da 

competitividade na indústria levou as empresas a tentarem reforçar a presença 

internacional, mas também a racionalizar a oferta (relação qualidade/preço mais 

adequada). Adicionalmente, as empresas focalizaram-se nas suas competências 

essenciais e passaram a ter uma maior atenção à redução de custos e a adotar um 

processo produtivo flexível capaz de dar uma resposta rápida ao mercado. Assim, 

Bolisani e Scarso (1996) referem que a procura de vantagens baseadas no custo é um 

objetivo importante e muitas empresas italianas tentam combinar as suas vantagens 
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competitivas tradicionais com uma estratégia produtiva que permita uma redução de 

custos. Os autores alertam também para o facto de que, muitas vezes, produzir no 

estrangeiro tem o objetivo de conseguir entrar num mercado protegido, diminuir a 

distância entre a produção e o local de distribuição e a procura de competências técnicas 

ou organizacionais.  

Relativamente à questão do “onde”, de acordo com Bolisani e Sacarso (1996) a 

localização num determinado país é influenciada por fatores como o custo do trabalho, 

os riscos político-económicos, a existência de capacidades distintivas e a proximidade 

geográfica e cultural para com a sede e/ou com os mercados finais. Além disso, a 

decisão de onde produzir também é afetada por fatores culturais da própria empresa, 

pelas suas caraterísticas e pelas experiências anteriores que tenha vivenciado. Segundo 

os autores, atualmente as empresas italianas preferem parceiros do leste europeu, 

especialmente no segmento do vestuário formal, pois oferecem níveis de qualidade 

aceitáveis a um custo de produção reduzido, podendo contar com uma longa tradição na 

área têxtil e um ambiente cultural e social favorável.  

Quanto ao “como”, isto é, ao modo de internacionalização escolhido, Bolisani e Scarso 

(1996) referem que existe uma grande variedade de opções. Quando o que as empresas 

procuram é redução de custos, é frequente descentralizarem o processo produtivo mais 

intensivo em mão de obra (como é o caso da Benetton que subcontrata grande parte da 

produção). Contudo, se os custos com transportes forem elevados a tendência é a 

afetação de todo o processo produtivo ao exterior, à excepção do design que é a 

competência base da empresa e que, por isso, existe uma tentativa de evitar a sua 

transferência para parceiros locais que se poderão tornar futuros concorrentes. Segundo 

os autores, o IDE é usado quanto é necessário um controlo muito apertado sobre o 

processo produtivo e é um modo privilegiado por grandes empresas e grandes grupos, 

como é exemplo a Sanremo que dispõe de um controlo muito apertado sobre a produção 

por questões de qualidade. Por sua vez, pequenas e médias empresas preferem modos de 

entrada como a subcontratação ou acordos de cooperação por não terem disponibilidade 

financeira para investirem diretamente. As joint-ventures (JV) e os acordos de 

licenciamento são mais usados em mercados do Extremo Oriente, talvez porque 

facilitam o acesso a esses mercados e exijam menores montantes de investimento. 

Outro estudo centrado na escolha entre IDE e subcontratação é o de Marin (2006). No 

seu trabalho a autora tenta perceber o porquê das empresas organizarem uma cadeia de 
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valor internacional, sendo que as empresas têm que decidir, sobretudo, sobre dois 

fatores: qual o controlo que querem ter sobre a atividade da empresa e onde deve estar 

localizada a produção. A decisão sobre estes dois fatores pode levar ou à realização de 

IDE ou à subcontratação (Marin, 2006).  

Segundo Marin (2006) o principal benefício de organizar internamente a produção é 

permitir um maior controlo sobre a atividade. Por sua vez, as desvantagens deste modo 

de entrada são a existência de maiores custos com as hierarquias e a perda de iniciativa 

por parte dos gestores intermédios da empresa. Ao organizar a produção através de 

fornecedores de matérias primas independentes as empresas promovem a iniciativa dos 

fornecedores. Por outro lado, a subcontratação promove a iniciativa dos fornecedores de 

matérias primas, mas envolve custos contratuais (Marin, 2006). A autora refere que a 

empresa opta pelo IDE quando o ganho líquido de realizar a atividade dentro da 

empresa ultrapassa os custos.  

Marin (2006) analisa o comportamento das empresas alemãs e austríacas que levaram a 

cabo projetos de investimento na Europa de Leste. No caso específico da Alemanha 

constata que, devido à menor produtividade dos países de Leste, o custo unitário da mão 

de obra é igual ao da Alemanha, no caso de subcontratar. Contudo, caso a opção seja 

realizar IDE esses mesmos custos unitários descem, pois a empresa consegue que a 

produtividade da subsidiária seja três vezes superior à da empresa subcontratada (Marin, 

2006). As empresas austríacas, por sua vez, realizam mais IDE quando são menos 

intensivas em investigação e desenvolvimento (I&D) e mais intensivas em capital do 

que em mão de obra (como é o caso do sector bancário e da indústria dos serviços 

financeiros). Marin (2006) constata também que a diminuição dos custos de transporte, 

a redução dos níveis de corrupção e melhorias no ambiente negocial na Europa de Leste 

têm vindo a favorecer a subcontratação na região por parte dos países da ‘velha 

Europa’, tal como advogam a Teoria dos Custos de Transacção e a Teoria Institucional 

anteriormente analisadas. A autora refere ainda que os benefícios fiscais oferecidos 

pelos países de Leste também afetam a decisão da empresa, que terá uma ligeira 

tendência a realizar IDE caso os governos concedam incentivos. 

Também Alyson (2006) efetuou um estudo sobre os fatores que levam as multinacionais 

a produzirem internamente ou a subcontratarem partes da sua produção. Baseando-se no 

“Knowledge-capital model” de Markusen (2002), o foco do seu trabalho é a relação 

entre as características do país de origem e de acolhimento e a escolha da empresa 
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multinacional em transferir partes da produção mão de obra intensiva para as 

subsidiárias ou subcontratar essas etapas produtivas (Alyson, 2006). Citando Markusen 

(2002), Alyson (2006) refere que uma empresa que realize IDE pode incorrer em custos 

fixos relativamente à qualificação da mão de obra no país de acolhimento, sendo que 

estes custos serão menores numa subsidiária localizada no estrangeiro do que numa 

empresa nacional que esteja a produzir no país de origem, pois uma parte desses custos 

de qualificação da mão de obra será suportada pelo país de acolhimento. Outro 

pressuposto do modelo é que os custos com mão de obra qualificada da sede serão 

maiores no caso da empresa optar pela subcontratação devido ao esforço que é 

necessário fazer para encontrar fornecedores adequados. Partindo destes pressupostos, 

Alyson (2006) refere que somente quando o fator preço é suficientemente diferente 

entre o país de origem e o país de acolhimento existem vantagens em fragmentar a 

atividade intensiva em mão de obra qualificada da sede para o país com mão de obra 

qualificada mais barata e a atividade produtiva para o país com mão de obra não 

qualificada mais barata. Alyson (2006) baseia-se assim, na diferença de custos de 

produção entre o país de origem e o país de acolhimento, resultante da distinta dotação 

de fatores, para explicar o porquê da decisão entre subcontratar ou realizar IDE. 

Os resultados das simulações feitas com a adaptação do “Knowledge-capital model” de 

Markusen (2002) demonstram que existe maior fragmentação da produção quando um 

país é pequeno e abundante em mão de obra qualificada, sendo que na maioria dos casos 

grande parte da produção se situa no país de maior dimensão, utilizando a integração 

vertical.
9
 Por outro lado, a subcontratação ganha maior expressão quando o país tem 

uma dimensão mediana e é altamente abundante em mão de obra qualificada, (Alyson, 

2006).  

Utilizando dados do comércio externo chinês entre 1988 e 2001, a autora conclui que se 

os países apresentarem diferentes dotações fatoriais relativas existe um incentivo para 

que a sede da empresa se posicione no país abundante em mão de obra qualificada e a 

produção no país com escassez de mão de obra qualificada. Por outro lado, fragmentar o 

processo de produção torna-se menos vantajoso quando o país de acolhimento tem 

muita escassez de mão de obra qualificada. Alyson (2006) refere também que as 

empresas nacionais dominam sobre as empresas que realizam IDE ou subcontratam 

                                                           
9
 Com o termo integração vertical Alyson (2006) refere-se à produção em subsidiárias da empresa, sendo 

sinónimo de IDE. 
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tanto se os países forem muito semelhantes em termos de dimensão como se forem 

demasiado diferentes. A análise dos resultados demostra que a combinação da pequena 

dimensão do país com a abundância em mão de obra qualificada fomenta a atração por 

empresas verticais com subsidiárias em países onde o trabalho não qualificado é 

abundante e o trabalho qualificado escasseia (Alyson, 2006). Além disso, os resultados 

sugerem que se um país abundante em mão de obra não qualificada como a China 

estiver interessado em atrair investimento de um país abundante em mão de obra 

qualificada como o Canadá, deverá investir em reformas que incentivem o 

Outsourcing
10

. Pelo contrário, se um país é abundante em mão de obra qualificada, 

como a Irlanda, deverá encorajar a participação de um país ainda mais abundante em 

mão de obra qualificada como o Japão, através de políticas que incentivem o IDE, tais 

como incentivos fiscais para as subsidiárias (Alyson, 2006). 

Kulkarni e Jenamani (2008), por sua vez, apresentam um quadro estratégico para o 

processo de decisão entre fazer (IDE) ou comprar (subcontratação) e um estudo de caso 

de uma empresa indiana do ramo automóvel baseado nesse quadro estratégico. Ao 

contrário da maioria dos artigos existentes sobre o tema, os autores apresentam primeiro 

o estudo de caso e depois o quadro conceptual que melhor serve as necessidades da 

empresa. 

Os fatores que afetam a decisão de fazer ou comprar podem ser divididos em dois: 

fatores positivos e fatores negativos. Os fatores positivos são aqueles que apoiam a 

decisão de mandar fazer e podem ser chamados de “vantagens” do Outsourcing, 

enquanto que os fatores negativos são aqueles que demonstraram ser prejudiciais à 

realização de outsourcing e podem ser chamados de “desvantagens” do Outsourcing 

(Kulkarni e Jenamani, 2008). Segundo os autores, a maior focalização na atividade 

principal e a redução de custos, parecem ser os principais motivos para as empresas 

analisarem a sua decisão de fazer ou comprar. Estas são duas “vantagens” do 

Outsourcing, tais como são o facto da empresa beneficiar com o investimento e 

inovação do fornecedor, a falta de experiência da empresa ou instalações que limitam a 

produção, a necessidade de volumes pequenos, problemas de qualidade e o 

desenvolvimento de novos produtos. Como “desvantagens” os autores evidenciam, 

entre outras, a perda de competências essenciais da empresa, a dependência do 

                                                           
10

 Outsourcing é um termo utilizado pelos autores como sinónimo de subcontratação. 
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fornecedor, a perda de controlo interno, fornecedores incompetentes e o medo de 

despedimentos. 

Kulkarni e Jenamani (2008) referem que a empresa necessita de decidir entre produzir 

internamente (ou seja, fazer ela própria, por exemplo, através de IDE) ou comprar 

(subcontratando) para conseguir satisfazer as suas necessidades produtivas, para reduzir 

custos e manter uma posição competitiva no mercado, melhorar a eficiência através de 

uma melhor fonte de fornecimento para o produto a ser produzido e para obter 

benefícios de fornecedores externos. Aplicando o quadro conceptual a três das 

principais componentes do produto final de uma empresa do ramo automóvel indiana, 

os autores constataram que a opção da empresa por fazer ou comprar se foi alterando 

em função da procura dos componentes e do aparecimento de fornecedores externos 

para os mesmos. Desta forma podemos perceber que a estratégia das empresas entre 

fazer e comprar não deve ser estática, mas sim reavaliada de acordo com as novas 

condições do mercado, a procura e os custos (Kulkarni e Jenamani, 2008). A 

reavaliação da decisão tomada é fundamental e tem características únicas, diferentes de 

uma decisão tomada no momento. Por exemplo, se uma componente for fabricada pela 

empresa, existem infra estruturas criadas para o efeito. Assim, mesmo que existam 

fornecedores competentes no mercado a redundância de recursos resultante da 

subcontratação pode criar problemas para a empresa. Um exemplo típico do contexto 

indiano é a redundância de recursos humanos, pois muitas vezes as organizações, em 

especial as do setor público, não são capazes de abdicarem de recursos humanos devido 

às pressões e interferências sindicais e, portanto, não podem seguir o caminho da 

subcontratação (Kulkarni e Jenamani, 2008). 

Mudambi e Venzin (2010) optaram por analisar a magnitude, sequência e a dinâmica 

das decisões interdependentes que têm em vista a localização e o controlo de várias 

partes da cadeia de valor. Os autores referem que a combinação das vantagens 

comparativas e competitivas determina a localização ótima das componentes da cadeia 

de valor (decisões de Offshoring) assim como a fronteira da empresa e a sua estratégica 

de controlo (decisões de Outsourcing)
11

. Deste modo, Mudambi e Venzi (2010) 

                                                           
11

 Segundo Palugod e Palugod. (2011) Outsourcing refere-se à decisão da empresa em alocar a produção 

ou parte dela a outra empresa, enquanto que Offshoring se refere à decisão de onde produzir. Assim, 

segundo os autores, Outsourcing e Offshoring referem-se a diferentes dimensões das decisões de uma 
empresa. Outsourcing ocorre quando uma empresa usa outra para realizar uma atividade anteriormente 

realizada internamente, enquanto que Offshoring ocorre quando uma empresa decide produzir noutro país 
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analisam a interdependência existente entre a geografia e o controlo, tentando responder 

fundamentalmente a três questões de investigação: Até que ponto faz economicamente 

sentido delegar atividades da cadeia de valor a uma terceira parte? Qual das dimensões 

(localização ou controlo) vem em primeiro lugar? Qual a dinâmica das decisões de 

realização de Offshoring e de Outsourcing? Para tentarem responder a estas questões 

efetuaram dois estudos de caso, um na indústria transformadora (telemóveis) e outro na 

indústria dos serviços (banca e serviços financeiros). 

Para Mudambi e Venzi (2010), a capacidade da empresa tomar decisões quanto ao local 

e ao controlo das atividades da cadeia de valor depende da possibilidade de isolar cada 

uma das suas atividades, e por outro lado, esta deve entregar a terceiros as atividades às 

quais acrescenta menos valor. Para os autores a estratégia ótima será crescentemente 

composta de decisões de localização e de controlo implementadas ao nível da atividade 

da empresa e esta deverá apostar primeiro naquela que estará mais próxima dos seus 

objetivos. Assim, os autores referem que a existência ou não de vantagens de 

localização, internalização e de propriedade é que deve definir a estratégia da empresa, 

indo de encontro ao postulado pelo Paradigma Eclético de Dunning. Quanto à dinâmica 

das decisões tomadas pela empresa, estas devem ser baseadas num profundo 

conhecimento do ambiente competitivo internacional, pois os países podem tornar-se 

mais ou menos competitivos de um ano para o outro (Mudambi e Venzi, 2010).  

O trabalho de Mudambi e Venzi (2010) parece apoiar a literatura existente no que à 

dinâmica do Offshoring e Outsourcing diz respeito. Os autores referem que as 

mudanças na distribuição das vantagens competitivas das empresas (através de 

spillovers, catch – up ou da inovação), assim como nas vantagens comparativas dos 

países, obrigam as empresas a alterarem frequentemente as suas decisões de Offshoring 

e Outsourcing. Usualmente, atividades de baixo valor acrescentado são transferidas para 

mercados emergentes e em desenvolvimento enquanto atividades de elevado valor 

acrescentado são realizadas em mercados mais desenvolvidos. Contudo, até mesmo as 

atividades de elevado valor acrescentado estão a ser deslocalizadas para locais com 

baixos custos de produção, especialmente em alturas de pressão económica como a que 

vivemos atualmente (Mudambi e Venzi, 2010). A análise dinâmica reconhece que as 

atividades de baixo valor realizadas em países emergentes vão-se alterar ao longo do 

                                                                                                                                                                          
que não o seu, seja através de subsidiárias (IDE) ou subcontratando outras empresas (Palugod e Palugod, 

2011). 
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tempo através de dois processos complementares. Por um lado, o processo de 

“spillover”, o qual é impulsionado por empresas de economias desenvolvidas que 

deslocalizam atividades mais sofisticadas para as economias emergentes (Mudambi e 

Venzi, 2010). Por outro lado, o processo de catch-up, o qual é levado a cabo pelas 

empresas de economias emergentes e é um processo cada vez mais rápido, uma vez que 

estas empresas estão a desempenhar atividades cada vez mais sofisticadas como 

subcontratadas de empresas de países desenvolvidos, beneficiando assim da 

disseminação da tecnologia através da mobilidade de pessoal, observação das práticas 

comerciais, etc. 

Um último estudo que foca a escolha entre realizar IDE e subcontratar por parte das 

empresas é o de Tattara (2010). Para Tattara (2010) o que é realmente importante é 

saber quem deverá controlar a produção de cada input. Se a subcontratação implica 

alguma perda de controlo, o nível de incerteza será também maior, o que resultará em 

maiores custos de transação. De facto, o autor baseia-se na Teoria dos Custos de 

Transação, realçando a importância dos custos de transação para a decisão das empresas 

subcontratarem ou realizarem IDE. Tattara (2010) realizou entrevistas a várias empresas 

que produziam para empresas italianas com diferentes características: um grupo italiano 

do ramo do ar condicionado é exemplo de uma estratégia de IDE (a maioria das suas 

componentes são produzidas nas subsidiárias que detém no estrangeiro, subcontratando 

a parte da distribuição); o setor do mobiliário procede do mesmo modo. Por sua vez, no 

setor do vestuário e do calçado coexistem as estratégias de subcontratação e realização 

de IDE. Em Itália, os setores do vestuário e do calçado começaram a perceber que seria 

rentável subcontratar no estrangeiro partes da sua produção, fornecendo especificações 

técnicas às empresas subcontratadas (Tattara, 2010). No caso dos setores onde o 

conhecimento tecnológico é importante, as empresas optam por criarem subsidiárias que 

controlem diretamente. A indústria do mobiliário possui estas características de acordo 

com o tamanho da empresa, o grau de especialização e a sua posição na cadeia de valor 

(Tattara, 2010). Como foi referido anteriormente, para o autor a melhor escolha será 

sempre aquela que minimize os custos de transação.  

Resumindo, apesar do crescente recurso ao IDE e à subcontratação, verifica-se que a 

escolha entre estas duas formas de produzir no exterior não tem merecido grande 

atenção por parte da literatura existente. Adicionalmente, os poucos trabalhos empíricos 

existentes baseiam-se numa única teoria explicativa da escolha entre IDE e 
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subcontratação. Por exemplo, o trabalho de Tattara (2010) e Alyson (2006) baseiam-se 

na Teoria dos Custos de Transação para explicar a escolha das empresas entre 

subcontrar e realizar IDE, enquanto que Mudambi e Venzi (2010) apoiam-se sobretudo 

no Paradigma Eclético. Por outro lado,  pelo nosso conhecimento, não existe qualquer 

estudo que incida sobre empresas portuguesas. Assim, o objetivo deste trabalho é o de 

identificar os fatores que determinam a escolha entre realizar IDE ou subcontratar, no 

caso das empresas portuguesas com atividades no exterior, isto é, que tenham pelo 

menos uma subsidiária ou subcontratem ao exterior, e apurar qual o grau de 

contribuição que cada teoria oferece a essa decisão. 
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Capítulo 2. Investimento direto no exterior versus 

subcontratação. Considerações metodológicas 

2.1. Considerações Iniciais 

A competição global leva a que as empresas não desenvolvam apenas uma forte 

presença comercial no mercado mundial, mas também a assumirem uma configuração 

internacional no que às operações produtivas diz respeito (Bolisani e Scarso, 1996). 

O IDE e a subcontratação internacional representam duas formas de organização 

internacional da produção cuja utilização aumentou substancialmente nas últimas 

décadas.   

O presente estudo pretende, assim, contribuir para uma maior elucidação sobre os 

fatores que são mais relevantes para as empresas na hora de escolher entre subcontratar 

ou investir diretamente no estrangeiro e se existirá algum enquadramento teórico que se 

destaque mais quando tentamos explicar essa decisão. Neste contexto, foi inquirido um 

conjunto de empresas portuguesas, que se carateriza por recorrer à subcontratação e/ou 

à realização de IDE. 

Este capítulo estrutura-se da seguinte forma: na Secção 2.2 iremos debruçar-nos sobre a 

metodologia utilizada; na Secção 2.3 apresentamos as hipóteses de investigação, que 

estão relacionadas com cada uma das teorias analisadas anteriormente; na Secção 2.4 

procede-se a uma breve caracterização da amostra. 

 

2.2. Metodologia 

Para respondermos à nossa questão de partida (‘Quais os fatores que determinam a 

opção por parte das multinacionais entre realizar IDE ou subcontratar como modo de 

organizar internacionalmente a produção?’) recorremos ao inquérito por questionário 

aos CEOs das empresas nacionais que subcontratam no exterior ou possuem pelo menos 

uma subsidiária no exterior, segundo a lista da SABI, uma base de dados disponível na 

biblioteca da Faculdade de Economia do Porto e que contém informação contabilística 

de 20.000 empresas portuguesas. Desta forma torna-se possível perceber qual a 

tendência nesta matéria, assim como conhecer os fatores que influenciam a escolha da 

empresa. 
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A recolha de dados diretamente nas empresas, através de questionários individuais, 

resulta, fundamentalmente, da falta de informação disponível no que diz respeito à 

subcontratação. De facto, a análise da evolução do comércio internacional de produtos 

intermédios (“parts and componentes”) permite-nos conhecer a tendência mundial em 

termos do grau de fragmentação internacional da produção (Zedies, 2011). Contudo, o 

mesmo não permite concluir se tal se deve ao IDE ou à subcontratação, uma vez que as 

estatísticas do comércio internacional não especificam se os dados se referem a 

subcontratação (comércio inter-empresa) ou a IDE (comércio intra-empresa). Assim, 

optámos por recorrer ao questionário direto, que se encontra no anexo I, pois de outra 

forma é difícil obter dados sobre a subcontratação. Por outro lado, o questionário será a 

melhor forma de sabermos a opinião dos gestores destas empresas sobre quais os fatores 

que influenciaram a sua tomada de decisão.  

O questionário é constituído por duas partes: Parte A - Descrição da empresa 

(designação, responsável pela informação disponibilizada, ano de início de atividade, se 

pertence a um grupo empresarial e se realizou atividades no exterior nos últimos anos) e 

Parte B - Atividades realizadas no exterior (o tipo de atividades realizadas no exterior, o 

modo de internacionalização escolhido, o país onde foram realizadas as atividades e, o 

foco da nossa análise, os fatores que determinaram a escolha entre subcontratar ou 

realizar IDE). As questões incluídas no questionário tiveram em conta as hipóteses de 

investigação que pretendemos testar e que constam da Secção seguinte.  

O questionário foi enviado por e-mail em 29-01-2012, pois desta forma chega aos CEOs 

de forma mais rápida e com menores custos do que pessoalmente ou por correio. Foram 

enviados com sucesso 451 e-mails. De facto, embora inicialmente se tenha retirado da 

base de dados SABI uma listagem de 707 empresas
12

 que, considerando a informação 

de 2009 (última informação disponível), cumpriam as duas condições essenciais 

(disporem de pelo menos uma subsidiária no exterior e/ou terem subcontratado), depois 

de uma pesquisa pelos e-mails (nos sites de cada empresa) apenas foi possível obter os 

e-mails de 451 empresas. 

Apesar do reenvio a relembrar a importância da resposta para o desenrolar do nosso 

trabalho (05-02-2012, 23-02-2012 e 05-03-2012), a taxa de resposta foi muito baixa: 

4%. Ou seja, apenas 19 empresas responderam ao inquérito, constatando-se ainda que 6 

mencionaram que não realizaram qualquer atividade no exterior entre 2005-2010. 

                                                           
12

 Informação acedida em 29 de novembro de 2011. 
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Assim, apenas 13 empresas desenvolveram atividade externa, através de IDE e/ou 

subcontratação. 

 

2.3 –Hipóteses de investigação 

Como vimos no Capítulo 1, as teorias diferem entre si no que aos fatores de decisão diz 

respeito na hora de subcontrar no exterior ou realizar IDE. Para investigar o problema 

proposto foram formuladas as seguintes hipóteses de investigação tendo por base as 

quatro teorias abordadas (Teoria dos Custos de Transação, Teoria Eclética, Teoria da 

Capacidade Organizacional e Teoria Institucional). 

Hipótese 1 

Quando os custos de transação são elevados, tais como custos com transportes ou 

custos de negociação de acordos, as empresas preferem realizar IDE a subcontratar. 

Esta hipótese decorre da Teoria dos Custos de Transação que defende que a melhor 

forma de internacionalização é aquela que minimiza os custos de transação. As questões 

4 e 5 do inquérito permitiram às empresas selecionar os fatores considerados relevantes 

para a decisão de subcontratar ou realizar IDE, respetivamente, ordenando esses fatores 

por ordem de importância numa escala de 5 pontos de Likert.  

Como fatores relevantes na decisão de recorrer a fornecedores externos (subcontratação 

internacional) foram considerados, na questão 4, os elevados custos de organização 

interna inerentes ao IDE, os baixos custos de transporte ou a incerteza no ambiente 

internacional.  

Como incentivo à realização de IDE colocamos, na questão 5, fatores como os custos de 

manutenção de acordos com fornecedores externos, os elevados custos de transporte, a 

redução dos custos de trabalho e de outros custos que não os de trabalho.  

Hipótese 2 

A existência de vantagens de internalização e de propriedade, tais como a proteção de 

bens intangíveis ou a necessidade de maior controlo da qualidade favorecem a 

realização de IDE. 
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Esta hipótese prende-se com o Paradigma Eclético que defende que para escolherem 

qual o melhor modo de entrada em mercados estrangeiros, as empresas devem ter em 

atenção as vantagens de propriedade, localização e internalização (Andersen, 1997). 

Para percebermos os fatores relevantes ao nível da subcontratação, na questão 4 

quisemos saber a importância de fatores como a pequena dimensão do mercado 

estrangeiro, a grande competitividade do mercado estrangeiro, o acesso a conhecimento 

especializado e a tecnologias inovadoras, a maior flexibilidade que este modo de 

entrada permite, e o menor risco que acarreta. 

Ao nível do IDE, na questão 5, colocamos alguns fatores opostos aos referidos acima, 

tais como a reduzida concorrência existente no país estrangeiro, a grande dimensão 

desse mercado ou outros tais como o bom conhecimento do país estrangeiro, o maior 

controlo sobre as atividades da empresa e a manutenção da qualidade dos produtos. 

Hipótese 3  

Quanto maiores os recursos e mais raras as competências das empresas maior a sua 

predisposição para realizar IDE em vez de subcontratar.  

O foco nos recursos e competências das empresas como fator dominante para a escolha 

do modo de entrada num país estrangeiro fica a dever-se à Teoria da Capacidade 

Organizacional de Madhok (1997).  

Para testar esta hipótese no que à subcontratação diz respeito analisamos, na questão 4, 

a importância de fatores como a escassez de recursos para investir, ser uma decisão 

estratégica da casa mãe, colocar o focus na atividade principal da empresa e seguir o 

exemplo de concorrentes/clientes. 

No que respeita ao IDE identificamos, na questão 5, alguns fatores entre os quais a 

otimização dos recursos da empresa, dificuldades a identificar fornecedores no 

estrangeiro, e os elevados níveis de assistência técnica necessária para manter a 

qualidade. 

Hipótese 4 

Instituições ineficazes levam as empresas a optarem pela subcontratação em vez de 

realizarem IDE. 

Esta hipótese pretende-se com a importância que as instituições podem ter na decisão 

das empresas em produzirem no país externo através de IDE. De facto, segundo a 
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Teoria Institucional as instituições têm um papel essencial no mercado, pois são elas 

que suportam o seu funcionamento, para que as empresas e os indivíduos possam 

realizar transações sem incorrer a custos e riscos que podem ser evitados (Peng, 2008).  

No que se refere à subcontratação, mais uma vez a questão 4 dá-nos indicação da 

importância de fatores como a instabilidade económica e política do país estrangeiro, a 

elevada regulação que afeta o IDE e a distância socio-cultural reduzida. 

Para percebermos a importância desta teoria para a realização de IDE inquirimos na 

questão 5 sobre a relevância da estabilidade económica e política do país estrangeiro, 

dos incentivos fiscais ou de outros incentivos por parte do país estrangeiro, da 

existência de uma grande distância sociocultural, dos receios relativos à violação de 

patentes e/ou de direitos de propriedade intelectual e da maior proximidade com os 

consumidores locais. 

 

2.4. Breve caraterização da amostra 

Como referido anteriormente, embora se tenha enviado o inquérito para 451 empresas, 

apenas 19 responderam. Destas, 6 mencionaram que não realizaram qualquer atividade 

no exterior entre 2005-2010, e apenas 13 empresas disseram ter desenvolvido atividade 

externa através de IDE e/ou subcontratação. Uma das empresas apenas efetuou 

subcontratação no exterior, pelo que respondeu somente sobre os fatores que levaram à 

decisão de subcontratar. 

Das empresas analisadas 7 iniciaram a sua atividade antes de 1970 (54%), tendo 

portanto mais de 40 anos de experiência. Entre 1970 e 1990 iniciaram atividade 4 

empresas (31%) e apenas 2 empresas (15%) mencionaram ter iniciado a atividade 

depois de 1990 (Gráfico 1). Assim podemos afirmar que a maioria das empresas 

inquiridas possui vários anos de experiência no setor em que estão inseridas. 
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Gráfico 1 – Ano de início da atividade 

  

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

Se analisarmos as empresas quanto à sua estrutura organizacional (Gráfico 2), 5 das 

respostas obtidas (38,5%) foram de empresas que são a casa mãe (unidade de controlo 

institucional) de um grupo totalmente nacional, outras 5 são de empresas que são a casa 

mãe (unidade de controlo institucional) de um grupo multinacional (38,5%), apenas 2 

são subsidiárias (15,4%) e 1 não pertence a nenhum grupo empresarial (7,7%).  

 

Gráfico 2 – Estrutura organizacional das empresas 

  

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

Podemos também referir que as empresas inquiridas são, maioritariamente, empresas de 

média e grande dimensão, visto que 6 empresas obtiveram um volume de negócios entre 

os 10 milhões e os 50 milhões de euros e 4 tiveram resultados superiores a este valor 

(Gráfico 3).
13
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 Segundo os critérios do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) disponibilizados 

no site oficial (www.iapmei.pt), são consideradas de grande dimensão as empresas que possuem um 

volume de negócios anual superior a 50 milhões de euros. As empresas de média dimensão, segundo o 

IAPMEI, têm um volume de negócios anual superior a 10 milhões de euros. Segundo a mesma fonte, as 
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Gráfico 3 – Volume de negócios das empresas em 2009 (milhares de euros). 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no SABI 

Se analisarmos pelo número de efetivos de 2009 chegamos também à conclusão que as 

empresas inquiridas são de média e grande dimensão
14

, uma vez que nenhuma possui 

menos do que 50 efetivos, 8 empresas possuem entre 50 e 249 efetivos e 5 empresas 

possuem mais de 250 efetivos, tal como podemos verificar no Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Número de efetivos das empresas em 2009

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no SABI 

Assim, pelo que foi dito anteriormente, a maioria das empresas inquiridas possuem já 

vários anos de experiência, são casa-mãe (seja de um grupo totalmente nacional ou de 

um grupo multinacional), apresentavam um volume de negócios acima dos 10 milhões 

                                                                                                                                                                          
empresas de pequena dimensão têm um volume de negócios anual superior a 2 milhões de euros e as 

micro empresas um volume de negócios anual inferior ou igual a esse montante. 

14
 Para classificar as empresas relativamente à sua dimensão o IAPMEI utiliza também o número de 

efetivos que as empresas possuem como critério. Assim, as empresas de grande dimensão possuem um 

número igual ou superior a 250 efetivos, as de média dimensão possuem entre 50 e 249 efetivos, as de 

pequena dimensão possuem de 10 a 49 efetivos e as micro empresas têm menos de 10 efetivos. 
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de euros, em 2009, e possuíam mais de 50 empregados, o que nos permite afirmar que 

estamos perante empresas de média e grande dimensão. 
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Capitulo 3 – Organização Internacional da Produção: 

Investimento direto no exterior versus subcontratação. 

Investigação empírica 

 

3.1. Considerações iniciais 

O presente trabalho tem como objetivo responder à seguinte questão: ‘Quais os fatores 

que influenciam as empresas multinacionais a optarem pelo IDE ou pela subcontratação 

como forma de organizar internacionalmente a produção?’. Pretende-se, pois perceber 

quais os fatores mais relevantes para esta tomada de decisão de um conjunto de 16 

fatores para a opção subcontratação e 20 fatores para a opção IDE. Estes fatores foram 

elaborados tendo em consideração as quatro teorias analisadas no Capítulo 1. 

Devido à reduzida dimensão da amostra iremos proceder a uma análise exploratória dos 

dados recolhidos (Secção 3.2), estando essa análise dividida em três partes: a primeira 

avalia a importância das atividades realizadas no exterior (quer através de IDE quer 

recorrendo à subcontratação); a segunda parte debruça-se sobre o tipo de atividades 

realizadas no exterior, a forma utilizada para realizar essas atividades, assim como os 

países onde essas atividades são realizadas; a terceira parte centra-se nos fatores que 

influenciaram a escolha entre IDE e subcontratação. 

 

3.2. Análise exploratória dos dados 

3.2.1. Importância das atividades realizadas no exterior 

Para inquirir as empresas sobre a importância das atividades realizadas no exterior para 

a atividade total da empresa (questão 3 do questionário) utilizámos a escala de 5 pontos 

de Likert, em que 1 corresponde a “nada importante”, 2 a “pouco importante”, 3 a 

“importante”, 4 a “muito importante” e 5 a “muitíssimo importante”.  

Assim, quando questionadas sobre a importância do IDE, 7 empresas (54%) 

responderam que este é muitíssimo importante para a atividade total da empresa, 2 

empresas responderam que é muito importante e 2 empresas responderam que é 

importante. As outras 2 empresas que nos enviaram o questionário não responderam à 

questão (ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Importância das atividades realizadas no exterior para a atividade total da empresa 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

Quanto à subcontratação, apenas uma empresa respondeu ser muitíssimo importante 

para a atividade total da empresa, 4 empresas responderam que a subcontratação é muito 

importante, 5 empresas responderam ser importante e uma empresa respondeu que não é 

nada importante para a sua atividade total. Duas empresas não responderam a esta 

questão.  

Pelos resultados acima descritos, o IDE parece ter uma relevância bastante maior do que 

a subcontratação na atividade global das empresas. A resposta mais usada no caso do 

IDE foi a de que é uma atividade muitíssimo importante para a empresa e a resposta 

mais utilizada para a subcontratação foi a de que é uma atividade apenas importante. 

Numa escala de 1 a 5 o IDE obtem uma pontuação média de 4.45, enquanto a 

subcontratação obtem apenas uma pontuação média de 3.36. Note-se que tal poderá 

estar relacionado com a dimensão das empresas que, como vimos anteriormente, são de 

média/grande dimensão e, como tal, geralmente possuem mais recursos para afetar à 

realização de IDE.  

3.2.2 Atividades realizadas no exterior 

As atividades que mais empresas mencionaram ter realizado no exterior foram as 

funções essenciais da empresa (produção de bens e serviços), em que onze das treze 

empresas responderam realizar estas funções no exterior (Gráfico 6). De seguida surge a 

distribuição e logística, constatando-se que 10 empresas mencionam ter realizado esta 

atividade externamente. Segue-se o marketing, serviços de venda e pós venda com 9 

empresas a apostarem no exterior para realizarem também esta atividade. A atividade 

que menos empresas realizam fora de Portugal são as funções administrativas e de 

gestão (apenas 3 empresas o fazem), seguindo-se os serviços de informação e 
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comunicação e engenharia e serviços técnicos associados com apenas 4 empresas a 

realizarem estas atividades externamente, como se pode verificar no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Atividades realizadas no exterior

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

Relativamente à forma utilizada para realizar essas actividades (IDE ou subcontratação), 

no que diz respeito ao IDE as empresas podem recorrer a três formas distintas: pelo 

recurso a uma subsidiária já existente do mesmo grupo, pela aquisição de uma empresa 

no exterior e pela criação de uma nova empresa no exterior. Como podemos verificar no 

Gráfico 7, as formas utilizadas por um maior número de empresas para realizarem as 

atividades acima descritas no estrangeiro são o recurso a uma subsidiária existente do 

mesmo grupo e a subcontratação a fornecedores estrangeiros com 7 empresas a 

utilizarem cada uma destas modalidades quando produzem externamente.  
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Gráfico 7 – Formas mais utilizadas para realizarem atividades no exterior

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

A forma a que menos empresas aderem para produzir fora do país é a aquisição de uma 

empresa no exterior, apenas 2 empresas o fizeram, talvez por ser a forma de entrada no 

mercado estrangeiro que mais recursos exige e que menos flexibilidade oferece às 

empresas (Welch et al., 2007). 

Se compararmos as formas utilizadas para produzir no exterior com as atividades das 

empresas (Gráfico 8) verificamos que 5 empresas utilizam a criação de uma empresa 

nova no exterior e outras 5 utilizam a subcontratação a fornecedores estrangeiros para 

realizarem as funções essenciais da empresa (produção de bens e serviços), sendo que 

duas empresas utilizam estas duas formas em simultâneo.  
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Gráfico 8 – Modos de entrada utilizados nas atividades realizadas no exterior 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

Para a distribuição e logística as empresas recorrem mais frequentemente a uma 

subsidiária existente do mesmo grupo (7 empresas fazem-no por esta via). Quanto ao 

marketing, serviços de venda e pós venda, o modo de entrada mais utilizado é também o 

recurso a uma subsidiária existente do mesmo grupo (4 empresas), seguindo-se a 

criação de uma empresa nova no exterior (3 empresas). O recurso a uma subsidiária 

existente do mesmo grupo é também a forma mais utilizada nos serviços de informação 

e comunicação e na engenharia e serviços técnicos associados (das 4 empresas que 

realizam cada uma destas atividades no exterior, 2 fazem-no por esta via). As funções 

administrativas e de gestão são realizadas no exterior somente por 3 empresas, sendo 

que duas o fazem através da criação de uma nova empresa no exterior e uma através do 

recurso a subsidiária do mesmo grupo. Por último as atividades de I&D são realizadas 

no exterior através da criação de nova empresa (2 empresas fazem-no por esta via), por 

recurso a uma subsidiária do mesmo grupo (1 empresa), por aquisição no exterior (2 

empresas) e através da subcontratação (2 empresas). 

Quanto aos destinos mais utilizados (Gráfico 9), podemos dizer que a União Europeia é 

de longe o mais utilizado por estas empresas quando pretendem realizar IDE ou 

subcontratar no estrangeiro (11 das 13 empresas fazem-no dentro da UE).  
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Gráfico 9 - Destinos utilizados para a realização de atividades no exterior 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

De seguida, como evidencia o Gráfico 9, temos 4 empresas que também realizam 

atividade externa nos EUA e Canadá e 3 empresas que também o fazem noutros países 

europeus, em África e na América Central e do Sul. Na China, na Índia e noutros países 

asiáticos são 2 as empresas que dizem ter realizado lá atividade externa. Assim, como 

vimos, a União Europeia é o destino preferencial no que à localização de atividades 

externas diz respeito. 

Destes destinos podemos ainda referir que, quando decidem realizar atividades na União 

Europeia, 6 empresas optam pelo recurso a uma subsidiária do mesmo grupo e 4 pela 

subcontratação a fornecedores estrangeiros (Gráfico 10). Para este destino todas as 

formas de entrada no estrangeiro presentes no inquérito são utilizadas.  

Gráfico 10– Destinos e modos de entrada utilizados 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 
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Quanto à China e à Índia temos 2 empresas que dizem subcontrar a fornecedores 

estrangeiros e este é o único modo de entrada utilizado nestes dois países, sendo que é 

também o único modo de entrada presente em todos os países presentes no inquérito. A 

UE, os EUA e Canadá, África e América Central e do Sul têm 2 empresas cada que 

referem ter criado uma empresa nova nestes locais. Quanto à aquisição de uma nova 

empresa no exterior, somente 3 empresas optam por esta via, sendo os países escolhidos 

a UE, outros países europeus e África (com 1 empresa cada um).  

3.2.3. Fatores que influenciam a decisão de subcontratar ou realizar 

IDE 

Baseando-nos nas teorias abordadas no Capítulo 1, o questionário enviado às empresas 

identificava um conjunto de 16 fatores para a opção subcontratação e 20 fatores para a 

opção IDE, os quais foram classificados recorrendo à escala de 5 pontos de Likert.  

Relativamente aos fatores suscetíveis de influenciar a decisão de subcontratar, o Gráfico 

11 sintetiza as respostas obtidas. 

 

Gráfico 11– Fatores relevantes para a decisão de subcontratar

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 
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Os fatores mais relevantes para a decisão das empresas subcontratarem são a maior 

flexibilidade que a subcontratação permite e o facto de ser uma decisão estratégica 

tomada pela casa mãe, sendo que 9 empresas responderam que estes dois fatores foram 

muitíssimo ou muito importantes para a tomada de decisão e tiveram uma pontuação 

média de 3,8 como se pode verificar no gráfico 11. A importância dada à flexibilidade 

conseguida através da subcontratação vai de encontro ao argumento da Teoria dos 

Custos de Transação de que o principal fator a ter em consideração são os custos em 

internalizar a produção ou subcontratar a um fornecedor estrangeiro. De seguida o fator 

mais relevante foi o facto das empresas percecionarem o mercado estrangeiro como 

altamente competitivo: 8 empresas referiram que este foi um fator muitíssimo ou muito 

importante, obtendo uma pontuação média de 3,6.  

O facto das empresas subcontratarem para se poderem focar na sua atividade principal 

também foi entendido como muitíssimo importante para a decisão por 3 empresas e 

como muito importante para outras 6 empresas, tendo uma pontuação média de 3,5. A 

importância deste fator está em linha com o postulado pela Teoria da Capacidade 

Organizacional, isto é, a melhor utilização dos recursos existentes na empresa deve ser 

um fator a ter em consideração.  

Os baixos custos de transporte foram percebidos como fator muito importante por 6 

empresas, tal como o facto de pela subcontratação poderem ter acesso a conhecimento 

especializado e tecnologias inovadoras. A importância dada aos custos de transporte na 

hora de decidir subcontratar parece ir de encontro à hipótese 1 que refere que quando os 

custos de transação são elevados as empresas optam por realizar IDE em vez de 

subcontratar. Contudo, como iremos verificar no Gráfico 12, as empresas deram pouca 

importância relativa aos elevados custos de manutenção de acordos com fornecedores 

estrangeiros quando decidem se vão realizar IDE. 

Como fatores menos relevantes para a tomada de decisão de subcontratar temos a 

pequena dimensão do mercado estrangeiro: 11 empresas responderam ser fator pouco 

importante ou nada importante, atribuindo-lhe uma pontuação média de 1,9; a incerteza 

no ambiente internacional também foi um fator pouco importante ou nada importante 

para 7 empresas, tendo-lhe sido atribuída uma pontuação média de 2,2; os elevados 

custos de organização interna foram pouco ou nada relevantes para 6 empresas 

(pontuação média atribuída de 2,3).  
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No que diz respeito aos fatores que influenciam a decisão de realizar IDE, o fator mais 

importante é a otimização dos recursos da empresa: todas as empresas (12) dizem que é 

um fator muitíssimo importante ou muito importante e atribuem uma pontuação média 

de 4,5 (Gráfico 12). Assim, a importância atribuída a este fator vem de encontro à 

hipótese 3 que refere que quanto maiores os recursos das empresas, maior a sua 

apetência para realizar IDE (como verificamos no capítulo anterior as empresas 

inquiridas são de grande dimensão). 

 

Gráfico 12 – Fatores relevantes para a decisão de realizar IDE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das respostas obtidas no questionário. 

De seguida os fatores que mais influenciam as empresas a optar pelo IDE são o facto de 

ser uma decisão estratégica tomada pela casa mãe
15

 e o facto do mercado estrangeiro ser 

de grande dimensão, com uma pontuação média de 4,3. Este último fator leva-nos para 

a importância das vantagens de localização para a decisão do modo de entrada (tal como 

refere o Paradigma Eclético) e essa importância poderá ter a ver com o facto das 
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 Como vimos no Gráfico 2 a maioria das empresas (10) respondeu ser casa mãe de um grupo nacional 

ou multinacional, pelo que entendemos que querem referir que a decisão em realizar IDE foi tomada pelo 

sócio maioritário da empresa.  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Os elevados custos de manutenção de acordos com … 

Elevados custos de transporte 

Redução de custos de trabalho 

Redução de custos que não os de trabalho 

Estabilidade económica 

Estabilidade politica do país estrangeiro 

Incestivos fiscais ou outros incentivos por parte do … 

Reduzida concorrência no país estrangeiro 

Bom conhecimento do país estrangeiro 

Mercado estrangeiro de grande dimensão 

Grande distância socio-cultural 

Receios relativos à violação de patentes e/ou dtos de … 

Dificuldades em identificar fornecedores adequados … 

Fornecedores estrangeiros requerem eleavos niveis … 

Maior proximidade com os consumidores locais 

Decisões estratégicas tomadas pela casa mãe 

Optimização dos recursos da empresa 

Maior controlo sobre as atividades da empresa 

Manutenção da qualidade dos produtos 

Seguir o comportamento/exemplo de … 



42 
 

empresas pensarem em vender para o próprio mercado, já que, no caso da 

subcontratação, a dimensão do mercado apresenta pouca relevância.  

Outro fator com muita influência na decisão de realizar IDE é a manutenção da 

qualidade dos produtos: 10 empresas disseram que era um fator muitíssimo importante 

ou muito importante, obtendo uma pontuação média de 4. Para manter a qualidade dos 

produtos a empresa poderá ter vantagem em internalizar a produção e a importância 

dada a este fator está de acordo com a nossa hipótese 2, indo de encontro aos 

pressupostos do Paradigma Eclético. 

Como fator menos relevante para a decisão de realizar IDE temos a distância 

sociocultural (6 empresas disseram que era um fator pouco importante ou nada 

importante e obteve uma pontuação média de 2,2), seguido do receio relativo à violação 

de patentes e/ou de direitos de propriedade intelectual com uma pontuação média de 

2,3. Isto significa que a existência de vantagens de propriedade, tal como a proteção de 

bens intangíveis como são os direitos de propriedade intelectual ou as patentes, não é o 

principal fator que as empresas têm em consideração para a realização de IDE. A menor 

relevância deste fator pode dever-se ao facto das empresas que optaram por IDE terem 

escolhido, preferencialmente, os países da UE, países estes que além da legislação 

nacional, têm que obedecer à legislação europeia que regula esta matéria (Loftus, 

2011)
16

. Além disso, como vimos anteriormente, as empresas dão grande importância à 

manutenção da qualidade dos produtos quando pensam em escolher a via do IDE e, 

sendo a manutenção da qualidade uma vantagem de internalização e de propriedade as 

empresas optam tendencialmente por este modo de entrada. Por outro lado, as 

dificuldades em identificar fornecedores adequados no estrangeiro não parece preocupar 

as empresas, pois atribuíram a este fator uma avaliação média de 2,6. 

 Por último, alguns fatores relacionados com a influência das instituições do país 

estrangeiro, tais como a estabilidade política, a estabilidade económica e os incentivos 

fiscais atribuídos pelos governos dos países de acolhimento para a realização de IDE 

são importantes para as empresas decidirem por este tipo de investimento, pois obtêm 

pontuações médias de 3, 2,9 e 3,3 respetivamente. Este facto vai de encontro ao referido 

na hipótese 4 que apresenta as instituições como fator que os CEOs têm em conta no 
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 O atual sistema de patentes europeu é regido pela Convenção Europeia de Patentes de 1974. Este 

sistema estabeleceu procedimentos comuns a que aderiram 35 países europeus no que se refere às 

patentes. O Instituto Europeu de Patentes processa o pedido e analisa se o assunto é patenteável de acordo 

com os requisitos estabelecidos pela Convenção Europeia de Patentes (Loftus, 2011).  
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momento de decidir pela realização de IDE, apesar de existirem outros fatores a que 

estes dão mais relevância (até porque como vimos no Gráfico 11, a elevada regulação 

que afeta o IDE obteve uma pontuação de 2,5 como motivo para a decisão de 

subcontratar, o que não é significativo). 

Resumindo, podemos referir que, dada a importância atribuída aos fatores de decisão 

apresentados, todas as teorias expostas no Capítulo 1 dão um contributo relevante na 

tomada de decisão das empresas entre subcontratar ou realizar IDE, pelo que trabalhos 

centrados numa única teoria poderão estar a negligenciar fatores importantes da tomada 

de decisão.  
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Conclusões 

Nas últimas décadas temos assistido à crescente globalização dos mercados, para o qual 

contribuiu a progressiva liberalização do comércio mundial, mas também as mudanças 

de legislação no que diz respeito ao investimento direto estrangeiro (IDE). Esta 

crescente globalização tem levado as empresas a internacionalizarem etapas do seu 

processo produtivo, de forma a conseguirem uma redução dos custos de produção e uma 

maior competitividade (Forte e Brandão, 2007). Constata-se, pois, um crescente recurso 

ao IDE e à subcontratação, como forma de organizar internacionalmente a produção. 

Apesar do crescente recurso a estas duas formas de produzir no exterior, a literatura 

existente centra-se, fundamentalmente, no estudo do IDE ou da subcontratação, 

isoladamente considerados, negligenciando a escolha entre estes dois modos de entrada. 

O presente trabalho pretendeu, assim, colmatar esta lacuna, ao procurar identificar os 

fatores que determinam a escolha das empresas entre realizar IDE ou subcontratar. Para 

isso, recorremos ao inquérito por questionário aos CEOs de empresas nacionais que 

subcontratam no exterior ou que possuem subsidiárias no estrangeiro segundo uma lista 

da SABI. 

Teoricamente, várias teorias procuram explicar a escolha do modo de entrada, como é o 

caso da Teoria dos custos de Transação, do Paradigma Ecléctico, da Teoria da 

Capacidade Organizacional ou da Teoria Institucional. Os resultados desta análise 

exploratória evidenciam que, para todas as teorias, existem fatores que os CEOs 

consideram bastante importantes e outros que admitiram pesar pouco na sua decisão. 

Apesar disso, o Paradigma Eclético e a Teoria da Capacidade Organizacional parecem 

ser aquelas com fatores considerados mais relevantes para a decisão. 

Como vimos anteriormente, nos fatores que dizem respeito à decisão de subcontratar, a 

flexibilidade e a competitividade do mercado estrangeiro são dois dos fatores que mais 

pesaram na decisão das empresas em subcontratar, indo de encontro aos pressupostos do 

Paradigma Eclético que referem que se não existirem vantagens de internalização a 

melhor opção será subcontratar. Do mesmo modo, quando os CEOs pensam na 

manutenção da qualidade dos produtos, pensam em realizar IDE em vez de 

subcontratar, existindo vantagem em internalizar a produção. A dimensão do mercado 

estrangeiro também se afigura como um dos fatores mais relevantes aquando da 

realização de IDE, ao contrário do que acontece na subcontratação, o que poderá ser 
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explicado pelo motivo subjacente a esse investimento. De facto, se o objetivo for o de 

abastecer o próprio mercado (market seeking FDI), a dimensão desse mercado ganha 

maior relevância do que se se tratar de outro tipo de IDE. Trata-se, pois, de um tema que 

deverá ser explorado em trabalho futuros, por forma a perceber se os motivos 

subjacentes à produção internacional influenciam também o modo escolhido para essa 

produção. 

O facto das empresas subcontratarem para se focarem na sua atividade principal e sendo 

esta uma decisão tomada pela casa mãe mostra a relevância da boa utilização dos 

recursos que as empresas têm à sua disposição para a decisão de subcontratar. No caso 

da realização de IDE, as empresas também o fazem por ser uma estratégia da casa mãe e 

por desta forma conseguirem optimizar os recursos existentes. O facto das empresas 

afirmarem que a limitação de recursos para realizar IDE é um fator relativamente pouco 

importante pode dever-se à constituição da nossa amostra, que como vimos no Capítulo 

2 são empresas de grande dimensão (em volume de negócios e em número de efetivos). 

A Teoria dos Custos de Transação ganha relevância quando falamos dos baixos custos 

de transporte para as empresas decidirem subcontratar ou de os percecionarem como 

altos para decidirem realizar IDE. Fatores como a redução de custos, quer de trabalho 

ou de outros custos que não os de trabalho, são considerados também importantes. Mas 

quando evidenciamos os custos de organização interna para subcontratarem já 

encontramos um dos fatores menos decisivos, tal como acontece com os custos com a 

manutenção de acordos com fornecedores estrangeiros para a decisão de produzirem 

internamente.  

Dos fatores considerados no âmbito da Teoria Institucional, nenhum se apresenta entre 

os três mais relevantes para a decisão de optarem por um ou por outro modo de entrada. 

Esta teoria é também aquela cujos factores são menos relevantes na decisão de 

internalizar a produção, tal como a distância sociocultural que é pouco relevante para os 

dois modos de entrada, os receios relativos a violação de patentes ou direitos de 

propriedade e a dificuldade em encontrar fornecedores adequados no estrangeiro. Estes 

fatores são considerados pouco relevantes talvez pelo facto de, como vimos no início do 

Capítulo, a maior parte dos países estrangeiros em que as empresas realizam IDE ou 

subcontratam pertencem à UE, seguindo-se dos EUA e Canadá, sendo países 

desenvolvidos, as empresas podem considerar que funcionam melhor no que à proteção 
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de direitos e circulação de informação diz respeito
17

(Spinesi, 2011). A incerteza no 

ambiente internacional como fator relevante para optarem pela subcontratação também 

obteve pontuação de pouco importante o que poderá ter a ver com o bom nível 

económico das economias estrangeiras em causa. Para terminar não podemos deixar de 

destacar que ao nível da importância das instituições para a decisão da empresa, os 

incentivos fiscais para a realização de IDE são o fator mais relevante. 

Resumindo, verificamos que as quatro teorias analisadas dão um contributo válido para 

a decisão de realizar IDE ou subcontratar no estrangeiro. Contudo, os fatores mais 

relevantes são realçados no âmbito do Paradigma Eclético e da Teoria da Capacidade 

Organizacional. Por sua vez, os fatores evidenciados no âmbito da Teoria Institucional 

apresentam-se como menos relevantes nessa decisão. A principal implicação que daqui 

resulta é de que a escolha da forma de organizar internacionalmente a produção não 

deve basear-se numa única teoria, mas sim ter em conta o contributo que todas elas 

oferecem para uma tomada de decisão que se traduza no sucesso internacional da 

empresa. 

Não obstante termos apresentado as conclusões do estudo por nós efetuado, é 

importante realçar a forte limitação a que estas conclusões poderão estar sujeitas pelo 

facto de termos tido uma taxa de resposta muito baixa ao nosso inquérito. Apesar de 

terem sido enviados 451 e-mails e das várias insistências solicitando o preenchimento 

do inquérito, conseguimos apenas a resposta completa de 13 empresas. Assim, apenas 

foi possível proceder a uma análise exploratória dos dados pelo que não é possível 

generalizar qualquer resultado. 

Numa investigação futura, seria interessante observar a influência relativa destes fatores 

para a decisão das empresas por setores de atividade, pois desta forma poderíamos 

avaliar se independentemente do setor em que se encontram inseridas, a decisão de 

realizar IDE ou de subcontratar é feita da mesma forma. Por outro lado, o estudo por 

nós efetuado poderia também ser aplicado a empresas estrangeiras, como seriam por 

exemplo as 500 maiores empresas segundo a revista Fortune, pois desta forma 

conseguiríamos ter uma perceção dos fatores que influenciam a realização do IDE ou 
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 Isto apesar do esforço de harmonização levado a cabo pela Organização Mundial do Comércio nas 

rondas negociais do Uruguai que terminaram em 1994. Todos os países membro assinaram um acordo de 

proteção dos direitos de propriedade intelectual e foram obrigados a implementar regras de proteção de 

acordo com as práticas americanas e europeias (Spinesi, 2011). 
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subcontratação a nível mundial, permitindo tirar conclusões mais robustas sobre a 

relevância das teorias mencionadas. 
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