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� IDE implica:

�investimento por parte de uma entidade (empresa ou 

indivíduo) não residente;

�um interesse duradouro nos ativos obtidos;

�influência sobre a gestão dos ativos;

Investimento Direto 

Estrangeiro

� Contabilizam-se todas as transações entre investidor e afiliada:

�não apenas a inicial mas também todas as subsequentes;

� Distingue-se dos investimentos de carteira e demais operações 

financeiras internacionais;

2

Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2005: p.297



�Investimento no capital de empresas:

�por aquisição;

�pela criação de novas empresas (greenfield);

�Lucros reinvestidos:

Componentes de IDE

�Lucros reinvestidos:

�os lucros não distribuídos são uma forma indireta 

de financiamento por parte da empresa-mãe;

�Empréstimos (de curto ou de longo prazo) 

entre empresas do grupo.
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2005: p.297



Componentes do IDE
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Fonte: World Investment Report, 2011, p.11



Componentes do IDE

5Fonte: World Investment Report, 2013, p.7



IDE recebido por Portugal
Por tipo de operação (1996-2011)

Fonte: Banco de Portugal



Inv. Direto de PT no Exterior Por 

tipo de operação 1996-2011

Fonte: Banco de Portugal



� Investidores podem obter controlo efetivo sobre a gestão de 

outras empresas sem serem suas proprietárias:

Outras formas de 

envolvimento externo
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Apesar de teoricamente 
equiparáveis a IDE, não são 
incluídos nas estatísticas de IDE 
⇒ refletem-se na Balança de 
Pagamentos através da Balança 
de Serviços (pagamento de 
royalties ou comissões).

Fonte: World Investment Report  (2005: p.298)



Exemplo: contabilização do 

IDE vs royalties

Inward 
Royalties                                   

Outward 
Royalties   

Inward 
Investment                                   

Outward 
Investment                                   



IDE: modos de 

estabelecimento

�Greenfield

�envolve um novo investimento

�representa uma adição líquida ao stock de capital 

do país recetor

�Aquisição

�quando um investidor compra uma empresa já 

existente

�representa uma mudança na propriedade de 

empresas pré-existentes no país de acolhimento



�Fluxos:

�correspondem ao valor dos investimentos realizados durante 

um ano que cumprem os critérios anteriores;

�são normalmente apresentados em termos líquidos:

�aumentos de ativos (investimentos: IDE bruto) deduzidos das 

diminuições de ativos (desinvestimentos);

IDE: fluxos vs. stocks

diminuições de ativos (desinvestimentos);

�Stocks:

�medem-se pelo valor contabilístico das empresas e ativos 

detidos em cada momento por entidades não residentes;
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2005: p.298



IDE: Inflows e 

outflows diferem!
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2011: p.6.



Diferenças nas estatísticas 

de IDE
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2005: p.4.



Diferenças nas estatísticas de 

IDE

Diferentes formas de contabilizar (e.g. lucros reinvestidos)

Diferentes taxas de câmbio utilizadas
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Diferentes taxas de câmbio utilizadas

Uso de subsidiária para aceder a um terceiro país ⇒ país 

investidor direto ≠ país investidor final



País investidor direto vs país 

investidor final

�Frequentemente, a empresa-mãe usa uma 

filial para investir num país terceiro;

�Neste caso, as estatísticas registam o país da 

subsidiária, e não o da empresa-mãe;subsidiária, e não o da empresa-mãe;

�por exemplo, IDE em Portugal através de filiais 

espanholas; IDE na China via Hong Kong;

�empresas-mãe (holdings) cada vez mais com sede 

em “paraísos fiscais”.



Investidor direto e final 

em Portugal

País investidor direto País investidor final
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Fonte: Banco de Portugal (1998), Suplemento ao Boletim Estatístico, nº 2/98, 
Dezembro.



Importância crescente de 

fluxos indiretos

Paraísos fiscais 

e centros 

financeiros 

Sociedades com 

objetivos 

específicos (e.g. 

holdings 

Fluxos de IDE 

indiretos
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2012: p.7.

financeiros 

offshore
holdings 

financeiras)

indiretos



Importância crescente de 

fluxos indiretos
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2012: p.8.



� Empresa que possui ou controla ativos localizados em países 

que não o seu país de origem;

� Critério normalmente associado a uma posição de controlo 

(ou influência) na empresa estrangeira:

�deter pelo menos 10% do capital ou dos direitos de voto 

Empresa multinacional

�deter pelo menos 10% do capital ou dos direitos de voto 

sobre os ativos estrangeiros;

� A sede da empresa designa-se habitualmente por empresa-

mãe (headquarters);

� As empresas que possui designam-se por empresas afiliadas 

(foreign affiliates);
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Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2005: p.297



Empresas afiliadas

Empresa subsidiária

• quando a empresa-mãe, diretamente ou através de outras 

subsidiárias:

• detém mais de 50% do capital ou direitos de voto; ou

• tem o poder de nomear e demitir a maioria dos 

membros da administração;
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membros da administração;

Empresa associada

• a empresa-mãe, direta ou indiretamente:

• detém entre 10% e 50% do capital ou direitos de voto; e

• não tem o poder de nomear a maioria dos elementos da 

administração;



� Globalization is the closer integration of the countries and 

peoples of the world.

Joseph Stiglitz (2002), “Globalization and its Discontents”, Norton. 

� Globalization refers to the shift toward a more integrated 

Globalização: o que é?

� Globalization refers to the shift toward a more integrated 

and interdependent world economy.

Charles Hill (2005), “International Business”, McGraw-Hill. 
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Várias dimensões de 

Globalização

Ambiental Cultural

Globalização
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Política Económica

Interligação das actividades 
económicas a uma escala global:

através movimentos mercadorias, 
capital e pessoas;



A globalização da economia mundial: 

Um processo que não é novo...

� Ligação entre comércio e riqueza, entre comércio e inovação, 

é muito antiga:

� Fenícios e Romanos, na antiguidade;

� Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, União Europeia;

� As principais economias ocidentais não são hoje muito mais 

abertas ao exterior do que eram antes da 1ª Guerra Mundial;abertas ao exterior do que eram antes da 1ª Guerra Mundial;

Grau de Abertura (%)

1913 1950 1995 2005

França 35,4 21,2 36,6 43,2

Alemanha 35,1 20,1 38,7 62,9

Japão 31,4 16,9 14,1 20,6

UK 44,7 36,0 42,6 40,2

US 11,2 7,0 19,0 19,8

Fonte: Hirst & Thompson (1996), Globalization in Question, Polity Press.



�Processos passados de globalização assentaram 

sempre na liberalização comercial, apoiada em dois 

vetores:
�uma moeda comum (padrão-ouro, dólar);

�uma potência hegemónica (Inglaterra, Estados Unidos);

A história não se 

repete...

�Atualmente, assistimos também à globalização da 

produção:

�enorme expansão do IDE:
�crescente interligação das estruturas produtivas 

nacionais;

�expansão da industrialização a novas áreas:
�Extremo Oriente, Europa de Leste, América Latina.
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A empresa: o principal 

ator global

�As empresas são as principais produtoras da 
tecnologia e demais ferramentas em que se baseia a 
criação de riqueza nas sociedades modernas;

�O fim da guerra fria reforçou o papel chave das 
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�O fim da guerra fria reforçou o papel chave das 
empresas como produtores de riqueza e criação de 
emprego em quase todo o mundo.



O que mudou nas 

empresas?
�A produção passou a ser organizada numa base 

global:

�explorando vantagens comparativas em cada segmento da 

cadeia de valor:

�os produtos intermédios representam atualmente cerca de 60% do 

comércio mundial (WIR, 2013, p.122);
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comércio mundial (WIR, 2013, p.122);

�explorando as vantagens da governação conjunta de 

enormes recursos distribuídos por vários países;

�O IDE tornou a propriedade das empresas mais 

internacional, o que se reflete nas suas estratégias de 

mercado, quer como fornecedor quer como cliente;



Globalização da produção:  

exemplo

7.5 % to Germany

30 % of the car's 

value goes to Korea

for assembly

17.5 % to Japan for 

components and 

advanced 

technology 2.5 % to the United 

Kingdom for 

advertising and 

marketing services

4 % to Taiwan and 
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Produção de 

um 

automóvel 

“americano”

1.5 % to Ireland and 

Barbados for data 

processing

7.5 % to Germany

for design

4 % to Taiwan and 

Singapore for minor 

parts

only 37 % of the 

production value is 

generated in the 

United States

Fonte: WTO (1998, p.36)



Globalização económica e 

cadeias de valor globais
� A fragmentação dos processos de produção e a dispersão 

internacional de tarefas e atividades dentro deles conduziram à 

organização da produção (e do comércio mundial) em torno de 

cadeias de valor globais (global value chains - GVCs).

� Uma cadeia de valor inclui as seguintes atividades: design, produção, 

marketing, distribuição e apoio ao consumidor final. 

� Estas atividades podem ser realizadas dentro da mesma empresa ou 

divididas entre diferentes empresas. 

� A cadeia de valor é considerada "global“ devido ao facto destas 

atividades estarem cada vez mais dispersas por vários países.

� As GVCs são normalmente coordenadas por empresas 

multinacionais

� o comércio internacional de inputs e outputs tem lugar dentro das suas 

redes de afiliadas, parceiros contratuais e outros fornecedores.



Globalização económica e 

cadeias de valor globais

“MAPPING GLOBAL VALUE CHAINS”, OECD, 2012, p. 17


