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Introdu~io Geral 

A presente disserta~ao culmina urn trabalho de investiga~ao cujos 

principios orientadores foram definidos no "Plano de trabalhos" apresentado ao 

Conselho Cientifico do Instituto Superior de Economia e Gestao, em Mar~o de 

1996, e aprovado em Abril do mesmo ano. Neste plano, estabeleceu-se o objecto e 

o objectivo do trabalho a desenvolver. Urn e outro podem ser agora mais 

claramente defmidos. 

Quanto ao primeiro, ele e constituido pelas alian~as intemacionais 

celebradas por empresas portuguesas no periodo 1989-1998. A analise empirica 

incidiu sobre os dados contidos na Base CEDIN, isto e, sobre duas amostras, uma 

contendo 760 observa~oes e a outra 114. 

Quanto ao segundo, fixou-se a seguinte questao orientadora da investiga~ao 

a levar a cabo: que papel estiio a desempenhar as aliam;as internacionais 

celebradas por empresas portuguesas na internacionaliza9iio da economia 

portuguesa, num contexto em que a inser9iio internacional das economias 

nacionais aparece fortemente condicionada por novos desafios associados ao 

processo de globaliza9iio tecno-econ6mica? A resposta a esta questao constitui o 

objectivo central do trabalho. 

0 trabalho desenvolvido teve, fundamentalmente, duas componentes. Em 

primeiro Iugar, uma componente te6rica de analise critica da capacidade 

explicativa de algumas abordagens existentes face a novos fen6menos que 

condicionam a vida das empresas, em particular as suas estrategias de 

intemacionaliza~ao. Em segundo Iugar, uma componente empirica de recolha de 

informa~oes estatisticas relativas a empresas portuguesas e de analise dos 

27 



respectivos dados com vista a obten~ao de resultados e de conclusoes acerca duma 

forma particular de intemacionaliza~ao das empresas: as alian~as intemacionais. 

Deste modo, embora se considere de grande importancia a componente 

te6rica do trabalho, por alguns principios orientadores que proporcionou, entende

se que a componente empirica e a que deve assumir maior relevancia, nao apenas 

pelos contributos que pode ter proporcionado para o aperfei~oamento das 

abordagens te6ricas existentes como, sobretudo, pela compreensao de urn 

fen6meno ainda pouco estudado pelos investigadores portugueses da area da 

economia intemacional. 

0 contacto mantido com a realidade empresarial ao Iongo do trabalho de 

campo permitiu recolher urn vasto conjunto de informa~oes junto das empresas 

portuguesas, a partir do qual se elaborou uma base de dados sobre alian~as: a Base 

CEDIN. Dur~ mais de urn ano, o candidato teve a possibilidade de contactar de 

perto com a realidade econ6mica daquelas empresas, passando a conhecer melhor 

as suas aspira~oes em materia de intemacionaliza~ao, bern como as insuficiencias 

e as vantagens que manifestam nas estrategias de penetra~ao em mercados 

extemos. Como e 6bvio, esta mais-valia do trabalho nao pode, no entanto, ser 

concretizada integralmente nesta disserta~ao sob a forma de resultados e de 

conclusoes. 

A disserta~ao foi elaborada no ambito de urn projecto de investiga~ao 

desenvolvido pelo CEDIN - Centro de Estudos de Economia Europeia e 

Intemacional do Instituto Superior de Economia e Gestao, de cuja equipa o 

candidato fazia parte. Este projecto, que teve o apoio financeiro do Programa 

PRAXIS XXI do Ministerio da Ciencia e da Tecnologia, intitulava-se "As 

Empresas Portuguesas Face a Globaliza~ao Tecno-Econ6mica" 

(PRAXIS/PCSH/C/CEG/17 /96). 0 seu objectivo era o de "contribuir para a 

defini~ao de urn novo quadro te6rico capaz de explicar o papel das redes de 

empresas na determina~ao do padrao de inser~ao intemacional das economias 
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nacionais", por urn lado, e "estudar o modo como as principais 

portuguesas do sector industrial se inserem em redes mundiais", por outro. 

Assim, a disserta~ao que agora se apresenta parte do pressuposto que esta 

inser~ao tambem e determinada, embora nao exclusivamente, pelas alian~as 

intemacionais nas quais as empresas portuguesas se envolvem, com implica~oes 

para o padrao de inser~ao intemacional da economia portuguesa. Estas alian~as 

surgem como uma resposta aos condicionalismos impostos por aquilo que se tern 

designado por "globaliza~ao tecno-econ6mica". 

Embora os contomos desta globaliza~ao nao estejam ainda claramente 

defmidos, tomou-se perceptive! para a maioria dos investigadores, desde ha alguns 

anos, que a integra~ao das economias passou a ter subjacente urn conjunto de 

condi~oes novas que determinam que a cria~ao e a distribui~ao de riqueza passem 

a ser efectuadas a partir de redes de empresas de abrangencia mundial. Para a 

constitui~ao destas redes contribuem, para alem dos fluxos comerciais e de 

investimento, os chamados acordos de coopera~ao ou alian~as entre empresas que 

dao origem a novas formas de inser~ao econ6mica intemacional. 

Deste modo, embora a "globaliza~ao tecno-econ6mica" nao seJa 

incompativel com as antigas formas de inser~ao intemacional baseadas no 

comercio e no investimento, constitui mais do que urn simples fen6meno de 

interdependencia. E, sobretudo, urn fen6meno de interpenetra~ao e de fusao de 

economias, de transnacionaliza~ao de mercados e de sectores produtivos, movido 

pela interpenetra~ao e "fusao" de empresas e pela interac~ao a escala mundial de 

urn vasto conjunto de agentes individuais e institucionais. 

A "globaliza~ao tecno-econ6mica" e, portanto, urn fen6meno real que altera 

as bases concorrenciais e que coloca, as empresas e aos paises, serios desafios. De 

entre estes, o mais importante talvez seja urn risco acrescido, em rela~ao ao 

passado, de se fazerem perpetuar, e mesmo refor~ar, efeitos de integra~ao e de 
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exclusao. Dada a importancia das altera~oes em curso, as empresas menos aptas 

para enfrentar a "nova concorrencia", como parece ser o caso da maior parte das 

empresas portuguesas, bern como as pequenas economias de desenvolvimento 

intermedio, como a economia portuguesa, podem aparecer marginalizadas face as 

do "mundo globalizado". 

0 trabalho desenvolvido tern, portanto, como enquadramento geral e como 

justifica~ao para o objecto de estudo escolhido, as altera~oes estruturais que tern 

aparecido designadas por "globaliza~ao". Entende-se que estas altera~oes 

condicionam as estrategias das empresas, em particular as que visam o acesso a 

mercados externos e, consequentemente, determinam novas formas de inser~ao 

intemacional das economias. As alian~as intemacionais assumem-se entao como 

uma forma de enfrentar os novos condicionalismos por parte das empresas e, 

consequentemente, como urn novo instrumento de analise para perceber a inser~ao 

intemacional das economias contemporaneas. 

0 trabalho realizado enfrentou, no entanto, dificuldades importantes que 

constituem outras tantas limitayoes dos resultados e das conclusoes agora 

apresentados. A avaliayao destes resultados e destas conclusoes nao pode, 

portanto, ser feita sem levar em considerayao essas dificuldades, ou seja, eles 

devem ser encarados apenas como hip6teses, mesmo que tal nao apareya 

explicitado. 

Assim, e em primeiro Iugar, embora o candidato mantenha, desde ha longos 

anos, uma atenyao privilegiada sobre as questoes relacionadas com a economia 

internacional, o tema das alianyas internacionais constituia, a partida, urn assunto 

inteiramente novo. A opyao por este tema envolveu, portanto, urn elevado grau de 

risco e urn investimento previo altamente consumidor de tempo na pesquisa de 

referencias bibliograficas e na sistematizayao dos conhecimentos que, pela 

primeira vez, iam sendo adquiridos. 
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Contudo, considera-se que das tres formas possiveis de envolvimento 

econ6mico intemacional por parte das empresas ( comercio extemo, investimento 

directo no estrangeiro e alian~as intemacionais ), as alian~as constituiam o tema 

mais apropriado para uma disserta~ao de doutoramento, por ser ainda o menos 

estudado. Com efeito, os trabalhos sobre comercio intemacional e sobre 

investimento directo estrangeiro sao muito mais frequentes entre os investigadores 

da area da economia intemacional, sobretudo no caso portugues. 

Em segundo Iugar, a investiga~ao deparou com uma escassez relativa de 

bases te6ricas. Ou seja, embora o assunto das alian~as, em geral, e das alian~as 

intemacionais, em particular, apare~a frequentemente abordado por autores 

estrangeiros e, menos frequentemente, por alguns autores portugueses, os marcos 

te6ricos de referencia sao, a maior parte das vezes, recolhidos a partir de 

abordagens cujo prop6sito principal nao e a explica~ao dos comportamentos de 

alian~a. Os desenvolvimentos te6ricos expressamente vocacionados para a 

explica~ao destes comportamentos sao bastante mais escassos. 

Em consequencia, a base conceptual sobre a qual deveria assentar o 

trabalho de investiga~ao empirica revelou-se, a partida, bastante fragil. Esta 

fragilidade ficou, sobretudo, a dever-se a ausencia de uma teoria ou de urn 

conjunto de teorias standard, isto e, geralmente aceites pela comunidade cientifica. 

Assim, a prolifera~ao de conceitos associados a problematica das alian~as tem-se 

traduzido num excesso de liberdade por parte dos investigadores para utilizarem 

defini~oes ad hoc, tomando extremamente dificil a valida~ao da maior parte dos 

resultados por compara~ao entre si. 

Este trabalho nao foge a esta regra. Contudo, procurou-se que os conceitos 

utilizados se aproximassem o mais possivel das defini~oes mais frequentemente 

apresentadas. Assim, o trabalho de analise conceptual que necessariamente deve 

preceder qualquer investiga~ao empirica, tomou-se extremamente penoso, dada a 

prolifera~ao de defini~oes e, tambem ele, altamente consumidor de tempo. 
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Em terceiro Iugar, verificou-se que o tema das alian~as e fortemente inter

disciplinar. Com efeito, ele mantem afinidades com uma vasto conjunto de outras 

areas do conhecimento, dentro da economia e fora dela. De entre elas, destacam-se 

a economia industrial e da inova~ao, a gestao e o direito. Embora se tenha feito urn 

esfor~o no sentido de manter a discussao preferencialmente dentro da area da 

economia intemacional, nao se pode evitar que, por vezes, ela extravasasse para 

outras areas com as quais o candidato esta menos familiarizado. Este facto teve 

necessariamente implica~oes que obstaram a urn maior enriquecimento da analise 

e, consequentemente, prejudicaram a compreensao dos comportamentos de 

alian~a. 

Em quarto Iugar, nao se conhece, para o caso portugues, qualquer base de 

dados sobre alian~as intemacionais que envolvam empresas portuguesas, posta a 

disposi~ao dos investigadores em geral. Este facto traduziu-se na impossibilidade 

de construir a Base CEDIN de acordo com especifica~oes previas ja devidamente 

testadas. Assim, a recolha e a sistematiza~ao de dados, embora parcialmente 

determinadas pelos objectivos do trabalho no qual se insere esta disserta~ao, foram 

basicamente impostas pela informa~ao disponivel. 

Em quinto Iugar, tambem nao existem fontes de informa~ao oficiais sobre 

as alian~as intemacionais que envolvem empresas portuguesas, embora 

pontualmente algumas institui~oes portuguesas disponham de alguma informa~ao 

sobre certas alian~as em particular. Assim, a recolha de dados teve que ser feita a 

partir de fontes nao oficiais, de resto a semelhan~a da maior parte das bases de 

dados existentes no estrangeiro. As implica~oes que este facto pode acarretar para 

a analise serao apresentadas no capitulo destinado as questoes metodol6gicas. 

Finalmente e em consequencia do que ja se referiu anteriormente, a ultima 

parte do trabalho sofreu, necessariamente, de limita~oes derivadas da escassez de 

tempo. Com efeito, dados os prazos legalmente estabelecidos para a apresenta~ao 

desta disserta~ao e dado o tempo que foi despendido na pesquisa de bibliografia, 
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sistematiza~ao de referencias te6ricas e trabalho de campo, a analise de dados foi a 

mais penalizada. Deste modo, nao houve tempo para uma analise de natureza mais 

interpretativa e para o confronto das conclusoes obtidas com as que eventualmente 

se poderiam retirar a partir doutras fontes de informa~tlo ou explicitadas noutros 

trabalhos. Espera-se que, em trabalhos futuros, esta insuficiencia possa ser 

utrapassada. 

Apesar destas limita~oes, pensa-se que o trabalho agora apresentado foi 

extremamente enriquecedor para o candidato e podera ser util tambem para outros 

investigadores interessados no tema e para os decisores que, ao nivel das empresas 

e suas associa~oes, mas tambem das administra~oes publicas, se interrogam sobre 

as implica~oes das mudan~as contemporaneas. Com efeito, este trabalho fomece 

urn vasto conjunto de resultados e de conclusoes que, embora limitados pelas 

dificuldades encontradas, podem constituir outras tantas pistas de investiga~ao 

e/ou de reflexao. 

A disserta~ao resultou mais extensa do que inicialmente se tinha previsto. 

Esta extensao e explicada, basicamente, por dois factores: a) pelo elevado numero 

de quadros do Anexo e b) pelo elevado numero de graficos do Capitulo 5. No 

entanto, dado que o trabalho de campo produziu uma grande quantidade de 

informa~ao, achou-se util da-la a conhecer, sendo o inconveniente da extensao 

compensado precisamente pela quantidade de dados que aqui podem ser 

encontrados e de resultados e de conclusoes que poderao servir de base para 

reflexao e de pistas para trabalhos de investiga~ao futuros. 

A disserta~ao esta estruturada em cinco capitulos. Nos tres pnme1ros, 

procede-se a discussao te6rica do tema de enquadramento geral do trabalho, isto e, 
a globaliza~ao tecno-econ6mica, e do objecto central, ou seja, as alian~as 

internacionais entre empresas. Nos dois ultimos, apresenta-se o trabalho de 

investiga~ao empirica efectuado a partir dos dados recolhidos junto de urn vasto 

conjunto de empresas portuguesas. 
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Concretamente, no Capitulo 1, come~a-se por apresentar os do is principais 

factores que, em nosso entender, tern condicionado o processo de globaliza~ao, 

isto e, o processo de liberaliza~ao e a revolu~ao tecnol6gica da informa~ao e da 

comunica~ao, e por discutir o seu impacto sobre a inser~ao intemacional das 

economias. Prossegue-se com uma analise cujo objectivo e compreender em que 

consiste a globaliza~ao por recurso a uma distin~ao conceptual entre 

mundializa~ao, intemacionaliza~ao, multinacionaliza~ao e globaliza~ao. 

Defende-se, seguidamente, que a globaliza~ao engloba urn conjunto de 

componentes (globaliza~ao cientifico-tecnol6gica, globaliza~ao da procura, 

globaliza~ao da produ~ao e globaliza~ao fmanceira), das quais a componente 

fmanceira se assume como a mais desenvolvida. 

Neste capitulo, discute-se ainda o caracter de novidade da globaliza~ao e 

defende-se que, tao importante como compreender os aspectos verdadeiramente 

novos do processo e perceber que ele constitui urn problema novo, isto e, urn 

assunto que s6 muito recentemente passou a fazer parte do conjunto de 

preocupa~oes dos investigadores, em geral, e dos estudiosos da area da economia 

intemacional, em particular. 

A analise prossegue com uma discussao muito abreviada da interac~ao 

entre "globaliza~ao" e "regionaliza~ao". Defende-se que os dois fen6menos nao 

sao mutuamente exclusivos. Porem, mais importante do que perceber eventuais 

diferen~as entre estes dois processos e compreender que o primeiro abre 

oportunidades para as empresas e as economias mas tambem pode gerar efeitos de 

exclusao, pela sua elevada dependencia em rela~ao aos desenvolvimentos 

tecnol6gicos contempon1neos. 

Por ultimo, e como assunto de transi~ao para o capitulo seguinte, discute-se 

o que se entende por "empresa global" e como e que surgem as empresas globais. 

Defende-se que a empresa global constitui uma resposta aos desafios da 

34 



---------·· -·-· 

globaliza~ao e que o seu elemento distintivo fundamental reside na organiza~ao 

das actividades, a nivel intemo e extemo. Em particular, assume importancia 

preponderante para o objectivo central deste trabalho a forma como as empresas 

globais organizam as suas rela~oes com outras empresas por intermedio das 

alian~as que estabelecem. 

No Capitulo 2, define-se o quadro conceptual que servm de base ao 

desenvolvimento do tema central do trabalho. Concretamente, discutem-se 

algumas defini~oes de alian~a frequentemente utilizadas na literatura e apresenta

se a defini~ao utilizada no trabalho. Seguidamente, classificam-se as alian~as de 

acordo com determinados criterios, entre os quais se salientam, pela sua 

importancia na constru~ao da Base CEDIN, o da forma contratual e o da 

nacionalidade dos parceiros. Por ultimo, apresentam-se alguns factores 

explicativos dos comportamentos de alian~a, os quais tern sido avan~ados a partir 

de alguns trabalhos empiricos realizados. 

No Capitulo 3, sao apresentadas tres abordagens explicativas do 

envolvimento econ6mico intemacional das empresas, por esta ordem: abordagem 

dos custos de transac~ao, abordagem eclectica e abordagem sintetica. Estas 

abordagens nao esgotam o conjunto de explica~oes que tern sido avan~adas. 

Contudo, a sua selec~ao e a ordem por que sao apresentadas justificam-se pelas 

rela~oes que mantem entre si. 

Assim, optou-se por seleccionar e apresentar, em pnmetro Iugar, a 

abordagem dos custos de transa~ao porque ela tern sido considerada como o ponto 

de partida te6rico da maior parte dos trabalhos ate agora realizados sobre o tema 

das alian~as intemacionais. As criticas que lhe tern sido dirigidas justificam a 

apresenta~ao da abordagem eclectica, que surgiu na sequencia da primeira e que 

pretende resolver algumas das suas insuficiencias. Por ultimo, a abordagem 

sintetica parte da critica a abordagem eclectica, o que tambem justifica a sua 

selec~ao, por urn lado, e a sua apresenta~ao em terceiro Iugar, por outro. 
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No Capitulo 4, apresentam-se as duas fontes de informayao a partir das 

quais se recolheram os dados constantes na Base CEDIN: inquerito realizado junto 

de urn conjunto de empresas portuguesas e imprensa econ6mica. Explicitam.-se as 

insuficiencias destas fontes e chama-se a atenyao para o facto dos resultados e das 

conclusoes dados a conhecer no ultimo capitulo deverem ter em aten~ao as 

limitayoes apresentadas. 

No Capitulo 5, procede-se a analise dos dados constantes na Base CEDIN. 

Comeya-se com a apresentayao de algumas caracteristicas gerais das alianyas 

intemacionais . celebradas por empresas portuguesas no periodo 1989-1998 e 

prossegue-se com uma analise por formas. Seguidamente, analisa-se a repartiyao 

das alian~as por anos e por divisoes da CAE Rev 2. 

Neste capitulo, analisam-se ainda as nacionalidades dos parcetros das 

empresas portuguesas, bern como os mercados de destino das alian9as, urn dos 

pontos mais importantes do trabalho em termos de conclusoes obtidas. Prossegue

se com o estudo dos fluxos intemacionais gerados pelos acordos e com uma breve 

analise da importancia das chamadas "alian~as estrategicas". Seguidamente, 

apresentam-se OS principais objectiVOS das alianyaS, quer a partir da analise das 

opinioes dos dirigentes empresariais portugueses, quer a partir das informayoes 

prestadas pelas empresas ,que celebraram acordos. 

Este capitulo termina com uma avalia~ao dos possiveis factores 

explicativos dos comportamentos de alianya, por recurso a urn teste estatistico. 

Por ultimo, apresentam-se as conclusoes gerais do trabalho, pondo em 

evidencia algumas pistas para investigayoes futuras e algumas questoes para 

reflexao. 
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CAPITULO 1 

Do Processo de Globaliza~io a Empresa Global 

Introdu~ao 

Durante os ultimos vinte anos, ocorreram importantes altera~oes na 

"economia mundial"1
, descritas com maior ou menor detalhe nos trabalhos de urn 

con junto bastante significativo de autores2
• Embora algumas destas altera~oes se 

tenham come~ado a fazer sentir em momentos historicamente mais recuados, em 

particular no periodo posterior a II Guerra Mundial, foi, sobretudo, nos ultimos 

vinte anos que a interdependencia das economias come~ou a aparecer como um 

fen6meno irreversivel, pelo menos a primeira vista, dando origem ao que se 

convencionou designar por "globaliza~ao"3 • 

A globaliza~ao parece ser uma das principais condicionantes com que se 

deparam os dirigentes das empresas e dos Estados. A prova-lo esta o resultado de 

urn inquerito realizado em 1995 pela American Management Association, junto 

dos seus membros, 78% dos quais citaram a globaliza~ao como uma das questoes 

mais importantes com que se confrontavam. Urn outro estudo, realizado no mesmo 

ano, no Reino Unido, conduziu a resultados identicos [Peters (1996), pag. 70)]. 

Este fen6meno parece ter despertado tambem o interesse dos dirigentes 

empresariais portugueses. Com efeito, ele aparece citado em 7° Iugar num total de 

1 A expressao "economia mundial" e abusiva. Contudo, dada a frequencia com que ela aparece na literatura, 
optou-se pela sua utiliza~ao, embora se considere que o que ainda caracteriza o mundo e a existencia de urn 
conjunto de economias com particularidades e comportamentos distintos. 
2 Cantwell (1989), Chandler (1986), Chesnais (1988b), Dunning (1997a), Franko (1989), UNCTC (1988), 
etc. 
3 0 anglicismo "globaliza~ao" (tradu~ao literal da palavra inglesa "globalization") nao encontra equivalente 
nas linguas latinas. E certo que, frequentemente, aparece traduzido por "mundializa~ao", palavra que, por 
sua vez, nao tern equivalente em ingles. Contudo, em nosso entender, estas duas palavras nao devem ser 
utilizadas como equivalentes. Elas correspondem a processos distintos, embora inter-relacionados, como se 
vera no Ponto I. 2 deste capitulo. 
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24 motivos avan~ados por aqueles dirigentes para explicar os comportamentos de 

alian~a4• 

A globaliza~ao tomou-se, portanto, uma realidade, mas tambem uma 

moda5
• Desde o inicio dos anos oitenta que esta palavra invadiu todos os dominios 

da sociedade, da economia a cultura, passando pela politica, pela ciencia e pela 

tecnologia. Dirigentes politicos, gestores, consultores, jomalistas e academicos 

adoptaram-na integralmente nas suas linguagens e nas suas argumenta~oes do dia

a-dia. Para os que valorizam mais os seus aspectos positivos, a globaliza~ao e 

considerada como a ultima esperan~a para a resolu~ao dos grandes problemas 

mundiais; para os que dao maior importancia aos efeitos negativos, e a principal 

causa de todos os problemas que afectam as economias contemporaneas. 

Neste capitulo, argumenta-se que o processo de globaliza~ao resulta, a nivel 

econ6mico, do comportamento das empresas a escala do Globo, que se assumem 

como seus agentes directos6
• Contudo, embora as empresas sejam o "actor n° 1 da 

globaliza~ao" [Petrella (1996), pag. 95], este processo nao se teria desenvolvido 

se, simultaneamente, nao estivessem a ser criadas as condi~oes necessarias. Entre 

estas condi~oes destacam-se, pela sua relevancia, o processo de liberaliza~ao das 

economias liderado pelos Estados e o desenvolvimento de uma revolu~ao 

tecnol6gica com caracteristicas particulares. 

0 capitulo esta organizado em sete pontos. 

No Ponto 1.1, discutem-se dois factores que, em nosso entender, tern 

condicionado a globaliza~ao: o processo de liberaliza~ao (sub-ponto 1.1.1) e a 

revolu~ao tecnol6gica da informa~ao e da comunica~ao (sub-ponto 1.1.2). 

4 Inquerito realizado junto das empresas portuguesas (ver Ponto 4.2 do Capitulo 4 e Quadro AS- I 7). 
5 Peters (1996), pag. 70, calcula que se tenham escrito mais de 250 milhOes de paginas sobre globaliza~ilo. 
6 Assim, embora a globaliza~ilo tenha uma dimensilo macroecon6mica, a sua compreensilo exige que se 
leve em considera~ilo o comportamento das empresas. 
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No Ponto 1.2, distingue-se entre mundializa~ao (sub-ponto 1.2.1), 

intemacionaliza~ao (sub-ponto 1.2.2.), multinacionaliza~ao (sub-ponto 1.2.3) e 

globaliza~ao (sub-ponto 1.2.4). 

No Ponto 1.3, defende-se que a globaliza~ao engloba urn conjunto de 

componentes, das quais se destacam: a globaliza~ao cientifico-tecnol6gica (sub

ponto 1.3.1), a globaliza~ao da procura (sub-ponto 1.3.2), a globaliza~ao da 

produ~ao (sub-ponto 1.3.3) e a globaliza~ao financeira (sub-ponto 1.3.4). 

No Ponto 1.4, discute-se o caracter de novidade da globaliza~ao e defende

se que embora ela possa nao constituir urn fen6meno novo, constitui certamente 

urn problema novo para os investigadores. 

No Ponto 1.5, confronta-se, de forma bastante abreviada, o processo de 

globaliza~ao com os fen6menos de regionaliza~ao que tern proliferado urn pouco 

por todo o lado. 

No Ponto 1.6, discute-se a possibilidade da globaliza~ao gerar efeitos de 

marginaliza~ao. 

Por ultimo, no Ponto 1. 7, apresenta-se uma defini~ao de "empresa global" 

(sub-ponto 1. 7.1) e discute-se a questao do aparecimento de empresas globais 

(sub-ponto 1. 7.2). 

1.1. Condicionantes do processo de globaliza~ao 

De entre as mudan~as que caracterizaram o ultimo quartel do seculo XX 

destacam-se duas que, embora distintas, estao a refor~ar consideravelmente a 

capacidade das economias nacionais em se integrarem a nivel global. Por urn lado, 

a nivel ideol6gico, assiste-se ao triunfo do mercado sobre o Estado; por outro lado, 

a nivel tecnico, esta em curso uma autentica revolu~ao tecnol6gica. Estes dois 
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fen6menos, que parecem surgir como respostas a crise estrutural dos anos setenta, 

estao a ditar urn crescimento econ6mico cada vez mais extrovertido e uma nova 

configura~ao das rela~oes econ6micas intemacionais que se caracteriza por urn 

nivel de complexidade sem precedentes. 

1.1.1. 0 processo de liberaliza~ao 

0 primeiro fen6meno e explicado por duas (r)evolu~oes que tiveram Iugar 

nos ultimos anos em dois dos tres mundos em que anteriormente se convencionou 

dividir o globo. 

Por urn lado, nas chamadas economias desenvolvidas de mercado, passou a 

assistir-se a urn impressionante desafio das teorias pr6-Estado avan~adas pelos 

economistas a partir da Grande Depressao ("crise do modelo sueco" [Boyer et al 

(1996), pag. 32]). A partir dos anos setenta, a heterodoxia keynesiana, que tinha 

constituido o ceme de uma significativa revolm;ao na concep~ao dos papeis que o 

Estado e o mercado deveriam desempenhar na reprodu~ao social e econ6mica do 

capitalismo ( o mercado deveria ser domado pelo Estado ), sofreu urn afastamento. 

Os mercados voltaram, na pratica, a ser vistos como o meio menos imperfeito de 

organizar as economias. 7 

7 A questao que se pode colocar aqui e a de saber ate que ponto este afastamento e definitivo. No fundo, o 
debate sobre os meritos relativos do mercado e do Estado tern constituido o alicerce basico da economia 
politica desde a sua fundarrao. Sera que esse debate acabou? Para alguns autores, o · keynesianismo 
representou apenas uma curta inflexao (1933-1973) na evolurrao hist6rica milenar do capitalismo ao 
preconizar urn enquadramento da economia pelo social e pelo politico. A emanciparrao do econ6mico 
constitui, desde ha longa data, uma tendencia natural, pelo que aquilo a que se esta a assistir actualmente 
nao representaria mais, segundo esses autores, do que uma "vinganrra" do econ6mico sobre o social e o 
politico. [Ver Adda (1996a), pag. 161 e sgts; Boyer eta/ (1996), pags. 13 e 32) 
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Por outro lado, as muta~oes geopoliticas do final dos anos oitenta, que 

fizeram desaparecer a ordem mundial tripolar (1°, 2° e 3° mundos), tiveram como 

contrapartida a extensao dos principios de mercado a novas areas geograficas8
. 

No plano das rela~oes econ6micas internacionais, este duplo triunfo do 

laissez faire traduziu-se numa dilui~ao das fronteiras nacionais, ou seja, numa 

intensifica~ao dos processos de liberaliza~ao dos fluxos econ6micos 

internacionais, de acordo com os ditames da economia de mercado enunciados ha 

mais de duzentos anos por Adam Smith. Embora nem toda a gente esteja convicta 

de que o proteccionismo represente um mal em si9 
( os governos continuam a 

pratica-lo, ainda que de forma mais subtil), num mundo assim dominado pela 

ideologia e cultura do mercado livre, ser acusado de proteccionista passou a ser tao 

inc6modo para os governos nacionais como figurar na lista das viola~oes dos 

direitos humanos. 

Esta liberaliza~ao abrange, basicamente, tres dominios: comercio externo, 

investimento directo estrangeiro (IDE) e investimentos de carteira. No entanto, e 

ao nivel da movimenta~ao internacional de investimentos de carteira 10
, incluindo 

os chamados capitais para fins especulativos, que o processo de liberaliza~ao mais 

se tern feito sentir. Este processo, que na opiniao de certos autores, teria come~ado 

em 1971, quando Richard Nixon declarou a nao convertibilidade do d6lar11
, 

incorpora tres comportamentos tipicos das autoridades nac10na1s: 

desintermedia~ao, desregulamenta~ao e descompartimenta~ao ( os chamados ''tres 

D" [Adda (1996a), pag. 150] da liberaliza~ao financeira). 

A desintermedia~ao consiste na possibilidade de recurso aos mercados 

fmanceiros, por parte dos operadores internacionais, sem que para tal tenham que 

8 Segundo Dunning (1997a), pag. 35, estas mutayoes conduziram a que mais de trinta paises tenham 
abandonado o planeamento central como modo de afectayao de recursos. 
9 Por exemplo, Boyer et a/ (1996), pag. 13, interrogam-se se o livre comercio e a melhor forma de 
~romover a cooperayao intemacional e urn forte crescimento econ6mico. 

0 Para uma distinyao entre investimento directo estrangeiro e investimento de carteira, ver Dunning (1993), 
pags 5-6. 
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passar por intermediarios fmanceiros. Por exemplo, para se financiar, uma 

empresa pode lan~ar uma emissao de obriga~oes, sem ter que recorrer ao sistema 

bancario tradicional [Plihon (1997), pag. 70]. 

A desregulamenta~ao consiste na aboli~ao das regulamenta~oes que 

dificultam a circula~ao intemacional de capitais. Esta transforma~ao apoia-se na 

convic~ao liberal segundo a qual a livre circula~ao de capitais implica uma melhor 

afecta~ao de recursos a nivel mundial. Exemplos desta desregulamenta~ao foram a 

abertura do sistema financeiro japones, em 1983-1984, e a cria~ao do mercado 

fulico de capitais na Europa, em 1990 [Plihon ( 1997), pag. 71]. 

Por ultimo, a descompartimenta~ao tern aver com a aboli~ao de fronteiras 

entre mercados tradicionalmente separados. Esta transforma~ao desenvo1ve-se 

quer a nivel extemo, atraves da abertura ao exterior dos mercados nacionais, quer 

a nivel intemo, atraves da elimina~ao das separa9oes existentes entre os diversos 

mercados. Em resultado da descompartimenta9ao, os mercados anteriormente 

separados tomam-se meros subconjuntos de urn mercado mundial, no qual os 

agentes tern a possibilidade de mudar rapidamente, trocando titulos e moedas 

[Plihon ( 1997), pag. 70]. 

Estes tres fen6menos testemunham, nas palavras de Adda, "uma retirada em 

ordem dispersa dos Estados diante do poder da dinamica de integra~ao fmanceira 

[ •.• ]"
12

, ou seja, a passagem de urn regime fmanceiro administrado para urn regime 

financeiro de mercado [Chesnais (1996a), pag. 13]. No entanto, eles fazem parte 

de urn processo mais abrangente de desinterven9ao dos govemos nacionais, de 

acordo com as regras da ideologia liberal dominante [Milewski (1997), pag. 120]. 

11 Para uma descriyao, ver Chesnais (1996a), pags 15-16 e pags 22 e sgts. 
12 Adda (1996a), pag. 150. No entanto, na opiniao de Chesnais (1996a), pag. 11, esta integrayao financeira 
nao suprimiu os sistemas financeiros nacionais, na medida em que se trata de uma integrayao imperfeita ou 
incompleta, fortemente hierarquizada e dominada pelo sistema fmanceiro americano. 
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Embora a mobilidade do capital sob a forma monetaria nao seja urn 

fen6meno novo, a liberaliza~ao financeira tern conduzido a urn crescimento 

extraordinario dos movimentos de capitais a nivel intemacional. Este crescimento 

constituiu, na opiniao de Chesnais [(1996a), pag. 10], urn dos factos mais 

significativos da decada de oitenta e da primeira metade dos anos noventa do 

seculo:XX. 

Segundo Boyer [(1997), pag. 19], estes fluxos sao actualmente cerca de 

cinquenta vezes mais importantes que as transac~oes de bens e servi~os 13 e 

superiores as reservas de todos os bancos centrais. Segundo Plihon [(1997), pag. 

75], o volume de transac~oes no mercado de moedas quadruplicou desde 1980, 

atingindo 1,2 bilioes de d6lares por dia em todo o mundo. Ainda segundo o 

mesmo autor, os investimentos de carteira com fins especulativos teriam 

ultrapassado largamente os investimentos directos com objectivo industrial e 

comercial14
• 

1.1.2. A revolu~ao tecnologica da informa~ao e da comunica~ao 

A par destes diferentes processos de liberaliza~ao, as economias do final de 

seculo XX sao afectadas por uma revolu~ao tecnol6gica 15 cujos efeitos mais 

visiveis se come~aram a manifestar a partir dos anos setenta. Embora a tecnologia 

constitua, desde ha muito, o principal factor e fonte do desenvolvimento 

econ6mico, desempenha, nas sociedades contemporaneas, uma fun~ao e urn papel 

13 Este fen6meno constitui uma preocupa~ao para alguns autores, na medida em que se traduz num 
desfasamento entre a esfera fmanceira e a esfera real da economia mundial [Plihon (1997), pag. 75; 
Milewski (1997), pag. 122]. 
14 Plihon (1997), pag. 76. De acordo com a OCDE (1997), pag. 25, no inicio dos anos setenta, 90% dos 
fluxos intemacionais de capitais estavam directamente ligados a opera~oes comerciais e a investimentos de 
Iongo prazo, e apenas I 0% tinham uma natureza especulativa. Actualmente, estas propor~oes estao 
invertidas. Chesnais (1996a), pag. 13, figura 1, mostra que, entre 1980 e 1992, as taxas de crescimento 
anual medio do stock de activos fmanceiros foi 2,6 vezes superior a da forma~ao bruta de capital fixo dos 
paises da OCDE. 
15 Alguns autores preferem utilizar a expressao "novo paradigma tecnol6gico" [Dosi ( 1982), Freeman 
(1982), Dosi eta/ (1988)] ou ''mudan~a de paradigma tecno-econ6mico" [Perez (1983)]. 

43 

I 
i• 



sem paralelo [Grupo de Lisboa (1994), pag. 96]. A ciencia e a tecnologia 

adquiriram uma importancia estrategica cada vez maior para a independencia 

politica, o desenvolvimento econ6mico e o bem-estar social. 

A revolu~ao tecnol6gica actual caracteriza-se, entre outros, por tres 

elementos fundamentais: tecnologias genericas, interac~ao entre ciencia e 

tecnologia e fertiliza~ao reciproca de diferentes areas do conhecimento. 

Em primeiro Iugar, ela esta dependente do desenvolvimento de urn conjunto 

de tecnologias genericas aplicaveis em quase todos os dominios da actividade 

humana: as tecnologias da informa~ao e da comunica~ao (TIC)16
• Estas 

tecnologias, que se centram na ~ria~ao, processamento e transmissao de smats 

digitais, tern tido dois efeitos essenciais. 

• Por urn lado, estao a transformar a organiza~ao dos processos produtivos 

atraves do desenvolvimento de novos sistemas e instrumentos designados por 

CAD (computer aided design), CAM (computer aided manufacturing) e CIM 

(computer integrated manufacturing) [Murteira (1995), pag. 59]. 

• Por outro lado, estao a dar origem aquilo que se poderia designar por urn 

"encolhimento do mundo", ou seja, encurtam significativamente as distancias 

atraves do impacto que tern sobre os sistemas de comunica~oes, em particular 

sobre os pre~os dos transportes e das telecomunica~oes. Este "encolhimento do 

mundo" faz aumentar de forma espectacular a rapidez de acesso a informa~ao 17 . 

"Ces technologies [ ... ] aident a eliminer les distances geographiques. Les divers 

types de communautes [ ... ] fonctionnent a present sans tenir compte des frontieres 

nationales" [OCDE (1997), pag. 23]. 

16 A importancia das TIC pelos seus efeitos nas sociedades modemas deu origem a diversas expressoes que 
pretendem caracterizar este final de seculo: "economia do computador", "civiliza~ao dos satelites", "aldeia 
global", etc. 
17 Para uma breve descri~ao da evolu~ao das comunica~oes, consultar Defarges (1993), pags 42-45. 
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Com as TIC, a circula~ao de tudo aquilo que o Homem pensa e faz atingiu 

uma velocidade sem precedentes. Este fen6meno conduz, inevitavelmente, a 
interroga~ao sobre a possibilidade de o mundo estar a caminhar para uma 

uniformiza~ao e uma dilui~ao das culturas nacionais e locais, em beneficio de urn 

grande ''todo" que e atravessado por fluxos e por redes de comunicayao 

[Cordellier (1997), pag. 12]. 

Em segundo Iugar, exige uma interac~ao muito estreita entre ciencia e 

tecnologia, ou seja, o conhecimento cientifico fundamental passou a desempenhar 

urn papel cada vez mais importante na abertura de novas perspectivas econ6micas 

e tecnol6gicas. Assim, mais do que em qualquer outra epoca anterior, assiste-se a 

uma aproxima~ao entre a tecnologia industrial para fins econ6micos e a 

investiga~ao de base pura [Chesnais (1988a), pag. 86], ou, nas palavras de 

Murteira [(1995), pag. 17], "a 'economia' e a 'ciencia', para o bern ou para o mal, 

interpenetram-se e apmam-se mutuamente [ ... ]". Daqui resulta que o capital 

imaterial tende a substituir cada vez mais o capital material, com os 

conhecimentos cientificos e tecnol6gicos a tomarem-se a materia-prima principal e 

a conferirem vantagens absolutas muito superiores as que representam, por 

exemplo, os salarios baixos. 

Em terceiro Iugar, exige uma fertilizac;ao reciproca simultanea de diferentes 

areas do conhecimento. Este fen6meno tern duas consequencias principais. Por urn 

lado, implica, no plano industrial, urn estreitamento de rela~oes tecnol6gicas entre 

sectores e entre empresas, que extravasa claramente a componente comercial. Por 

outro lado, no plano geogratico, requer uma intemacionalizac;ao crescente da base 

de conhecimentos das sociedades contemporaneas, o que da origem a importantes 

fluxos intemacionais de tecnologias e de conhecimentos, a par do comercio e dos 

fluxos de capitais. 

Esta revoluc;ao tecnol6gica constitui, simultaneamente, uma legitimac;ao e 

urn recurso para todos os processos de liberaliza~ao. Legitimac;ao porque com ela 
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se passou a argumentar que o "encolhimento do mundo" que as TIC provocam e 
incompativel com a manuten~ao de barreiras nacionais artificiais. Recurso, porque 

sem ela a componente pratica da liberaliza~ao nao teria chegado tao Ionge. 

Contudo, e na area financeira que a importancia da revolu~ao tecnol6gica 

enquanto recurso mais se faz sentir. As TIC (introdu~ao do computador, 

desmaterializa~ao dos titulos, maquinas automaticas de transferencia, redes de 

transmissao de dados, pontos electr6nicos de compra e venda, difusao dos cartoes 

de credito, etc.) permitiram que a liberaliza~ao fmanceira tenha conduzido o 

sistema fmanceiro intemacional para uma especie de mega-mercado fulico 

caracterizado por uma dupla unidade: unidade de espa~o, isto e, os espa~os estao 

cada vez mais interconectados por redes mundiais de comunica~ao, e unidade de 

tempo, ou seja, pode funcionar em continuo vinte e quatro horas por dia18
• Como 

diz Defarges [(1993), pag. 52], bastam apenas alguns segundos para que os fundos 

se desloquem de uma empresa para outra, de uma moeda para outra ou de uma 

cidade para outra. 

Os processos de liberaliza~ao e a revolu~ao tecnol6gica facilitam 

extraordinariamente as rela~oes que se estabelecem entre os agentes econ6micos 

situados nos mais diversos pontos do Globo, ou seja, constituem condi~oes 

necessarias, embora nao suficientes, para o desenvolvimento do fen6meno que se 

tern vindo a designar por globaliza~ao 19 • A mobilidade de informa~oes, de bens, de 

capitais, etc, associada a este fen6meno, toma obsoletas as no~oes tradicionais de 

fronteira e de territ6rio e estimula nao s6 a organiza~ao da produ~ao numa base 

18 Esta ideia parece nao ser inteiramente partilhada por Chesnais (I996a), quando afrrma que e errado 
atribuir a unidade dos mercados financeiros essencialmente as tecnologias. [pag. II] 
19 Segundo Ferrandery (I996), pag. 3, a revoiuyao tecnol6gica teria tornado viavel o conceito de 
globalizayao, enquanto que o desmoronamento do bloco sovietico e o aparente triunfo do modeio liberallhe 
teriam dado uma validade hist6rica. 
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mundial ( divisao intemacional dos processos produtivos- DIPP)20 como tam bern a 

generaliza~ao de normas de consumo. 

1.2. Globaliza~ao, mundializa~ao, internacionaliza~ao e multinacionaliza~io: 

quatro conceitos distintos mas inter-relacionados 

Como frequentemente acontece, quando uma expressao se generaliza e 

obtem amplo sucesso, a difusao do seu emprego faz-se acompanhar por uma 

dilui~ao da sua substancia, pelo que se toma necessario precisar-lhe o conteudo. 

Contudo, parece nao ser este o objectivo da maior parte dos debates. A maioria das 

vezes, em vez de ser interrogada enquanto conceito, a globaliza~ao e apresentada 

como postulado. Onde deveria haver debate cientifico, objectividade e 

transparencia de metodologias, existe apenas preocupa~ao em saber como agir 

para tirar partido de urn fen6meno relativamente ao qual nao se percebem nem os 

motivos nem a extensao. Nestes casos, e normal que a imagina~ao e a antecipa~ao 

se sobreponham a compreensao e que o objectivo fundamental dos debates seja 

apenas a discussao de estrategias e de modelos de organiza~ao que possam ser 

uteis as empresas para enfrentarem a concorrencia [Ruigrok et al (1996), pag. 51]. 

A maior parte das abordagens e das defini~oes que aparecem 

frequentemente na literatura tendem a reunir sob o titulo de "globaliza~ao" 

processos distintos, embora relacionados entre si, que devem ser designados em 

separado. Em particular, e frequente encontrar alguma confusao associada aos 

seguintes termos: mundializa~iio, internacionaliza~iio, multinacionaliza~iio, 

transnacionaliza~iio e globaliza~iio. 

Segundo Petrella [(1996), pag. 82, nota 1] uma pnmetra tentativa de 

distin~ao entre globaliza~ao, intemacionaliza~ao e multinacionaliza~ao teria sido 

20 0 conceito de DIPP pode substituir o conceito tradidicional de divisao internacional do trabalho- DIT. A 
DIPP, tornada possivel pela revolu9ao tecnol6gica (emergencia dos chamados ''produtos-sistemas"), s6 e 
possivel porque, simultaneamente, esta em marcha urn processo de liberaliza9ao que ao permitir a 
circula9ao internacional de inputs e de outputs garante a coerencia de processos produtivos segmentados e 
deslocalizados internacionalmente. 
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feita por Michel Beaud em L 'Economie Mondiale dans les annees 80 [La 

Decouverte, Paris, 1989]. A confusao que por vezes se estabelece entre estes tres 

conceitos pode ser explicada, basicamente, por duas razoes: 1 o - sao conceitos que 

se referem a fen6menos que fazem parte de urn mesmo processo: o processo de 

mundializa~ao do sistema econ6mico capitalista; 2° - sao conceitos que, apesar de 

designarem processos distintos, estes nao sao necessariamente incompativeis, isto 

e, podem desenvolver-se simultaneamente no mesmo espa~o geogratico. Assim, 

quando se observa determinada realidade, enquanto uns vern simples tendencias de 

internacionaliza~ao ou de multinacionaliza~ao, outros podem ver os tra~os 

caracteristicos da globaliza~ao. 

1.2.1. A mundializa~ao 

Neste trabalho, a mundializa~ao e entendida como o processo atraves do 

qual um qualquer sistema econ6mico tende a abarcar, na sua l6gica de 

funcionamento, todos os espa~os geograficos [Murteira (1995), pag. 62]. Como 

argumenta Dollfus [(1997), pag. 12], "[s]i d'aventure, dans les annees cinquante, 

les economies administrees des regimes communistes s 'etaient etendues a Ia 

planete, les modalites de Ia mondialisation auraient vecu dans le cadre d'une autre 

mondialisation, mais d'une mondialisation quand meme! Et si, dans un siecle, le 

capitalisme s'epuise et d'autres formes d'organisation economique se mettent en 

place et se generalisent, on imagine mal un retour a l'isolement des societes". 

No entanto, como defende Murteira [(1995), pag. 62], a sistema econ6mico 

capitalista constitui a forma mais completa de mundializa~ao de urn sistema 

econ6mico. Actualmente, e dificil encontrar territ6rios nacionais que, em maior ou 

menor grau, nao estejam sujeitos as regras de funcionamento deste sistema21
• 

21 Pode, no entanto, questionar-se a existencia de urn (mico sistema capitalista. Segundo Appelbaum eta/ 
(1995), pag. 3, "(t]he world economy is an amalgam of different forms of capitalism". Esta e, porem, uma 
questao que nao cabe discutir aqui. 

48 



' ·~ . ~~~~··,\. 
// ., . . ~~ .. 

Assim, falar de mundializa~ao resume-se a falar da domina~ao do capitalismo ·) ·1) 

,:;\) . '· ; .. · '(f' 

sobre o conjunto do espa~o mundial [Adda (1996a), pag. 5]. Esta domin'a(iac;_>1 1 '<· ~:~/ 
' .................. .. 

inscreve-se numa tendencia longa de submissao de todos os espa~os fisicos a lei 

do capital e da acumula~ao continua [Adda (1996a), pag. 7]. 

Trata-se, portanto, de urn processo que tern uma natureza intrinsecamente 

geognifica, que se caracteriza por uma abertura de fronteiras, umas vezes 

pacificamente e outras vezes a for~a22 • Este processo teria come~ado ha mais de 

mil anos, no Mediterraneo, segundos uns, na epoca das Grandes Descobertas, na 

opiniao de outros ou ainda, tal como o conhecemos actualmente, no final do seculo 

XIX. 

A mundializa~ao do sistema capitalista pode processar-se de diversas 

formas que devem ser distinguidas do ponto de vista conceptual por terem 

caracteristicas especificas. Em particular, nos ultimos 100 anos, ela processou-se 

atraves da intemacionaliza~ao das economtas nacionais, da sua 

multinacionaliza~ao e, mais recentemente, do processo de globaliza~ao. Estas tres 

formas nao sao, no entanto, mutuamente exclusivas, podendo coexistir. Porem, 

diversos autores parecem considerar implicitamente que em cada momento 

hist6rico alguma delas se sobrepoe as restantes, dai que elas tendam a ser 

encaradas como fases do processo de mundializa~ao [Simoes (1997a), pag. 8]. 

1.2.2. A internacionaliza~io 

Entende-se por "internacionaliza9do" o processo de abertura das 

economias nacionais ao comercio externo23
. Alguns autores apresentam, no 

22 Caso da abertura da economiajaponesa. 
23 Murteira (1995), pag. 61. Trata-se de uma defini~ao em sentido macroecon6mico. Contudo, a 
intemacionaliza~ao pode tambem ser definida em sentido microecon6mico, designando o processo de 
evolu~ao do envolvimento de uma empresa em opera~oes de neg6cio intemacional [ver Simoes (1997a), 
pags 8-9 e (1997b), pag. 379]. 
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entanto, uma defini~ao mais abrangente. Por exemplo, Petrella [(1996), pag. 82] 

afirma que "[a] intemacionaliza~ao da economia e da sociedade refere-se ao 

conjunto dos tluxos de trocas de materias-primas, produtos semiacabados e 

acabados, servi~os, dinheiro, ideias e pessoas entre dois ou mais Estados-na~~o". 

No entanto, afirma a seguir que "[as] estatisticas do comercio 

( exporta~ao/importa~ao) e de pessoas sao os instrumentos mais visiveis para medir 

e monitorizar a natureza, extensao e direc~ao da intemacionaliza~ao"24 • 

Apesar de alguns epis6dios de proteccionismo, a tendencia hist6rica tern 

actuado no sentido duma intensifica~ao deste processo, nao s6 atraves do aumento 

do volume de comercio mundial, como tambem do seu peso na produ~ao mundial. 

Mesmo nos anos mais recentes, afectados pela crise estrutural, o comercio tern 

crescido mais que a produ~ao, o que revela que os mercados intemacionais estao a 

tomar-se cada vez mais importantes para as empresas. Assiste-se, assim, a urn 

aumento significativo da interdependencia das economias nacionais pela via das 

rela~oes comerciais. 

No entanto, o processo de intemacionaliza~ao e caracterizado tambem por 

importantes altera~oes de natureza qualitativa. Em particular, destacam-se a 

importancia crescente do chamado comercio intra-ramo e intra-empresa e o 

refor~o significativo dos tluxos Sui-Norte gra~as ao desenvolvimento econ6mico e 

ao aumento de competitividade de alguns paises do Sui, como os chamados ''tigres 

asiaticos". Estas duas altera~oes provocam, por urn lado, uma integra~ao sectorial 

a nivel mundial completamente nova [OCDE-TEP (1992), pag. 233] e, por outro 

lado, o aparecimento de novos concorrentes nos mercados tradicionalmente 

dominados pelos "velhos" paises industrializados25
• 

24 Sublinhado nosso. 
25 Este aumento de concorrencia porparte dos paises do Sui, que e frequentemente apresentado como causa 
principal das dificuldades econ6micas dos paises do Norte, aparece frequentemente designado por 
"globalizayao" [Ruigrok et a/ (1996), pag. 51]. Contudo, este termo tern, neste trabalho, urn significado 
diferente, como se vera mais a frente. 
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1.2.3. A multinacionaliza~ao 

A multinacionaliza~iio (ou transnacionaliza~iio) consiste na deslocaliza9iio 

internacional da produ~iio atraves de investimento directo estrangeiro (IDE). 

"[A] multinacionaliza~ao das economias e das sociedades caracteriza-se 

fundamentalmente pela transferencia de recursos, em especial de capital e, em 

menor grau, trabalho, de uma economia nacional para outra. Uma forma tipica de 

multinacionaliza~ao das economias e a cria~ao de capacidade de produ~ao de uma 

empresa num outro pais atraves de subsidiarias directas, aquisi~oes ou diversos 

tipos de coopera~ao [ ... ]"26
'
21

• 

Segundo certos autores, este processo seria o resultado duma reac~ao a 

atitude dos govemos nacionais face ao processo de intemacionaliza~ao. Com o 

objectivo de protegerem as suas industrias nacionais, estes govemos teriam sido 

tentados a impor restri~oes as importa~oes, sobretudo de natureza nao pautal, o 

que teria levado as empresas (as chamadas empresas multinacionais - EMN) a 

deslocarem parte da sua produ~ao para esses paises. Neste sentido, a 

multinacionaliza~ao deveria ser entendida como uma forma de contomar barreiras 

ao processo de intemacionaliza~ao, no sentido de assegurar a continuidade do 

processo de mundializa~ao do sistema capitalista28
• 

Tal como o processo de intemacionaliza~ao, tambem o fen6meno da 

multinacionaliza~ao sofreu importantes altera~oes nos anos mais recentes, quer 

quantitativamente, quer qualitativamente. A nivel qualitativo, destaca-se, em 

particular, a intensifica~ao dos fluxos Norte-Norte, o aumento do investimento 

26 Petrella (1996), pag. 83. Algumas raz~es explicativas do IDE silo apresentadas em Lafay (1997), pag. 39. 
27 A multinacionalizayilo e urn processo que p~e em causa alguns fundamentos te6ricos da 
internacionalizayilo, nomeadamente a imobilidade internacional dos recursos produtivos. Com efeito, de 
acordo com a teoria dominante do comercio internacional, o IDE deve ser considerado apenas como uma 
fonte de perturbayilo que pode explicar algumas incoerencias nos resultados previstos por aquela teoria. 
28 Segundo Petrella (1996), pag. 83, a processo de multinacionalizayilo teria dado origem, por seu turno, a 
fortes reacy~es nacionalistas, a nivel cultural e politico, em relayilo as empresas estrangeiras e aos 
investimentos estrangeiros. 
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japones no estrangeiro eo declinio relativo dos Estados Unidos enquanto pais de 

origem29
. 

A intemacionaliza~ao e a multinacionaliza~ao podem, portanto, ser 

entendidas como fazendo parte de urn conjunto de processos que conduziram, ao 

Iongo da Hist6ria do capitalismo, as economias nacionais, anteriormente entidades 

distintas umas das outras e fortemente fechadas, a tomarem-se mais intimamente 

ligadas e interdependentes. Este conjunto de processos compreende uma 

intensifica~ao de fluxos de natureza variada (bens, servi~os, capital, tecnologia, 

pessoas, etc.) mas entre eles sobressaem, indiscutivelmente, os fluxos de comercio 

e de IDE. 

Segundo Murteira [(1995), pag. 39], ate ao inicio dos anos setenta, "[a] 

economia 'mundial' [foi] basicamente constituida por unidades nacionais e a 

mundializa~ao [ foi] [ ... ] sobretudo internacionaliza~ao" ( e multinacionaliza~ao, 

acrescentamos n6s ). Com a intemacionaliza~ao e a multinacionaliza~ao, a 

"economia mundial" nao e mats do que uma economia inter-nacional, 

"respeitadora de soberanias estatais" e caracterizada por "rela~oes entre partes 

aut6nomas de urn todo nao integrado"30
• 

Por outro lado, a intemacionaliza~ao e a multinacionaliza~ao correspondem 

a urn ambiente que, nao sendo inteiramente estavel e previsivel, permite que os 

riscos possam ser avaliados pelos agentes econ6micos em termos probabilisticos. 

A procura submete-se inteiramente a oferta e o factor crucial de competitividade 

29 Segundo Boyer ( 1997), pag. 18, o investimento japones no estrangeiro teria passado de 17 para 217 mil 
milhOes de d6lares entre 1980 e 1991, ultrapassando o dos Estados Unidos, que passou de 110 mil milhOes 
de d6lares para 206 mil milhOes. 
30 Adda (1996a), pag. 6. Esta nao e, porem, uma conclusao unanime. Por exemplo, Petrella (1989a), pag. 7, 
argumenta: "[i]ntemationalisation, multinationalisation et [globalisation] sont evidemment des phenomenes 
interconnectes. Ils font partie d'un meme processus de transformation du capitalisme industriel et fmancier 
caracterise par Ia disparition graduelle de principes, regles et modes d'organisation et de valorisation des 
ressources materielles et immaterielles, centres sur I 'unicite et Ia coherence du 'systeme' dit national (Etat 
national, economie nationale, monnaie nationale, droit national, souverainete nationale, banque nationale, 
education nationale, chemins de fer nationaux, culture nationale ... ). Ce systeme a deja ete grignote et mis 
en cause par les phenomenes d'intemationalisation et de multinationalisation [ ... ]". [Enfase no original.] 
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que permite enfrentar a concorrencia e bern conhecido: aproveitamento de 

economias de escala. 

Estas caracteristicas parecem estar em causa com o processo de 

globaliza9ao. Por urn lado, este processo caracterizar-se-ia, segundo alguns 

autores, por uma erosao das soberanias nacionais, ou seja, a "economia mundial" 

passa a ser algo mais do que uma simples economia inter-nacional. Com a 

globaliza9ao, "presenciamos o principio do fnn do 'nacional' enquanto ponto de 

relevancia estrategica fundamental para os actores econ6micos, cientificos, sociais 

e culturais"31
• Por outro lado, trata-se de urn processo associado urn aumento 

muito significativo dos niveis de incerteza. 

1.2.4. A globaliza~io 

Segundo Mattelart [(1997), pags 84-85], o termo globaliza9ao come9ou a 

aparecer no fim dos anos sessenta, por intermedio do trabalho de urn medi6logo 

canadiano, professor na Universidade de Toronto, de nome Marshall McLuhan, 

que lan9ou a expressao "aldeia global", e de urn americano, especialista em 

_ "problemas de comunismo" na Universidade de Columbia, chamado Zbigniew 

Brezinski, ex-conselheiro de seguran9a do presidente Carter (1977-1980) e co

fundador da Comissao encarregada de reflectir sobre a crise de govemabilidade 

das democracias ocidentais32
• 

Contudo, a generaliza9ao da palavra "globaliza9ao" ocorrera apenas durante 

os anos oitenta, sendo utilizada em sentido microecon6mico para designar as 

transforma9oes operadas nas estrategias das grandes empresas multinacionais, 

nomeadamente ao nivel dos seus modelos organizacionais. A partir daqui, o 

31 Grupo de Lisboa (1994), pag. 49. E por isso que os termos "nacional" e "global" aparecem 
frequentemente com significados opostos. 
32 Petrella afirma, por seu turno, que o termo "globaliza~ao" foi inventado pelos japoneses [Petrella ( 1996), 
pag. 83, nota 3]. 
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conceito evoluiu rapidamente, passando a designar as transforma~oes estruturais 

de abrangencia mundial que colocam restri~oes as politicas econ6micas dos 

govemos nacionais. Assim, a globaliza~ao passou a ser identificada com uma nova 

fase da economia mundial [Boyer (1997), pag. 15]. 

Existem multiplas defmi~oes de "globaliza~ao" (ver Caixa 1-1)33
• Em 1983, 

Levitt propos que este termo designasse o fen6meno de convergencia dos 

mercados a nivel mundial. A globaliza~ao deveria conduzir a emergencia de 

mercados globais, para produtos de grande consumo e normalizados, permitindo 

as empresas o aproveitamento de grandes economias de escala ao nivel de todas as 

suas fun~oes. 

Em consequencia, as empresas deveriam adaptar as suas estrategias e os 

seus modelos de organiza~ao no sentido de se ajustarem a urn mundo que tenderia 

a constituir uma entidade unica. "The global corporation operates with resolute 

constancy- at low relative cost- as if the entire world (or major regions of it) 

were a single entity; it sells the same things in the same way everywhere" [Levitt 

(1983), pags 92-93]. Neste sentido, a globaliza~ao dos mercados opor-se-ia a 

concep~ao classica anterior de urn ciclo do produto que consistiria em vender no 

exterior os produtos tornados obsoletos nos paises de origem. 

Em 1990, Ohmae estendeu esta no~ao de globaliza~ao ao conjunto da 

cadeia de valor da empresa. Em vez de se limitar a exportar a partir de uma base 

nacional, como parece estar implicito na defini~ao de Levitt, a empresa vai-se 

globalizando atraves das seguintes etapas: 1 a exporta~ao atraves de urn distribuidor 

exclusivo local; 2a venda e marketing directos atraves de uma filial comercial; 3a 

produ~ao atraves de unidades produtivas locais; 4a autonomia plena das filiais e sa 

integra~ao global, quando o universo da empresa e o Globo [Cf. Ruigrok et al 

(1996), pags 52-53]. Neste sentido, a globaliza~ao designa uma forma de gestao, 

33 Como se pode constatar, estas definit;:oes aparecem demasiado afastadas para que, a partir delas, seja 
possivel apresentar uma definit;:ao consensual. 
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totalmente integrada a escala mundial, da grande empresa multinacional [Boyer 

( 1997), pag. 15]. 

Caixa 1-1 

Algumas definicoes de "globalizacao "34 

"A 'globalizayao' [ ... ] refere-se ao crescente fluxo de hens, serviyos, tecnologia e capital 

atraves das fronteiras nacionais." [Betcherman (1996), pag. 294] 

"[ ... ] [A] mundializayao- ou globalizayao, segundo a terminologia anglo-americana

caracteriza-se em primeiro Iugar pela explosao e pela acelerayao de fluxos de toda a ordem: 

mercadorias, serviyos, informayoes, imagens, modas, ideias, valores, numa palavra, tudo aquilo 

que o homem inventa e produz [ ... ]." [Defarges (1993), pag. 41] 

"La mondialisation, sous son dernier avatar, la globalisation, est marquee par 

l'instantaneite de !'information, une sphere financiere autonome par rapport a l'economie qu'elle 

controle cependant, Ia multinationalisation des grandes firmes, l'ideologie neoliberale comme 

base des politiques economiques." [Dollfus ( 1997), pags 9-1 0] 

"[E]conomic globalization is a process towards the widening of the extent and form of 

cross-border transactions, and of the deepening of the economic interdependence between the 

actions of globalizing entities - be they private or public institutions or governments - located in 

one country and those of related or independent entities located in other countries". [Dunning 

(1997a), pag. 34] 

0 conceito de globalizayao designa "un mouvement complexe d'ouverture des frontieres 

economiques et de dereglementation, qui permet aux activites economiques capitalistes d 'etendre 

leur champ d'action a l'ensemble de Ia planete". [Ferrandery (1996), pag. 3] 

A globalizayao consiste em "the intensification of worldwide social relations which link 

distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occuring many miles 

away and vice versa". [Giddens (1990), pag. 64] 

34 Como se pode constatar, alguns autores preferem utilizar o termo "mundializayao". 
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Caixa 1-1 (continuaflio) 

Algumas definicoes de "globalizaciio" 

"Do ponto de vista econ6mico, [ ... ] propomos que se defina globaliza~ao como o 

conjunto de processos: 

- que torna possivel a concep~ao, desenvolvimento, produ~ao, distribui~ao e consumo de 

processos, produtos e servi~os a escala mundial, utilizando instrumentos organizados e tornados 

acessiveis numa base tambem mundial (como patentes, bases de dados, novas tecnologias e 

infraestruturas de informayao, comunicayao e transporte ); 

- que funciona para satisfazer os diversificados e crescentes mercados globais regulados 

por normaliza~oes e estandardizayoes 'quase-universais'; 

- que se funda em organizayoes (redes de firmas) actuando em bases mundiais, cujo 

capital pertence cada vez mais a uma multiplicidade de accionistas de diversos paises, cuja 

cultura esta aberta a urn contexto mundial e obedece a uma estrategia tambem mundial. E dificil 

identificar uma territorialidade (legal, econ6mica, tecnol6gica) especifica destas organiza~oes, 

apesar de possuirem uma sede, sobretudo por causa das formas intensivas de interrela~ao e 

integra~ao que ocorrem entre empresas, infraestruturas e regras, nas varias fases de concep~ao, 

produ~ao, distribui~ao e consumo de hens e servi~os." [Grupo de Lisboa (1994), pag. 55] 

"Podemos definir globaliza~ao como a crescente interdependencia e interliga~ao das 

economias nacionais e a erosao resultante na autonomia dos Estados-na~ao. A globaliza~ao 

caracteriza-se por urn crescente movimento de hens, servi~os, capital, ideias e pessoas pelas 

fronteiras nacionais; desenvolvimento de blocos comerciais regionais; crescimento no numero e 

expansao de empresas globais; e urn numero crescente de problemas socioecon6mico-ambientais 

que exigem a coopera~ao entre diversos paises." [Lazar (1996), pag. 312] 

A mundializa~ao e "urn processo atraves do qual os mercados, as tecnologias e as formas 

de comunica~ao perdem progressivamente as suas caracteristicas 'nacionais' ou 'Iocais' em 

beneficia de caracteristicas 'mundiais' ." [OCDE (1997), pag. 21. Enfase no original.] 

"[P]ar [ mondialisation] on en tend I' ensemble des processus qui permettent de 
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Caixa 1-1 (continuafilo) 

Algumas definicoes de "globalizaclio" 

. produire, distribuer et consommer biens et services a partir de structures de 

va/orisation des facteurs de production materiels et immaterie/s organises sur des bases 

mondiales (par exemple, a travers les brevets, les bases de donnees, Ia formation tres avancee des 

ressources humaines ... ), 

. pour des marches mondiaux regles ( ou qui le deviendront) par des normes et standards 

mondiaux [ ... ], 

. par des organisations nees ou agissant sur des bases mondiales avec une culture 

d'organisation qui se veut ouverte a un contexte mondial et obeissant a une strategie mondiale, 

. don 't il est dif.fici/e d 'identifier une seule 'territorialite' (juridique, economique, 

technologique) en raison des tres nombreuses interrelations et integrations parmi les elements en 

jeu dans les differentes phases 'productives' en amont et en aval de Ia production meme". 

[Petrella (1989a), pag. 5. Enfase no original.] 

"[ ... ][L]a mondialisation se traduit par une integration croissante des economies et des 

entreprises dans des courants d'echanges transregionaux". [Sachwald (1997), pag. 133] 

Na medida em que as multinacionais representam uma fracyao importante 

da produyao mundial, os diversos espayos nacionais sao obrigados a ajustar-se as 

suas exigencias. Consequentemente, esta ideia de globalizayao implica, por parte 

das empresas, uma tentativa de redefinir em seu proveito as regras de urn jogo 

anteriormente impostas pelos Estados-nacionais [Boyer ( 1997), pags 15-16]. 

Assim, a noyao de globlizayao perde muito do seu significado microecon6mico e 

passa a designar a configurayao do sistema intemacional. 

E neste sentido que certos autores encaram o processo de globalizayao 

como uma ruptura em relayao as etapas anteriores por que teria passado a 

economia mundial. Os Estados nacionais estariam a perder as suas capacidades 
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para influenciarem as evolu~oes econ6micas em beneficio das empresas 

globalizadas35
• 

Segundo McGrew [(1992), pag. 23], a globalizar;iio "[d]escreve o processo 

pelo qual os eventos, as decisoes e as actividades numa parte do mundo acabam 

por ter consequencias significativas junto. dos individuos e comunidades numa 

outra parte muito distante do Globo"36
. 

A globaliza~ao deve, portanto, ser entendida como urn processo que esta 

Ionge de se esgotar na esfera econ6mica. Como fen6meno total, engloba os niveis 

econ6mico, politico, estrategico, social, cultural, etc., bern como as rela~oes 

intemas pr6prias de cada urn destes niveis e as interac~oes que se estabelecem 

entre eles [Dollfus (1997), pag. 12]. E, portanto, errado reduzir a problematica da 

globaliza~ao a dimensao econ6mica. No entanto, como diz Murteira (1995), pag. 

85, os factores econ6micos predominam no processo de globaliza~ao. 

Este processo apresenta, de acordo com McGrew, dois fen6menos distintos: 

objectivo ( ou alcance) e intensidade ( ou aprofundamento ). "Por urn lado, define 

urn conjunto de processos que englobam a maior parte do Globo ou que actuam a 

nivel mundial". Neste sentido, a conceito de globaliza~ao tern uma conota~ao 

espacial, tal como o de mundializa~ao. Porem, implica tambem "uma 

intensifica~ao nos niveis de interac~ao, interliga~ao ou interdependencia entre os 

Estados e as sociedades que constituem a comunidade mundial"37
•
38

• 

Assim, o elemento motor do processo de globaliza~ao e constituido pelos 

milhoes de decisoes que sao tomadas diariamente aos mais diversos niveis em 

todos os pontos do globo e que dao origem a uma serie de consequencias que se 

35 Curiosamente, este fen6meno acontece numa altura em que o numero de Estados nacionais aumenta 
significativamente: 50 em 1945; 225 em 1996. 
36 Ver nota seguinte. 
37 Excertos retirados de Petrella (1996), pag. 85, em virtude de se encontrarem traduzidos para portugues. 
38 E neste sentido que Defarges (1993), pag. 11, caracteriza a globalizayao como a "explosao das 
interdependencias". 
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fazem sentir nas mais diversas areas [OCDE (1997), pag. 21]. Sob o ponto de vista 

estritamente econ6mico, estas decisoes dao origem a urn novo contexto para a 

cria~ao e distribui~ao da riqueza atraves de urn sistema de redes mundiais 

interconectadas [OCDE-TEP (1992), pag. 233]. Urn pais que esta aberto as for~as 

da globaliza~ao diversifica geograficamente as suas rela~oes em termos 

financeiros, comerciais e de investimento e o valor acrescentado relacionado com 

estas actividades deve constituir uma importante frac~ao do seu PNB [Dunning 

(1997a), pag. 34]. 

Porem, a sua caracteristica mais saliente, e aquela que a distingue da 

mundializa~ao enquanto intemacionaliza~ao e/ou mtiltinacionaliza~ao, eo facto de 

tratar-se de urn processo que ultrapassa a componente meramente geografica e 

entra claramente na componente de organiza~ao de urn sistema que tende a ser 

planetario39
• Nas palavras de Mattelart [(1997), pag. 86], a globaliza~ao traduz 

uma concep~ao cibemetica da organiza~ao do planeta. 

1.3. Componentes do processo de globaliza~ao 

A nivel econ6mico, a globaliza~ao e constituida por urn conjunto de 

componentes, sendo umas mais evidentes que outras. Entre estas, destacam-se, 

pela sua importancia, a globalizat;fio cientifico-tecnol6gica, a globalizat;fio da 

procura, a globalizat;fio da produt;fio e a globalizat;fio finance ira. 

39 "A mundializa~ilo tern urn sentido primordialmente geogratico, que se refere a unifica~ilo do espa~o 
terrestre; a globaliza~ilo vai para alem da geografia, insistindo nas liga~oes, nas interac~oes entre ramos do 
saber humano e entre problemas." [Defarges ( 1993 ), pag. 78] 
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----------- ----- -

1.3.1. A globaliza~io cientifico-tecnologica 

A globaliza~ao cientijico-tecnologica, ou tecnoglobalismo40
, como por 

vezes aparece na literatura, designa o processo atraves do qual se conjugam 

conhecimentos e tecnologias com origem em diferentes areas tecno-cientijicas41 e 

em diferentes territorios. A nivel espacial, esta expressao pretende cap tar as 

interac~oes entre sistemas de inova~ao que anteriormente estariam concebidos 

numa base essencialmente nacional [Boyer (1997), pags 18-19], ou seja, sugere 

que a cria~ao, transferencia e difusao das tecnologias e dos conhecimentos teriam 

agora urn alcance planetario. 

No entanto, ha autores que defendem que a ideia de globaliza~ao cientifico

tecnol6gica nao corresponde inteiramente a realidade. Por urn lado, os inputs dos 

processos cientifico-tecnol6gicos continuam a estar organizados sobretudo numa 

base nacional: as infraestruturas de investiga~ao, os sistemas de educa~ao, as 

politicas cientificas e o financiamento tern naturezas especificamente nacionais 

[Petrella (1989b), pag. 395]. Ou seja, o "sistema nacional de inova~ao"42 continua 

a desempenhar urn papel muito maior que qualquer processo global. 

Por outro lado, a ideia da fusao generalizada de conhecimentos e de 

tecnologias com origem em diferentes territ6rios e, em larga medida, aparente. 

Primeiro, porque os paises continuam a proteger os direitos da (sua) propriedade 

intelectual. Segundo, porque as empresas continuam a considerar a inova~ao como 

a principal fonte de competitividade e como tal nao desejam ve-la disseminada em 

espa~os geograficos que estao fora do seu controlo 43
• 

40 Segundo Archibugi et a/(1995), pag. 125, a expressao "tecnoglobalismo" pode ter tres significados: 1°
explorar;:ao global da tecnologia; 2°- colaborar;:ao tecnol6gica global e 3°- criar;:ao global de tecnologia. 
41 Cf. fen6meno da fertilizar;:ao reciproca de conhecimentos, referido anteriormente. 
42 0 conceito de "sistema nacional de inovar;:ao" foi avanr;:ado por Lundvall (1985), que se baseou no 
conceito de "sistemas nacionais de produr;:ao" de F. Liszt enos trabalhos de von Hippe! sobre colaborar;:oes 
tecnicas informais entre empresas. Para uma compreensao mais aprofundada deste conceito, consultar, por 
exemplo, Niosi (1992), Freeman (1988) e Nelson (1988). 
43 Boyer (1997), pag. 21. Segundo este autor, apenas a Suecia, a Suir;:a, os Paises Baixos eo Reino Unido 
teriam sistemas de inovar;:ao amplamente globalizados. 
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1.3.2. A globaliza~io da procura 

Por globaliza~iio da procura entende-se o processo que faz com que todos 

os consumidores sintam necessidade de ter acesso ao mesmo conjunto 

diversificado de hens, independentemente do ponto do globo em que se encontrem, 

com o objectivo de escolherem o cabaz que melhor se adequa as suas 

necessidades especificas. Este processo e uma consequencia das mensagens 

publicitarias que sao transmitidas diariamente atraves de redes de informa~ao de 

abrangencia mundial e que determinam uma convergencia de modos de consumo. 

Neste sentido, ha autores que argumentam que a globaliza~ao da procura 

deveria ter como consequencia (nalguns casos, deveria mesmo significar) uma 

tendencia para a homogeneiza~ao dos produtos, ou, pelo menos, uma tendencia 

para que a maior parte dos produtos estivesse disponivel em qualquer ponto do 

Globo, a fim de satisfazer uma procura tomada homogenea44
• Contudo, como 

argumenta Boyer [(1997), pag. 22], pode-se duvidar de urn verdadeiro processo de 

globaliza~ao assim definida, pois embora existam alguns produtos que se 

difundem no mundo inteiro (Coca-cola, Windows, BIG Mac, Sega, American 

Express, etc.), tal nao significa que a maior parte do consumo diario das 

popula~oes nao permane~a condicionado por determinantes especificas de cada 

sociedade. 

Daqui deriva que as estrategias de marketing utilizadas por algumas 

empresas e que tern por objectivo impor a todo o mundo urn determinado produto 

que se considera superior, como se os gostos dos consumidores pudessem ser 

universais, objectivos e cientificos, nao podem ser confundidas com a globaliza~ao 

44 Conforme se salientou anteriormente, foi neste sentido que o conceito de globaliza¥iio foi inicialmente 
entendido. 
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[Cohendet et al (1991), pag. 1]45
• A globaliza~ao entendida neste sentido nao traz 

grandes novidades em rela~ao aos processos de intemacionaliza~ao e de 

multinacionaliza~ao. 

Com efeito, a intemacionaliza~ao e a fase em que as empresas 

"descobriram" que os produtos desenvolvidos para o mercado intemo podiam ser 

vendidos nos mercados extemos sem altera~oes ou com altera~oes minimas. Com 

a multinacionaliza~ao e a constitui~ao de filiais no estrangeiro que lhe esta 

associada, as empresas continuam a nao integrar nas suas decisoes os 

particularismos locais, continuando as filiais inteiramente dependentes da sede. 

Por seu tumo, actualmente, embora se continue a assistir a uma 

homogeneiza~ao crescente da procura, ela nao constitui uma caracteristica 

especifica da globaliza~ao. 0 que e novo e que as especificidades nacionais ainda 

existentes, quando conjugadas com a grande quantidade de informa~ao 

proveniente do exterior que cada consumidor esta agora apto a receber, tendem a 

gerar uma ruptura da submissao tradicional da procura a oferta46
• 

Com efeito, a procura tende a estar menos dependente da oferta, a ser mais 

personalizada e, sobretudo, mais volatil, isto e, mais exigente de gamas de 

produtos renovados. E isto que constitui, na globaliza~ao, uma nova variavel 

condicionante do comportamento das empresas. Embora, a primeira vista estas 

tentem unificar as suas gamas de produtos a nivel mundial ( dai a ideia de que a 

globaliza~ao implica a homogeneiza~ao ), 0 caracter modular destes permite levar 

em conta as especificidades das diversas procuras. "Les produits sont globalement 

standardises et, en meme temps, differencies pour s' adapter aux preferences 

locales" [Andreff(1996a), pag. 59]. 

45 A titulo de curiosidade: a Logoplaste, empresa de produ~iio de embalagens, alterou a sua estrategia de 
intemacionaliza~iio quando percebeu que nao conseguia impor no exterior a sua pr6pria cultura. Optou 
entiio por uma estrategia de adapta~ao as regras locais, nomeadamente atraves de quadros e colaboradores 
locais. 
46 Segundo Cohendet eta/ (1991), pag. 3, e nesta ruptura que aparecem os pressupostos da globaliza~ao. 
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1.3.3. A globaliza~io da produ~io 

Entende-se por globalizaryiio da produryiio a deslocalizaryiio de segmentos do 

processo produtivo para territ6rios situados nos mais diversos pontos do globo, 

com o objectivo de aproveitar todas as vantagens proporcionadas por esses 

territ6rios. 

Estas vantagens podem ter as mais diversas fontes. Por exemplo, podem 

estar associadas ao mercado de trabalho (mao-de-obra barata, mao-de-obra 

qualificada, maior flexibilidade das leis laborais em rela~ao ao territ6rio de 

origem), as potencialidades cientificas e tecno16gicas locais (aptidao especifica do 

territ6rio para o desenvolvimento de determinadas tecnologias ), ao comportamento 

das Administra~oes Publicas (isen~oes fiscais, subsidios, infraestruturas ), a 
localiza~ao geografica (proximidade de urn grande mercado, proximidade de uma 

importante fonte de materias primas ), ao sistema financeiro ( fontes de 

financiamento mais diversificadas do que no territ6rio de origem), etc. 

Simultaneamente, esta deslocaliza~ao da produ~ao pode ter como objectivo 

captar competencias empresariais especificas atraves do estabelecimento de 

alian~as com parceiros locais ( acesso a mercados, em particular a mercados 

publicos, a tecnologias, a fontes de financiamento ou outras competencias 

especificas das empresas locais ). 

A globaliza~ao da produ~ao nao se confunde com o processo de 

multinacionaliza~ao, por duas razoes essenciais. Em primeiro Iugar, pressupoe a 

possibilidade de segmentar tecnicamente 0 processo produtivo gra~as a 
emergencia dos chamados "produtos-sistemas". Os diversos segmentos sao entao 

levados a cabo nos pontos mais diversos do globo (DIPP), enquanto que a 
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multinacionaliza~ao pressupoe, na sua versao pura, a desloca~ao de todo o 

processo produtivo para urn futico ponto no exterior47
• 

Em segundo Iugar, nao exige, necessariamente, a transferencia de capitais 

do territ6rio de origem para os territ6rios de acolhimento, ou seja, nao pressupoe 

fluxos de IDE. Por urn lado, porque a globaliza~ao financeira permite o 

financiamento em qualquer ponto do globo, incluindo o territ6rio de acolhimento; 

por outro lado, porque nao e necessario efectuar investimentos directos para 

deslocalizar a produ~ao: basta celebar acordos de coopera~ao com empresas locais 

no segmento produtivo que interessa. 

Com a globaliza~ao da produ~ao, a designa~ao made in (pais) perde 

significado, ja que os produtos deixam de ter territ6rios de origem bern 

determinados48
• Estes produtos, que constituem conjuntos complexos de inputs, 

sao fabricados e montados nas localiza~oes mais variadas e destinam-se a ser 

vendidos em qualquer ponto do globo [Andreff (1996a), pag. 59]. Ou seja, cada 

produto deixa de poder ser identificado com o pais de origem. A globaliza~ao da 

produ~ao marca a entrada na era do "made in the World" [Petrella ( 1996), pag. 

93]. Com ela, os "sistemas produtivos nacionais" tendem a dissolver-se no seio de 

urn unico "sistema produtivo mundia1"49
• 

1.3.4. A globaliza~io financeira 

Por ultimo, entende-se por globalizar;iio financeira a "criar;iio de urn 

mercado [financeiro] [ ... ] unico a nivel mundiaf'50
• A grande for~a da 

47 A excep~ao de algumas actividades estrategicas, como, por exemplo, a I&D. 
48 Por exemplo, urn computador pessoal IBM, vendido e contabilizado na Europa como uma importa~ao 
com origem nos Estados Unidos, contem apenas 24% de valor acrescentado oeste pais, contra 46% no 
Japao e 30% em Singapura ou na Coreia do Sui [Giraud (1997), pags 101-102]. 
49 Lafay (1997), pag. 42. Nao faz parte do conjunto de objectivos deste trabalho discutir o que se entende 
por "sistema produtivo" e muito menos a existencia de urn verdadeiro "sistema produtivo mundial". Para 
uma defmi~ao, consultar Romao (1983), pags 36-38. 
50 Plihon (1997), pag. 69. Outra defini~ao pode ser encontrada em Chesnais (1996a), pag. 10. 
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globaliza~ao reside na area financeira, onde os mercados operam quase em tempo 

real e numa base que vai muito para alem das fronteiras nacionais [Boyer ( 1997), 

pag. 19]. Assim, estes mercados sao os fulicos verdadeiramente globalizados51
, 

fazendo a economia mundial entrar num novo ciclo hist6rico: o "ciclo do 

capitalismo fmanceiro mundial" [Viveret ( 1997), pag. 166]. 

E ao nivel da globaliza~ao financeira que mais se faz sentir a diminui~ao da 

importancia dos Estados. Para Corazza [(1997), pag. 16], o tra~o mais importante 

da globaliza~ao reside na amplia~ao do poder monetario privado frente ao poder 

estatal. Harvey [(1994), pag. 184] partilha a mesma opiniao: "[ ... ] se quisermos 

procurar alguma coisa verdadeiramente peculiar (em oposi~ao ao capitalismo de 

sempre) na actual situa~ao devemos concentrar o nosso olhar nos aspectos 

financeiros da organiza~ao capitalista e no papel do credito". Chesnais [(1996a), 

pag. 1 0] afirma que e na esfera financeira que os interesses privados mais parecem 

ter tornado a iniciativa face aos Estados. Assim, na opiniao destes autores, a 

forma~ao de urn espa~o monetario e financeiro de decisao privada, isto e, fora do 

alcance dos Estados, significa algo, senao totalmente novo na hist6ria do 

capitalismo, pelo menos inteiramente novo em termos da sua Hist6ria recente. 

Sendo urn resultado do processo de liberaliza~ao, a globaliza~ao 

fmanceira deveria permitir a todos os agentes, em particular as empresas, colocar e 

recorrer a emprestimos de capitais de forma ilimitada, em qualquer Iugar do 

mundo, contribuindo assim para uma melhor afecta~ao do capital a escala 

mundial. Porem, os constantes disfuncionamentos do sistema financeiro 

51 Veltz (1997), pag. 59. "Tout en etant intimement liee a la mondialisation des echanges de biens e 
services, la globalisation a ete beaucoup plus brutale et importante dans le domaine financier" [Plihon 
(1997), pag. 69). "A globalizayao dos fluxos de capital tern constituido o centro nevralgico da globalizayao 
da economia" [Grupo de Lisboa (1994), pag. 51]. "[0) fim do seculo XX[ ... ] marca, do ponto de vista da 
finanya, uma mutayao sem precedentes, tomando-se o dominio fmanceiro o primeiro campo realmente 
mundializado" [Defarges ( 1993 ), pag. 46). "La sphere financiere represente [ ... ] la pointe avancee du 
mouvement de mondialisation de l'economie; celle oil les operations du capital portent sur les montants les 
plus eleves; celle oil sa mobilite est la plus grande [ ... )" [Chesnais (1996a), pag. 1 0]. 
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intemacional parecem surgir como uma especie de consequencia principal deste 

tipo de globaliza~ao. 

Assim, parece haver uma rela~ao muito estreita entre globaliza~ao e 

instabilidade financeira. A globaliza~ao teria criado, segundo Plihon [(1997), pags 

75-76], urn risco sistemico de crise financeira a nivel mundial, por efeito de 

contagio, em virtude das diversas pra~as financeiras se encontrarem agora mais 

fortemente interconectadas52
• Sendo certo que a mobilidade intemacional do 

capital e agora superior, nao e menos verdade que se assiste a uma domina~ao 

crescente da 16gica financeira e a urn aumento da instabilidade financeira que 

prejudicam o funcionamento da economia real. 

1.4. 0 caracter de novidade da globaliza~ao 

Existem basicamente duas formas de encarar a globaliza~ao. Para uns ela 

nao e mais do que uma intensifica~ao dos fen6menos existentes desde ha longa 

data, ou na linguagem conceptual utilizada neste trabalho, dos processos de 

intemacionaliza~ao e de multinacionaliza~ao (perspectiva hist6rica). De acordo 

com esta perspectiva, a importancia atribuida actualmente a globaliza~ao constitui 

urn exagero. Para outros, embora estes processos devam ser tornados como base de 

partida para perceber a globaliza~ao, esta contem particularidades, sobretudo de 

natureza qualitativa, que sao novas (perspectiva econ6mica). 

Estas duas formas de encarar a globaliza~ao assentam, geralmente, em dois 

tipos de diagn6sticos. A primeira tern por base uma analise de muito Iongo prazo 

da evolu~ao da economia mundial: a partir do seculo XV53 ou mesmo de epocas 

52 Veja-se o que aconteceu as diversas pra~as fmanceiras mundiais na sequencia da crise brasileira do inicio 
de 1999. Para uma compreensao mais aprofundada da instabilidade gerada pe1a g1obaliza~ao financeira, 
consultar Chesnais (1996b ). 
53 "De urn ponto de vista hist6rico, globaliza~ao e uma nova palavra para urn processo que remonta a 
expansao da civiliza~ao europeia a partir do fmal do seculo XV" [Batista Jr ( 1996)]. 
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mais recuadas54
• A segunda baseia-se nurn diagn6stico que incide basicamente 

sobre as ultimas duas decadas. No primeiro caso, a conclusao e a de que "a 

globaliza~ao e urn mito" [Batista Jr ( 1996), pag. 11] porque representa apenas uma 

evolu~ao na continuidade, interrompida excepcionalmente durante alguns periodos 

hist6ricos relativamente curtos. No segundo caso, salientam-se as transforma~oes 

actuais e argumenta-se que a globaliza~ao e urn fen6meno inteiramente novo. 

Na perspectiva hist6rica, a intensifica~ao das interdependencias econ6micas 

entre os diversos paises faz parte da natureza do capitalismo, pelo que as 

tendencias dos anos oitenta e noventa nao podem ser consideradas como uma 

novidade absoluta. Desde ha longa data que o desenvolvimento dos meios de 

comunica~ao, em particular dos transportes, permite que os diversos sistemas 

nacionais interajam a distancia, sem que alguma vez se tenha falado de 

globaliza~ao. Neste sentido, o efeito provocado pelo desenvolvimento das TIC nao 

traz grandes novidades em rela~ao ao que vern acontecendo desde ha seculos. 

Por outro lado, quando o problema e posto apenas sob o ponto de vista 

quantitativo, conclui-se que o actual grau de abertura das economias nacionais 

encontra precedentes hist6ricos. Por exemplo, em 1913, o comercio intemacional 

dos paises industrializados representava ja 12,9% da sua produ~ao, valor que caiu 

para 6,2% em 1938 e era de 14,3% em 1992 [Bairoch (1996), pag. 210, quadro 

7.4]. Ao nivel do IDE, as tendencias actuais parecem ser tam bern urn 

prolongamento das tendencias anteriores. Em 1913, os fluxos de investimentos 

directos em rela~ao ao PIB dos paises desenvolvidos atingiam 3%, taxa pr6xima 

da que se registava em 1990 (4%)55
• 

54
" A [globaliza~ao] inscreve-se [ ... ] na continuidade de urn processo iniciado no Mediterraneo ha perto de 

urn milenio, que adquiriu impulso decisivo com a grande abertura planetaria dos seculos XV e XVI. 
Limita-se a restituir ao capitalismo .. sua voca~ao original, mais transnaciona! que intemacional, que e a de 
nao querer saber de fronteiras nem de Estados, tradi~oes ou na~oes, para melhor submeter todas as coisas a 
lei fulica do valor" [Adda (1996a), pag. 91]. 
55 Boyer (1997), pag. 33. Chesnais (1996a), pag. 12, chama, no entanto, a aten~ao para o facto do IDE 
actual ser mais volatil (''foot-loose") do que no periodo anterior a I Guerra Mundial, o que constitui urna 
caracteristica qualitativa nova. 
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Uma analise puramente quantitativa nao revela, portanto, de forma 6bvia, 

que as economtas contemporaneas seJam mats extrovertidas e mais 

interdependentes do que no passado. Em termos gerais, no final do seculo XIX e 

ate ao inicio da I Guerra Mundial, a economia mundial teria atingido patamares 

elevados de integra~ao ao nivel das transac~oes de mercadorias e dos fluxos de 

IDE. Ter-se-ia seguido entao uma interrupa~ao nesta tendencia que durou ate ao 

fim da II Guerra Mundial. A partir do final dos anos quarenta, a tendencia teria 

sido retomada56
, com a globaliza~ao a representar apenas uma acelera~ao, por 

vezes brutal, de urn processo existente. 

Quando a analise e efectuada tendo por base exclusivamente 0 periodo 

posterior a II Guerra Mundial, a conclusao e diferente: a globaliza~ao nao se 

con:funde com os processos de intemacionaliza~ao e de multinacionaliza~ao57, 

embora, simultaneamente, estes dois processos possam revelar sinais claros de 

aprofundamento. Pelo contrario, ela implica uma configura~ao inteiramente nova 

para a economia mundial ou uma nova fase do Iongo processo de constitui~ao da 

economia mundo [Boyer ( 1997), pag. 31]. 

A globaliza~ao implica, assim, uma evolu~ao em rela~ao aos movimentos 

anteriores, comportando novos fen6menos [Sachwald (1994), pag. 16]. Em 

particular, ela representa uma transforma~ao importante nas modalidades de 

inser~ao intemacional das empresas e das na~oes, bern como uma modifica~ao das 

56 Segundo Lopes ( 1997), pag. 26, o periodo que vai desde o fmal dos anos quarenta ate a actualidade 
contem duas fases distintas. Ate ao inicio dos anos oitenta, a tendencia para a globaliza~ao teria 
permanecido secundarizada, em resultado dos movimentos de integra~ao regional. A partir desta data, teria 
come~ado urna nova fase em que a globaliza~ao se sobrepoe a regionaliza~ao. Ferrandery (1996), pag. 7, 
tambem considera que o periodo posterior a II Guerra Mundial deve ser subdividido em duas fases, mas por 
motivos diferentes. Na primeira fase, a globaliza~ao aparece comprometida pela constitui~ao de dois blocos 
antag6nicos, urn comunista, outro capitalista, o que toma impossfvel a cria~ao de urn espa~o econ6mico 
fulico a nivel mundial. No entanto, do lado ocidental, assiste-se a coloca~ao em pratica de poderosos 
instrumentos de integra~ao (GATT e FMI, por exemplo), sendo esta simultaneamente refor~ada pela 
intemacionaliza~ao das empresas no seio de tres espa~os distintos, complementares e ao mesmo tempo 
concorrentes: Estados Unidos, Europa Ocidental e Asia do Sudeste. 
57 Petrella (1989a), pag. 3. "[A] globaliza~ao e urn processo novo, diferente da intemacionaliza~ao e da 
multinacionaliza~ao" [Grupo de Lisboa (1994), pag. 25]. Estas tres palavras "designam diferentes 
processos e fen6menos [ ... ] [e] implicam diferentes protagonistas, jogando com diferentes regras e tern urn 
impacte significativamente diferente nas estrategias, politicas e sociedades" [idem, pag. 40]. 
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suas interac~oes. Portanto, grande parte do can1cter de novidade deste processo 

nao pode ser avaliado em termos quantitativos, porque ele nao se reduz ao 

comercio extemo e ao IDE. A novidade deve ser procurada, sobretudo, nos 

aspectos qualitativos. "[L]a globalisation actuelle se differencie singulierement de 

ce qui a precede, non seulement eu egard a son amp leur - puisqu' elle conceme 

une partie beaucoup plus importante de la planete - mais aussi et sourtout au 

regard des aspects qualitatifs qu'elle recouvre [ ... ]"[Gregoire (1997), pag. 54]. 

Contudo, independentemente de constituir ou nao urn fen6meno novo, a 

globaliza~ao deve ser encarada, sobretudo, como urn problema novo. Nao se pode 

questionar o facto deste fen6meno s6 ter passado a interessar a comunidade 

cientifica em anos mais recentes. Assim, mesmo que as tendencias actuais possam 

ser consideradas como meros prolongamentos de evolu~oes passadas, 

eventualmente interrompidas ou atenuadas em determinados periodos hist6ricos, 

s6 agora elas estao a exigir uma explica~ao. A prova de que se esta perante urn 

problema novo e que grande parte dos estudiosos deste assunto consideram agora 

inadequadas as teorias que foram sendo desenvolvidas ao Iongo do tempo para 

explicar a intemacionaliza~ao das empresas e das economias. 

1.5. Globaliza~ao e regionaliza~ao 

0 debate globaliza~ao versus regionaliza~ao conduz inevitavelmente a 
seguinte questao: a constitui~ao de blocos regionais constitui urn fen6meno 

oposto58 da globaliza~ao, ou, pelo contrario, contribui para a globaliza~ao? 

A regionaliza~ao resulta de dois factores essenciais. Em primeiro Iugar, do 

comportamento dos govemos nacionais que procuram inserir, pela via formal, as 

58 A ideia de que a regionaliza~ao e a globaliza~ao sao processos opostos resulta da convic~ao segundo a 
qual os dois fen6menos teriam motiva~eies diferentes: o primeiro seria ditado por deciseies politicas 
enquanto que o segundo teria por base fundamentos econ6micos ligados aos comportamentos empresariais. 
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suas economtas em zonas econ6micas que tern por objectivo intemalizar as 

interdependencias estrategicas entre diversos dominios e entre paises cujos 

interesses podem momentaneamente divergir (integra~ao formal). Assim, a atitude 

dos Govemos em materia de liberaliza~ao e frequentemente guiada por 

preocupa~oes que tern a ver com a integra~ao das suas economias numa base 

regional e nao numa base mundial ou global. 

Em segundo Iugar, a regionaliza~ao depende do comportamento das 

empresas, ou, de uma forma mais geral, das economias, que tendem a organizar os 

seus fluxos com o exterior numa base regional (integra~ao real). 

Na realidade, a regionaliza~ao e a globaliza~ao nao tern que constituir 

fen6menos mutuamente exclusivos porque eles nao resultam de estrategias 

necessariamente opostas, por parte dos govemos ou das empresas. A 

regionaliza~ao pode ser considerada uma variante da globaliza~ao [Betcherman 

(1996), pag. 294]. Como defende Sachwald [(1997), pag. 134], o movimento no 

sentido da regionaliza~ao deve ser analisado no ambito do processo de 

globaliza~ao, porque dele faz parte, por duas razoes. Primeiro, porque na medida 

em que o processo de globaliza~ao gera instabilidade, a tendencia para a 

constitui~ao de blocos regionais deve ser encarada como uma resposta (por vezes 

defensiva) a procura de espa~os que possam amortecer 0 impacto dos fen6menos 

globais. Segundo, porque a regionaliza~ao pode funcionar como uma fase de 

aprendizagem para as empresas e para as na~oes no sentido de se inserirem no 

processo de globaliza~ao [(1997), pag. 144]. 

1.6. Globaliza~io e marginaliza~io 

A globaliza~ao gera efeitos perversos que se traduzem num aumento de 

assimetrias entre os espa~os geograficos globalizados e os espa~os 
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marginalizados59
• Na base destas assimetrias esta o caracter profundamente 

tecnol6gico daquele processo. Em particular, as TIC podem facilitar a cria~ao de 

"ilhas" de prosperidade e de crescimento a par de zonas marginalizadas "semi

aridas" ou mesmo "desertas" [OCDE-TEP (1992), pag. 258]. Isto porque mesmo 

que a inova~ao se tenha tornado mais global, tal nao significa urn acesso mais 

facilitado aos seus beneficios por parte de todas as regioes do Globo. 

Com efeito, o aproveitamento destes beneficios exige que se conjuguem 

outros factores que nao estao igualmente distribuidos: capital, capacidades 

organizacionais, infraestruturas publicas, etc. Assim, a globaliza~ao e susceptive! 

de aprofundar as divergencias entre urn pequeno numero de regioes capazes de 

aproveitar os beneficios da nova revolu~ao tecnol6gica (as que estao pr6ximas da 

fronteira tecnol6gica e dispoem dos factores complementares necessarios) e urn 

vasto numero de outras regioes que sao deixadas a sua propria sorte. 

Ora, dada a importancia que as telecomunica~oes estao a assum1r nas 

economias modemas, a globaliza~ao, enquanto concep~ao cibemetica do Globo, 

articula com facilidade n6s densos atraves de vazios, pelo que a densifica~ao das 

rela~oes entre os diversos espa~os geograficos adquire uma natureza desigual, isto 

e, pode perfeitamente deixar de fora vastas areas. "Enquanto que algumas zonas, a 

maioria das vezes de passagem ou de intercambio, se integram no espa~o mundial, 

outras ha que nao acompanham. Esbo~am-se falhas e fracturas [ ... ]" [Defarges 

(1993), pag. 62]. Nas regioes globalizadas, formam-se enclaves de marginaliza~ao; 

nos territ6rios marginalizados podem surgir enclaves globalizados. 

Este fen6meno tern conduzido alguns autores a considerar que a 

globaliza~ao e urn processo que implica a redefini~ao das rela~oes entre centro e 

periferia 60 (a globaliza~ao gera periferias dentro dos centros antigos e centros 

59 Estas assimetrias poderiam ser designadas por "assimetrias extemas". Contudo, a globaliza~ao tambem 
gera "assimetrias intemas", isto e, assimetrias entre indivfduos e/ou grupos sociais residentes nos espa~os 
~eograficos globalizados. 

Boyer (1997), pag. 25; Appelbaum eta/ (1995), pag. 3. 
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dentro das periferais antigas) e uma reconstitui~ao da hierarquia dos espa~os 

produtivos, talvez em muito maior escala do que a homogeneiza~ao do espa~o 

mundial. Como diz Boyer [(1997), pag. 25], embora o crescimento dos paises do 

Sudeste asiatico e os desenvolvimentos politicos e econ6micos nos paises do Leste 

tenham contribuido para alargar a area de influencia das for~as da globaliza~ao, 

nao e menos verdade que vastas zonas do Globo (sobretudo na America Latina e 

no continente africano) estao Ionge de uma integra~ao satisfat6ria na economia 

mundial. Embora estas zonas fa~am parte do processo de mundializayao do 

capitalismo, nao aparecem integradas no processo de globaliza~ao61 • 

A globaliza~ao e, portanto, uma globaliza~ao truncada porque encerra urn 

paradoxo: por urn lado, tem-se urn sistema que tende a globalizar-se, a tomar-se 

interdependente, sem alternativa nem "exterior"; por outro, uma "[ ... ] crescente 

heterogeneidade de condi~oes de vida, de contextos culturais vizinhos no espa~o 

mas distantes no tempo[ ... ]" [Murteira (1995), pag. 30]. Ao nivel das na~oes, este 

paradoxo reflecte-se numa "economia mundial dual" [Andreff (1996a), pag. 4] 

com os paises industrializados a integrarem-se cada vez mais entre si e os paises 

pobres a surgirem cada vez mais marginalizados. Como diz Petrella, "'triadiza~ao' 

e uma defini~ao mais correcta da presente situa~ao"62 • 

Ate ao momento, a reac~ao dos excluidos a este efeito perverso da 

globaliza~ao parece manter-se apenas latente, embora com manifesta~oes pontuais 

cujo alcance ainda nao e perceptive!. Contudo, nao se pode excluir a possibilidade 

dela vir a manifestar-se de forma activa no futuro e passar a constituir urn serio 

obstaculo. Neste caso, poder-se-ia assistir, como no passado, a uma inversao de 

61 Segundo Andreff (1996b), pag. 61, cerca de oitenta paises aparecem completamente marginalizados no 
r:rocesso de globaliza~ao, em especial na Africa sub-Sahariana. 
2 Petrella (1996), pag. 99. 0 autor acrescenta a seguir que esta defini~ao "pretende significar o facto de que 

o processo de integra~ao tecnol6gica, econ6mica e sociocultural entre as tres regioes mais desenvolvidas do 
mundo (Japao mais os 'tigres' do Sueste Asiatico, Europa Ocidental e America do Norte) e mais difuso, 
intensivo e significativo que a 'integra~iio' entre essas tres regioes e os paises menos desenvolvidos ou 
entre os pr6prios paises menos desenvolvidos entre si". 
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tendencias e a globaliza~ao actual passaria a constituir apenas urn fen6meno 

transit6rio. 

1.7. A empresa global 

Independentemente das designa~oes que se escolherem para caracterizar as 

transforma~oes contemporaneas e do caracter de novidade destas, nao ha duvida 

que 0 ultimo quartel do seculo XX foi caracterizado, a todos OS niveis, por urn 

grau de complexidade sem precedentes. Os efeitos das ac~oes desencadeadas em 

determinado ponto do Globo sao imediatamente transmitidos, via electr6nica, a 

todo o mundo, gerando. consequencias inevitaveis em paises que nada tern a ver 

com essas ac~oes63 • "0 capitalismo [ ... ] entrou num periodo turbulento de 

tentativa e erro" [Boyer (1997), pag. 25], o que faz com que as economias 

contemporaneas sejam intrinsecamente mais frageis do que o eram ha trinta ou 

quarenta anos atras. 

Esta complexidade traduz-se num aumento de incerteza para todos os 

agentes, qualquer que seja a area da sociedade em que actuem, mas, em particular, 

para os -agentes econ6micos. Para as empresas, o aumento da incerteza faz-se 

sentir aos mais diversos niveis: tecnol6gico (incerteza quanto a evolu~ao das 

traject6rias tecnol6gicas), financeiro (incerteza quanto a evolu~ao dos mercados 

financeiros), mercado (incerteza quanto a evolu~ao da procura) e, sobretudo, ao 

nivel da concorrencia (incerteza quanto ao comportamento dos concorrentes). 

Com a globaliza~ao, a concorrencia pelo dominio dos mercados e dos 

recursos intensificou-se e tomou uma amplitude mundial64
, o que obriga as 

63 Este fen6meno bern podia ser designado pelo famoso "efeito borboleta". Para uma compreensilo mais 
aprofundada deste efeito, consultar Gleick (1994), pags 33-58. 
64 Segundo o Grupo de Lisboa (1994), pags. 14-15, com a globaliza~;ao, a concorrencia (os autores utilizam 
o termo "competi~;ilo") deixou de ser uma configura~;ilo particular de mercado e adquiriu o estatuto de 
cren~;a universal, de ideologia, de objectivo agressivo de sobrevivencia e de hegemonia. 
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empresas a urn olhar mais aberto e atento para o espa~o exterior65
• Outrora 

protegida no seio do seu espa~o nacional ou regional, cada empresa tenta agora 

reagtr numa base mundial ao comportamento dos concorrentes e, 

simultaneamente, tenta determinar este comportamento. Assim, embora a 

globaliza~ao represente para as empresas a sua principal condicionante, ela e, em 

grande medida, determinada por estas66
. "Les entreprises sont [ ... ] au centre des 

phenomenes de Ia mondialisation, doivent s 'y adapter et le font ainsi progresser" 

[Sachwald (1994), pag. 26]. 

A palavra de ordem para responder atempadamente aos desafios da 

globaliza~ao, em particular ao desafio da incerteza, e "flexibilidade". Para 

concretizarem este objectivo, as empresas tentam seguir "estrategias globais"67
, 

isto e, tentam, elas pr6prias, globalizar-se. As questoes que se podem colocar 

entao sao as seguintes: 1 a - 0 que e uma empresa global? 28 
- Como surgem as 

empresas globais? Na parte final deste capitulo tentar-se-a responder a estas duas 

questoes. 

65 Simoes (1997a), pag. 30. Segundo Appelbaum et a/ (1995), pag. 3, a concorrencia nao se estabelece 
apenas entre empresas; trata-se tambem de uma concorrencia entre as diversas formas de capitalismo que 
existem no mundo. 
66 "Ce sont [les] fumes qui, en destabilisant les formes de production classiques [ ... ], ont impose le regime 
perturbe qui pousse a Ia globalisation" [Cohendet et a/ (1991), pag. 4]. "Nao resta duvida de que a 
iniciativa das a~oes e a dinamica da globaliza~ao pertencem cada vez mais as [empresas]" [Corazza (1997), 
pag. 24]. "[Les entreprises sont] [d]evenues les principaux vecteurs de Ia mondialisation" [Lafay (1997), 
~ag.37]. 

7 Na literatura, podem ser encontradas diversas defini~oes de "estrategias globais" e discussoes onde estas 
estrategias aparecem relacionadas com outras estrategias intemacionais. A este prop6sito, podem ser 
consultados os seguintes trabalhos: Porter (1986a e 1990); Ohmae (1985 e 1990); Ghoshal (1987); Kogut 
(1989); Bartlett (1986). Para urn resumo destas contribui~oes, consultar Hagedoom eta/ (1991b), pag. 50 e 
sgts. 
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1.7.1. 0 que e uma empresa global? 

Esta questao tern sido respondida por diversos autores, mas esta-se ainda 

longe de uma defmi~ao consensual68
• De uma forma geral, pode-se afirmar, no 

entanto, que e o elemento organiza~ao que aparece como criterio para classificar a 

empresa global. Com a globaliza~ao, as empresas tentam empreender formas de 

organiza~ao que permitam uma integra~ao simultanea dos espa~os ( organiza~ao 

extema) e das actividades (organiza~ao intema). 

Segundo Dunning [(1997a), pag. 34], "a typical global firm will own or 

control subsidiaries, and engage in value-added business alliances and networks in 

each continent and in each major country. It will source its inputs of labour, 

capital, raw materials and intermediate products from wherever it is best to do so; 

it will engage in financial transactions independent of time and space; and it will 

sell its goods and services in each of the main markets of the world". 

Para Andreff [(1996a), pags 53-54], uma empresa global e aquela que tern 

uma visao mundial dos mercados e da concorrencia. Os seus atributos sao, entre 

outros, os seguintes: conhece bern os seus rivais; tern o poder de controlar as suas 

opera~oes; comporta-se como urn jogador global; opera em industrias de alta 

tecnologia; localiza as suas actividades onde elas sao mais rentaveis; tern 

actividades coordenadas com a ajuda das tecnologias da informa~ao; organiza as 

suas unidades numa rede intemacionalmente integrada e integra-se em redes de 

alian~as com outras empresas. 

Por seu tumo, Hagedoom et a/ [(1991b)] construiram uma matriz para 

distinguirem entre os varios modos de organiza~ao das empresas (Figura 1-1). 

Nesta matriz, foram utilizadas duas dimensoes para classificar as empresas em 

categorias. Uma dimensao e o caracter (inter-)nacional da produ~ao, referindo-se 
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esta nao apenas a produ~ao propriamente dita, mas cobrindo tambem outras 

actividades como a I&D eo design. Para a outra dimensao, os autores escolheram 

o mercado, real~ando a importancia das vendas internacionais, do marketing e dos 

servi~os associados. Tanto num caso como noutro, as actividades da empresa 

podem ter uma abrangencia nacional (dentro do seu pais de origem), regional 

( dentro de uma regiao internacional, como, por exemplo, na Europa Ocidental, na 

America do Norte ou no Sudeste asiatico) ou mundial. 

Mercados 
Produ~iio 

Pais 

Regiiio 

Mundo 

Figura 1-1 

Classifica~iio das empresas 

Pais Regiiio 

Domestica Semi-internacional 

- Multi-domestica 

- Transnacional 

Fonte: Hagedoom eta/ (1991b), pag. 48. 

Mundo 

Internacional 

Multinacional 

Global 

Do cruzamento entre as variaveis e os niveis geograticos resultam nove 

situa~oes possiveis. Contudo, os autores excluiram duas dessas situa~oes: aquelas 

em que as empresas produzem a nivel regional ou a nivel mundial e vendem 

apenas num unico pais. Restam, portanto, sete casos com significado. 

Nesta matriz aparecem dois casos extremos e cinco casos intermedios. 0 

primeiro caso extremo e 0 da empresa domestica, isto e, da empresa que apenas 

produz e vende no seu mercado nacional. Trata-se, portanto, de uma empresa nao 

internacionalizada. 0 outro caso extremo e o da empresa global, ou seja, da 

68 Segundo Andreff (1996b ), pag. 61, R. J. Barnet e R. E. Muller teriam sido os primeiros autores a falar de 
empresas globais em Global Reach. The Power of the Multinational Corporations, Jonathan Cape, London, 
1975. 
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empresa que tern a sua produ9ao organizada em bases mundiais e tern como 

mercado relevante o mercado mundial. 

As empresas intemacionais e semi-intemacionais sao apresentadas como 

casos intermedios. Produzem apenas ao nivel de urn pais mas vendem em diversos 

mercados: dentro de uma regiao intemacional, no segundo caso, e a nivel mundial, 

no pnmetro. Estas sao as empresas caracteristicas do processo de 

intemacionaliza9ao descrito atras. 

Por seu tumo, as empresas multinacionais sao caracterizadas por terem uma 

produ9ao organizada numa base regional e terem como mercado relevante o 

mercado mundial. As empresas multi-domesticas e transnacionais vendem dentro 

de uma regiao intemacional e produzem a nivel mundial (no segundo caso) ou a 

nivel regional (no primeiro caso). Em termos da classifica9ao que foi apresentada 

anteriormente, estas seriam as empresas caracteristicas do processo de 

multinacionaliza9ao. 

Estas duas dimensoes (produ9ao e mercado ), sao, no entanto, insuficientes 

para caracterizar uma empresa global. Em primeiro Iugar, porque a dimensao 

tecnol6gica tomou-se de tal maneira importante que se toma necessaria real9a-la. 

Com efeito, na classifica9ao apresentada por Hagedoom et al a vertente 

tecnol6gica aparece demasiado diluida na dimensao produ9ao. Em segundo Iugar, 

existe uma quarta dimensao que e necessaria levar em considera9ao: a dimensao 

financeira. Assim, embora esta classifica9ao constitua urn born ponto de partida 

para caracterizar uma empresa global, ela deve ser alargada no sentido de atribuir 

a tecnologia e a finan9a o Iugar que na realidade desempenham no processo de 

globaliza9ao em geral e das empresas em particular. 

Neste sentido, poder-se-ia definir uma empresa global como aquela que, 

tirando partido da liberalizat;iio das economias e da jlexibilidade organizacional 
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proporcionada pelas TIC, en.frenta a incerteza associada aos processos de 

globalizafilo implementando simultaneamente quatro estrategias basicas: 

organizafiio da produfiio numa base mundial (globaliza~ao da 

produ~ao), 

utilizafiio de tecnologias criadas e desenvolvidas numa base mundial 

(globaliza~ao tecnol6gica), 

- diversificafilo geograjica das fontes de financiamento (globaliza~ao 

fmanceira), e 

utilizafiio do mercado mundial como mercado de reforencia 

(globaliza~ao da procura). 

A organiza~ao da produ~ao numa base mundial deriva da possibilidade de 

decompor em segmentos o processo produtivo e de localizar cada segmento no 

territ6rio que oferecer maiores vantagens. Assim, as empresas globais escolhem 

criteriosamente os locais para instalar as suas produ~oes, quer directamente, quer 

atraves da celebra~ao de alian~as com outras empresas. 0 objectivo e arbitrar entre 

territ6rios e fazer uma gestao integrada da produ~ao, por forma a beneficiarem de 

rendimentos crescentes. Este fen6meno da origem ao que anteriormente se 

designou por DIPP e constitui, segundo Boyer [(1997), pag. 18], uma novidade em 

rela~ao ao comportamento que as empresas tiveram no passado. 

Com a organiza~ao da produ~ao numa base mundial, cada filial ( ou cada 

aliado) funciona como uma unidade especializada no fabrico de uma componente 

particular de urn produto acabado. Isto s6 e possivel em virtude da existencia de 

vantagens logisticas que derivam da redu~ao dos custos dos transportes e das 

comunica~oes e da liberaliza~ao das trocas, as quais facilitam as rela~oes 

horizontais entre unidades de produ~ao localizadas em diferentes territ6rios. 

Portanto, uma empresa global organiza as suas produ~oes ao Iongo de toda a sua 
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cadeia de valor acrescentado, desde a I&D ate as vendas finais, numa 16gica de 

maximiza~ao da rentabilidade a nivel mundial. 0 resultado deste comportamento e 

a forma~ao de urn sistema produtivo intemacional integrado, em rela~ao ao qual o 

territ6rio se toma urna variavel secundaria [Andreff(1996b), pag. 65]. 

Em segundo Iugar, as empresas globais caracterizam-se por utilizarem 

tecnologias criadas e desenvolvidas numa base mundial. Neste sentido, tendem a 

localizar as suas actividades de I&D nos territ6rios que oferecem maiores 

potencialidades tecno16gicas. Com este objectivo, estabelecem laborat6rios no 

exterior69 ou, altemativamente, mantem-nos no seu pais de origem. No entanto, no 

caso de deslocaliza~ao, esta nao esta necessariamente dependente da produ~ao, ou 

seja, os laborat6rios podem ser instalados num territ6rio onde a empresa nao tern 

unidades produtivas em senti do estrito 70
• 

0 fen6meno da deslocaliza~ao das actividades de I&D faz-se acompanhar 

por uma altera~ao das missoes conferidas aos laborat6rios. Anteriormente, o 

laborat6rio de apoio, criado na proximidade de uma filial, limitava-se a adaptar (de 

forma minima) OS produtos e OS proceSSOS de produ~ao as condi~oes do pais de 

acolhimento. Actualmente, o grande laborat6rio aut6nomo recebe da empresa-mae 

urn mandato mundial para a concep~ao de urn produto ou de uma gama de 

produtos, no ambito de uma estrategia global. Esta estrategia passa pela tentativa 

de capta~ao de elementos tacitos, nao codificaveis e, por isso, nao transferiveis, 

associados as tecnologias locais. A inova~ao toma-se, entao, urn processo 

interactivo, com os utilizadores a fazerem reconhecer, na base da sua experiencia, 

as melhorias tecnicas mais apropriadas [Andreff(l996a), pags 50-51]. 

69 Segundo Andreff (1996a), pag. 51, em 1966, a I&D total das multinacionais americanas estava 
deslocalizada em 6,5%, tendo esta percentagem subido para 13% em 1989. Ainda segundo o mesmo autor, 
estas propor~oes sao mais elevadas no caso das empresas europeias e menos elevadas no caso das 
japonesas. 
70 Em termos gerais, a I&D permanece, contudo, menos deslocalizada do que a produ~ao (Andreff ( 1996a), 
pag.5I]. 

79 



Em terceiro Iugar, as empresas globais caracterizam-se por terem 

capacidade para aproveitar as vantagens proporcionadas pela globaliza~~o 

financeira. Por urn lado, tern a possibilidade de poder financiar as suas actividades 

normais nos mais diversos pontos do Globo, organizando uma circula~~o intema 

de. fundos ou uma especie de mercado financeiro dentro do grupo a que pertencem. 

Por outro lado, podem assumir-se como grandes agentes nos mercados financeiros, 

isto e, financiarizam-se. Assim, para alem da vantagem que representa a 

diversifica~ao geognifica das suas fontes de financiamento para as actividades 

normais, as empresas globais retiram ainda vantagens adicionais da diversifica~ao 

na direc~ao das actividades financeiras. Daqui resulta que, para estas empresas, a 

fronteira entre industria e finan~a toma-se fluida [ Andreff ( 1996b ), pag. 68]. 

Por ultimo, a empresa global tern uma concep~ao de mercado compativel 

com o fen6meno da globaliza~ao da procura, tal como esta foi anteriormente 

definida. Cada consumidor, cada grupo, cada pais, cada regiao devem ser 

considerados tal como sao, com os seus gostos pr6prios, as suas necessidades e as 

suas percep~oes subjectivas [Cohendet eta/ (1991), pag. 2]. Ou seja, na medida 

em que a globaliza~ao pressupoe uma emancipa~ao (relativa) da procura, as 

empresas globais devem ser capazes de seguir estrategias adaptativas que possam 

responder a procuras divergentes. Isto obriga a deslocalizar para o exterior as suas 

fun~oes estrategicas, por forma a poder avaliar em tempo real as altera~oes e a 

diversidade da procura local. "L' entreprise global do it gerer ses marques 

globalement par une communication publicitaire coherente a tous les points de 

contact avec ses clients, qui, oil qu'ils soient dans le monde, doivent se sentir 

traites de Ia meme maniere" [Peters (1996), pag. 77]. 

Em resumo, uma empresa global tern uma forma de organiza~ao que 

abandona qualquer referencia a "na~ao", embora ela acabe sempre por ser 

reconhecida pela sua ongem. Uma empresa global e uma empresa 

descontextualizada, sem raizes, que nao esta presa ao chao, ao local onde nasceu 
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( e onde eventualmente continua a ter a sua sede ), que define estrategias globais, 

que tern horizontes planetarios 71
• Esta organizada por forma a mobilizar e 

combinar competencias que se encontram disseminadas pelo mundo 72
• 

Assim, uma empresa global tern necessariamente que enfrentar uma 

concorrencia global. Ou seja, enquanto que as empresas domesticas apenas se tern 

que preocupar com a concorrencia dentro do seu pais e as empresas 

intemacionalizadas nao globais enfrentam os concorrentes em diferentes paises, 

mas de forma independente, a posi~ao competitiva de uma empresa global num 

determinado territ6rio e condicionada pelas suas posi~oes competitivas em todos 

os outros territ6rios em que actua73
• Como diz Porter [(1986a), pag. 18], "a finn's 

competitive position in one country is significantly affected by its position in other 

countries or vice versa". 

1. 7.2. Como surgem as empresas globais? 

A resposta a esta questao deriva da resposta dada a questao anterior e da 

concep~ao de globaliza~ao apresentada inicialmente. Sendo a globaliza~ao 

-~ encarada como uma forma de organiza~ao cibemetica do Globo, e sendo o atributo 

"global" determinado pela forma de organiza~ao da empresa, uma empresa 

globaliza-se empreendendo, simultaneamente, dois tipos de estrategias: por urn 

lado, alterando a sua organiza~ao intema (transforma~ao em empresa-rede); por 

outro lado, alterando a natureza das rela~oes que mantem com os agentes extemos, 

71 Murteira (1995), pag. 29. Andreff(l996b), pag. 63, designa este fen6meno por "emancipa~ao territorial 
das multinacionais". Cohendet et a/ (1991), prefacio, afirmam que "the major companies transform 
themselves into 'placeless' networks of economic power''. 
72 Adda (1996a), pag. 132. No entanto, alguns autores questionam a existencia de empresas 
verdadeiramente globais. Para uma discussao deste assunto ver Boyer (1997), pag. 21 e sgts; Adda (1996a), 
pags 132-133; Ruigrock eta/ (1996), pags 57-58; Deschamps (1996), pag. 49; Lafay (1997), pags 42-43, e 
Defarges (1993), pag. 54. 
73 E neste sentido que Dollfus (1997), pag. 91, afrrma que o jogo dos grandes actores da globaliza~ao e 
regido pela 16gica do oligop6lio: cada urn determina a sua estrategia em fun~ao das estrategias dos seus 
parceiros/adversarios. 
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em particular com outras empresas, quer se trate de fomecedores, de clientes ou de 

concorrentes (inser~ao em redes de empresas ). 

A primeira estrategia representa urn abandono do chamado "modelo 

hiercirquico" de organiza~ao intema. Com efeito, a empresa multinacional 

tradicional esta estruturada de forma hiercirquica, actuando em diversos paises por 

intermedio de unidades subordinadas a sede. Ora, as transforma~oes 

contemporaneas significam, ao nivel das empresas, uma "crise das grandes 

organiza~oes centralizadas" [Vercelli (1988), pag. 125], as quais se mostraram 

incapazes de por em pratica a palavra de ordem enunciada atras: "flexibilidade". 

As empresas globais organizam-se intemamente de forma horizontal, por forma a 

atingir este objectivo. 

A segunda estrategia passa pelo estabelecimento de alian~as com outras 

empresas como objectivo de criar redes de abrangencia mundial. A caracteristica 

fundamental da empresa multinacional e a realiza~ao de IDE, criando filiais sobre 

as quais dispoe de urn controlo directo. As alian~as com outras empresas sao 

encaradas como altemativas de "second best". A empresa global arbitra entre IDE 

e alian~as com parceiros locais, duas modalidades que sao vistas como 

complementares e como suportes uma da outra, por forma a obter urn grau de 

flexibilidade adequado que lhe permite aceder as vantagens proporcionadas por 

todos os territ6rios em tempo oportuno. A sua organiza~ao extema e entao 

condicionada por dois factores basicos. 

Em primeiro lugar, pela necessidade de reagir em tempo real aos choques 

provenientes do exterior, ou seja, pela necessidade de enfrentar eficazmente a 

incerteza associada aos processos de globaliza~ao. A grande vantagem das 

alian~as reside entao na sua capacidade para gerir a incerteza, isto e, limitar os 

prazos, os custos e os riscos de adapta~ao ao meio envolvente. Aquela necessidade 

exige, no entanto, que a empresa nao se comprometa em decisoes que se venham a 

mostrar irreversiveis. Ora, a alian~a significa tambem a possibilidade de retroceder 
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sem custos, ou com custos inferiores aos do IDE, caso as escolhas efectuadas se 

venham a revelar erradas. Nenhuma alian~a e irrevogavel. 

Em segundo Iugar, pela necessidade de enfrentar em tempo real uma 

concorrencia global. Este factor obriga cada empresa a dominar simultaneamente 

urn conjunto alargado de competencias para se manter competitiva. A 

complexidade actual dos factores de sucesso toma, no entanto, impossivel 

controlar simultaneamente todos os aspectos da cadeia de valor acrescentado, ou 

seja, o seu dominio nao esta ao alcance de uma empresa agindo isoladamente. As 

alian~as com outras empresas permitem entao uma especializa~ao nas 

competencias nucleares e, simultaneamente, uma extemaliza~ao das actividades 

para as quais a empresa esta menos preparada, mantendo ao mesmo tempo algum 

controlo sobre elas. Neste sentido, elas constituem uma nova forma de 

comportamento empresarial, tomando-se urn instrumento para manter ou criar 

capacidade competitiva [Grupo de Lisboa (1994), pags 109-110], ou seja, 

constituem uma nova modalidade de concorrencia [Delapierre ( 1991 ), pag. 154]. 

Em resumo, embora as alian~as entre empresas nao constituam uma 

novidade organizacional, a globaliza~ao estimula-as muito mais fortemente do que 

-- qualquer outro factor no passado. Elas devem ser entendidas como formas de 

organiza~ao extema adequadas a complexidade que envolve as empresas 

modemas, criando zonas de estabilidade (redes extemas) que permitem amortecer 

os impactos dos choques extemos e enfrentar a concorrencia global em tempo real. 

As empresas sao entao obrigadas a "cooperar para competir globalmente" 

[Perlmutter eta/ (1986)] ou, nas palavras de Ohmae [(1989)] "a globaliza~ao exige 

alian~as, toma-as absolutamente essenciais para a estrategia"74
• 

74 Excertos retirados de Simoes (1997a), pag. 30. 
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Conclusao 

A "economia mundial" atravessa urn periodo de transforma~oes profundas, 

talvez sem precedentes. Ela nao esta estabilizada nos seus fundamentos nem na 

sua configura~ao. Por isso, e prematuro julgar a extensao e as consequencias das 

altera~oes em curso, tanto mais que elas estao a acontecer no meio de outras tantas 

continuidades. 

No entanto, embora possa ser errado decretar a morte dos capitalismos 

nacionais, estes deixaram de ser as unicas formas coerentes de organiza~ao das 

actividades econ6micas. 0 mundo esta a tomar-se urn "meta-espa~o", isto e, urn 

espa~o que interliga todos as sub-espa~os mundiais, ou, pelo menos, os mais 

importantes. Portanto, o desenvolvimento econ6mico futuro devera ter 

caracteristicas diferentes em rela~ao ao que foi seguido no periodo p6s II Guerra 

Mundial. Devera ser urn desenvolvimento que se apoiara na interliga~ao entre 

agentes, numa base de competi~ao talvez mais acentuada do que no passado, mas 

tambem de coopera~ao. 

Deste modo, o conceito de "globaliza~ao", que tern sido utilizado de uma 

forma geral e abreviada para designar estas transforma~oes ( e tam bern as 

continuidades ), nao constitui apenas uma moda. Ele encerra urn conteudo real de 

mundan~a, isto e, expressa uma necessidade de compreender processos que 

perderam clareza e significado a luz de conceitos tradicionais. 

A globaliza~ao (ou qualquer outra designa~ao que se quiser utilizar) coloca 

problemas novos, ou, pelo menos, coloca os mesmos problemas de sempre de uma 

forma nova. Porem, abre tambem grandes oportunidades para os resolver. Neste 

sentido, a globaliza~ao e urn fen6meno cujos efeitos nao podem ser determinados 

a partida. 0 que nao ha duvida e que estes efeitos poem em causa as formas de 

compreensao das realidades actuais, numa altura em que as teorias existentes estao 
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ultrapassadas porque se encontram inevitavelmente ligadas a realidades que ja nao 

existem. 

E a nivel econ6mico que a globaliza9ao e mais evidente, colocando 

importantes desafios a todas as empresas. Estas, ate ha pouco tempo protegidas da 

turbulencia em territ6rios nacionais bern determinados, sao agora amea9adas por 

multiplas adversidades, para onde quer que se virem, o que as obriga a competir a 
escala planetaria, ou, pelo menos, a escala dos territ6rios mais relevantes. 

A sua reac9ao estrategica a estas amea9as toma-as actores privilegiados da 

globaliza9ao, estabelecendo rela9oes oligopolisticas dentro do mesmo ramo e 

determinando as suas estrategias em fun9ao dos seus adversarios e dos seus 

parceiros. Concorrenciam-se, mas ao mesmo tempo aliam-se para estender a sua 

influencia, para abater urn adversario considerado perigoso ou para atingir massas 

criticas que permitam realizar investimentos cada vez mais pesados. 

As alian9as tern constituido, portanto, uma das vias de adapta9ao a 
globaliza9ao, dando origem a uma especie de economia mundial policentrica 

privada, interconectada por redes que poem em causa uma organiza9ao tradicional 

baseada em Estados nacionais. Ou seja, embora a globaliza9ao tenha uma 

dimensao macroecon6mica, ela e impulsionada, sobretudo, pelo comportamento 

das empresas, em particular nas suas estrategias de penetra9ao em mercados 

extemos. 

Antes de se passar a analise das teorias que podem ajudar a compreender 

este comportamento, e necessario definir com rigor o que se entende por alian9as 

entre empresas, conceito que, a partir daqui sera utilizado frequentemente no 

trabalho. Este sera urn dos assuntos a desenvolver no capitulo seguinte. 
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------~---~---~ 

CAPITUL02 

Alian~as entre Empresas: Conceitos, Formas e Factores 

Explicativos 

Introdu~ao 

Consideradas ate ha relativamente pouco tempo como urn sintoma de 

:fraqueza (por parte das empresas) e como meras manobras para restringir a 

concorrencia (por parte dos governos ), as alian~as entre empresas sao, 

actualmente, uma pnitica corrente. Com efeito, de acordo com diversos estudos, os 

ultimos vinte anos foram marcados por uma intensifica~ao dos comportamentos de 

alian~a, a nivel nacional e, sobretudo, a escala internacional. 

Este fen6meno constitui uma resposta das empresas (em certa medida, 

incentivada pelos Governos) as muta~oes estruturais contemporaneas. 

A coopera<;ao tornou-se, assim, urn fen6meno da realidade econ6mica que 

___ se impos como objecto de estudo em diversas areas da economia e da gestao. 

Contudo, e for~oso constatar-se que, na area da economia intemacional, nao existe 

actualmente qualquer teoria standard, ou escola especifica, dos comportamentos 

de alian~a, o que explica que o tema seja omitido na grande maioria dos manuais, 

ou ocupe apenas uma posi~ao marginal. As contribui~oes que existem 

permanecem frequentemente isoladas ou, alternativamente, inscrevem-se em 

paradigmas cujos prop6sitos ultrapassam o fen6meno da coopera~ao. 

Uma das caracteristicas destas contribui<;oes e o caracter vago das 

defini~oes propostas, o que conduz a impossibilidade de comparar resultados. 0 

estudo das alian~as depara, assim, a partida, com o problema da defini~ao clara e 

precisa do objecto de estudo. Com efeito, a alian~a constitui urn conceito instavel, 
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de contornos mal definidos, como o testemunha a prolifera~ao de defini~oes em 

uso na literatura. 

A defmi~oes mats restritivas centradas na joint-venture, opoem-se 

defini~oes mais abrangentes que podem incluir simples opera~oes de 

licenciamento de tecnologia, por urn lado, e opera~oes de fusao entre empresas, 

por outro 1• Esta situa~ao reflecte nao s6 a complexidade do fen6meno em causa, 

derivada da multiplicidade de formas que as alian~as podem assumir e dos 

motivos que lhes estao subjacentes, como certamente o facto de se tratar de urn 

assunto relativamente novo nas preocupa~oes dos investigadores. 

Este capitulo tern como objectivo principal apresentar urn quadro 

conceptual para a compreensao do fen6meno das alian~as entre empresas, por urn 

lado, e para a elabora~ao da Base CEDIN, por outro. 

No ponto 2.1, sao apresentadas e discutidas algumas defini~oes 

frequentemente utilizadas na literatura, parte das quais serviram de base a 

importantes estudos empiricos. Apresenta-se, seguidamente, a defini~ao utilizada 

neste trabalho. 

No ponto 2.2, classificam-se as alian~as com base nos seguintes criterios: 

forma contratual (sub-ponto 2. 2.1), natureza dos recursos colocados em co mum 

(sub-ponto 2.2.2), posi~ao ocupada pelas actividades objecto de alian~a na cadeia 

de valor acrescentado (sub-ponto 2.2.3), posi~ao das empresas aliadas na fileira 

industrial (sub-ponto 2.2.4) e nacionalidade dos parceiros (sub-ponto 2.2.5). 

No ponto 2.3, discutem-se os factores que sao mais frequentemente 

apresentados para explicar os comportamentos de alian~a: aumento dos custos 

associados as actividades de I&D (sub-ponto 2.3.1), interdisciplinaridade 

1 Cite-se, a este prop6sito, a defmi~ao retida por Michalet (1988), pag. 278: "[Les alliances] vont des 
procedures les plus fortes comme les fusions et absorptions, aux formes les moins contraigantes comme le 
credit-bail, le franchising, en passant par des structures intermediaires comme la constitution de 'joint
ventures', la sous-traitance ou la cession de licences avec ou sans assistance technique". 
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tecnol6gica (sub-ponto 2.3.2), encurtamento do ciclo de vida dos produtos (sub

ponto 2.3.3), aumento da concorrencia (sub-ponto 2.3.4), comportamento da 

procura (sub-ponto 2.3.5) e comportamento dos govemos (sub-ponto 2.3.6). 

2.1 O(s) conceito(s) de "alian~a" 

Uma revisao da literatura, obviamente incompleta, da conta da grande 

multiplicidade de expressoes utilizadas para designar os comportamentos de 

alian~a ("alian~as", por vezes ditas "estrategicas"; "acordos", vulgarmente 

designados "de coopera~ao"; "rela~oes de coopera~ao"; "coalitions"; "joint 

ventures"; "partenariados"; redes, etc.) e dos significados que tais expressoes 

podem ter consoante o autor (ver Caixa 2-1). Umas vezes, estas diferentes 

expressoes designam fen6menos distintos; outras vezes as diferen~as sao muito 

tenues2
• 

A alian~a e uma forma de organiza~ao das rela~oes econ6micas3
• Porem, na 

medida em que se trata de urn conceito generico que engloba uma grande 

multiplicidade de casos, as suas fronteiras tern que ser previamente delimitadas em 

_rela~ao a outras formas de organiza~ao. Como tal, e necessario come~ar por ter em 

aten~ao dois elementos fundamentais: a) a natureza das rela~oes em causa e b) o 

principio que as rege. 

2 Por exemplo, Delapierre et al (1989), pag. 28, distinguem claramente entre "acordo" e "alian~a". Segundo 
estes autores, urn "acordo" implica o desaparecimento das entidades existentes, que se fundem nurna t1nica 
entidade, enquanto que urna "alian~a" pressupoe que as empresas nela envolvidas mantem a sua identidade. 
Por seu turno, Aliouat (1993), pag 95, considera que o termo "alian~a" e utilizado para designar a op~ao 
estrategica subjacente ao estabelecimento de urn acordo. Em nossa opiniao, urn acordo nao se confunde 
com uma alian~a, embora Ihe possa servir de base se se tratar de urn acordo em que o objectivo e a 
coopera~ao, e nao a domina~ao, como se vera mais a frente. 
3 Entende-se por "rela~oes econ6micas" as rela~oes que tern por objectivo urna afecta~ao de recursos 
dotados de valor econ6mico. 
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Caixa 2-1 

Algumas definifoes de "alianfa" 

"[U]ne alliance [ ... ] constitue tout accord explicite de cooperation, a plus ou moins long 

terme, entre deux ou plusieurs entreprises juridiquement independantes, concurrentes ou 

potentiellement concurrentes, qui decident de tirer mutuellement profit d'un projet commum, tout 

en conservant leur autonomie de decision. Ces accords[ ... ] peuvent prevoir des participations ou 

des remunerations financieres. Seules les participations majoritaires sont exclues car elles limitent 

l'autonomie des partenaires." (Aiiouat, 1993, pag. 98) 

"L'alliance peut se definir comme une association revetant un caractere fonnel ou 

informel, entre deux ou plusieurs entreprises concurrentes ( ou potentiellement concurrentes) ou 

complementaires, avec ou sans participation financiere; les firmes alliees tentent de developper, 

de produire ou de commercialiser des biens en mettant en commum leurs competences plutot 

qu' en recourant au contrat marchand don't Ia portee se limite au court terme ou a I' integration 

totale, marquee par Ia disparition d'une entite." (Combe, 1995, pag. 14) 

"Un accord est un contrat conclu entre deux ou plus de deux partenaires, pour une 

certaine duree et implique un comportement coordonne de leur part en vue d'un ou d'un ensemple 

d'objectifs determines." (Delapierre, 1991, pag. 141) 

"Les alliances [ ... ] sont des associations entre plusieurs entreprises qui choisissent de 

mener a bien un projet ou une activite specifique de maniere conjointe. Dans les alliances, les 

entreprises partenaires restent autonomes sur toutes les activites qui echappent au perimetre de 

l'accord." (Dussauge eta/, 1997, pag. 106) 

"On entend par accord de cooperation inter-entreprises tout accord officiel ou officieux 

que deux ou plusieurs entreprises concluent afin d'instaurer un certain degre de collaboration 

entre elles [et] qui comprend une prise de participacion au capital ou Ia creation de nouvelles 

societes, aussi bien que des arrangements sans prise de participation." (FOR, 1986, citado por 

Chesnais, 1988a, pag. 61) 
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Caixa 2-1 (continuafiio) 

Algumas definir;oes de "alianr;a" 

"[L]es alliances strategiques sont des associations entre plusieurs entreprises 

independentes qui choisissent de mener a bien un project ou une activite specifique en 

coordonnent les competences, moyens et ressources necessaires plutot que: 

- de mettre en oeuvre ce projet ou activite de maniere autonome, en supportant seules les 

risques, et en affrontant seules Ia concurrence. 

- de fusionner entre elles ou de proceder a des cessions ou acquisitions d'activites." 

(Garrette eta/, 1995, pag. 27) 

"[W]e define cooperative agreements as common interests between independent partners 

which are not connected through (majority) ownership." (Hagedoorn eta/, 1991d, Appendix 1, 

pag. 28) 

"Strategic alliances [ ... ] are partnerships among firms that work together to attain some 

strategic objective [ ... ]. [ ... ] For the purposes of my analysis [ ... ] the unit of observation is the 

venture and all business activities where partners may cooperate are referred to as 'ventures' -

regardless of their ownership form and status as a separate organizational entity." (Harrigan, 

1988, pags 205-206) 

"A coopera~tao consiste num acordo duradouro que institui rela~toes privilegiadas entre 

empresas, baseadas na reciprocidade de vantagens, na concerta~tao sistematica e na procura 

conjunta de inova~toes que possam contribuir para atingir urn objectivo comum, de caracter geral 

ou especifico. [ ... ] [Ela] pode ter urn caracter temporal indefinido ou limitado [ ... ]". (Hermosilla 

eta/, 1991, pag. 6) 

"[L']expression alliance qualifie une relation d'echange instauree entre plusieurs firmes 

independantes qui a Ia particularite de ne pas passer par le marche. Elle est pour chacune d'elles 

un mode de developpement cooperatif visant des resultats mutuellement avantageux, ces resultats 
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Caixa 2-1 (continuaflio) 

Algumas definifoes de "alianfa " 

etant abtenus a travers Ia gestion conjointe de ressources apportees par les partenaires." (Jolly, 

1993a, pag. 57) 

"[A] co-operative agreement is any long term, explicit agreement amongst two or more 

firms. This agreement may or may not involve fmancial remuneration. There can be payment for 

some good or service: alternatively, the firms may agree to exchange information or other 

commodity or service: both are co-operative agreements. To meet our definition, the agreement 

must be long term: a one time purchase of goods and services is not a co-operative agreement, but 

an agreement to purchase all inputs from one supplier over the next ten years is a co-operative 

agreement. The agreement must be explicit: just because a majority of all purchases happen ex

post to have been from one supplier does not imply that a co-operative agreement was in force 

unless there was an explicit understanding before the fact that this would be so. Although the 

agreement must be explicit, there need not be a written contract for a co-operative agreement to 

exist. Co-operative agreements can be made verbally, although most agreements are indeed based 

on a written contract. [ ... ][A]cquisitions and mergers are not treated as co-operative agreements." 

(Mariti eta/, 1983, pags 437-438) 

"[A] collaborative ageement [is] defined as a linkage between companies to jointly 

pursue a common goal. [ ... ] A collaborative agreement may be viewed as an intermediate 

position along a spectrum of inter-firm dealings encompassing arms-length transactions at one 

end and full mergers at the other." (Morris eta/, 1987, pag. 16) 

As joint ventures sao definidas como todas as formas de acordos atraves das quais "les 

activites de deux ou de plusieurs entreprises soot, partiellement mais pas entierement, 

fonctionnellement integrees afin de poursuivre des activites dans un ou plusiers domaines". 

(Relatorio preparado pelo Comite da OCDE sabre as praticas comerciais restritivas, citado por 

Chesnais, 1988a, pag. 60) 
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Caixa 2-1 (continuafiio) 

Algumas dejini9oes de "alian9a" 

As "rela~oes de coopera~ao" designam "l'interaction entre les acteurs internes et externes 

a Ia fmne". (Perrin eta/, 1997, pag. 83) 

"Coalitions are formal, long term alliances between firms that link aspects of their 

businesses but fall short of merger." (Porter et a/, 1986, pag. 315) 

"Interfirm cooperative arrangements designate any form of long-term cooperation 

between two or more firms." (Root, 1988, pag. 69) 

Os acordos sao "des modalites de transactions don't l'une des parties au moins est une 

entreprise et qui, du point de vue de l'intemalisation, se situe entre l'intemalisation complete et le 

recours au marche". (Sachwald, 1990, pag. 49t 

"Pode definir-se, em termos genericos, coopera~ao como toda a rela~ao de caracter mais 

ou menos duradouro, de natureza informal ou assente em contratos escritos, estabelecida entre 

duas ou mais empresas. A coopera~ao envolve sempre uma troca de utilidades entre os parceiros, 

a qual pode nao se explicitar necessariamente em termos de produtos ou de elementos 

monetarios." (Simoes, 1997a, pag. 16) 

Quanto ao primeiro elemento, as empresas podem estabelecer dois tipos de 

rela~oes: 1) rela~oes intemas, isto e, que envolvem as pessoas que nelas criam 

valor (dirigentes, open\rios, investigadores, etc.) e/ou os seus departamentos 

(produ~ao, vendas, marketing, filiais, etc.) e 2) rela~oes extemas, ou seja, rela~oes 

com entidades exteriores (fomecedores, clientes, concorrentes, administra~oes 

publicas, laborat6rios de investiga~ao, etc. i. 

4 Defini~ao retomada em Sachwald (1993b), pags 29-30. 
5 Neste trabalho, esta em causa apenas urn tipo especffico de rela~oes extemas: as que as empresas 
estabelecem com outras empresas. 
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Quanto ao segundo elemento, as rela~oes que as empresas estabelecem, 

intemamente ou com outras empresas, podem obedecer a tres principios basicos: 

1) autoridade, 2) entendimento cooperativo e 3) mercado. Cada urn destes 

principios rege uma determinada forma de afecta~ao de recursos. No caso da 

autoridade, tal afecta~ao e determinada por uma rela~ao de hierarquia, sendo os 

extremos dessa rela~ao ocupados por agentes com poderes de decisao 

assimetricos. No caso do entendimento cooperativo, prevalece urn mecanismo de 

coopera~ao garantido por urn equilibrio previamente definido entre ·os poderes de 

decisao detidos por cada uma das partes, isto e, os parceiros renunciam, pelo 

menos em teoria, a qualquer forma de rivalidade para as actividades objecto de 

coopera~ao [Aliouat (1993), pag. 95]. Por ultimo, no caso do mercado, a rela~ao e 

regida pelo mecanismo de pre~os. 

Quando se cruzam os dois tipos de rela~oes com os tres principios que as 

podem govemar (como na Figura 2-1 ), obtem-se seis formas de organiza~ao. 6 As 

alian~as constituem uma dessas formas de organiza~ao: a que resulta da aplica~ao 

do principio do entendimento cooperativo as rela~oes que as empresas 

estabelecem umas com as outras. 

Esta e uma conclusao importante para perceber em que consistem as 

alian~as. Contudo, esta-se ainda Ionge duma defini~ao aceitavel, 

metodologicamente clara, que possa ser utilizada para a elabora~ao de bases de 

dados. 

Na pratica, estes principios aparecem misturados, isto e, podem reger 

simultaneamente a mesma rela~ao. Toma-se, portanto, legitimo questionar onde 

come~a e acaba a alian~a e, em particular, perguntar qual a posi~ao que ela ocupa 

em rela~ao as duas formas de organiza~ao vulgarmente consideradas como 

6 Estas diferentes formas de organiza~ao nao sao, contudo, mutuamente exclusivas, mesmo que se 
considerem em separado os dois tipos de rela~l'>es. Por exemplo, no que diz respeito as rela~l'>es externas, 
uma empresa pode ser obrigada a comprar determinados inputs a uma outra empresa (porque pode existir 
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extremas: a) a integra~ao pura e b) o mercado puro7
. A resposta a esta questao 

exige que se analisem mais em detalhe as defini~oes vulgarmente avan~adas. 

Figura2-1 

Formas de organizaftio das relafoes econ6micas 

Principio Autoridade Entendimento Mercado 
Tipo de relafiio cooperativo 

Interna Hierarquia Empresa-rede Concorrencia entre 

departamentos 8 

Externa Domina~ao Alian~a Concorrencia entre 

em pres as 

Fonte: Elabora~ao pr6pna. 

Da analise dessas defini~oes, retem-se OS seguintes atributos fundamentais 

para a compreensao do fen6meno das alian~as entre empresas: a) a existencia de 

urn contrato duradouro, b) a gestao coordenada dos recursos colocados em comum 

com vista a obten~ao de urn objectivo e a partilha equilibrada dos efeitos negativos 

da incerteza e dos ganhos obtidos e c) a manuten~ao da independencia juridica dos 

parceiros e a gestao aut6noma das actividades e dos recursos nao englobados na 

alian~a. 

urn rela~ao de domina~ao baseada no capital), estabelecer urna alian~a para o desenvolvimento de urn novo 
rrocesso produtivo e concorrer no mercado para a venda dos seus produtos finais. 

Por exemplo, para Mariti et a/ (1983), pag. 438, e Morris et a/ (1987), pag. 16, as fusOes-aquisi~Oes 
inscrevem-se numa l6gica de integra~ao na medida em que se traduzem pelo desaparecimento de uma das 
entidades. Por seu turno, Michalet (1988) considera que as fusOes parciais revestem uma l6gica de alian~a. 
8 Trata-se de urna forma de organiza~ao que nao e estavel, isto e, nao e sustentavel no Iongo prazo. Por 
exemplo, pode-se admitir que os diversos departamentos de uma empresa multinacional (as suas filiais) se 
concorrenciem entre si para o fornecimento de determinada componente. No entanto, a competitividade 
mais acentuada de determinada filial no fornecimento dessa componente ira, certamente, fazer com que as 
outras filiais fechem as suas portas, ou, pelo menos, abandonem essa linha de produ~ao, sob pena de 
acumularem prejuizos. 
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a) A existencia de um contrato duradouro 

Uma alian~a assenta num acordo estabelecido entre duas ou mais 

empresas9
• No entanto, nao se trata de urn acordo qualquer; deve ser urn acordo 

em que o objectivo e a coopera~ao10 • Assim, ao contrario do que e defendido por 

alguns autores, os acordos que implicam a domina~ao de algum ou de alguns 

parceiros por parte de outro( s) nao dao origem a alian~as no senti do em que este 

termo deve ser entendido. 

0 acordo de coopera~ao deve ser explicitado atraves de urn contrato 

celebrado entre as partes. Na medida em que pressupoe urn contrato, a alian~a 

constitui uma forma de organiza~ao que nao se distingue nem do mercado puro 

nem da integra~ao pura. Contudo, esse contrato, que deve ser explicito11
, pode ser 

escrito (oficial) ou verbal (oficioso)12
, ainda que frequentemente ele seja do 

primeiro tipo [Mariti et a/ (1983), pag. 437]. Assim, alguns tipos de alian~a 

constituem, a partida, formas de organiza~ao distintas do mercado, onde os 

contratos sao, por natureza, verbais. 

Segundo a maior parte das defini~oes, o contrato que da origem a alian~a 

deve ser urn contrato de Iongo prazo, estabelecido para vigorar durante urn periodo 

deteirninado ( atingido o objectivo da alian~a poe-se fim ou contrato) ou 

indefinido 13
• Os parceiros tern a inten~ao de vincular o seu comportamento futuro 

as disposi~oes do contrato, assegurando, por este meio, a manuten~ao da rela~ao. 

9 Alguns acordos de coopera~ao envolvem tambem laborat6rios publicos, isto e, entidades que nao se 
enquadram na defmi~ao de empresa. Contudo, para efeitos deste trabalho, urn acordo estabelecido entre 
urna empresa e urn laborat6rio publico nao foi considerado uma alian~a, a menos que envolva outras 
empresas [Combe (1995), pag. 14]. 
10 E oeste sentido que, frequentemente, se utilizam de, forma indistinta, as expressoes "acordo de 
coopera~lio" e "alian~a". 
11 Isto e, deve explicitar ex ante a vontade de cooperar. 
12 E por isso que alguns autores distinguem, respectivamente, entre "coopera~ao formal" e "coopera~ao 
informal". 
13 Root (1988), pag. 69, precisa que: "[l]ong-term does not refer to any period of time, but, rather, to a 
duration that exceeds the duration needed to complete arm's-length, open-market transactions". 
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Neste sentido, a alian~a e uma forma de organiza~ao que se distingue do 

mercado, onde os contratos sao, por natureza, instantaneos e onde os parceiros nao 

assumem qualquer obriga~ao em rela~ao ao seu comportamento futuro. De acordo 

com Root [(1988), pag. 69], as transac~oes de mercado aberto sao liga~e>es 

temporarias, ad hoc, entre uma empresa compradora e uma empresa vendedora, 

que envolvem coopera~ao minima ou mesmo nenhuma14
• No entanto, trata-se de 

uma forma de organiza~ao que tambem se distingue da integra~ao pura na medida 

em que esta se fundamenta em contratos que se requerem, a partida, definitivos 15
• 

Quer o contrato seja celebrado para vigorar durante urn periodo de tempo 

determinado ou indefmido, a alian~a caracteriza-se por uma reversibilidade 

relativa16 ou, nas palavras de Combe [(1995), pag. 140], nao significa urn 

"casamento irrevogavel". Neste sentido, trata-se de uma forma de organiza~ao que 

se pode considerar intermedia entre o mercado puro e a integra~ao pura, na medida 

em que no primeiro caso os agentes sao inteiramente livres de abandonar a rela~ao 

enquanto que no segundo caso essa liberdade nao existe. 

b) A gestiio coordenada dos recursos colocados em comum com vista a 
obten~iio de um objectivo e a partilha equilibrada dos efeitos negativos da 

incerteza e dos ganhos obtidos 

Uma alian~a, tal como o seu proprio nome indica, serve para os parceiros 

colocarem em comum determinados recursos. Estes recursos devem ser entendidos 

no seu sentido mais amplo, podendo incluir activos fisicos, meios humanos, 

contribui~oes financeiras, competencias varias (tecnol6gicas, por exemplo ), know

how, mercados, etc. Esta transferencia deve ser continuada e deve resultar de urn 

14 Richardson (1972), pags 886-887, afirma, contudo, que o ingrediente coopera~ao tambem pode estar 
presente nas rela~oes de mercado pelo que, na realidade, nao ha uma linha claramente divis6ria entre 
alian~a e mercado. 
15 Com afrrma Michalet (1988), pag. 280: "[l']internalisation est a duree indeterminee. Son terme se 
confond avec celui de Ia societe elle-memme". 
16 A expressao "reversibilidade relativa" quer significar que os parceiros de uma alian~a. embora 
permane~am teoricamente livres para sairem da rela~ao, poderao softer com isso alguns prejufzos que os 
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dialogo permanente entre os parceiros acerca dos recursos que sao necessarios, 

quem os deve fomecer, como e que os seus custos devem ser partilhados e como e 

que eles devem ser usados [Morris et al (1987}, pag. 16]. Este requisito obriga, 

assim, a que cada alian~a disponha de uma boa rede de comunica~ao intema entre 

os parceiros para que os resultados previstos sejam de facto alcan~ados. 

No entanto, a alian~a nao deve implicar uma transferencia completa dos 

recursos de cada parceiro. Assim, ao contrario do que acontece com a integra~ao 

pura, em que todas as partes tern, em principia, urn acesso ilimitado a todos os 

recursos da organiza~ao, no caso da alian~a o acesso restringe-se aos recursos que 

sao colocados em comum. 

A gestao partilhada dos recursos de uma alian~a, na base de urn "principia 

de consenso" [Delapierre (1991), pag. 136], e, portanto, urn dos atributos 

essenciais desta17
• A alian~a estabelece uma "comunidade de interesses" [Jolly 

(1993b), pag. 73] entre os participantes em que cada aliado depende do(s) outro(s) 

para Ievar a cabo uma tarefa comum. Altemativamente, os parceiros poderiam 

optar quer por uma gestao aut6noma, enfrentando isoladamente a concorrencia de 

outras empresas envolvidas na mesma actividade, quer pela coloca~ao em comum 

de forma definitiva de todos os seus recursos [Dussauge (1990), pag. 7] (por 

exemplo, atraves de uma fusao ). Em vez desta altemativa, optam, portanto, por 

uma interpenetra~ao de algumas das suas actividades [De Iapierre ( 1991 ), pag. 

144], mantendo-se aut6nomos nas restantes, como se vera mais a frente. 

Os recursos de uma alian~a destinam-se, obviamente, a ser utilizados para 

atingir urn determinado tim. Assim, outra das caracteristicas de uma alian~a, que 

deve estar claramente explicitada no contrato que lhe serve de base, e o objectivo 

que ela pretende atingir. Este, por sua vez, pode ter, basicamente, duas naturezas 

incitarn a continuar, como nos casos em que a alian~a obriga a realiza~ao de determinados investimentos 
nao deslocaveis ou deslocaveis a custos elevados. 
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[Delapierre (1991), pag. 139]: a) transac~ao, numa base continuada, de urn bern 

existente18 ou b) cria~ao de urn novo bem 19
'
20

• No primeiro caso, a transac~ao pode 

ser directa (por exemplo, troca de uma determinada tecnologia por outra 

tecnologia) ou envolver hens diferentes (por exemplo, troca de uma tecnologia 

com contrapartida fmanceira ou acesso a determinado mercado ). 

No entanto, certos autores consideram que urn dos aspectos essenciais de 

uma alian~a e a cria~ao de urn bern novo [Delapierre (1991), pags 139, 141 e 142]. 

Neste sentido, nao encaram como alian~as os acordos entre empresas que tern por 

objectivo a transac~ao de hens existentes, ainda que este seja explicitado atraves 

de urn contrato que se preve duravel. Ou seja, de acordo com estes autores, as 

alian~as organizariam as rela~oes de trabalho entre as empresas que tern em vista a 

cria~ao de valor e nao as transac~oes que elas estabelecem entre si com base em 

valor criado de forma independente. Por exemplo, a compra de uma tecnologia por 

parte de uma empresa deveria ser considerada como uma transac~ao de mercado, 

mesmo que suportada por urn contrato de cedencia de licen~a. 

Ora, este exemplo da tecnologia pode servir para mostrar que se devem 

distinguir claramente duas situa~oes: a) aquela em que o contrato preve apenas 

uma contrapartida (mica, normalmente f1nanceira21 e b) aquela em que se 
-

estabelece, para alem dessa contraparida, ou em sua substitui~ao, uma 

remunera~ao em fun~ao dos resultados obtidos pelo comprador ou uma 

obrigatoriedade deste em ceder futuramente ao licenciador conhecimentos que 

resultem do seu esfor~o de desenvolvimento da tecnologia em causa ou produtos 

17 Este e urn atributo fundamental na medida em que algumas rela.;oes que se estabelecem entre as 
empresas sao, por vezes, tratadas como alian.;as, quando na realidade sao apenas formas de domina.;ao. 
Voltar-se-a a este assunto a prop6sito das formas de alian.;a. 
18 Caso em que a alian.;a tern por base urn "contrato ex posf'. 
19 Caso em que a alian.;a tern por base urn "contrato ex ante". 
20 Tanto num caso como noutro, o termo "bern" deve ser entendido em sentido amplo, referindo-se quer a 
hens tangiveis (produtos, componentes, etc), quer a hens intangiveis (conhecimentos, tecnologi:?.s, 
mercados, etc.). 
21 A contrapartida nao tern que ser, necessariamente, fmanceira. Por exemplo, o contrato de Iicenciamento 
celebrado em 1989 entre a Nutasa e a Sanders, pelo qual a empresa portuguesa passou a poder utilizar a 
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resultantes da aplica~ao desta. No primeiro caso, esta-se claramente numa 16gica 

de mercado, pelo que nao se pode falar de alian~a. Contudo, no segundo caso, esta 

subjacente uma partilha de ganhos que resultam dos recursos colocados em 

comum pelos parceiros, ainda que de forma temporalmente diferenciada22
• 

A utiliza~ao de recursos no seio de uma alian~a para atingir determinado 

objectivo, seja este a cria~ao de urn bern novo ou a transac~ao de urn bern 

existente, coloca dois problemas essenciais: a) a partilha dos eventuais efeitos 

negativos da incerteza23 e b) a partilha dos ganhos. 

Em rela~ao ao primeiro, e sabido que, actualmente, mais do que nunca, a 

actividade econ6mica esta sujeita a incerteza24
• Esta incerteza poe em causa a 

obten~ao dos objectivos das organiza~oes em geral e, consequentemente, dos 

objectivos das alian~as em particular, tanto mais que nestas, na maior parte dos 

casos, eles nao sao imediatos. 

Em rela~ao ao segundo, na medida em que cada parcetro troca a 

possibilidade de gerir autonomamente os seus recursos pela possibilidade de 

gestao partilhada, espera com isso obter ganhos superiores. Ou, dito de outra 

forma, o incentivo para a coopera~ao aumenta a medida que aumenta o risco de 

perda em caso de nao coopera~ao [Gherzouli (1997), pag. 126]. Assim, uma 

alian~a s6 se justifica se criar uma expectativa de resultados mutuamente 

tecnologia fornecida pelos franceses, preve como contrapartida a compra em exclusivo de supers e 
li-.ermixes a empresa francesa. 

2 Voltar-se-a a este assunto mais a frente, no ponto dedicado a tipologia das alianfi:as. 
23 A esmagadora maioria dos autores prefere utilizar a expressilo "partilha dos riscos". No entanto, entende
se neste trabalho que a complexidade actual subjacente a qualquer actividade econ6mica depende muito 
mais da incerteza que caracteriza as economias modernas do que dos riscos que caracterizaram as 
actividades econ6micas no passado. De acordo com Hagedoorn eta/ (199la), pag. 14, nota 6, "risk can be 
defmed as the probability of ocurrence of an event with a given probability distribution of the size of the 
event. Uncertainty, on the other hand, is associated with the unknown likelihood of an event when there is 
no probability distribution". 
24 A questilo da incerteza sera discutida mais a frente, a prop6sito dos factores associados aos 
comportamentos de alianlj:a. 
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vantajosos. Neste sentido, ela pode ser encarada como umjogo de soma positiva25
, 

ainda que se coloque o problema da forma como os ganhos devem ser repartidos26
• 

Ora, tal como a gestao dos recursos de uma alian~a deve obedecer a uma 

16gica de partilha e de consenso, tambem o mesmo deve acontecer com os efeitos 

negativos da incerteza e com os ganhos derivados do empreendimento comum. 0 

contrato que suporta a alian~a deve, portanto, especificar tambem as condi~oes que 

regem estas partilhas. Sendo certo que a contribui~ao dos parceiros em termos de 

recursos pode nao ser equitativa (por razoes que tern a ver com a sua dimensao - o 

caso tipico de uma alian~a entre uma grande empresa e uma pequena empresa -, 

com uma possivel assimetria de competencias na area da actividade objecto de 

alian~a, ou com qualquer outro motivo ), nao e menos verdade que uma alian~a 

exige uma partilha de riscos e de ganhos de forma equilibrada (nao 

necessariamente equitativa), ou seJa, que tenha em aten~ao os esfor~os 

desenvolvidos por cada urn dos parceiros. 

c) A manutem;iio da independencia juridica dos parceiros e a gestiio 

aut6noma das actividades e dos recursos niio englobados na a/ian9a 

0 contrato em que se baseia uma alian~a pode prever, ou nao, a existencia 

-- de participa~oes no capital de algum ou alguns dos parceiros, unilaterais ou 

cruzadas. Contudo, tais participa~oes nao deverao por em causa a independencia 

juridica dos parceiros nem a sua completa autonomia em rela~ao as actividades 

nao objecto de alian~a. Assim, excluem-se da defmi~ao de alian~a as 

fusoes/aquisi~oes27 e as participa~oes maioritarias28
, por serem susceptiveis de 

violar aquelas duas condi~oes. 

25 Delapierre eta/ (1989), pag. 37; Dussauge eta/ (1988), pag. 16. 
26 Este problema obriga a que previamente se defma o que se entende por ganhos associados a uma alianc;:a, 
ou seja, que se defmam as condic;:oes de sucesso dessa alianc;:a. Este e urn assunto que tern sido abordado 
por alguns autores mas que esta fora dos objectivos deste trabalho. Para uma discussao mais aprofundada 
ver Dussauge eta/ (1997), pag. 106 e Gherzouli (1997), em especial as paginas 132-133. 
27 Conforme Chesnais (1988a), pag. 61; Delapierre (1991), pag. 142; Dussauge eta/ (1997), pag. 106; 
Goc;:alves et a/ ( 1996), pag. 3; Morris et a/ ( 1987), pags 15 e 16; Porter et a/ ( 1986), pag. 315, entre outros. 
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Por outro lado, as alian~as raramente sao globais, limitando-se quase 

sempre as actividades que apresentam urn interesse comum para os aliados. 

Portanto, a participa~ao de uma empresa numa alian~a nao a pode excluir doutras 

actividades em rela~ao as quais permanece estrategicamente aut6noma. E por isso 

que existem autores que consideram que a coopera~ao e a competi~ao nao sao 

estrategias mutuamente exclusivas para a empresa. 

Com efeito, o principia do consenso subjacente a qualquer alian~a nao 

substitui necessariamente as estrategias e as formas tradicionais de crescimento e 

de concorrencia entre as empresas [Delapierre (1991), pags 136 e 146]. Este 

principia apenas se aplica as actividades objecto de alian~a pelo que as empresas 

envolvidas podem permanecer concorrentes nas outras actividades. Ou seja, a 

alian~a nao elimina a concorrencia; ela cria "zonas de estabilidade" [ Aliouat 

(1993), pag. 109] onde os efeitos da incerteza podem ser minimizados para que 

cada empresa se apresente mais forte no jogo concorrencial. E por isso que seria 

mais correcto utilizar o termo "coopeti~ao"29 para caracterizar, em geral, as 

rela~oes econ6micas entre as empresas nas economias modemas, em Iugar de 

concorrencia, por urn lado, e coopera~ao, por outro. 30 

Dados os seus atributos, conclui-se que o que distingue as alian~as de 

outras modalidades de organiza~ao e, basicamente, a possibilidade de assegurar, 

numa base de coopera~ao, a articula~ao dos comportamentos dos agentes 

envolvidos e, por esta via, poderem assumir-se como urn poderoso meio de 

regula~ao da incerteza associada ao ambiente econ6mico considerado no seu 

conjunto [Delapierre (1991), pag. 152]. Em particular, elas possuem caracteristicas 

que as diferenciam de cada uma das duas formas extremas de organiza~ao. 

Contudo, alguns elementos distintivos em rela~ao a urn dos extremos sao atributos 

do outro extremo, conforme se sintetiza na Figura 2-2. 

28 Confonne Aliouat (1993), pag. 98. 
29 0 tenno e de Aliouat (1993), pag. 114. "Coopetition" no original. 
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Figura2-2 

Atributos das rela~oes economicas em tres formas de organiza~iio: integra~iio 

pura, alian~a e mercado puro 

Formas INTEGRA~AO ALIAN~A MERCADOPURO 

Atrihutos PURA 

Contrato verbal verbal verbal 

escrito escrito 

Durabilidade definitiva Iongo prazo instantanea 

Reversibilidade irreversivel relativamente perfeitamente 

reversivel reversivel 

Objectivo transac~ao transac~ao transac~ao 

cria~ao de valor cria~ao de valor 

Acesso aos ilimitado limitado as atraves de 

recursos actividades objecto transac~ao 

de alian~a 

Gestio dos hierarquica I partilhada mecanismo de 

recursos administrativa pre~os 

Reparti~io dos hierarquica I acordada concorrencial 

resultados administrativa 

Incerteza assume-se partilha-se transfere-se 

· Situa~io jtiriilica entidade (mica independencia independencia 

dos parceiros 

Autonomia nao existe reservada as total 

estrategica dos actividades nao 

parceiros objecto de alian~a 

Liga~oes completas ou nao existem ou sao nao existem 

financeiras entre maioritarias minoritarias 

os parceiros 

Fonte: Elabora9ao pr6pna. 

30 Dunning (1997a), pag. 14, defende a tese de que a cooperafi:ao e a concorn!ncia podem ser estrategias 
comp1ementares e, ao mesmo tempo, substitutas. 
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Esta constata~ao levou a esmagadora maioria dos autores a considerar a 

alian~a como uma forma de organiza~ao intermedia entre o mercado puro e a 

integra~ao pura31 (Figura 2-3), a qual permite remediar as falhas dos mecanismos 

de afecta~ao subjacentes a estas duas formas extremas [Imai et al (1984), pag. 

290]. No entanto, como se conclui da analise precedente, existem situa~oes que, a 
primeira vista, tern contomos indefinidos, pelo que nao se podem classificar como 

pertencendo exclusivamente a uma das tres formas de organiza~ao, ou talvez ate 

nem perten~am a nenhuma delas32
• A sua classifica~ao exige urn exame mais 

cuidado, como se fara mais a frente quando se discutirem as formas de alian~a. 

Figura 2-3 

A aliam;a como forma de organiza9iio intermedia entre o mercado puro e a 

integra9iio pura 

Integra~ao 

- Mercado pura 

Alian~a 

Nenhum _______________________ Total 

Grau de integra~ao 

Fonte: Elaborayao propria. 

31 A abordagem transaccional constitui o principal paradigma desta visao das alianc;:as. Na medida em que 
esta questao vai ser abordada no Capitulo 3, ela nao sera objecto de desenvolvimento neste capitulo. 
32 Recorde-se o que se afmnou a prop6sito dos contratos de cedencia de tecnologia. 
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A discussao efectuada neste ponto permite apresentar a seguinte definiyao 

de alian~a: 

Uma "alian~a" e uma forma de organiza~iio das rela~oes economicas 

entre empresas juridicamente independentes, publicas ou privadas, e 

estrategicamente autonomas, que se situa entre as formas de organiza9iio 

extremas "mercado puro" e "integra~iio pura ", mas que niio se confunde com 

elas, e que tem por base um acordo de coopera9iio explicitado num contrato de 

Iongo prazo, escrito ou verbal, e caracterizado pelos seguintes atributos: 

a) Vontade em atingir um objectivo comum que pode revestir a forma de 

transac9oes continuadas e/ou cria~iio de novos hens, tangiveis ou intangiveis; 

b) Gestiio partilhada dos recursos colocados em comum pelas partes; 

c) Partilha equilibrada dos efeitos negativos da incerteza e dos ganhos de 

acordo com o esfor~o desenvolvido por cada parceiro. 

A partir deste ponto utilizar-se-ao, indistintamente, as expressoes "alian~a", 

"acordo de coopera~ao" ( ou simplesmente "acordo") e "parceria" para designar 

esta forma de organiza~ao das rela-roes econ6micas entre empresas. 

2.2. Tipologia das alian~as 

Sendo a coopera~ao urn fen6meno muito heterogeneo, torna-se necessario 

fazer incidir as analises sobre categorias bern determinadas para evitar 

generaliza~oes abusivas. Tal como o estudo das rela~oes de mercado obrigou a 
classifica~ao destas de acordo com determinados criterios ( concorrencia perfeita, 

concorrencia monopolistica, duop6lio, monop6lio, etc.), tam bern a analise dos 

comportamentos de alian~a exige que se proceda previamente a uma defini~ao 

cuidadosa dos diversos tipos de coopera~ao. Separar as alian~as de acordo com 
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determinados criterios facilitara a compreensao dos factores explicativos desta 

forma de organiza9ao das rela9oes econ6micas, condi9ao indispensavel para que 

se possam elaborar teorias gerais com capacidade explicativa e poder preditivo e 

para que seja possivel proceder a avalia9oes empiricas. 0 problema que se coloca, 

no entanto, e que os diversos autores utilizam criterios distintos para estruturar a 

popula9ao de alian9as. 

Com efeito, a literatura sobre alian9as e fertil em classifica9oes, a maior 

parte das vezes obtidas por indu9ao a partir dos exemplo estudados33
• Urn dos 

criterios mais frequentemente utilizados e o da forma contratual ou juridica. 

2.2.1. Classifica~io por formas 

Quando se analisam as formas contratuais subjacentes as alian9as, verifica

se que existe urn certo consenso entre os diversos autores na distin9ao entre os 

acordos de coopera9ao que prevem participa9oes de capital em empresas e os 

acordos de coopera9ao em que tais participa9oes nao estao previstas34
• No 

primeiro caso, costuma-se ainda distinguir entre tres situa9oes: a) a constitui9ao ex 

nihilo de joint ventures35
, b) a compra de empresas existentes por parte dos 

parceiros que as trans formam em joint ventures e c) as participa9oes, simples ou 

cruzadas, no capital das empresas envolvidas36
• A classifica9ao que a seguir se 

apresenta distingue apenas entre ''joint ventures", criadas de raiz ou adquiridas, e 

33 Esta e a via escolhida por Leclere eta/ (1993), por exemplo. 
34 Este ultimo caso corresponde ao que alguns autores designam por "estrategias contratuais" [Leclere et a/ 
(1993), pag. 64], "non-equity joint ventures" ou "non-equity alliances". 
35 Exemplos: Kaleida, empresa comum criada em 1992 pela Apple e pela IBM com vista a favorecer o 
desenvolvimento de sistemas multimedia; SGS-Thomson, empresa saida da fusao das actividades em 
semicondutores da Thomson-CSF e da Finmeccanica (1982) e CFM International, sociedade que reune em 
paridade a Snecma e a General Electric [Jolly (1993b), pags 73, nota 1, e 76]. Estas situac;oes sao 
designadas por diversas expressoes, consoante o autor: "estrategia instituinte ou genesica" ("strategie 
instituante ou genesique", no original) [Leclere et a/ (1993), pag. 65]; "equity joint ventures", "equity 
alliances", etc. 
36 Como argumentam Hagedoorn eta/ (199Id), pag. 6, "[s]ome equity investments can be seen as a form of 
cooperation [ ... ]". 
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"outras formas contratuais"37
, quer estas prevejam ou nao participa~oes de capital. 

Contudo, muitos autores interrogam-se sobre a natureza de alian~a de algumas 

formas de organiza~ao incluidas nesta segunda categoria. 

Assim, para alem da defini~ao de joint venture utilizada neste trabalho (a)), 

serao apresentadas neste ponto os seguintes defmi~oes: b) contrato de franchising, 

c) contrato de sub-contrata~ao, d) contrato de licenciamento, e) contrato de 

aprovisionamento, f) contrato de distribui~ao, g) contrato de cons6rcio, h) 

investiga~ao sob contrato, i) contrato de I&D conjuntos, j) agrupamento 

complementar de empresas (ACE) e k) agrupamento europeu de interesse 

econ6mico (AEIE).38 

a) Contrato de joint venture 

A joint venture39 e a forma de alian~a que suscita menos duvidas e que a 

esmagadora maioria dos autores classifica, inequivocamente, como forma de 

organiza~ao intermedia ou hibrida a meio caminho entre o mercado puro e a 

integra~ao pura 40
• Nao surpreende, por isso, que ela tenha sido, ate agora, a forma 

de alian~a mais estudada. 

37 De algum modo, a expressao "outras formas contratuais" corresponde ao que Dussauge et a/ (1988), pag. 
12, designam por "alian~as sem estrutura". 
38 Esta lista nao pretende ser exaustiva; no entanto, ela contem os exemplos mais frequentemente referidos 
na literatura e constituiu a classifica~ao basica para a elabora~ao da Base CEDIN 
39 A expressao ''joint venture" poderia ser traduzida por "empresa comum". Contudo, dada a generaiiza~ao 
que a expressao original adquiriu na literatura econ6mica portuguesa, optou-se por mante-la neste trabalho. 
Alguns autores franceses utilizam tambem a designa~ao "Grupo de Interesse Econ6mico" ou, 
simplesmente, GIE. Outros autores preferem utilizar a expressao "filial comum". 
4° Combe (1995), pag. 11, chama-lhe o "nucleo duro" da coopera~ao entre empresas; Root (1988), pag. 72, 
argumenta que esta e a forma de alian~a que oferece o maior grau de coopera~ao entre as empresas. Alguns 
autores chegam mesmo a identificar ''joint venture" com "alian~a", uns porque a consideram como a llnica 
forma verdadeira de alian~a e outros porque, embora tenham em mente a alian~a tal como ela e defmida 
neste trabalho, preferem designa-la por joint venture. Contudo, tambem existem autores que nao 
consideram a joint venture como uma forma de alian~a porque, argumentam, ela e uma empresa 
juridicamente independente e acaba, mais cedo ou mais tarde, por ser ela pr6pria a definir os seus 
objectivos, devendo por isso ser considerada como urn caso de integrar;:ao. 
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Diversas defini~oes tern sido propostas (ver Caixa 2-2). Estas defini~oes 

real~am, em geral, duas caracteristicas fundamentais dasjoint ventures: 

- o seu caracter de alian~a, tal como esta foi definida anteriormente; 

- a constitui~ao ou a aquisi~ao de uma entidade juridica aut6noma detida 

em comum pelos parceiros, o que a caracteriza como forma particular de alian~a. 

Estas caracteristicas permitem apresentar a seguinte defmi~ao: 

Uma joint venture e uma forma de alian~a que dti origem a uma entidade 

juridicamente independente (criada ou adquirida) e cuja propriedade e partilhada 

pelos parceiros. 

Contudo, nao existe necessariamente uma correspondencia entre a 

propriedade eo poder de decisao, ou seja, a quota detida por urn dos parceiros no 

capital de umajoint venture pode nao traduzir-se num peso identico em termos do 

seu poder de decisao. Por vezes, a composi~ao dos orgaos societarios das joint 

ventures nao reflecte o peso das diversas quotas, podendo mesmo existir acordos 

adiccionais que conferem claramente a urn dos parceiros uma influencia superior 

[Simoes (1997b ), pag. 408]41
• Porem, essa influencia nao deve ser de tal modo 

significativa que ponha em causa a natureza cooperativa do acordo celebrado. 

As joint ventures constituem uma das formas de alian~a entre empresas 

mais antigas, mais visiveis e, por isso, melhor conhecidas42
• Actualmente, elas 

permanecem ainda como forma principal de coopera~ao em certos sectores 

industriais, como a petroquimica [Chesnais (1988a), pag. 60]. Contudo, nao 

41 Por exemplo, o banco de retalho InterAtlantico, de direito brasileiro, e uma joint venture criada entre o 
grupo portugues Espirito Santo (25%), o grupo brasileiro Monteiro Aranha (25%) e o Credit Agricole 
(50%). No entanto, os dois primeiros grupos detem a maioria dos direitos de voto. 
42 Com efeito, uma das maiores dificuldades com que se depara o estudo das alian~as entre empresas e o 
secretismo em que estas estao frequentemente envolvidas. Por razoes diversas, as empresas nao desejam 
tomar publicas determinadas alian~as. Contudo, quando se trata de joint ventures, nao e possivel manter o 
secretismo, dai que estas constituam a forma de alian~a mais visivel e, portanto, mais susceptive! de ser 
estudada. 
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Caixa 2-2 

Definifoes de "joint venture " 

As joint ventures sao "les activites pour lesquelles est creee une entreprise commerciale 

independante et a gestion autonome par deux ou plusieurs societes parentes afin de pousuivre des 

activites bien definies dans l'interet mutuel des participants". (Chesnais, 1988a, pag. 60) 

As joint ventures sao alianyas "qui donnent lieu a Ia creation d'une filiate commune, ce 

qui ne correspond qu'a un sous-emsemble de Ia population totale des alliances". (Dussauge eta/, 

1997, pag. 1 07) 

"We refer to joint ventures [ ... ] as combinations of the economic interests of at least two 

separate companies in a 'distinct' firm; profits and losses are usually shared according to equity 

investment". (Hagedoom eta/, 1991a, pag. 5) 

A joint venture e "uma forma de cooperayao de tipo financeiro que consiste na criayao de 

uma empresa formada juridicamente na sequencia de urn compromisso entre varias empresas (que 

serao as empresas maes), com o tim de atingir objectivos determinados, geralmente 

complementares em relayao aos das empresas constituintes (investigar, fabricar, vender)". 

(Hermosilla et a/, 1991, pags 94-95) 

Uma joint venture surge quando "deux ou plusieurs firmes independentes partagent de 

fayon relativement egalitaire le capital et le controle d'une entite organisationnelle legale 

commune et distincte". (Jolly, 1993b, pag. 76) 

Uma joint venture "is a cooperative business activity, formed by two or more separate 

organizations for strategic purposes that creates an independent business entity and allocates 

ownership, operational responsabilities, and financial risks and rewards each member, while 

preserving separate identity/autonomy". (Lynch, 1989, pag. 7) 

"[P]articipants in equity joint ventures share the ownership of an enterprise, receiving 

compensation in the form of dividends. The significance of this distinction is twofold: ( 1) owners 

have a legal right to manage the enterprise and (2) owners assume the market and nonmarket 

(environmental) risks ofthe enterprise". (Root, 1988, pag. 71) 
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excluem outras formas de alian~a, como as "outras formas contratuais". A grande 

vantagem destas em rela~ao as primeiras reside na sua maior flexibilidade. Com 

efeito, elas sao mais facilmente estabelecidas e acarretam menores custos em caso 

de necessidade de dissolu~ao antecipada. 

b) Contrato de franchising 

De acordo com Simoes [(1997b), pag. 400, catxa 1], o contrato de 

franchising e urn "[a]cordo pelo qual uma empresa (franqueador ou franchisor) 

concede a outra (franqueado oufranchisee) o direito de explorar, sob uma imagem 

e num contexto e espa~o claramente defmidos, urn determinado neg6cio". 

Segundo Hermosilla et a/ [(1991), pags 27-28], existem quatro tipos de 

franchising: 

-Franchising industrial: o industrial, que dispoe de urn processo de fabrico 

e de comercializa~ao original, cede as suas patentes e as suas marcas, transferindo 

a tecnologia e assegurando a assistencia tecnica; 

- Franchising de servir;os: o franchisor oferece metodos e tecnicas com 

caracter especifico para o desenvolvimento de determinados neg6cios em areas 

como a hotelaria, a restaura~ao rapida, etc.; 

- Franchising de produr;ao: o industrial comercializa os produtos que 

fabrica atraves da cria~ao de uma rede de estabelecimentos que vendem 

exclusivamente sob a sua marca; 
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- Franchising de distribuir;iio: o franchisor e urn grossista que selecciona e 

compra os produtos dos fabricantes, vendendo-os seguidamente aos seus 

franchisees, haven do uma politica comercial homogenea e uma marca com urn. 43 

0 franchising apresenta urn conjunto muito significativo de vantagens, 

entre as quais se salienta a possibilidade de desenvolver uma penetra~ao n\pida e 

relativamente barata nos mercados, particularmente nos mercados intemacionais44
• 

Trata-se de uma op~ao interessante quando as possibilidades de entrada aut6noma 

sao limitadas devido a restri~oes administrativas, as caracteristicas do produto em 

causa ou a condicionantes especificas da empresa [Simoes (1997a), pags 23-24]. 

Jolly [(1993b), pag. 76] argumenta que o contrato de franchising apenas se 

pode inscrever numa defmi~ao muito alargada de alian~a, na medida em que os 

recursos colocados em comum sao limitados e os poderes dos parceiros sao, em 

geral, fortemente assimetricos. No entanto, deve distinguir-se entre duas situa~oes: 

1) aquela em que o franchisor recebe uma remunera~ao fixa45 e 2) aquela em que 

essa remunera~ao e determinada pelos resultados alcan~ados pelo franchisee46
•
47

• 

No primeiro caso, e legitimo nao considerar o contrato de franchising como uma 

forma de alian~a mas sim como uma mera transac~ao de mercado. Porem, no 

segundo, a forma de remunera~ao incentiva o franchisor a cooperar 

permanentemente com o franchisee, por forma a melhorar os resultados 

alcan~ados por este e, por esta via, fazer aumentar a remunera~ao a receber. Neste 

caso, o contrato de franchising deve, portanto, ser considerado uma forma de 

alian~a. 

43 Santos eta/ (1998), pag. 343, distingue apenas entre franchising de produ<;ao,franchising de distribui~ao 
e franchising de servi~os. 
44 Para uma lista das vantagens do franchising, ver SimOes (1997b), pag. 403, quadro 5, e Hemosilla eta/ 
(1991), pag. 28. 
45 Neste caso, ha quem prefira utilizar a expressao "concessao de neg6cio". Exemplos: Cash-Converters e 
Pier Import. 
46 Exemplos: McDonald's (5% das vendas) e Ciencia Divertida (6% das receitas brutas). 
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c) Contrato de sub-contrata~iio 

A sub-contrata~ao 48 costuma ser definida como a "opera~ao atraves da qual 

uma empresa (contratante ou empresa principal) confia a outra (sub-contratada ou 

empresa auxiliar) a execu~ao, segundo indica~oes pre-estabelecidas, de uma parte 

da produ~ao ou servi~os, conservando a empresa contratante a responsabilidade 

econ6mica final"49
• Em geral, trata-se de urn contrato celebrado ao nivel das 

actividades de produ~ao propriamente ditas. 

A sub-contrata~ao inscreve-se, assim, dentro de urn tipo particular de 

rela9oes: as rela~oes cliente-fomecedor. Trata-se de uma pratica que tern, 

actualmente, uma grande importancia50
, a nivel nacional e intemacional, sobretudo 

para as grandes empresas, as quais, apesar das suas estrategias de 

desintemaliza~ao, preferem estabelecer rela~oes fora do mercado com os seus 

fomecedores, em geral pequenas empresas. No entanto, tal como no caso do 

franchising, alguns autores interrogam-se sobre a natureza de alian9a desta forma 

de contrato. 

0 principal argumento reside na falta de reciprocidade (poderes 

assimetricos dos parceiros) associada a muitas destas opera~oes. Com efeito, 

tratando-se de rela~oes entre clientes e fomecedores, elas resumem-se, em muitos 

casos, a opera~oes de compra e venda de urn produto especificado ex ante 

exclusivamente pela empresa principal, sem que haja alian~a no sentido em que 

47 Podera distinguir-se ainda uma terceira situa~ao, o chamado ''franchising associativo", que consiste na 
possibilidade do franqueado deter uma parte do capital do franqueador ( caso da Optivisao ). 
48 Alguns autores distinguem entre "fabrica~ao sob contrato" e "sub-contrata~ao", referindo-se a primeira 
aos produtos e a segunda aos componentes [Simoes (1997b), pag. 400, nota *]. Neste trabalho, nao se faz 
esta distin~ao, pelo que o termo "sub-contrata~ao" pode referir-se a qualquer dos casos. 
49 Hermosilla eta/ (1991), pag. 36; os autores distinguem entre "sub-contrata~ao de capacidade" e "sub
contrata~ao de especialidade". Outras defini~oes podem ser encontradas em Donada (1997), pag. 95, nota 1 
e Simoes (1997b), pag. 400, caixa 1, por exemplo. 
50 Exemplos: 70% da produ~ao inicial do aparelho Boing 747 foi sub-contratada pela Boeing [Chesnais 
(1988a), pag. 101]; a Renault tern hoje duas vezes menos fomecedores do que ha dez anos atras (700 contra 
1800 em 1980), ao mesmo tempo que a parte que os sub-contratados representam em termos do pre~o de 
custo dos autom6veis quase que duplicou (70% no caso do Twingo contra 40% no caso do R5) [Donada 
(1997), pag. 94]. 
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esta foi defmida anteriormente. Contudo, noutros casos, cliente e fomec,ee.ici{ .... i:t:.~~\ 
colaboram continuamente no sentido de dar resposta 8s necessidades do pri~~~J.:.JJ ,~ 
pelo que o "produto" criado e transaccionado e fruto de urn trabalho d¢_~~)--~.-~:./ 

coopera~ao, ou seja, a opera~ao de sub-contrata~ao assume a natureza de urn 

partenariado51 e, como tal, constitui uma alian~a. 

f!i}J Contrato de licenciamento 

Tal como a joint venture, o contrato de licenciamento e uma forma de 

afecta~ao de recursos utilizada pelas empresas desde ha muito tempo com grande 

sucesso. Contudo, ao contrario daquela, parece constituir uma forma particular de 

transac~ao de mercado em que o objecto de troca e uma tecnologia com provas 

dadas. E por isso que varios autores nao a consideram como uma forma particular 

de alian~a, em especial aqueles que encaram as alian~as como formas de 

organiza~ao que devem ter por objectivo a cria~ao de urn bern novo, e nao como 

formas de transac~ao de hens existentes52
• 

De acordo com Combe [(1995), pag. 15], o licenciamento define-se como 

"un contrat par lequel une firme detentrice d'une innovation - generalement 

brevetee- met a Ia disposition d'une autre finne sa technologie pour une periode 

limitee, en echange d'une remuneration monetaire ou reelle (cession reciproque de 

technologie )".53 

Nesta defini~ao esta bern patente o caracter de transac~ao de mercado do 

contrato de licenciamento, sobretudo quando a remunera~ao e monetaria. Neste 

caso, a empresa licenciadora (vendedora) coloca a disposi~ao da empresa 

concessionaria ( compradora) uma tecnologia (bern) em troca de urn pagamento 

51 Ver defini~ao, mais a frente. 
52 Dentro desta corrente destacam-se, por exemplo, Mowery (1987) e Jolly (1993b). 
53 Outras defini~oes podem ser encontradas em Hermosilla eta/ (1991), pag. 34 e Simoes (1997b), pag. 
400, caixa I. 
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monetario (pre~o- royalty). Mesmo quando a remunera~ao prevista no contrato e 
real, isto e, quando se estabelece uma troca de tecnologias54 (licenciamento 

cruzado), permanece a ideia de que nao existe nenhum elemento que permita 

concluir pela natureza de alian~a deste tipo de contrato55
• 

Contudo, o contrato de licenciamento pode nao se reduzir a defini~ao do 

bern trocado e a determina~ao da forma de pagamento (monetaria ou real). Com 

efeito, podem estar previstas outras chiusulas que permitem pensar este tipo de 

contrato como uma alian~a. Em particular, e necessario verificar a existencia de 

dois tipos de clausulas: 1) a assistencia tecnica por parte do vendedor56 e 2) a 

possibilidade deste poder beneficiar das melhorias incrementais sobre a tecnologia 

transaccionada, eventualmente conseguidas pelo comprador. 

Tanto num caso como noutro, o licencimento da origem a uma forma de 

afecta~ao de recursos que nao se pode confundir com as transac~oes de mercado 

puro. Com efeito, ele pode criar liga~oes duraveis entre os parceiros envolvidos na 

transac~ao, numa base de coopera~ao, que podem ter por objectivo uma 

transferencia continua de know-how ( caso da assistencia tecnica) ou o 

aperfei~oamento de urn bern existente com partilha de vantagens ( caso da 

transferencia para o vendedor das melhorias incrementais conseguidas pelo 

comprador). Como argumenta Gugler [(1991), pag. 191], "certains accords de 

licence representent de reelles alliances [ ... ], lorsqu'ils impliquent, entre autres, 

une etroite collaboration entre les contractants". 

54 Este e o caso mais vulgar. No entanto, pode haver troca de tecnologia por urn "bern" de natureza 
diferente, como no caso em que este "bern" consiste no acesso a urn mercado [Combe (1995), pag. 17, 
designa este caso por "accord de seconde source'']. Por exemplo, no acordo British Leyland- Honda, a 
British Leyland vende carros da Honda no mercado do Reino Unido em troca de tecnologia fomecida por 
esta [Dussauge eta/ (1988), pag. 13]. 
55 No entanto, segundo Simoes (1997b), pag. 405, as licen(i:as cruzadas constituem uma forma de alian(i:a 
que permite "a cada urn dos parceiros fabricar e comercializar no respectivo mercado e mercados limftrofes 
os produtos licenciados". 
56 Alguns autores consideram, em separado, os contratos de assistencia tecnica [ ver, por exemplo, 
Hermosilla eta/ (1991), pag. 35 e Simoes (1997b), pag. 400, caixa 1]. 
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Oeste modo, trata-se tambem de uma forma de organizay!o de recursos de 

natureza ambivalente [Combe (1995), pag. 11], ou seja, que pode ter o caracter de 

uma transacyao de mercado ou de uma alianya. Quando as tecnologias objecto de 

licenciamento nao sao complexas, quando est!o suficientemente protegidas por 

patentes, quando estao relativamente maduras e n!o dependem das inovayoes 

produzidas pelo utilizador, entao o contrato de licenciamento assume a natureza de 

uma transacyao de mercado. Contudo, quando a tecnologia a transferir necessita 

ou e ainda passive! de desenvolvimentos incrementais, ou inclui uma forte 

componente tacita, nao codificavel, inseparavel da empresa onde se gerou, entao a 

interacyao vendedor-utilizador toma-se necessaria, e o contrato de licenciamento 

descreve-se melhor recorrendo a noyao de alianya. 

e) Contrato de aprovisionamento 

Os contratos de aprovisionamento inserem-se dentro de uma classe mais 

vasta de acordos, designados por acordos comerciais, que incluem tambem os 

chamados contratos de distribuiyao. Podem definir-se como contratos de Iongo 

prazo que tern em vista fomecimentos regulares57 de produtos por parte de uma 

-empresa A a uma empresa B [Combe (1995), pag. 16]. Contudo, eles s6 

constituem alianyas se implicarem uma participayao activa do utilizador na 

definiyao e elaborayao dos produtos fomecidos. Caso contrario, devem ser 

considerados como transacyoes de mercado. 

Dentro dos contratos de aprovisionamento destacam-se os chamados 

contratos OEM (Original Equipment Manufacturer). 0 contrato OEM e uma forma 

de cooperayao industrial que se pode desenvolver dentro das fronteiras de urn pais 

outer uma abrangencia intemacional. Neste caso, costuma ser utilizado para tirar 

partido da vantagem comparativa dos paises, em particular dos paises em 

57 Dai que alguns autores prefiram utilizar a designa~ao "contratos de fomecimento". 
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desenvolvimento, detentores de mao de obra barata. No entanto, trata-se de uma 

forma de alian~a cada vez mais utilizada para a fabrica~ao de artigos de forte 

intensidade tecnol6gica, como no caso da industria electr6nica grande publico 

[OCDE (1996), pag. 272]58
• 

Urn contrato OEM consiste num acordo "selon lequel un fabricant dit 

'fabricant OEM' s'engage a produire et vendre, pendant une duree convenue, des 

systemes et sous-systemes que le client dit 'client OEM' integrera dans un 

systeme£591 ou un systeme de systemes£601 et commercialisera sous sa propre 

marque"61
. 

Esta forma de acordo que, conjuntamente com as joint ventures e os 

contratos de licenciamento, constitui uma das formas mais anti gas de alian~a 62
, 

generalizou-se sobretudo a partir dos anos setenta, em resultado das muta~oes 

estruturais sofridas pela economia mundial, em particular as muta~oes 

tecnol6gicas. Por urn lado, o aparecimento dos chamados produtos-sistemas63 

possibilitou uma decomposi~ao acentuada dos processos produtivos, sobretudo a 
escala intemacional. Por outro lado, a necessidade de reduzir custos (de produ~ao 

e de comercializa~ao) incentivou a especializa~ao das empresas. Estes dois 

factores terao contribuido para o desenvolvimento dos contratos OEM, em 

58 Exemplo: acordo atraves do qual a Solbi- Sociedade Luso-BritAncia de Informatica passou a equipar e 
vender os seus computadores pessoais da marca City Desk com processadores Alpha AXP desenvolvidos 
gela Digital Equipment Corporation. 

9 Caso de urn electrodomestico particular. 
60 Caso das cozinhas integradas. 
61 Giquel (1986), pag. 672. 0 autor distingue entre OEM de especialidade e OEM de economia. Chama 
OEM de economia ao acordo OEM utilizado por urn cliente sempre que pode fabricar o produto em causa 
mas nao o faz por razoes de economia de custos; chama OEM de especialidade ao acordo a que o cliente 
recorre quando nao pode, de todo, fabricar o produto em causa. Outras defmiyoes de contrato OEM podem 
ser encontradas em Franko (1983), pag. 104; Morvan (1980), pag. 182 e Ginguay eta/ (1982), pag. 162. 
62 Segundo Giquel (1986), pag. 675, o primeiro acordo OEM tera sido assinado em 1959 no sector de hens 
de consurno electr6nico, entre a Sanyo Electric e uma empresa americana, com vista a produyao e venda de 
radios transistores Sanyo. Posteriormente, generalizou-se a outros sectores intensivos em tecnologia. 
63 Urn produto-sistema consiste num conjunto de sub-sistemas que podem ser produzidos de forma 
independente mas que devem ser comercializados sob a forma de urn conjunto integrado. Outra defmit;ao 
pode ser encontrada em Delapierre (1991), pag. 139. 
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particular dos que envolvem empresas de diferentes nacionalidades, dentro da 

16gica que os caracteriza de aproveitamento de vantagens comparativas dos paises. 

Os contratos de aprovisionamento adaptam-se particularmente as empresas 

que pretendem intemacionalizar-se mas nao dispoem dos meios necessarios, tanto 

a nivel financeiro como a nivel de conhecimento dos mercados extemos. Com 

efeito, eles permitem realizar economias significativas ao nivel da rede comercial, 

uma vez que os produtos sao vendidos com o r6tulo e atraves da rede do cliente, 

nao acarretando, para o fomecedor, qualquer despesa ligada a manuten9ao da 

imagem de marca, a publicidade ou a promo9aO das vendas. Trata-se, por outro 

lado, de uma forma de intemacionaliza9ao discreta, sobretudo em mercados onde 

existe desconfian9a em rela9ao aos produtos estrangeiros. Em contraparida, o 

fomecedor nao podera dispor de uma marca propria no estrangeiro, o que o 

colocara numa situa9ao de dependencia em rela9ao ao cliente. 

f) Contrato de distribui9ao 

Atraves de urn contrato de distribui9ao, uma empresa A coloca a disposi9ao 

de uma empresa B a sua rede de distribui9ao para que esta possa comercializar os 

seus produtos num territ6rio mutuamente acordado. Nao existem duvidas em 

rela9ao a natureza de alian9a desta forma de contrato quando o elemento 

reciprocidade esta presente. Nestes casos, e vulgar utilizar-se a designa9ao "acordo 

de comercializa9ao reciproca" [Simoes (1997b ), pag. 405]. 

Tal como o contrato de aprovisionamento, o contrato de distribui9ao e 

particularmente adequado para as empresas que pretendem entrar nos mercados 

extemos mas nao dispoem dos meios necessarios, como no caso das PME, ou 

sentem outro tipo de dificuldades64
• Contudo, ao contrario do contrato de 

64 Por exemplo, a Renault foi obrigada a recorrer a rede da Volvo para distribuir os seus pequenos modelos 
na Escandimivia [Combe (1995), pag. 17]. 
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aprovisionamento, trata-se de uma op~ao que permite a comercializa~ao no 

exterior sob uma marca propria, aproveitando apenas a rede de distribui~ao de uma 

empresa local ( empresa suporte ). Representa, no entanto, para a empresa 

suportada, uma perda de autonomia ao nivel da sua politica comercial, uma vez 

que e obrigada a adoptar a estrategia da empresa que lhe serve de suporte. 

g) Contrato de cons6rcio 

Os contratos de cons6rcio podem constituir alian~as65 que se caracterizam 

pela participa~ao de varias empresas (geralmente, mais de duas) que se associam 

para desenvolver uma ac~ao conjunta que abrange frequentemente varias fun~oes 

da cadeia de valor acrecentado [Combe (1995), pag. 18, figura 3]. Contudo, podem 

incidir apenas sobre uma dessas fun~oes, como no caso dos cons6rcios de I&D, de 

produ~ao (industriais) e de comercializa~ao. 

Enquanto alian~as, os cons6rcios caracterizam-se por uma divisao 

cuidadosamente negociada das responsabilidades, das tarefas66
, dos riscos, dos 

recursos e dos ganhos. Envolvem, frequentemente, a participa~ao dos Govemos, 

pelas seguintes razoes: compradores dos produtos da alian~a (politica de mercados 

publicos ), subven~oes a I&D de caracter estrategico para a economia nacional, 

ajudas financeiras ao investimento em determinados sectores ou em determinadas 

65 Num cons6rcio, a natureza de alian-ra esta dependente do poder associado a cada urn dos membros. Nos 
casos em que existe urn "chefe de fila", cujo papel e preponderante, nao se pode falar de alian-ra no sentido 
em que esta foi definida anteriormente. E necessario, portanto, que os parceiros disponham de poderes 
relativamente simetricos. Alguns autores afrrmam que o contrato de cons6rcio da origem a cria-rao de urna 
nova empresa [Hermosilla eta/ (1991), pag. 30]. Neste caso, eles devem, no entanto, ser classificados como 
contratos de joint ventures. Exemplo: a Climaespa-ro e urna joint venture constituida em 1995 e que 
resultou de urn cons6rcio entre diversas empresa5, portuguesas e estrangeiras, constituido para se 
candidatar a urn concurso para o servi-ro de distribui-rao de energia termica na zona de interven-rao da 
Parque Expo. 
66 Por exemplo, nurn dos cons6rcios candidates a constru-rao do Metropolitano do Porto, mais tarde 
transformado em ACE, ficou estipulado que a Soares da Costa e a Assicostr6i seriam responsaveis pela 
constru-rao civil do projecto; a engenharia do sistema, as telecomunica~~es e o controlo de trafego estariam 
a cargo da Adtranz Portugal e da Adtranz Italia; a ABB estaria encarregue das instala~~es fixas e, por 
ultimo, a Transdev e a Semaly seriam responsaveis pela coordena~ao, opera~ao e manuten~ao do projecto. 
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regioes, vigilancia na exporta~ao de tecnologias que ponha em causa a seguran~a 

nacional, etc. No caso dos cons6rcios intemacionais, podem constituir, 

adicionalmente, para os pequenos paises que ocupam posi~oes marginais ou 

frageis em determinadas industrias67
, uma oportunidade de permanencia ou de 

entrada na fronteira tecnol6gica. 

Tal como no caso dos contratos OEM, o recurso aos cons6rcios constitui 

uma resposta as muta~oes econ6micas e tecnol6gicas dos ultimos anos, tomada 

possivel pelos tra~os sistemicos muito pronunciados das novas tecnologias. Com 

efeito, os custos extremamente elevados da I&D, a complexidade crescente e as 

exigencias cientificas e tecnol6gicas cada vez mais acentuadas ao nivel da 

produ~ao, fazem com que este tipo de alian~a constitua o unico meio para 

determinadas empresas permanecerem no mercado, sob pena de se criarem 

situa~oes reais de monop6lio ou de quase monop6lio. 

Por outro lado, as altera~oes ao nivel da procura mundial, associadas ao 

fen6meno da globaliza~ao, tomam cada vez mais dificil a penetra~ao nos 

mercados extemos. Dai que muitas empresas encarem os contratos de cons6rcio 

para a comercializa~ao e, em particular, os cons6rcios de exporta~ao, como uma 

resposta adequada aos novas desafios da intemacionaliza~ao. 

h) Investiga~iio sob contrato 

A investiga~ao sob contrato, tambem designada por "partenariado de 

investiga~ao contratual"68
, constitui urn caso identico ao contrato de sub

contrata~ao. No entanto, distingue-se deste pelo objectivo: nao se trata da 

prodw;ao de urn bern, mas antes de estudos com vista a cria~ao de uma tecnologia. 

67 Casos da industria espacial (lan~adores e satelites), da industria aeronautica (avioes comerciais gigantes 
de categoria intercontinental e motores de reac~ao) e da industria da defesa. 
68 A expressao e de Belis-Bergouignan (1997), pag. 73; ''partenariat de recherche contractuel/e", no 
original. 
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Assim, tendo em aten~ao as observa~oes efectuadas a prop6sito do caracter de 

alian~a do contrato de sub-contrata~ao, pode entender-se a investiga~ao sob 

contrato como uma forma de coopera~ao duravel entre uma empresa especializada 

em I&D, encarregada de proceder a estudos, e uma empresa contratante, fabricante 

do produto ou utilizadora do processo criado pela primeira. 

i) Contrato de I &D conjuntos 

De acordo com Hagedoorn eta/ [(199la), pags 5-6], "U]oint R&D refers to 

joint research pacts and joint development agreements which establish joint 

undertaking of R&D projects with shared resources". Trata-se, portanto, de uma 

forma de alian~a que tern por objectivo a tecnologia. Contudo, distingue-se dos 

contratos de licenciamento porque nao tern por base uma transac~ao ex post, das 

joint ventures de I&D porque nao da origem a cria~ao de uma entidade 

juridicamente aut6noma 69
, e da investiga~ao sob contrato porque extge a 

coloca~ao em comum de infraestruturas. 

j) Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) 

"Os agrupamentos complementares de empresas consistem numa forma de 

coopera~ao contratual entre empresas ja constituidas e que mantem a sua 

personalidade juridica, destinada a melhorar as condi~oes de exercicio ou de 

resultado das suas actividades econ6micas" [Santos eta/ (1998), pag. 325]. 

Os ACE apresentam fortes semelhan~as com as joint ventures mas 

constituem, no ordem juridica portuguesa, uma figura distinta. Por seu turno, 

distinguem-se dos cons6rcios em materia de objectivos. Enquanto estes agrupam 

69 Em geral, limitam-se a uma troca de engenheiros e de informa~tOes tecnol6gicas, como no caso do acordo 
IBM/Siemens [Combe (1995), pag. 16]. 
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normalmente empresas com diferentes capacidades que pretendem levar a cabo 

urn projecto com dura~ao definida, aqueles agrupam empresas que querem exercer 

em comum uma actividade continuada ( apesar de tam bern poder ser limitada no 

tempo) em beneficio de todas 70
• 

k) Agrupamento Europeu de Interesse Econ6mico (AEIE) 

Os agrupamentos europeus de interesse econ6mico assemelham-se aos 

ACE, embora se distingam destes pelo facto de constituirem urn instrumento de 

coopera~ao entre empresas criado pela Uniao Europeia. 

Para alem da forma contratual ou juridica, as alian~as podem tambem ser 

classificadas de acordo com outros criterios. As classifica~oes que se seguem 

obedecem a uma escolha que nao tern a pretensao de ser exaustiva, mas que 

contem, seguramente, os casos que aparecem com maior frequencia na literatura. 

Elas serao apresentadas, em primeiro Iugar, de forma esquematica (Figura 2-4) e, 

seguidamente, de forma mais desenvolvida. 

70 Exemplo: A Arte Portugal e urn ACE criado entre a Vista Alegre, a Crisal e a Cutipol, empresas de 
produtos complementares, para penetrarem em conjunto nos mercados extemos atraves da abertura de lojas 
con juntas. 
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Figura 2-4 

Classifica~iio das alian~as 

Criterios Tipos de alian~as 

a) Quanto a natureza dos recursos Alian~as de complementaridade 

colocados em comum Alian~as de escala 

b) Quanto a posi~ao ocupada pela(s) Alian~as tecnol6gicas 

actividade(s) objecto de alian~a na Alian~as de produ~ao 

cadeia de valor acrescentado da Alian~as comerciais 

em pres a 

c) Quanto a posi~ao das empresas Partenariados 

aliadas na fileira econ6mica Alian~as estrategicas 

Alian~as de diversifica~ao 

d) Quanto a nacionalidade das empresas Alian~as nacionais 

aliadas Alian~as intemacionais 

Fonte: Elabora~ao propria. 

2.2.2. Classifica~ao com base na natureza dos recursos colocados em 

co mum 

Os recursos colocados em comum pelos parceiros numa alian~a podem ser 

de dois tipos: complementares ou similares. No primeiro caso, esta-se perante 

"alian~as de complementaridade"; no segundo, tem-se "alian~as de escala". 

Esta classifica~ao das alian~as, com base na natureza dos recursos, aparece 

em diversos autores e esta intimamente ligada ao problema da determina~ao dos 

factores explicativos dos comportamentos de alian~a 71
• Contudo, cada autor 

utiliza, em geral, uma terminologia propria. Por exemplo, Porter et al [(1986), 
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pags 336 e sgts] distinguem entre "X coalitions" e "Y coalitions"; Dussauge eta/ 

[(1997), pags 106 e sgts] falam de "alian~as de co-integra~ao", de "alian~as de 

pseudo-concentra~ao" e de "alian~as complementares"; Simoes [(1997a), pag. 

104] refere os "acordos de especializa~ao"; Hennart [(1988), pag. 362] diferencia 

entre "scale joint ventures" e "link joint ventures", etc. 

~Nas alian~as de complementaridade, uma empresa bern posicionada em 

determinados recursos ( ou em determinadas actividades) recorre a alian~a como 

forma de aceder a outros recursos ( ou a outras actividades) que nao possui ou que 

dificilmente domina. Assim, as empresas envolvidas possuem posi~oes 

assimetricas, sendo cada uma delas forte em determinados aspectos mas fraca nos 

restantes, o que as incentiva a explorar complementaridades e vantagens de 

especializa~ao. /Por exemplo, uma empresa forte ao nivel da produ~ao de urn 

determinado bern pode estabelecer uma alian~a com outra empresa que domina os 

circuitos de distribui~ao desse bern mas que tern mais dificuldade em dispor dos 

recursos adequados a sua produ~ao 72
. A alian~a proporciona entao urn mecanismo 

de coordena~ao mais eficaz do que as transac~oes de mercado, ao mesmo tempo 

que evita os inconvenientes da fusao entre as empresas envolvidas. 

Uma das consequencias estrategicas das alian~as de complementaridade e 

que urn dos parceiros acaba quase sempre por refor~ar a sua posi~ao a custa do(s) 

outro(s), passando a desenvolver, de forma aut6noma, uma actividade parecida 

com a que. e objecto de alian~a.73 Ou seja, estas alian~as tendem a ser instaveis 

71 Estes factores serao objecto de tratamento especifico no ponto seguinte. 
72 Segundo Dussauge et a/ ( I997), pag. II 0, as alian~as de complementaridade sao mais frequentes na 
industria autom6vel e no sector das telecomunica~oes. A titulo de exemplo, citam, na industria autom6vel, 
os casos da Ford que comercializa, nos Estados Unidos, os modelos produzidos pela Mazda, da Chrysler 
que distribui os modelos da Mitsubishi, e da General Motors que distribui os modelos da Suzuki e da 
Toyota. Em Fran~a, a Renault distribui atraves da sua rede, e com a sua marca, o Espace, veiculo 
desenvolvido e montado pela Matra-Automobile. Quanto ao sector das telecomunica~oes, tem-se o 
exemplo da AT&T que se aliou a Philips para penetrar na Europa e da Ericsson que se associou a Matra 
para desenvolver a sua presen~a em Fran~a. Outros exemplos sao apresentados por Jolly (1993b), pag. 84: a 
IBM aliou-se a Bouygues na actividade de im6veis inteligentes e a Hewlett-Packard aliou-se a Ericsson no 
dominio dos sistemas de supervisao de redes de telecomunica~oes. 
73 Esta parece ter sido a estrategia seguida pelos construtores autom6veis japoneses em rela~ao ao mercado 
americano. Num primeiro momento, estabeleceram alian~as com empresas americanas para a 
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pela natureza dos recursos colocados em comum, havendo urn risco real de 

desaparecimento progressivo da complementaridade entre os aliados que justifica 

a coopera~ao. A medida que o parceiro mais fraco vai adquirindo as competencias 

do(s) parceiro(s) mais forte(s), a alian~a deixa de fazer sentido e a actividade em 

causa pode prosseguir isoladamente por parte desse parceiro [Dussauge et al 

(1997), pag. 115]. 

Por seu turno, nas alian~as de escala, as posi~oes dos parceiros tendem a ser 

mats equilibradas, tanto em termos de competencias como de dimensao. 0 

objectivo e o refor~o da posi~ao concorrencial das empresas envolvidas, no seio do 

seu sector de actividade, mas agora atraves do aproveitamento de economias de 

escala e nao de vantagens de especializa~ao, como no caso das alian~as 

complementares. Os problemas que as empresas defrontam, e que as incentivam a 

cooperar, e a insuficiencia de meios, que nao permite atingir isoladamente uma 

massa critica na actividade em causa, e a necessidade de partilhar os riscos e 

economtzar os recursos. 

Dentro das alian~as de escala, ha ainda que distinguir aquelas em que o 

objectivo e o desenvolvimento de uma actividade de I&D ou a produ~ao de uma 

componente que sera utilizada pelos parceiros na fabrica~ao de produtos 

concorrentes, por urn lado74
, e aquelas em que o objectivo e a propria fabrica~ao 

destes produtos, por outro75
•
76

• No primeiro caso, as alian~as tendem a envolver 

apenas uma fun~ao da actividade global das empresas (a I&D ou a produ~ao, por 

comercializa~ao dos seus modelos; passado algum tempo, criaram as suas pr6prias redes de 
comercializa~ao [Dussauge eta/ (1997), pag. 116]. 
74 E o caso da Butachimie, joint venture criada nos anos setenta pela Rhone-Poulenc e a Dupont com o 
objectivo de fabricar urn produto intermedio a utilizar pelas duas empresas para a fabrica~ao de nylon 
[Dussauge eta/ (1997), pag. 109]. 
75 E o caso do Concorde, desenvolvido, produzido e comercializado pela Sud Aviation e pela British 
Aircraft Corporation [Dussauge eta/ (1997), pag. 109]. 
76 Dussauge et a/ (1997), pags 109-110, falam, respectivamente, de "alian~as de co-integra~ao" e de 
"alian~as de pseudo-concentra~ao". 
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exemplo ); no segundo caso, elas cobrem, em geral, todas as grandes fun~oes 

necessarias a concretiza~ao dessa actividade. 77 

As alian~as de escala associam mats frequentemente empresas 

concorrentes 78
, na medida em que estao mais vocacionadas para a melhoria de 

posi~oes conjuntas do que para a partilha de actividades numa base de 

especializa~ao reciproca. Contudo, elas tendem a ser mais estaveis que as alian~as 

de complementaridade, na medida em que renunciar a alian~a pode significar 

abandonar defmitivamente urn projecto que nao pode ser levado a cabo 

isoladamente, por falta de meios. Segundo Porter et al [(1986), pag. 337], as 

alian~as de escala tomam normalmente a forma de umajoint venture19
• 

2.2.3. Classifica~ao com base na posi~ao ocupada pela(s) actividade(s) 

objecto de alian~a na cadeia de valor acrescentado da empresa 

As alian~as podem envolver cada uma das tres fun~oes principais da 

empresa: fun~ao I&D, fun~ao produ~ao e fun~ao comercializa~ao. Assim, elas 

podem ser classificadas, respectivamente, em: 1) alian~as tecnol6gicas80
, 2) 

_ alian~as _ge produ~ao e 3) alian~as de comercializa~ao81 • Contudo, algumas 

alian~as podem envolver varias fun~oes e, no limite, podem abarcar, 

simultaneamente, todas elas82
• No entanto, as alian~as tecnol6gicas tern sido as 

mais estudadas. 

77 Dussauge et a! ( 1997), pag. I 09. E oeste senti do que Dussauge et a! ( 1991) distinguem entre "alian~as de 
integra~ao conjunta" e "alian~as aditivas". 
78 Dai que elas sejam, sobretudo, "alian~as estrategicas" (ver defini~ao, mais a frente). 
79 E o caso da joint venture criada pelas empresas concorrentes Ferruzzi-Montedison e Shell para a 
Erodu~ao de politilene e de polipropilene [Jolly (1993b), pag. 82]. 
0 As alian~as tecnol6gicas poderiam ainda ser divididas em duas sub-classes: as que tern por objectivo a 
produ~ao de core technologies e as que visam o desenvolvimento, aperfei~oamento e transac~ao de 
tecnologias complementares. 
81 Alguns autores consideram tambem a coopera~ao no ambito da fun~ao fmanceira que da origem as 
alian~as financeiras [ver Hermosilla eta! (1991), pag. 20]. 
82 Caso das joint ventures e dos cons6rcios, por exemplo. 
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Segundo Jolly [(1993b), pag. 78], "les alliances a caractere technologique 

sont des alliances inter-entreprises oil les resources mises en commun, combinees 

ou echangees ont trait au developpement technologique de I' entreprise"83
. Este 

tipo de alian~as e o mais antigo 84
, provavelmente o mais frequente e, 

consequentemente, o que tern sido mais estudado85
• Por exemplo, o licenciamento 

cruzado ja era uma op~ao bastante utilizada nos anos vinte e trinta, nas industrias 

quimicas e da constru~ao electrica [Chesnais (1988a), pag. 57]. 

Actualmente, as alian~as tecnol6gicas parecem desenvolver-se, sobretudo, 

nas industrias onde a tecnologia e urn factor essencial de sucesso (autom6vel, 

aeronautica, aeroespacial, armamento, telecomunica~oes, informatica, electr6nica 

e microelectr6nica ), representando assim, a primeira vista, uma resposta por parte 

das empresas a muta~oes tecnol6gicas dos ultimos anos. 86 Por isso, nao surpreende 

que tenham sido criados dispositivos legais, por parte de todos os govemos 

nacionais, no sentido de apoiar este tipo de alian~as. 

Com efeito, a coloca~ao em comum de recursos cientificos e tecnicos 

tomou-se, actualmente, uma necessidade, em vez de uma simples vantagem 

[Chesnais (1988a), pag. 116]. Estas alian~as, que por vezes sao fundadas na 

iniciativa comum da industria, do Estado e de laborat6rios publicos e 

desenvolvidas no ambito de projectos de I&D suportados por programas nacionais 

ou supra-nacionais, tern sido consideradas como uma inova~ao organizacional 

japonesa e como urn dos elementos explicativos do sucesso japones no dominio da 

83 Outra definiyao pode ser encontrada em Dussauge et a/ (1988), pag. 11. 
84 Segundo Chesnais (1988a), ter-se-ia assistido, em 1938, a criayao de pe1o menos urn cons6rcio 
interdisciplinar de investigayao - o Catalytic Research Associates - entre varias empresas de diferentes 
nacionalidades (Kellog, IG Farben, Indiana Standard, Jersey Standard, etc.) [pag. 126, nota 1]. Apesar de 
antigas, as alianyas tecnol6gicas sofreram, nos ultimos anos, urn crescimento de tal forma acentuado que 
levou alguns autores a argumentarem tratar-se de urn fen6meno novo em materia de relayOes entre 
empresas [Chesnais (1988a), pag. 56]. 
85 Ja no inicio da decada de setenta, Richardson (1972), pag. 886, chamava a atenyao para a importa.ncia 
dos contratos que tern por objectivo a tecnologia, embora notasse que, na altura, se tratava de urn assunto 
pouco estudado. 
86 Perrin et a/ ( 1997), pag. 83, argumentam que urn dos motivos pelos quais as empresas americanas detem 
urna posiyao relativamente fraca ao nivel da inovayao, embora sejam fortes na area da investigayao 
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alta tecnologia [Freeman (1987a)]. Contudo, estenderam-se rapidamente a outros 

paises, transformando-se em importantes instrumentos da politica cientifica e 

tecnol6gica87
, o que constitui uma evolu9ao nova. 

Diversos estudos mostram que os comportamentos de alian9a tendem a ser 

mais frequentes ao nivel da fun9ao I&D88
• Em particular, eles seriam ainda mais 

provaveis nas fases iniciais do ciclo de vida do produto, quando os resultados sao 

ainda muito incertos e assumem o caracter de "bern publico" ( alian9as pre

concorrenciais ). 

Contudo, a medida que essas actividades se vao situando em fases mais 

avan9adas e que a amea9a de oportunismo dos parceiros se toma real, as empresas 

tenderiam a optar por outro tipo de estrategias, nomeadamente o crescimento 

intemo. Perante uma tecnologia nova e nnica, capaz de ser altamente rentabilizada, 

as empresas tern mais a perder atraves da sua dissipa9ao ou uso indevido por parte 

de alguns parceiros. Em consequencia, teriam menos apetencia, nestas fases, para 

a celebra9ao de alian9as. Nas fases de maturidade e declinio, quando a tecnologia 

se toma standardizada, pode assistir-se, no entanto, a uma intensifica9ao dos 

comportamentos de alian9a, agora sob a forma de contratos de licenciamento, por 

__ exemplo, _ja que a apropria9ao de uma renda econ6mica por parte da empresa 

inovadora pode ser mais facil atraves de rela9oes contratuais. 

fundamental, reside precisamente no sub-desenvolvimento das rela~oes de alian~a com objectivos 
tecnol6gicos. 
87 Exemplos: projecto Alvey no Reino Unido; projecto VHSIC e funda~ao MCC nos Estados Unidos; 
ESPRIT, na Europa. 
88 Urban (1988) concluiu que a probabilidade de comportamentos de alian~a e sobretudo elevada na fase de 
I&D, decrescendo a medida que o produto se aproxima do mercado [pag. I 74]. Mariti et a/ (I 983) 
mostraram que a investiga~iio e a transferencia de tecnologia estiio entre as motiva~oes mais frequentes das 
alian~as [pag. 442, quadro 1]. Segundo a OCDE (1996), o desenvolvimento e, de Ionge, o objectivo mais 
importante das alian~as entre empresas no sector dos microprocessadores. Ele esta presente em 70% dos 
casos estudados, constituindo objectivo t1nico em 50% da amostra [pag. 160]. No sector autom6vel, cerca 
de metade das alian~as estudadas tinham tambem este objectivo como prioridade [pag. 218]. 
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2.2.4. Classifica~ao com base na posi~ao das empresas aliadas na fileira 

industrial 

Suponham-se duas empresas, A e B, que decidem formar uma alian~a, 

independentemente da forma contratual que lhe possa estar subjacente. Duas 

situa~oes poderao ocorrer: 1) ambas as empresas pertencem a mesma fileira 

industrial ou 2) cada uma delas pertence a uma fileira distinta. No primeiro caso, 

pode-se distinguir ainda entre duas situa~oes: a) uma das empresas esta situada a 

juzante e a outra a montante ou b) pertencem ao mesmo estadio da fileira. 

Esta tres situa~oes, que correspondem a tres estrategias distintas por parte 

das empresas envolvidas, dao origem a tres tipos de alian~as: 1) alian~as verticais 

ou partenariados89
, 2) alian~as horizontais ou estrategicas90 e 3) alian~as de 

diversifica~ao. 

Os partenariados e as alian~as estrategicas constituem as duas categorias de 

alian~a que tern sido objecto de maior numero de estudos. Contudo, tanto num 

caso como noutro, as expressoes sao frequentemente utilizadas com sentidos 

diversos, por vezes contradit6rios. Umas vezes, "partenariados" e "alian~as 

estrategicas" aparecem como sin6nimos de alian~a. Outras vezes, referem-se a 

fen6menos que nao cabem dentro daquela defini~ao, como no caso da utiliza~ao 

do termo "partenariado" para designar as rela~oes de subordina~ao entre clientes e 

fomecedores e da expressao "alian~a estrategica" para designar as fusoes e 

aquisi~oes entre empresas. 

Partenariados, alian~as estrategicas e alian~as de diversifica~ao sao 

entendidos, neste trabalho, como categorias particulares de alian~as: 

89 Neste trabalho, optou-se pelo termo "partenariado" uma vez que a expressao "alian.;:a vertical" pode ser 
confundida com integra.;:ao. 
90 Utilizou-se, preferencialmente, a expressao "alian.;:as estrategicas". 
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1) Partenariado: forma de alian~a entre empresas pertencentes a mesma 

fileira industrial tendo uma(s) o estatuto de cliente(s) e outra(s) o de 

fomecedor( es ). 

Portanto, o partenariado constitui apenas uma classe de alian~as e, 

simultaneamente, urn tipo particular de rela~oes entre clientes e fomecedores. Ou 

seja, as rela~oes de partenariado caracterizam-se por uma verdadeira coopera~ao 

em que as empresas participantes se comprometem em orienta~oes estrategicas 

duradouras e em que o fomecedor e encarado pelo cliente como urn parceiro 

especialista91
• 

2) Alian9a estrategica: forma de alian~a entre empresas concorrentes. 

Enquanto que os partenariados constituem alian~as entre empresas que 

pertencem a dominios de actividade diferentes, embora situados dentro da mesma 

fileira, as alian~as estrategicas agrupam empresas concorrentes92
• Este tipo de 

alian~as parece ser bastante utilizado, havendo autores que afirmam que ele 

representa cerca de dois ter~os do total das alian~as [Dussauge (1990), pag. 5]. 

3) Alian9a de diversijica9iio: forma de alian~a entre empresas em que as 

actividad~s principais se situam em fileiras industriais distintas. 

As alian~as de diversifica~ao agrupam, assim, empresas que desenvolvem 

actividades completamente diferentes e situadas em fileiras distintas. Com este 

tipo de alian~as, as empresas visam a entrada em sectores que nao dominam mas 

CUJO acesso pode representar uma protec~ao contra os efeitos negativos da 

incerteza. 

91 Donada ( 1997), pag. 96. Os construtores de autom6veis japoneses parecem ter sido os primeiros a 
estabelecer rela~oes de partenanado como forma de organiza~ao das transac~oes com os seus fornecedores 
[Garrette (1997), pag. 65]. Em Portugal, esta e tambem uma forma de organiza~ao tfpica entre a 
Autoeuropa (tambem ela resultado de uma alian~a entre empresas, sob a forma de joint venture) e os seus 
fornecedores. 
92 E neste sentido que a expressao "alian~a estrategica" e entendida por autores como Dussauge (1990), 
pag. 7, Gon~alves et al (1996), pag. 3, e Hermosilla et al (1991), pag. 20. 
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2.2.5. Classifica~ao com base na nacionalidade das empresas aliadas 

As alian~as nao constituem urn fen6meno exclusivamente nacional, isto e, 

nao envolvem apenas empresas com a mesma nacionalidade93
• Alias, uma parte 

muito significativa dos estudos levados a cabo ate ao momento incide sobre as 

alian~as celebradas entre empresas de diferentes nacionalidades, em particular 

entre as empresas multinacionais e entre estas e empresas locais. Assim, justifica

se uma classifica~ao que tenha em conta a nacionalidade das empresas, tanto mais 

que parecem ser distintos os motivos subjacentes a cada urn dos casos.94 A 

classifica~ao que se apresenta a seguir leva tambem em conta os mercados de 

destino. 

Por alian~as nacionais entendem-se as celebradas entre empresas com a 

mesma nacionalidade e que nao tern por objectivo o mercado extemo. Algumas 

alian~as entre empresas nacionais visam, no entanto, o mercado intemacional95 

( caso de certas alian~as comerciais que envolvem exportadores que se associam 

para penetrar conjuntamente num mercado extemo ). Estas e as que sao celebradas 

entre empresas de diferentes nacionalidades sao entendidas, no ambito deste 

trabalho, como alian~as intemacionais. 

Esta classifica~ao esta de acordo com a que Mowery [(1989), pag 20] 

apresentou: "[a]n intem~tional collaborative venture may be defined as interfirm 

collaboration in product development, manufacture, or marketing that spans 

93 A partir do inquerito que se realizou a uma amostra de empresas portuguesas, cujos resultados seriio 
apresentados no Capitulo 5 desta disserta~iio, concluiu-se que as alian~as que envolvem apenas empresas 
£ortuguesas representam 33,5% do total de alian~as declaradas pelas empresas inquiridas. 

4 Segundo Chesnais (1988a), pag. 105, uma distin~iio desta natureza e essencial para perceber o que se 
passa na industria de circuitos integrados. As alian~as entre empresas da mesma nacionalidade silo, 
essencialmente, alian~as pre-concorrenciais, enquanto que as alian~as entre empresas de nacionalidades 
diferentes silo, sobretudo, alian~as de mercado. 
95 A partir do inquerito que se referiu anteriormente, tambem se pode concluir que 11,4% das alian~as 
declaradas pelas empresas portuguesas estiio nesta situa~ilo. 
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national boundaries, is not based on arms-length market transactions and includes 

substantial contributions by partners of capital, technology, or other assets"96
• 

Alguns autores preferem utilizar a expressao "alian~as globais" para 

designar a maior parte das alian~as intemacionais97
• Outros distinguem as alian~as 

intemacionais de acordo com as estrategias de intemacionaliza~ao das empresas. 

Assim, uma alian~a intemacional pode ter por base tres tipos de estrategias: I) 

uma estrategia regional, vocacionada para alian~as com empresas da mesma regiao 

intemacional (UE, America do Norte, etc.); 2) uma estrategia intemacional, para a 

concretiza~ao da qual as empresas necessitam de estabelecer uma quota 

relativamente maior de alian~as com empresas localizadas fora da sua regiao e 3) 

uma estrategia global caracterizada por uma distribui~ao mais equilibrada das 

alian~as a nivel mundial [Hagedoom et al (199lb), pags 64-65]. Por ultimo, Root 

[(1988), pag. 70] subdivide as alian~as intemacionais em alian~as binacionais e 

alian~as multinacionais. 

Independentemente das sub-classifica~oes que possam ser apresentadas, 

certas alian~as intemacionais podem constituir uma altemativa eficaz para o IDE, 

em particular para as PME que dispoem de poucos recursos para aceder as 

__ tecnologias e aos mercados extemos. Segundo alguns estudos, estas alian~as, que 

por vezes aparecem designadas na literatura por "novas formas de investimento"98
, 

tern registado, nos ultimos anos, urn crescimento muito acentuado. Este fen6meno, 

que podera traduzir-se pela implementa~ao de novas estruturas industriais em 

rela~ao ao modelo classico da empresa multinacional99
, observa-se em todos os 

96 Sublinhado nosso. Outra defini~ilo pode ser encontrada em Root (1988), pag. 69. 
97 Parkhe (1991), pag. 581. 
98 "Par 'nouvelles formes d'investissement' [ ... ], nous entendons les investissements internationaux et/ou 
multinationaux dans lesquels l'investisseur etranger au pays d'accueil ne detient pas de participation de 
controle, ou meme parfois de participation quelconque, au capital social de l'entreprise, laquelle repose 
neanmoins sur Ia mise en commun de moyens en vue d'atteindre des objectifs fixes conjointement [ ... ] 
[Basile (1985), pag. 276]. Outras referencias a estas formas de investimento podem ser encontradas em 
Hennart (1989), pag. 212, Mucchielli (1991a), pag. 118 e Oman (1988), pag. 383. 
99 Com efeito, trata-se de uma forma de internacionaliza~ao caracterizada pela ausencia ou pela fraqueza 
das Iiga~oes fmanceiras entre as empresas estrangeiras e as empresas locais, ou, pelo menos, pela ausencia 
de controlo legitimidado por rela~oes de propriedade. 
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paises industrializados mas estfl particularmente concentrado na Triade [Michalet 

(1988), pag. 278]. 

2.3. Factores explicativos dos comportamentos de alian~a 

Os factores explicativos dos comportamentos de alian~a podem ser 

subdivididos em duas grandes categorias: 1) os que derivam da reflexao te6rica de 

diversos autores e 2) os que resultam dos trabalhos empiricos ja efectuados. Os 

primeiros serao objecto de discussao no capitulo seguinte num contexto mais 

geral: o do envolvimento econ6mico intemacional das empresas. De entre o vasto 

conjunto que constitui os segundos, serao apresentados e discutidos neste ponto os 

seguintes: a) aumento dos custos de I&D, b) interdisciplinaridade tecnol6gica, c) 

encurtamento do ciclo de vida dos produtos, d) aumento da concorrencia, e) 

comportamento da procura e f) comportamento dos govemos. No entanto, alguns 

destes factores explicativos encontram-se fortemente inter-relacionados pelo que a 

sua separa~ao visa apenas simplificar a exposi~ao. Cada urn deles adapta-se mais 

em particular a determinado tipo de alian~as. 

2.3.1. Aumento dos custos de I&D 

0 aumento dos custos de I&D, sobretudo ao nivel das actividades de 

concep~ao, tern sido urn dos efeitos das muta~oes tecnol6gicas mais 

frequentemente citados100
• Este fen6meno cria uma restri~ao importante para todas 

100 Segundo Chesnais (1988a), as actividades de concep~ilo representam uma parte muito significativa dos 
custos totais e do tempo consagrado a urn projecto de desenvolvimento. Por exemplo, na indllstria de semi
condutores, estas actividades estilo avaliadas em cerca de 8 a 10% do volume de neg6cios [pag. 104]. 
Noutras industrias, o panorama e identico. Na industria aeronautica, o desenvolvimento de urn aparelho de 
transporte de 150 lugares esta estimado 2,5 mil milhOes de d6lares, cerca de 830 vezes mais do que o 
desenvolvimento do aparelho Douglas DC-3 nos anos trinta, 22 vezes mais do que no caso do DC-8, 2,5 
vezes mais do que o desenvolvimento do Boeing 747 e 1,7 vezes mais do que o desenvolvimento do 
Boeing 767 [pag. 101]. Na indUstria de telecomunica~oes, o custo de desenvolvimento duma central digital 
computadorizada esta avalido em mil milhOes de d6lares [Hladik (1988), pag. 188]. Para uma evolur,:ao das 
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as empresas, independentemente da sua dimensao. Com efeito, as actividades de 

I&D tendem a implicar massas criticas de tal maneira elevadas, que as empresas 

sentem necessidade de se associar porque, por maiores que sejam, nao dispoem de 

recursos fmanceiros suficientes para actuar sozinhas. 

Deste modo, as alian~as, em particular as tecnol6gicas (por exemplo, os 

acordos de I&D con juntos com vista a concretiza~ao de grandes projectos ), sao as 

mais susceptiveis de ser constituidas com o objectivo de resolver o problema da 

falta de recursos financeiros das empresas que pretendem permanecer na fronteira 

tecnol6gica. Estas alian~as apresentam as seguintes vantagens: 

• permitem uma redu~ao do montante de investimento consagrado a 
investiga~ao e a inova~ao (em particular, no caso de serem necessarios mais meios 

financeiros do que aqueles que estavam inicialmente previstos ), por partilha com 

outras empresas 101
; 

• atenuam os prejuizos em caso da descoberta nao ocorrer ( ou nao ocorrer 

suficientemente depressa, isto e, antes dos concorrentes ); 

• permitem atingir uma massa critica [Jolly (1993b ), pag. 83] e aceder 

_directamente a resultados cujos investimentos iniciais nunca poderiam ser 

suportados se cada empresa actuasse isoladamente; 

• evitam a duplica~ao de esfor~os 102 ; 

• permitem uma liberta~ao de recursos que podem ser aplicados de forma 

mais eficiente nas actividades que cada empresa domina melhor103
; 

des pes as em I&D na industria de semicondutores, 1983-1992, consul tar Com be (1995), pag. 199, figura 
VI-8. Para uma lista de autores que abordam este as~ 'J ver Hagedoorn el ._. (199Ia), quadro 2, pag. 16. 
101 Chesnais (1988a), pag. 57; Hladik (1988), pag. H vfucchielli (1991a), pag. 118. 
102 Caso da alian~a celebrada em 1992 entre a IBM, a Siemens e a Toshiba, no sector da microelectr6nica 
[Jolly (I 993b ), pag. 83]. 
103 Combe (1995), pag. 139; Donada (1997), pag. 94; Garrette (1997), pag. 64; Gon~alves eta/ (1996), pag. 
4. 
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• cnam a possibilidade de dominar simultaneamente urn conjunto 

diversificado de actividades de I&D. 

2.3.2. Interdisciplinaridade tecnol6gica 

Outro efeito das muta~oes tecnol6gicas contemporaneas e a 

interdisciplinaridade tecnol6gica crescente que obriga a inter-rela~oes industriais 

cada vez mais acentuadas. Esta interdisciplinaridade tecnol6gica, que alguns 

autores designam por "fertiliza~ao reciproca de tecnologias", traduz-se num 

aumento de complexidade que as empresas tern dificuldade em enfrentar. 

Nenhuma empresa, por melhor organizada que esteja, pode dominar 

simultaneamente todas as areas tecnol6gicas relevantes para a sua actividade 

atraves, exclusivamente, de estrategias de crescimento intemo. Por outro lado, 

optar por estrategias de crescimento extemo, isto e, pela aquisi~ao de outras 

empresas, significa imobilizar recursos financeiros em actividades que podem nao 

interessar. 

Tambem aqui, as alian~as tecnol6gicas (por exemplo, contratos de 

licenciamento cruzado) assumem-se entao como uma oportunidade (em muitos 

casos, provavelmente a fulica) de aceder a competencias complementares, algumas 

de las tacitas 10
\ sob a forma de conhecimentos ou de tecnologias, atraves da troca 

de recursos que se adiccionam [Delapierre (1991), pag. 146]. Estas competencias 

irao fortalecer a diversidade e a coerencia das capacidades tecnol6gicas das 

empresas, sem implicarem investimentos insuportaveis. 0 objectivo nao e 

necessariamente a permanencia na fronteira tecnol6gica, como anteriormente, mas 

antes o controlo de determinadas traject6rias tecnol6gicas. 

104 Isto e, que se encontram enraizadas numa organiza9ao e que, por isso, nao podem ser decalcadas ou 
transferidas atraves de uma mera transac9ao de mercado. Por exemplo, no caso da tecnologia, a natureza 
tacita implica a impossibilidade de codifica9ao e, consequentemente, de registo de patentes que possam ser 
posteriormente transaccionadas. 
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2.3.3. Encurtamento do ciclo de vida dos produtos 

0 encurtamento do ciclo de vida dos produtos e explicado, essencialmente, 

por tres razoes: em primeiro Iugar, pela contrac~ao do periodo entre a inven~ao e a 

introdu~ao de urn novo produto no mercado; em segundo Iugar, pela rapidez dos 

desenvolvimentos tecnol6gicos, que possibilitam o lan~amento permanente de 

novos produtos ( obsolencia tecnol6gica) e, por ultimo, pela satura~ao nipida da 

procura. Oeste modo, as empresas devem ser duplamente dinamicas: ao nivel da 

capta~ao de novas capacidades tecnol6gicas e ao nivel do acesso a mercados 

amplos que rentabilizem os investimentos efectuados. 

0 encurtamento do ciclo de vida dos produtos extge, asstm, que as 

empresas economizem tempo, tal como os elevados custos de I&D obrigam a uma 

economia de recursos. Este ganho de tempo e essencial para a vantagem de ser o 

primeiro a aceder a uma determinada tecnologia, penetrar num determinado 

mercado ou ocupar urn nicho de actividade especializada [Jacquemin (1988), pag. 

19]. Ora, dado que as estrategias de crescimento intemo sao lentas e as de 

crescimento extemo despendiosas, as empresas sentem-se obrigadas a estabelecer 

- alian~as entre si, por forma a aceder mais rapidamente as capacidades tecnol6gicas 

que nao se encontram plenamente desenvolvidas no plano intemo ( caso das 

alian~as tecnol6gicas) e a novos mercados ( caso das alian~as comerciais ). 

Este factor, em conjuga~ao com os elevados custos associados as 

actividades de I&D, pode ser responsavel pela heterogeneidade de 

comportamentos de alian~a que certos autores afirmam existir a nivel sectorial. 

Segundo estes autores, as alian~as tecnol6gicas seriam mais provaveis nos sectores 

tecnologicamente mais intensivos, em particular nos chamados sectores de ponta, 

onde os produtos sao caracterizados por ciclos de vida curtos. Recorrendo a uma 
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analise sectorial, Mytelka [(1984), pag. 9] mostrou que existe uma rela~ao inversa 

entre a dura~ao util dos produtos e o peso das despesas em I&D no volume de 

vendas. Ora, os comportamentos de alian~a assumir-se-iam entao nao s6 como 

uma forma de partilhar custos como tambem de permitir uma grande rapidez e 

flexibilidade de ac~ao naqueles sectores. 

2.3.4. Aumento da concorrencia 

0 processo de globaliza~ao implica urn aumento da concorrencia. Com 

efeito, quando uma empresa inicia a investiga~ao de urn novo produto, ao mesmo 

tempo que enfrenta uma incerteza sobre o sucesso das suas pr6prias actividades, 

defronta-se ainda com uma incerteza maior sobre os resultados dos esfor~os 

desenvolvidos pelos seus concorrentes [Hladik (1988), pag. 189], ou seja, corre o 

risco de nao a ser primeira. Em consequencia, generaliza-se uma corrida a 
inova~ao e ao mercado. 

A melhor forma de enfrentar a concorrencia e a implementa~ao de uma 

estrategia que de garantias de antecipa~ao. Esta estrategia pode ser concretizada ao 

nivel da inova~ao e/ou ao nivel dos mercados. No primeiro caso, as alian~as 

tecnol6gicas constituem uma op~ao superior, em compara~ao como crescimento 

intemo ou com o mercado, porque permitem aceder a tecnologias complementares 

que nao podem ser facilmente desenvolvidas intemamente ou adquiridas no 

exterior. No segundo caso, uma alian~a comercial permitira urn acesso mais rapido 

aos mercados 105
• 

0 aumento da concorrencia faz-se sentir a dois niveis: a nivel intemo e a 

nivel intemacional. Por urn lado, as posi~oes das empresas nacionais nos seus 

105 Este comportamento e explicado pela abordagem sintetica, com os desenvolvimentos efectuados por 
Combe (1995), que utiliza uma analise em termos de corrida. Esta abordagem sera discutida no Capitulo 3. 
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--------~-- ···- ... ---- --

pr6prios mercados estao cada vez mais amea~adas pela entrada de concorrentes 

extemos (liberaliza~ao ). Por outro lado, nos mercados intemacionais~ a 

concorrencia tende a aumentar em virtude de tres factores essenciais: a) luta entre 

as empresas multinacionais dos paises industrializados para acesso a mercados de 

grande poder de compra, b) aparecimento de novas multinacionais provenientes 

dos chamados "novos paises industrializados" e c) decrescimo das barreiras a 
entrada em virtude de urn processo de difusao tecnol6gica acelerado [Delapierre et 

al (1989), pag. 36]. 

Em consequencia, as empresas sentem-se simultaneamente obrigadas a 

defender as suas posi~oes nos mercados nacionais e a penetrar cada vez mais nos 

mercados intemacionais. Enfrentar este duplo desafio obriga a implementa~ao de 

dois tipos de estrategias: por urn lado, a urn aumento de competitividade atraves da 

altera~ao das estruturas de custos sem perda de qualidade; por outro lado, a uma 

altera~ao/defesa da base concorrencial, ou seja, das estruturas de mercado. 

A primeira estrategia passa por urn aumento de eficiencia conseguido 

atraves da obten~ao de economias de escala, de efeitos de aprendizagem106
, de 

efeitos de especializa~ao e de racionaliza~ao das actividades produtivas em 

--geral 107
• Pela sua natureza, as alian~as podem permitir alcan~ar simultaneamente 

todos estes objectivos, de forma rapida e sem custos demasiado elevados, fazendo 

aumentar a competitividade de cada empresa considerada individualmente. 

106 A questao da aprendizagem nas alian~as tern sido abordada por diversos autores: Doz (1994), Hamel 
(1991 }, Ingham (1994 ), Kogut (1988), etc. Em particular, a aprendizagem proporcionada as empresas 
nacionais no ambito de alian~as com empresas estrangeiras pode ser urn importante instrumento de 
intemacionaliza~ao e pode mesmo facilitar o investimento directo no estrangeiro [Simoes (1997b), pag. 
380]. 
107 A racionaliza~ao consiste no abandono de determinadas actividades que, embora necesslirias na cadeia 
de valor da empresa, tern urn contributo considerado insatisfat6rio. A solu~ao passa entao pela sua cedencia 
a outros parceiros da alian~a. Este e urn objectivo frequentemente procurado pelas empresas envolvidas em 
alian~as intemacionais. 
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Relativamente a segunda estrategia, uma alian~a pode ser utilizada para 

determinar a estrutura de mercado mais favoravel as empresas aliadas 108
• Com 

efeito, ela pode influenciar de forma decisiva com quem e que uma empresa ira 

concorrer ( atraves da entrada de novas empresas ou da exclusao de empresas 

existentes) e as bases da competi~ao. Oeste modo, muitas alian~as constituem, na 

pratica, movimentos estrategicos, umas vezes defensivos e outras vezes ofensivos. 

E o caso, por exemplo, de algumas alian~as tecnol6gicas que tern por objectivo 

fixar determinados padroes tecnicos comuns, os quais formarao a base para 

subsequentes desenvolvimentos que deverao ser utilizados pelas empresas que nao 

fazem parte da alian~a, sob pena de serem afastadas da corrida109
• 

2.3.5. Comportamento da procura 

0 desenvolvimento das comunica~oes, em particular das telecomunica~oes, 

tornado possivel gra~as ao aparecimento e desenvolvimento de novas tecnologias, 

permite que a informa~ao sobre os produtos chegue de forma cada vez mais rapida 

a urn niunero cada vez maior de potenciais consumidores. Adicionalmente, o 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitam urn tratamento acelerado de 

dados, permite que cada consumidor possa tomar decisoes mais adequadas em 

presen~a de urn maior volume de informa~ao. Estes dois fen6menos criam 

oportunidades de neg6cio para todas as empresas em qualquer ponto do globo. 

Porem, geram tambem uma dinamica ( altera~ao de gostos, de habitos, etc.) 

que origina incerteza para as empresas. Assim, cada empresa sente necessidade de 

estar presente em cada mercado no sentido de poder antecipar os efeitos desta 

incerteza. Mais uma vez, os inconvenientes associados as estrategias de 

108 OCDE (1996), pag. 160. Estudos empfricos levados a cabo por Jacquemin (1986) mostram que 70% dos 
acordos de coopera~ao sao alian~as estrategicas, o que sugere que a restri~ao da concorrencia pode ser urn 
objectivo procurado pelas empresas. 
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crescimento intemo e de crescimento extemo obrigam ao estabelecimento de 

alian~as com parceiros locais (sob a forma de acordos comerciais), mais aptos a 

reconhecer com rapidez as altera~oes ao nivel da procura. 

2.3.6. Comportamento dos governos 

Nas economias modemas, os govemos sentem que a preserva~ao da 

autonomia nacional passa pela existencia de empresas capazes de concorrerem 

com as empresas estrangeiras, tanto no plano intemo como no plano intemacional. 

Consequentemente, as politicas implementadas reflectem uma grande preocupa~ao 

de apoio as empresas nacionais atraves de tres vias fundamentais: a) refor~o das 

bases tecnol6gicas, b) protec~ao dos mercados intemos dentro dos limites 

impostos pela globaliza~ao e c) estimulo a intemacionaliza~ao. As alian~as entre 

empresas podem constituir uma resposta (positiva ou negativa) a estas politicas. 

0 refor~o das bases tecnol6gicas pode ser incentivado atraves de 

subven~oes as actividades de I&D, beneficios fiscais ou apoio ao estabelecimento 

de alian~as tecnol6gicas, nacionais ou intemacionais. Em todos estes casos, as 

_ empresa~ s~o induzidas a uma resposta positiva. No caso das empresas 

estrangeiras, elas podem ser atraidas para alian~as com empresas nacionais pela 

possibilidade de concorrer a fundos publicos de apoio a I&D, de beneficiar de 

incentivos fiscais ou de aceder a algumas competencias tecnol6gicas nacionais. No 

caso das empresas nacionais, as alian~as intemacionais podem constituir uma 

oportunidade unica de acesso a tecnologias que de outro modo nao poderiam ser 

obtidas. 

Em rela~ao aos mercados intemos, a sua protec~ao assume-se actualmente 

como uma forma de contomar os efeitos da globaliza~ao. Os instrumentos 

109 Por exemplo, foi a utiliza~ao agressiva dos contratos de licenciamento que permitiu que o padrao VHS 
do grupo Matsushita se impusesse a nivel mundial face ao padrao Betamax da Sony [Dussauge et a/ (1988), 
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utilizados pelos govemos reflectem, contudo, a mudan~a de contexto: as restri~oes 

pautais tendem a ser substituidas por outro tipo de restri~oes (por exemplo, normas 

ambientais, tecnicas e de seguran~a) e por uma gestao criteriosa dos mercados 

publicos. Na medida em que o investimento directo no estrangeiro constitui uma 

op~ao cara e, por vezes, dificilmente aceitavel pelos govemos dos paises de 

acolhimento, as empresas estrangeiras sentem necessidade de se aliar as empresas 

nacionais com vista a contomar as restri~oes territoriais e a penetrar nos mercados 

destas ultimas. Nestes casos, as alian~as constituem uma especie de "cavalo de 

Troia", assumindo-se como uma resposta negativa a ac~ao dos govemos110
• 

Por ultimo, as alian~as podem constituir a ooica forma possivel de 

intemacionaliza~ao das empresas nacionais. Por urn lado, as estrategias de 

comercio extemo deparam com os constrangimentos associados aos 

comportamentos da procura em contexto de globaliza~ao, tal como estes foram 

descritos anteriormente. Por outro lado, o investimento directo no estrangeiro pode 

constituir uma op~ao nao praticavel para a maioria das empresas, sobretudo para 

as PME. Deste modo, os govemos sentem-se obrigados a estimular a 

intemacionaliza~ao das suas empresas atraves do estabelecimento de alian~as 

(nacionais e intemacionais) com vista a conquista de mercados extemos. 

Conclusao 

0 fen6meno das alian~as prova que a ideia tradicional de conflitualidade e 

de antagonismo nao descreve de forma correcta o comportamento das empresas 

nas economias modemas, nem deve servir de principia normativo para esse 

comportamento. Porem, isto nao significa que o postulado da concorrencia deva 

ser posta em causa, embora esteja, de facto, questionada a sua universalidade. 

pag. 13]. 
110 Segundo Mowery (1989), pag. 25, teria sido a politica de protec~ilo do mercado americano que conduziu 
as alian~as entre a Toyota e a General Motors e entre a Nippon Kokan e a National Steel. 
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A concorrencia extge, actualmente, uma concentra~ao de recursos em 

competencias nucleares e uma articula~ao de cadeias de valor por forma a refor~ar 

complementaridades e sinergias que apenas estao ao alcance da maior parte das 

empresas atraves das rela~oes de coopera~ao com outras empresas. Embora as 

alian~as nao assentem em principios de conflitualidade e de antagonismo, podem 

constituir, contudo, urn importante instrumento de prolongamento da concorrencia 

( caso das alian~as estrategicas) ou de refor~o das bases concorrenciais face a 

terceiros ( caso dos partenariados ). 

Este fen6meno nao e novo. Contudo, a sua prolifera~ao acelerada nos 

ultimos anos, em todos os sectores e com alguns aspectos de novidade, despertou o 

interesse dos investigadores, o que permite afrrmar que se esta perante urn 

problema novo, isto e, urn assunto a exigir cada vez uma maior aten~ao com vista 

a obten~ao de explica~oes mais completas. 

Poder-se-ia dizer que os comportamentos de alian~a respondem as 

restri~oes especificas de urn ambiente que de estavel e previsivel, se tomou fluido 

e incerto. Estes comportamentos derivam directamente da necessidade de enfrentar 

esta mudan~a de contexto, proporcionando flexibilidade e rapidez de reac~ao face 

a instabilidade. Ou seja, as alian~as podem representar para as empresas uma 

reposi~ao da estabilidade a que estavam habituadas no passado. 

As suas grandes vantagens em rela~ao a outras formas de organiza~ao das 

actividades econ6micas residem na capacidade em gerir a incerteza que e 

originada pelos processos de transforma~ao tecnol6gica estrutural e de 

globaliza~ao tecno-econ6mica que caracterizam mais fortemente as economias 

modemas desde os anos setenta. Com efeito, trata-se de uma forma de organiza~ao 

relativamente reversivel (vantagem de reversibilidade) que permite encurtar os 

prazos ( vantagem de tempo) e reduzir os custos e os riscos de adapta~ao a urn 

meio envolvente volatil e mal conhecido (vantagem de partilha), sem perda de 
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autonomia estrategica. Neste sentido elas representam uma importante ruptura em 

rela~ao as estrategias de intemaliza~ao. 

As evolu~oes recentes permitem pensar que este fen6meno ira intensificar

se ainda mais no futuro. No entanto, ele tambem pode ser transit6rio e representar 

apenas uma resposta provis6ria ao fen6meno da globaliza~ao, o qual pos em causa 

as fontes das vantagens competitivas vigentes. Em qualquer dos casos, os 

comportamentos de alian~a nao substituem nem as estrategias tradicionais de 

crescimento por integra~ao, nem as rela~oes de mercado. No limite, podem 

representar apenas uma fase intermedia para uma intensifica~ao das estrategias de 

crescimento extemo, induzida pela queda das barreiras ao processo de 

globaliza~ao. Ate Ia, permanece valida a afmna~ao proferida por Kenichi Ohmae 

em 1984: "no company can stay competitive in the world today single

handedly"111. 

111 Citado por Gomes-Casseres ( 1988), pag. Ill. 
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CAPiTUL03 

Aspectos Teoricos do Envolvimento Economico Internacional das 

Empresas 

Introdu~ao 

Neste capitulo, sao apresentadas e discutidas tres das abordagens que tern 

por objectivo explicar as diversas formas de envolvimento econ6mico 

intemacional das empresas: a abordagem dos custos de transac~ao (Ponto 3.1), a 

abordagem eclectica (Ponto 3.2) e a abordagem sintetica (Ponto 3.3). A escolha 

destas tres abordagens justifica-se pelo facto de todas elas tentarem incorporar, 

simultaneamente, nas suas estruturas explicativas as tres formas principais de 

intemacionaliza~ao das empresas: o comercio extemo, o investimento directo 

estrangeiro e as alian~as intemacionais. 

A aplica~ao da abordagem dos custos de transac~ao ao fen6meno da 

intemacionaliza~ao das empresas desenvolveu-se nos ultimos anos sob o impulso 

_de economistas americanos, na maior parte discipulos de Oliver Williamson, e de 

universitarios ingleses liderados por Dunning. A unidade de base de analise desta 

abordagem e a transac~ao e 0 postulado de base e a vontade comum das partes 
~ 

envolvidas em minimizarem os custos de transac~ao. 0 primeiro resultado e entao 

a considera~ao de duas formas institucionais opostas para a coordena~ao das 

transac~oes, em geral, e das transac~oes intemacionais, em particular: o mercado 

(comercio extemo) e a hierarquia (investimento directo estrangeiro). 

Assim, de acordo com esta abordagem, razoes de eficiencia estao por detras 

da escolha da forma de entrada das empresas nos mercados extemos. Quando a 

concorrencia e forte, os mecanismos de mercado sao preferidos e o comercio 
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extemo e a forma privilegiada de intemacionaliza~ao. Contudo, dado que OS 

mercados intemacionais sao por natureza imperfeitos, as trocas mcorrem em 

elevados custos de transac~ao, pelo que as empresas optam, nestas circunstfulcias, 

pela intemaliza~ao, ou seja, pela constitui~ao de filiais no estrangeiro. 

A intensifica~ao do fen6meno das alian~as, associado ao processo de 

globaliza~ao, obrigou a corrente transaccional a incorporar nas suas estruturas 

conceptuais e explicativas a existencia de situa~oes intennedias entre o mercado e 

a hierarquia, ou, no contexto intemacional, entre o comercio extemo e a filial 

completa. Contudo, as explica~oes avan~adas por esta corrente permanecem 

insuficientes e o seu suporte empirico e fraco. 

A estrutura do Ponto 3.1 e a seguinte: no sub-ponto 3.1.1 apresentam-se os 

fundamentos originais da corrente transaccional a partir do impulso pioneiro de 

Ronald Coase; no sub-ponto 3.1.2 apresenta-se e discute-se o "modelo das falhas 

organizacionais" de Oliver Williamson; no sub-ponto 3.1.3 discute-se a 

importfulcia das chamadas "formas intennedias de organiza~ao"; no sub-ponto 

3 .1. 4 apresenta-se e discute-se o "modelo das estruturas de gestao altemativas"; no 

sub-ponto 3.1.5 discute-se a aplica~ao da abordagem transaccional ao contexto 

intemacional; no sub-ponto 3.1.6 apresentam-se algumas das insuficiencias da 

abordagem transaccional. 

Por seu tumo, a abordagem eclectica, mats tarde rebaptizada por 

"paradigma eclectico", centra a explica~ao do envolvimento econ6mico 

intemacional das empresas nas chamadas vantagens OLI. As bases desta 

abordagem foram avan~adas, pela primeira vez, por Dunning ( 197 6), numa 

comunica~ao apresentada no Nobel Symposium subordinado ao tema The 

International Allocation of Economic Activity, em Estocolmo. Como o pr6prio 

autor reconheceu mais tarde [Dunning ( 1988b ), pag. 41 ], a sua inten~ao foi a de 

apresentar uma estrutura atraves da qual fosse possivel identificar e avaliar a 
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importancia dos factores que influenciam tanto o acto inicial de produ~ao extema 

por parte das empresas, como o crescimento dessa produ~aoo 

Dunning estava, portanto, preocupado, sobretudo, com uma fonna 

particular de envolvimento intemacional: a produ~ao intemacional1 0 Contudo, a 

escolha da palavra "eclectica" pretendia transmitir a ideia de que uma explica~ao 

completa sobre as actividades intemacionais das empresas necessitaria de se 

apoiar em diversos pontos da literatura e que 0 investimento directo estrangeiro e 

apenas uma de entre as possiveis formas de envolvimento econ6mico 

intemacional, sendo cada uma dessas formas determinada por urn conjunto de 

factores comuns [Dunning (1981b), pago 41]0 

Para alem desta contribui~ao pioneira, importa real~ar tres outros momentos 

importantes no desenvolvimento da abordagem eclecticao 0 primeiro tern a ver 

com o trabalho que Dunning apresentou em 1981 e que costuma ser referenciado 

como o momento do estabelecimento da abordagem na sua versao estatica 

[Dunning (1981a)]o 0 segundo esta ligado ao trabalho apresentado em 1984, onde 

o autor desenvolve uma versao dinrunica2o Por ultimo, o terceiro momento 

corresponde a urn trabalho de 1995, onde o autor revisita a sua abordagem e 

__ propoe que ela seja reformulada no sentido de incorporar as altera~oes subjacentes 

a mudan~a do "capitalismo hierarquico" para 0 "capitalismo de alian~a"3 0 

A estrutura do Ponto 3.2 reflecte estes momentos cruciais do 

desenvolvimento da abordagem eclectica. Assim, no sub-ponto 3.2.1 e apresentada 

a versao estatica; no sub-ponto 3.2.2 a versao dim1mica; no sub-ponto 3.2.3 

referem-se as principais criticas; no sub-ponto 3.2.4 real~a-se a necessidade de 

reformular a abordagem em resultado das muta~oes contemporaneaso 

1 Ou seja, a produ~ao financiada por investirnento directo estrangeiro [Dunning (1979), pag. 269]. 
2 Trata-se do documento que aparece referenciado nesta disserta~ao por Dunning (1988c), o qual foi pela 
primeira vez publicado em 1984, com o mesmo titulo, em R. W. Moxon, T. W. Roehl, J. Truitt, eds, 
Research in International Business and Finance, 29-61. 
3 Trata-se do documento Dunning (1997b), publicado pela primeira vez, como mesmo titulo, em Journal of 
International Business Studies, third quarter, pags 461-491. 
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Por ultimo, a abordagem sintetica, cujos primeiros trabalhos foram 

apresentados por Mucchielli, parte da critica a abordagem eclectica e assume-se 

como uma visao nova do envolvimento econ6mico intemacional das empresas em 

que o objectivo principal, ao contrario das duas abordagens anteriores, e explicar 

as alian~as intemacionais. Para esta abordagem, a maior parte dos 

desenvolvimentos te6ricos sobre alian~as incorre em duas falhas graves: a) a 

coopera~ao e vista apenas como uma forma de adquirir urn ganho de coopera~ao 

intemo a alian~a atraves de sinergias, economias de escala e economias de gama e 

b) as alian~as sao entendidas como uma forma de evitar ou de intemalizar as 

imperfei~oes de mercado e nao como uma resposta estrategica das empresas a 
pr6pria estrutura de mercado. 

Na abordagem sintetica, a empresa, o pais e o sector/industria aparecem, 

explicitamente, como niveis de analise cuja interac~ao determina a forma de 

envolvimento das empresas na arena intemacional, atraves, respectivamente, das 

vantagens competitivas, comparativas e estrategicas. 0 contributo maior da 

abordagem sintetica reside no facto de poder explicar uma forma particular de 

envolvimento econ6mico intemacional (as alian~as intemacionais) atraves da 

obten~ao do chamado "ganho estrategico de alian~a", e nao apenas do "ganho 

especifico", como pressupoem outras abordagens. 

Contudo, o modelo apresentado por Mucchielli restringe-se a tres empresas 

e tern como resultado uma altera~ao da estrutura de mercado. Generalizando este 

modelo a n empresas, Combe mostra que o objectivo das alian~as pode nao 

consistir na obten~ao de urn ganho estrategico derivado da exclusao de alguma ou 

de algumas empresas da corrida. Com efeito, as alian~as podem assumir urn 

caracter conservador, isto e, podem ter como motiva~ao principal manter o statu 

quo em termos da estrutura do mercado, assegurando as posi~oes estrategicas das 

empresas lideres face a outras empresas. 
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0 Ponto 3.3. esta estruturado como se segue: no sub-ponto 3.3.1, discute-se 

a interac~ao empresa/pais, por recurso aos conceitos de vantagem competitiva e de 

vantagem comparativa; no sub-ponto 3.3.2, discute-se a importancia do terceiro 

nivel de analise (o do sector/industria) por recurso ao conceito de vantagem 

estrategica; no sub-ponto 3.3.3, analisa-se a interac~ao simultanea dos tres niveis 

de analise (empresa/pais/sector); por ultimo, no sub-ponto 3.3.4., procede-se a 
generaliza~ao do modelo de Mucchielli tal como ela foi efectuada por Combe. 

3.1. A abordagem dos custos de transac~ao 

3.1.1. Ronald Coase e os fundamentos originais da abordagem dos 

custos de transac~ao 

Em 1937, Coase publicou urn artigo, intitulado "The nature of the firm", 

que viria a por em causa a forma como a empresa e o mercado vinham sendo 

~ncarados pelos economistas desde a funda~ao da economia politica como 

disciplina aut6noma. De acordo com o pensamento dominante da epoca, baseado 

no principio da "mao invisivel", a empresa era encarada como uma "caixa negra", 

_como uma mera fun~ao de produ~ao, como urn elemento quase irrelevante para a 

compreensao do fen6meno econ6mico. 

Em contrapartida, o mercado ocupava urn Iugar central. Este "imperialismo 

da no~ao de mercado" [Favereau (1989), pag. 66] assentava no pressuposto 

segundo o qual o sistema de pre~os esta livre de fric~oes, ou seja, e sempre 

possivel conhecer, sem custos, o pre~o de qualquer bern. Nestas circunstancias, a 

afecta~ao de recursos da sociedade resultaria do efeito combinado de optimiza~oes 

individuais e da rela~ao entre a oferta e a procura [Joffre et al (1985), pag. 134]. E 
natural, portanto, que a empresa, enquanto espa~o hierarquico de uma afecta~ao de 

recursos subordinada a uma ordem autoritaria, nao representasse qualquer 

interesse para os economistas. 
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--------------~ ~·--·~~·- -~ 

Coase constatou, contudo, que dispositivos de tipo hien'lrquico se mantem 

ao Iongo do tempo, isto e, que a empresa nao tende a desaparecer em beneficio do 

mercado e que, pelo contrario, este tende frequentemente a ser substituido por 

aquela. Tal como Robertson afirmara, podem encontrar-se "islands of conscious 

power in this ocean of unconscious co-operation like lumps of butter coagulating 

in a pail of buttermilk"4
• Assim, a questao que surge naturalmente, e para a qual o 

autor tenta uma resposta, e a seguinte: por que e que existem estas "ilhas de poder 

consciente"? 

Na sua tentativa de resposta a esta questao, Coase lan~a os fundamentos do 

que viria a designar-se por ''teoria dos custos de transac~ao"5 • A sua abordagem 

pode resumir-se a tres enunciados basicos: 

1 o enunciado - Existem duas formas de organiza~ao das transac~oes ( o 

mercado e a empresa) correspondendo cada uma delas a urn mecanismo particular 

de afecta~ao de recursos ( o sistema de pre~os, no caso do mercado, e o empresario 

coordenador, no caso da empresa). 

Sempre que dois agentes estabelecem urn contrato para a troca de urn bern 

particular operam aquilo a que se chama uma transac~ao [Joffre eta/ (1985), pag. 

135]. Contudo, este contrato pode ser estabelecido no mercado (por exemplo, o 

contrato entre duas empresas, sendo uma delas a empresa fomecedora e a outra a 

empresa cliente) ou no interior de uma empresa (por exemplo, as trocas entre 

departamentos pertencentes a mesma empresa). As transac~oes em cada urn destes 

espa~os sao dirigidas por mecanismos distintos. 

No mercado, e o sistema de pre~os que, de forma inconsciente, coordena as 

transac~oes de acordo com o principio da "mao invisivel" avan~ado por Adam 

Smith. Na empresa, a coordena~ao e efectuada, de forma consciente, pelo 

4 Citado por Coase (1937), pag. 388. 
5 Tambem designada por ''teoria ou paradigma transaccional". 
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emprescirio coordenador6
• "Outside the firm, price movements direct production, 

which is co-ordinated through a series of exchange transactions on the market. 

Within a fmn, these market transactions are eliminated and in place of the 

complicated market structure with exchange transactions is substituted the 

entrepreneur-co-ordinator, who directs production" [Coase (1937), pag. 388]. 

De acordo com esta perspectiva, a empresa e o mercado constituem duas 

formas altemativas ( opostas) de coordena~ao econ6mica. "[T]he distinguishing 

mark of the firm is the supersession of the price mechanism"7 [Coase (1937), pag. 

3 89]. A empresa e caracterizada por uma coordena~ao administrativa, por uma 

hierarquia, pelo exercicio de urn poder de autoridade: "[i]f a workman moves from 

department Y to department X, he does not go because of a change in relative 

prices, but because he is ordered to do so" [Coase (1937), pag. 387]. Coase coloca, 

assim, a enfase na fun~ao de direc~ao e na autoridade do emprescirio. 

Deste modo, a empresa e encarada como uma forma particular de 

organiza~ao econ6mica, como urn "arranjo institucional" altemativo ao mercado 

[Coriat et al (1995), pag. 45]. E aqui que reside a importancia fundamental de 

"The nature of the firm", num contexto em que a generalidade da investiga~ao e 

~do ensine em economia s6 se interessava pelos mecanismos de mercado. Afirmada 

a oposi~ao entre empresa e mercado, a questao que se coloca naturalmente e entao 

a de saber por que e que estas formas de organiza~ao existem e como e que se faz 

a escolha entre elas [Coriat et al (1995), pag. 47]. A resposta avan~ada por Coase e 

desenvolvida por Williamson8 permanece, ainda hoje, na sua formula~ao geral, 

uma resposta dominante. 

6 Coase utiliza o tenno "empresario" (entrepreneur) para se referir a pessoa ou pessoas que, num sistema 
competitivo, tomam o 1ugar do mecanismo de pre~YOS na gestao dos recursos [Coase (1937), pag. 388, nota 
2]. 
7 De acordo com Coriat et a/ (1995), pag. 46, esta visao da empresa em re1a~YilO ao mercado nao e 
totalmente nova, podendo ser encontrada em Marx expressa de outra forma: "l'anarchie du marche face au 
despotisme d'usine". 
8 Os desenvolvimentos de Williamson da abordagem dos custos de transac'Yilo serao apresentados mais a 
frente. 
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2° enunciado - 0 recurso a cada uma destas formas de organiza~ao implica 

custos que sao inerentes a forma escolhida (custos de transac~ao, no caso do 

mercado, e custos de organiza~ao ou de controlo, no caso da empresa). 

Por urn lado, Coase constata, a revelia da corrente dominante, que o recurso 

ao mercado, isto e, a coordena~ao das transac~oes atraves do sistema de pre~os, 

envolve custos: os chamados custos de transac~ao. Estes custos abarcam os custos 

da descoberta dos pre~os relevantes9 e os custos de conclusao de contratos 

separados para cada transac~ao, para alem de outros. "The most obvious cost of 

'organising' production through the price mechanism is that of discovering what 

the relevant prices are. [ ... ] The costs of negotiating and concluding a separate 

contract for each exchange transaction which takes place on a market must also be 

taken into account" [Coase (1937), pags 390-391]. De acordo com Coase, podem 

ser desenvolvidas tecnicas para a redu~ao dos custos de transac~ao, mas eles nao 

podem ser eliminados. 

A no~ao de custo de transac~ao aparece, assim, claramente distinguida da 

no~ao de custo de produ~ao utilizada pelos te6ricos neoclassicos. Ou seja, as 

transac~oes envolvem opera~oes que nao estao directamente relacionadas com a 

produ~ao propriamente dita nem com a comercializa~ao. Deste modo, elas 

envolvem custos que nao se confundem com os custos de produ~ao nem com os 

custos de comercializa~ao 10
• 

Esta constata~ao constitui a inova~ao te6rica fundamental de Coase, a qual 

permanecera como atributo fundamental da abordagem dos custos de transac~ao. 

Com efeito, a corrente dominante nao pressupunha a existencia de custos de 

transac~ao. Pelo contrario, a oferta e a procura equilibrar-se-iam sem fric~oes, 

9 Esta constata((ao constitui uma rotura evidente em rela~tao a teoria dominante de acordo com a qual os 
pre~tos relevantes seriam conhecidos de todos os intervenientes na transac~tao. 
10 Estes custos de comercializa~tao [couts de livraison- Joffre eta/ (1985), pag. 135] estao associados as 

. opera((oes de armazenamento e de transporte, devendo, por isso, ser incorporados nos custos de produ~tao. 
150 



donde resultaria automaticamente urn pre~o conhecido de todos os intervenientes 

[Garrette et al (1995), pags 65-66]. 

Por outro lado, Coase permanece em consonancia com as ideias mais 

frequentemente avan~adas ao considerar que a fun~ao empresarial esta sujeita a 

rendimentos decrescentes, ou seja, existe urn custo (crescente) ligado a actividade 

do empresario coordenador [Coriat et al (1995), pag. 48]. Assim, tal como existem 

custos de transac~ao associados ao mecanismo de pre~os, isto e, ao mercado, 

tambem existem custos de organiza~ao ou custos de controlo associados a 
autoridade do empresario coordenador, ou seja, a empresa. 

3° enunciado - A forma de afecta~ao de recursos preferida resulta da 

compara~ao entre os custos de transac~ao e os custos de organiza~ao. 

0 ultimo passo da argumenta~ao de Coase consiste em explicar o 

aparecimento e o crescimento da empresa enquanto forma alternativa ao mercado 

na coordena~ao das actividades econ6micas. Procede entao a uma abordagem em 

termos da eficiencia ao argumentar que a empresa sera escolhida sempre que 

permitir reduzir os custos de utilizar o mecanismo de pre~os. "[T]he operation of a 

market costs something and by forming an organisation and allowing some 

authority [ ... ] to direct the resources, certain marketing costs are saved" [Coase 

(1937), pag. 392]. A empresa resulta, portanto, da internaliza~ao das transac~oes 

de mercado11
, cujo objectivo e a minimiza~ao dos custos de transac~ao, ou seja, 

trata-se de urn modo de afecta~ao de recursos eficaz em caso de falha do sistema 

de pre~os [Favereau (1989), pag. 73]. 

Assim, a abordagem de Coase rompe com o modelo de concorrencia pura e 

perfeita ao assumir a possibilidade de imperfei~ao dos mercados. Sempre que o 

11 Neste sentido, a abordagem dos custos de transac~ao pode ser vista como uma abordagem da 
intemaliza~ao. A intemaliza~ao compreende a forma organizaciona1 pela qual as empresas substituem as 
transac~oes de mercado pelas actividades vertical ou horizontalmente integradas que dao origem aquelas 
transac~oes [Dunning (1997a), pag. 25, nota 13]. 
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grau dessa imperfei~ao aumenta, a organiza~ao das actividades deve tomar-se 

mais integrada, constituindo a intemaliza~ao completa o p6lo extremo do processo 

de integra~ao [Gugler (1991), pag. 107]. 

Afmnada a capacidade da empresa enquanto forma de coordena~ao das 

actividades econ6micas capaz de fazer reduzir os custos de transac~ao, a questao 

que se coloca e a de saber porque e que 0 mercado nao e inteiramente substituido 

por transac~oes intemalizadas. "[W]hy, if by organising one can eliminate certain 

costs and in fact reduce the cost of production, are there any market transactions at 

all?" [Coase (1937), pag. 394] 

Neste ponto, Coase permanece tiel ao raciocinio marginalista [Coriat eta/ 

(1995), pag. 48] ao defender que a intemaliza~ao s6 se justifica enquanto os custos 

de organiza~ao forem inferiores aos custos de transac~ao. Na medida em que a 

fun~ao empresarial tern associada custos crescentes, tera de haver urn momento a 

partir do qual a empresa nao pode continuar a crescer. Esse ponto corresponde a 
situa~ao em que o custo de organizar intemamente uma transac~ao suplementar e 
igual ao custo de transacfYao dessa transac~ao no mercado. "[A] point must be 

reached where the costs of organising an extra transaction within the firm are 

equal to the costs involved in carrying out the transaction in the open market" 

[Coase (1937), pag. 394]. Nesta perspectiva, a empresa alimenta-se das falhas de 

mercado e, inversamente, o mercado alimenta-se das falhas da empresa. 

Em resumo, Coase coloca expressamente a questao da organizafYao 

econ6mica em termos de comparafYao institucional. Sendo os mercados geralmente 

vistos como os principais meios para efectuar a coordenafYao das actividades 

econ6micas, ele insistiu no facto das empresas os poderem suplantar. Assim 

sendo, toma-se necessario considerar duas formas de organizafYao: o mercado e a 

integrafYaO completa ( empresa). A escolha entre estas duas altemativas depende da 

comparafYao entre os custos de transacfYao e os custos de organiza~ao intema. 

Neste sentido, Coase desenvolve uma concepfYaO transaccional da empresa que se 
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opoe a chamada concepfYao tecnol6gica, a qual explica a existencia de empresas 

atraves da existencia de inseparabilidades tecnicas 12
• Esta oposifYao constituira urn 

dos pontos de partida a utilizar por Oliver Williamson no desenvolvimento do 

paradigma transaccional, trinta anos mais tarde13
• 

3.1.2. Oliver Williamson e o "modelo das falhas organizacionais" 

A abordagem de Williamson insere-se, nas palavras do pr6pio autor, na 

corrente neo-institucional14
, centrando-se nas transacfYoes efectuadas no ambito de 

determinada forma institucional, por oposifYaO a outra, e nos custos que lhes estao 

associados. Deste modo, as nao separabilidades tecnicas, geralmente avanfYadas 

para explicar as formas de organizafYao diferentes do mercado, nao sao suficientes 

para explicar as hierarquias. Embora estes aspectos possam ser importantes, sao 

considerafYoes de natureza transaccional que se assumem como decisivas para 

determinar que modo de organizafYao surgira, em que circunstancias e porque 

[Williamson (1975), pag. 2]. 

Podem ser identificadas duas grandes fases no trabalho de Williamson 

_ [Coriat eLal (1995), pag. 53]. A primeira, que vai aproximadamente ate 1975, 

assenta, na linha de Coase, na oposifYaO estrita entre mercado e hierarquia. Os 

resultados desta fase foram publicados no livro Markets and Hierarchies (1975), 

cujo objectivo e claramente defmido pelo autor: "I hope [ ... ] to achieve a better 

12 Alchian et a/ (1972). 
13 Apesar dos novos caminhos abertos por Coase, a aten~ao dos economistas centrou-se noutras direc~oes, 
durante os trinta anos seguintes. Entre 1940 e 1970, vigorou, de forma dominante, a concep~ao tecnol6gica, 
sendo a afecta~ao das actividades econ6micas entre empresas e mercados assumida como urn dado. De 
acordo com a tradi~ao nao-institucional ou pre-microanalftica [ os qualificativos sao de Williamson (1985), 
pag. 15], as empresas continuaram a ser encaradas como fun~oes de produ~ao, e nao como estruturas de 
gestao, e os mercados como instrumentos emissores de sinais. Apesar do interesse nas institui~oes se ter 
renovado no inicio dos anos sessenta, o seu conteudo operacional apenas come~ou a surgir no inicio da 
decada de setenta. 
14 Segundo Simon (1991), pag. 26, uma caracteristica fundamental da corrente neo-institucional e que ela 
retem a centralidade dosmercad()S e das. trocas. Qualquer fen6meno pode ser explicado traduzindo-o em 
( ou derivando-o de) transac~oes de mercado baseadas em contratos negociados. 
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understanding of the origins and functions of various firms and market structures" 

[Williamson (1975), pag. 1]. 

Na segunda fase, o acento sera posto na existencia de formas intermedias, o 

que conduz a uma analise dos diversos tipos de contratos e a constru~ao de uma 

teoria geral das escolhas institucionais. Esta nova orienta~ao de Williamson, 

expressa de forma desenvolvida em The Economic Institutions of Capitalism 

(1985), concebe a empresa como urn "n6 de contratos", afastando-se assim da 

concep~ao original de Coase, ao mesmo tempo que se atenua a oposi~ao entre 

empresa e mercado.15 

0 aspecto central da analise e constituido por aquilo que 0 autor designa por 

"modelo das falhas organizacionais" (organizational failures framework). A 

caracteristica distintiva deste tipo de abordagem e que ela reconhece 

explicitamente a importancia desempenhada pelos factores humanos na tentativa 

de enfrentar o problema da organiza~ao econ6mica [Williamson (1975), pag. 2]. 

Neste sentido, Williamson critica a abordagem de Coase por nao explicitar 

claramente como se geram as economias de custos de transac~ao e por nao 

explicar de forma satisfat6ria o facto do modo de organiza~ao interna nao 

substituir completamente o mercado. Estas insuficiencias s6 podem ser resolvidas 

sese prestar mais aten~ao aos atributos humanos [Williamson (1975), pag. 4]. 

Desenvolvendo o seu "modelo das falhas organizacionais", Williamson 

desenvolve simultaneamente urn vocabulario complexo para argumentar que a 

conjun~ao de dois factores humanos com dois factores ambientais, em arranjos 

15 Os resultados desta segunda fase, em particular a insistencia nas chamadas "formas intermedias", serao 
apresentados e comentados mais a frente. 
Englander (1988), pags 339-340, identifica tres fases no desenvolvimento dos pressupostos, das abordagens 
e das conclusoes de Williamson. De acordo com este autor, Williamson ter-se-ia centrado, numa primeira 
fase, nas consequencias sobre a redac~ao e a execu~ao dos contratos derivadas dos factores envolventes e 
dos factores humanos. Nesta fase, Williamson nao especifica de forma clara o que entende por transac~oes 
e por custos de transac~ao, tomando estes conceitos directamente de Commons e de Coase, 
respectivamente. Numa segunda fase, omite os factores envolventes, centra a aten~ao nas transac~oes e 
introduz o conceito de "estruturas de gestao alternativas" (alternative governance structures). Por ultimo, e 
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consequentemente, a custos de transac((ao, quando os contratos sao recorrentes. ! 

Estas falhas organizacionais podem ser atenuadas (isto e, os custos de transac~ao 

podem reduzir-se) com a organiza((ao intema das transac((oes, ou seja, com 

hierarquias em Iugar de mercados. 16 

Os dois factores humanos considerados por Williamson sao a) a 

racionalidade limitada dos individuos e b) o seu oportunismo. 

a) A racionalidade limitada dos individuos 

Trata-se de uma condi9ao que Williamson retoma de Herbert Simon, seu 

antigo professor, que constatou: "[t]he capacity of the human mind for formulating 

and solving complex problems is very small compared with the size of the 

problems whose solution is required for objectively rational behavior in the real 

world"17
• Esta constata((ao, que tern como consequencia o facto dos individuos 

terem que se contentar com niveis de satisfa9ao que sao apenas "suficientes" (nao 

6pti~os) [Sachwald (1990), pag. 47], contraria a concep((ao classica da ac9ao de 

acordo com a qual o agente e dotado duma racionalidade substancial que lhe 

permite ir em busca das solu((oes mais eficazes [Combe (1995), pag. 47]. 

A racionalidade limitada tern a ver, por urn lado, com limites 

neurofisiol6gicos dos individuos (limites ao nivel da capacidade de absor((ao, 

armazenamento, reconstitui((ao e processamento da informa9ao - forma 

computacional de racionalidade) e, por outro, com limites de linguagem (limites 

na transmissao compreensivel do conhecimento ou dos sentimentos atraves do uso 

ainda de acordo com Englander, Williamson centra a aten~ilo na eficiencia das estruturas de gestilo perante 
urn elemento aparentemente novo: a especificidade dos actives. 
16 Segundo Mucchielli ( 1985), pag. 80, e necessario distinguir entre "imperfei~oes de mercado" 
(imperfections de marche') e "falhas de mercado" (echecs de marche - market failures), distin~ao que 
Williamson nilo clarifica. As imperfei~oes de mercado sao urn resultado das estruturas industriais enquanto 
que as falhas de mercado tern a ver com a natureza particular dos produtos que nilo permite aos 
mecanismos de mercado assegurarem a afecta~ilo de recursos de forma eficiente. 
17 Citado por Williamson (1975), pag. 9. 
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de palavras, numeros ou graficos ). Nestas circunstancias, o comportamento 

humano, embora intencionalmente racional, e-o apenas de forma limitada 

[Williamson (1975), pags 21-22]. 

b) 0 oportunismo dos individuos 

0 pressuposto de que OS indivfduos procuram OS SeUS proprios interesses e 

urn Iugar tao comum na teoria economica que, a primeira vista, nao pareceria 

justificar uma aten~ao separada [Williamson (1975), pag. 255]. Contudo, devem 

ser distinguidos tres niveis comportamentais: oportunismo (versao forte), procura 

simples de interesse proprio (versao semiforte) e obediencia (versao fraca) 

[Williamson (1985), pag. 47]. Ao contrario da teoria neoclassica, onde o 

pressuposto motivacional se baseia na versao semiforte da procura de interesse 

proprio, Williamson assume que os individuos se comportam de forma 

oportunistica. 

0 que esta em causa nao e apenas a busca de interesse proprio mas sim tal 

comportamento em conjun~ao com ma-fe, manipula~ao estrategica da informa~ao 

e rna representa~ao de inten~oes (revela~ao incompleta, deformada ou falsificada 

da informa~ao ou das inten~oes), como objectivo de realizar ganhos individuais 

em prejuizo de terceiros. "By oportunism I mean self-interest seeking with guile 

[ ... ] [O]pportunism refers to the incomplete or distorted disclosure of information, 

especially to calculated efforts to mislead, distort, disguise, obfuscate, or otherwise 

confuse" [Williamson (1985), pag. 47]. 

N a rela~ao contratual, o oportunismo caracteriza-se, assim, por uma falta de 

honestidade de urn dos parceiros que aproveita sempre qualquer oportunidade para 

o nao cumprimento das suas promessas. "Economic man, assessed with respect to 

his transactional characteristics, is thus a more subtle and devious creature than the 

usual self-interest seeking assumption reveals" [Williamson (1975), pag. 255]. 
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Os comportamentos oportunistas podem acontecer no momento da 

celebra\!ao dos contratos ( oportunismo ex ante) sempre que, por exemplo, urn 

vendedor fomece informa\!oes truncadas ou falsas sobre a qualidade do produto. 

Trata-se, portanto,. de urn tipo de oportunismo que deriva da existencia de 

informa\!ao assimetrica e que pode conduzir a urn problema de selec\!ao adversa. 

No entanto, existe tambem a possibilidade de oportunismo p6s-contratual 

( oportunismo ex post) derivado da incompletude dos contratos e da dificuldade em 

verificar se as partes respeitaram na integra os termos do contrato. Este 

oportunismo pode conduzir a urn risco moral [Coriat eta/ (1995), pags 55-56]. 

Para alem destes dois factores humanos, que Williamson considerou nao 

estarem suficientemente tratados na literatura, existem dois factores ambientais 

que tern sido objecto de maior aten\!ao: a) incertezalcomplexidade e b) troca de 

pequeno numero. Contudo, nenhum destes factores, actuando isoladamente, e 

suficiente para criar problemas transaccionais. "The environmental factors that 

lead to prospective market failure are uncertainty and small-numbers exchange 

relations. Unless joined, however, by a related set of human factors, such 

environmental conditions need not impede market exchange"18
• 0 mesmo nao 

acontece quando eles aparecem combinadas. 

Pelas suas implica\!oes transaccionais, importa destacar as seguintes 

combina\!oes: a) racionalidade limitada e incertezalcomplexidade, b) oportunismo 

e pequeno numero e c) incerteza/complexidade e oportunismo, que gera 

informa\!ao assimetrica. 

a) Racionalidade limitada H incerteza/complexidade 

Se os individuos fossem dotados de racionalidade ilimitada e/ou se o futuro 

fosse simples e perfeitamente previsivel, seria possivel especificar, no momento da 

redac\!ao de urn contrato, todas as contingencias futuras, isto e, seria possivel 

18 Williamson (1975), pag. 9. Enfase no original. 
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especificar de forma exaustiva a arvore de decisao atraves do simples exame da 

situa~ao de partida, qualquer que ela fosse. Neste caso, os custos de transac~ao nao 

seriam significativos e as transac~oes poderiam desenvolver-se sem problemas 

atraves do mercado. 

Porem, dado o pressuposto de racionalidade limitada, o fen6meno da 

incerteza19/complexidade faz com que os contratos nao possam ser definidos de 

forma completa20 (incompletude dos contratos) uma vez que nao e possfvel 

especificar ex ante todas as contingencias futuras e, consequentemente, o pre~o 

associado a transac~ao em causa nao pode ser determinado de forma rigorosa. 

Assim, o custo implicito de enveredar por urn contrato de mercado e o risco de 

erro nas antecipa~oes podem ser mais importantes do que o previsto. 

A este prop6sito, a inova~ao de Williamson em rela~ao a Coase nao reside 

na constata~ao de que os contratos podem ser incompletos em ambiente de 

incerteza. Coase estava, de facto, consciente deste problema ao afirmar: "[i]t 

seems improbable that a firm would emerge without the existence of incertainty" 

[Coase (1937), pag. 392]. 0 que Williamson real~a e que a incompletude dos 

contratos e basicamente determinada por urn factor humano, ligado aos limites da 

razao, que se toma consequente ( apenas) em conjun~ao com a condi~ao ambiental 

incertezalcomplexidade. A consequencia e que a aproxima~ao deve substituir a 

exactidao no processo de decisao. 

19 Grande parte da economia contemporanea considera que a incerteza esta no centro da maior parte dos 
problemas de organizac;;ao econ6mica. Contudo, a incerteza que interessa a abordagem dos custos de 
transacc;;ao e a que nao pode ser tratada atraves de tecnicas de calculo econ6mico, ou seja, a incerteza nao 
probabilizavel. Nao se trata, portanto, de uma incerteza objectiva, que tenha a ver com os estados do 
mundo, mas antes de uma incerteza comportamental, isto e, associada a acc;;ao dos agentes e, mais em 
particular, aos seus comportamentos estrategicos ( cada agente age a partir das conjecturas que faz sobre o 
comportamento dos outros) [Coriat eta/ (1995), pag. 58]. 
20 Pelo menos, nao e possivel faze-loa urn prec;;o razoavel. 
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b) Oportunismo H pequeno numero 

A condi~ao de pequeno numero constitui urn factor envolvente que 

caracteriza uma troca efectuada entre urn numero reduzido de intervenientes (em 

geral, entre duas partes, tendo como caso limite a situa~ao de monop6lio bilateral 

[Combe (1995), pag. 48]), ou seja, uma situa~ao em que apenas urn ou dois 

agentes sao capazes de levar a cabo as tarefas requeridas pela transac~ao [Beamish 

et al (1987), pag. 14]. A situa~ao de pequeno numero pode existir desde o inicio 

do contrato em questao (ex ante) ou manifestar-se apenas aquando da sua 

renova~ao (ex post) [Englander (1988), pag. 341, nota 1]. 

Quando o ambiente e suficientemente concorrencial ( condi~ao de grande 

n1lmero ), o oportunismo dos agentes nao cria problemas transaccionais serios, uma 

vez que o agente ou os agentes que actuam de rna-fe podem ser excluidos da 

rela~ao contratual e substituidos por outros. No entanto, sempre que o numero de 

agentes em competi~ao for pequeno, os oportunistas podem surgir e causar 

dificuldades transaccionais, isto e, OS CUStOS de transac~ao podem tomar-se 

insuportaveis. 

Williamson real~a o facto das situa~oes concorrenciais prevalecentes no 

inicio dos contratos poderem ser transformadas em situa~oes de pequeno numero 

d - . t 21 E no momento a renova~ao, caso os contratos seJam recorren es . sta 

transforma~ao e explicada pelo facto de, no momento da renova~ao, poderem 

existir vencedores em rela~ao aos contratos celebrados anteriormente, que 

aproveitam as vantagens obtidas sobre os nao vencedores (first mover advantages 

[Englander (1988), pag. 342]) para fazerem exigencias e alterarem a seu favor os 

termos do novo contrato. 0 problema que surge entao e que o agente ou os agentes 

lesados nao podem mudar de parceiro sem suportarem custos de transferencia22
. 

21 Na sua obra de 1985, Williamson designa este fen6meno por ''transforma~ao fundamental". 
22 Recorrendo a no~ao de "activos especificos", Williamson (1985) trata esta questao de forma mais 
desenvolvida. 
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c) lncerteza/complexidade ++oportunismo ~ informa~ao assimetrica 

A condi~ao de informa~ao assimetrica (information impactedness) e uma 

condi~ao derivada da existencia simultanea de incerteza/complexidade e 

oportunismo, embora a racionalidade limitada possa tambem estar envolvida 

[Williamson (1975), pag. 31]. Ela consiste no facto das circunstancias relevantes 

para a transac~ao serem conhecidas para uma ou mais partes mas nao poderem ser 

conhecidas, sem custo, para a outra ou as outras partes envolvidas na transac~ao. 

A informa~ao e ocultada, seja por razoes de oportunismo ( os vencedores dos 

contratos iniciais recusam-se a revela-la), seja devido aos limites da razao (as 

partes que a conhecem nao tern capacidade para a revelar, apesar dos seus 

esfor~os ). Assim, a informa~ao assimetrica pode dar origem a uma situa~ao de 

pequeno numero e, consequentemente, a dificuldades transaccionais. 

Em resumo, as transac~oes de mercado podem estar sujeitas a dificuldades 

(custos de transac~ao elevados) sempre que, perante a necessidade de contratos 

recorrentes, a) a racionalidade limitada dos individuos se conjuga com 

incerteza/complexidade, b) o oportunismo se con juga com pequeno niimero e c) 

existe assimetria de informa~ao. Nestas circunstancias, justifica-se a intemaliza~ao 

das transac~oes ( organiza~ao intema, em particular sob a forma de integra~ao 

vertical) ja que ela permite reduzir os custos de transac~ao. 

0 impacto das hierarquias sobre os factores caracteristicos do "modelo das 

falhas organizacionais", no sentido de fazer reduzir os custos de transac~ao, pode 

ser sumariado como se segue: 

Racionalidade limitada- incertezalcomplexidade: a hierarquia permite uma 

especializa~ao e uma hierarquiza~ao do processo de decisao e o estabelecimento 

de redes de comunica~ao intemas mais eficiente gra~as a utiliza~ao de c6digos 

especificos. Estes elementos atenuam os limites da racionalidade e permitem que 

unidades interdependentes se adaptem de forma coordenada, adaptativa e 
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sequencia! a contingencias nao previstas (redu~ao da incerteza). Ou seja, em vez 

de se especificar a priori a arvore de decisao de maneira exaustiva, deixam-se os 

acontecimentos desenvolver-se e apenas se tern em aten~ao os problemas de cada 

momento [Williamson (1975), pag. 25], os quais podem ser mais facilmente 

resolvidos por recurso a utiliza~ao de uma linguagem especffica. 

Outra vantagem da hierarquia e que ela promove uma convergencia de 

expectativas. No mercado, cada uma das partes faz o seu jufzo de valor sobre o 

modo como os acontecimentos se irao desenvolver, e daf retira normas para a 

ac~ao, gerando-se o risco das decisoes nao serem compativeis. Atraves da 

convergencia de expectativas, a hierarquia atenua a incerteza que resulta da 

tomada de decisoes [Williamson (1975), pag. 25]. 

Oportunismo - pequeno numero: a hierarquia disponibiliza incentivos que 

combatem o oportunismo e fomece tecnicas de controlo deste tipo de 

comportamento como, por exemplo, a instaura~ao de contratos implfcitos baseados 

na confian~a entre os indivfduos e entre os departamentos, por urn lado, e a 

realiza~ao de auditorias, por outro. Numa organiza~ao intema, as partes sao menos 

propensas a apropriar-se de ganhos de sub-grupo, em prejuizo do sistema, em 

_ resultado_de comportamentos oportunfsticos. 

Ao mesmo tempo, permite que as indetermina~oes de pequeno numero 

possam ser mais facilmente ultrapassadas. No mercado, as disputas sao 

frequentemente resolvidas com recurso aos tribunais, o que tern associados custos. 

Intemamente, os individuos sao coagidos mais eficazmente a agir colectivamente, 

com recurso a autoridade, a qual constitui urn poderoso instrumento na resolw;ao 

de diferendos intemos. A organiza~ao intema suplanta, assim, o mercado porque 

dispoe de fun~oes quasejuridicionais [Williamson (1975), pag. 10]. 
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Injorma9ao assimetrica: a hierarquia amplia os poderes de auditoria, 

estreitando, assim, o gap de informa~ao que se pode desenvolver entre agentes 

aut6nomos e reduzindo os incentivos para explorar a assimetria de informa~ao de 

forma oportunistica. 

Em resumo, a hierarquia, ao permitir a intemaliza~ao das transac~oes, 

substitui urn conjunto de contratos de curto prazo recorrentes por urn "quase 

contrato" de Iongo prazo que constitui uma especie de conven~ao ou de arranjo 

explicito e/ou implicito entre os agentes [Mucchielli (1985), pag. 79]. As 

vantagens da intemaliza~ao nao residem, portanto, em economias de natureza 

tecnica ( embora estas possam ser importantes) mas antes na harmoniza~ao dos 

interesses, na reconcilia~ao de diferen~as (umas vezes de forma compuls6ria e 

outras atraves dos incentivos que gera) e, sobretudo, na possibilidade de 

implementar urn processo de decisao adaptativo e sequencia!, isto e, mais eficiente 

que o mercado. Ou seja, a mudan~a do mercado para a hierarquia e principalmente 

explicada pelas economias transaccionais. 

Perante esta conclusao, Williamson sente necessidade de colocar a mesma 

questao que Coase colocara em 1937: "[i]f firms have such attractive properties 

for economizing on transaction costs, what prevents the firm from preempting the 

market quite generally?" [Williamson (197 5), pag. 117]. A sua resposta tam bern 

apresenta semelhan~as notaveis com a que anteriormente tinha sido avan~ada por 

Coase: sendo urn meio de reduzir os custos de transac~ao associados ao mercado, 

a intemaliza~ao comporta igualmente custos de organiza~ao intemos. 

Contudo, enquanto que Coase apelou aos custos crescentes associados a 
fun~ao empresarial, Williamson vai mais alem e argumenta que os custos de 

organiza~ao sao explicados pelos mesmos factores que explicam os custos de 

transac~ao, isto e, OS factores humanos e OS factores ambientais. "[A]lthough the 

human and environmental factors that impede exchanges between firms (across a 
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market) manifest themselves somewhat differently within the firm, the same set of 

factors apply to both" [Williamson (1975), pag. 8]. 

Com efeito, Williamson defende que as vantagens da organiza~ao intema 

sao enfraquecidas por deseconomias transaccionais a medida que a empresa 

cresce, admitindo que a forma organizacional permanece inalterada23
• Em 

particular, sao distinguidos tres tipos de dificuldades para a hierarquia associadas 

a: a) procura intema (internal procurement), b) expansao intema (internal 

expansion) e c) persistencia de programas (program persistence). Por sua vez, as 

distor~oes de comunica~ao que possam surgir com o crescimento da empresa 

suportam estes tres tipos de dificuldades [Williamson ( 197 5), pag. 119]. 

Em rela~ao a primeira dificuldade, o argumento e o de que a existencia de 

uma fonte intema de fomecimentos distorce as decisoes da procura. Os sub

objectivos de urn grupo podem passar a ter mais peso do que o objectivo geral da 

organiza~ao, desenvolvendo-se, assim, uma norma de reciprocidade: o 

departamento X compra ao departamento Y no pressuposto de que Y tambem 

compra a X. Nestas circunstancias, transac~oes que poderiam ser levadas a cabo 

no mercado em melhores condi~oes para a empresa permanecem no interior desta 

_ por tempo indeterminado. 

Em rela~ao a segunda dificuldade, o problema reside no facto de ninguem 

(membro ou departamento), estar disposto a perder importancia dentro da 

organiza~ao. Deste modo, sempre que urn novo papel e atribuido a alguem, outros 

papeis terao que ser atribuidos aos restantes membros. Em consequencia, a forma 

de organiza~ao intema pode favorecer urn enviesamento expansionista e a 

instala~ao de urn mecanismo de condescendencia que obriga a empresa a 

intemalizar actividades mesmo em situa~oes em que o mercado e mais eficiente. 

23 Esta e uma hip6tese importante na medida em que as inova~oes organizacionais podem reduzir OS custos 
de organiza~ao intema e, deste modo, fazer com que este modo de organiza~ao permane~a superior ao 
mercado, em termos de eficiencia. 
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Por ultimo, a terceira dificuldade deriva do facto das actividades existentes, 

por estarem sujeitas a custos nao recuperaveis (sunk costs), de tipo organizacional 

e de tipo tangivel, serem dificilmente substituiveis por novos projectos, que 

envolvem o mesmo tipo de custos e que seriam implementados caso aquelas 

actividades nao existissem. Em consequencia, os objectivos gerais da organiza~ao 

tendem a perdurar. 

Quanto as distor~oes de comunica~ao, que agravam estas tres dificuldades, 

Williamson afinna que os membros da organiza~ao podem ser tentados a 

promover os seus objectivos pessoais, distorcendo o sistema de comunica~ao a seu 

favor. Estas distor~oes podem ser de tipo afmnativo (os membros a quem foram 

negados detenninados privilegios podem optar por subverter a infonna~ao) ou de 

tipo defensivo ( cada urn comunica apenas o que o seu superior gosta de ouvir). 

Em conclusao, de acordo com a abordagem transaccional de Williamson, a 

decisao de internalizar deve ser tomada nao apenas em fun~ao dos custos de 

transac~ao mas tambem em fun~ao dos custos de organiza~ao. A arbitragem entre 

mercado e hierarquia efectua-se em fun~ao do custo relativo dos dois modos de 

afecta~ao de recursos. "Internal organization ought to be regarded as a syndrome 

of characteristics: distinctive strengths and distinctive weaknesses, in a 

comparative institutional sense, appear nonseparably - albeit in variable 

proportions - as a package. Although the existence of market failure constitutes a 

presumptive basis for internalizing transactions, the 'defects' associated with 

market exchange may need to exceed a nontrivial threshold before internal 

organization offers a clear cost advantage."24 Ou seja, raciocinando a margem, o 

grau 6ptimo de internaliza~ao corresponde a uma situa~ao em que o custo de 

organiza~ao marginal e igual ao beneficio marginal da internaliza~ao. 

24 Williamson (1975), pag. 130. Enfase no original. 
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3.1.3. A importancia das "formas intermedias" 

A abordagem dos custos de transac9ao, tal como ela foi apresentada por 

Coase (1937) e, depois, por Williamson (1975), fomece a abordagem da 

intemaliza9ao urn mecanismo explicativo do aparecimento e do crescimento das 

empresas, encaradas como altemativas aos mercados. A solu9ao para as 

imperfei9oes de mercado parece passar, exclusivamente, pela empresa, e vice 

versa. A primeira vista parece, portanto, possivel e adequado opor o que se passa 

no interior da empresa e se baseia nas no9oes de ordem e de hierarquia ao que e 
negociado como exterior e assenta nas ideias de transac9ao e de mercado [Joffre 

et al (1985), pag. 132]. Ora, a teoria e a realidade sao mais complexas. Tanto sob o 

ponto de vista conceptual como sob o ponto de vista pratico, existe urn amplo 

conjunto de outras solu9oes para enfrentar as imperfei9oes de urn e de outro lado. 

A abordagem nao tern, portanto, urn alcance universal. 

Esta incapacidade da abordagem dos custos de transac9ao para lidar com 

outras formas de organiza9ao diferentes do mercado e da hierarquia tomou-se 

sobretudo not6ria a partir dos anos oitenta, quando a evidencia de urn conjunto de 

transforma9oes conduziu a interroga9a0 sobre a pertinencia do paradigma da 

intemaliza9ao. Diversos estudos constataram uma intensifica9ao muito sensivel do 

numero de alian9as e de acordos entre empresas, fen6meno que, nao sendo 

inteiramente novo, era susceptive! de por em causa o principio da intemaliza9ao 

enquanto procedimento adequado para a redu9ao dos custos de transac9ao 

[Delapierre et al (1989), pag. 29]. 

Segundo Michalet [(1988), pag. 280], aparentemente, a pratica dos acordos 

de coopera9ao situa-se nos antipodas do modelo hierarquico, por tres razoes. Em 

primeiro Iugar, porque as partes intervenientes mantem a sua independencia 

juridica e podem nem sequer existir liga9oes financeiras, unilaterais ou cruzadas, 

entre elas. Em segundo Iugar, porque enquanto que a intemaliza9ao e uma solu9ao 

que se pode considerar definitiva, urn acordo tern uma dura9ao limitada. Por 
165 



ultimo, porque, ao contrario da 16gica da intemaliza~ao em que, em princfpio, 

todas as partes tern livre acesso aos recursos da organiza~ao, no caso dos acordos 

tal acesso pode restringir-se ao que e produzido de novo. 

Contudo, tal pratica tambem nao se confunde com o mercado. Em primeiro 

Iugar porque embora o acordo seja celebrado entre unidades independentes, 

introduz uma dimensao desconhecida para a troca de mercado (a dura~ao), ou seja, 

ao contrario desta, os acordos nao visam a realiza~ao de urn acto de compra e 

venda instantaneo. Em segundo Iugar, porque ao contrario das transac~oes de 

mercado, que pressupoem urn determinado tipo de anarquia entre uma miriade de 

potenciais compradores e vendedores, os acordos implicam ordem, concerta~ao e 

formas mais ou menos explicitas de colusao entre urn numero restrito de actores. 

Em terceiro Iugar, porque enquanto que as transac~oes de mercado incidem sobre 

algo que ja se encontra produzido (vg. mercadorias), os acordos podem ser 

celebrados com o objectivo de conceber, fabricar ou comercializar bens e/ou 

servi~os [Michalet (1988), pag. 281]. 

A coopera~ao inter-empresas significa, portanto, uma ruptura com a l6gica 

da intemaliza~ao, mas nao implica necessariamente o retorno ao mercado. "La 

logique antagoniste de 1' intemalisation et des accords devrait conduire 

ineluctablement a un eclatement de la frrrne [ ... ] Mais cette nouvelle 'economie 

contractuelle' ne se confond pas avec les regles de fonctionnement d'un marche 

concurrentiel" [Michalet (1988), pags 280-281]. 

Diversos autores mostraram a necessidade de atenuar a clivagem entre as 

transac~oes realizadas no interior da empresa e as transac~oes realizadas no 

mercado. Ja no inicio dos anos setenta, Richardson [(1972)] e Blois [(1972)] 

tinham insistido na existencia de rela~oes contratuais que nao se confundem nem 

com a troca de mercado nem com a troca dentro de uma hierarquia, retomando, 

assim, uma ideia antiga de Adelman [(1949)] sobre integra~ao parcial. 
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Richardson criticou a ideia presente em Coase segundo a qual as empresas 

sao encaradas como ilhas de coordena~ao planeada num mar de rela~oes de 

mercado. Esta ideia, embora aceitavel como primeira aproxima~ao, nao esclarece a 

forma como as industrias estao organizadas em virtude de considerar apenas dois 

modos de organizar a actividade econ6mica. 

Ora, isto conduz, segundo Richardson, a ignorar outro tipo de coordena~ao 

(a coopera~ao) que tern Iugar num grande con junto de actividades econ6micas que 

nao podem ser afastadas da analise com o simples objectivo de a simplificar. "The 

dichotomy between firm and market, between directed and spontaneous co

ordination, is misleading; it ignores the institutional fact of inter-firm co-operation 

and assumes away the distinct method of coordination that this can provide" 

[Richardson (1972), pag. 895]. Ou seja, Richardson ja tinha plena consciencia de 

que os acordos de coopera~ao constituiam urn aspecto nao negligenciavel da 

realidade econ6mica, pelo que nao se podia olhar para a organiza~ao industrial 

apenas em termos da dicotomia entre empresa e mercado. 

Por seu turno, ja nos anos oitenta, outros autores chamaram a aten~ao para a 

necessidade de considerar uma terceira forma de organiza~ao das transac~oes, 

_ intermedia entre o mercado e a organiza~ao intema, na qual pudessem ser inscritos 

os comportamentos de alian~a por parte das empresas. Entre eles, salientam-se 

lmai et a/ [(1984)] que apresentam uma estrutura conceptual geral dos 

mecanismos de afecta~ao de recursos. A tese central defendida no seu trabalho e 
que os mecanismos que sao usados na empresa e no mercado sao frequentemente 

uma mistura de principios de mercado e de principios de organiza~ao pura. Esta 

interpenetra~ao acontece para remediar as falhas destes do is principios25
• 

Imai et a/ especificam claramente os conceitos de mercado (M) e de 

organiza~ao (0). Tanto urn como outro podem ter duas conota~oes, ou seja, podem 

25 Imai eta/ (1984), pag. 285. Neste sentido, pode afrrmar-se que os autores desenvolvem urn modelo de 
falhas organizacionais, a semelhan<;:a de Williamson. 

167 



ser entendidos de duas formas: a) a "arena" dentro da qual se da a afecta~Ao de 

recursos ou onde ocorrem as transac~oes que conduzem a afecta~Ao de recursos e 

b) o "principio" tipico da transac~ao ou o mecanismo atraves do qual os recursos 

sao afectados26
• 

No caso do mercado, a "arena" refere-se as transac~oes entre empresas ou 

entre estas e os consumidores; no caso da organiza~ao, a "arena" aparece 

confinada ao interior da empresa. Quanto ao "principio", Imai et al defendem que 

ele deve ser caracterizado simultaneamente por dois criterios: 1) o criterio de 

decisao e 2) o criterio de qualidade de membro [Imai et al (1984}, pag. 287]. 

Daqui resulta que as situa~oes de mercado puro e de organiza~ao pura podem ser 

caracterizadas como se segue: 

a) Mercado puro 

M1 (criterio de decisao) - maximiza~ao do interesse privado baseada no 

mecanismo de pre~os. 

M2 (criterio de qualidade de membro)- entrada e saida livres. 

b) Organiza9iio pur a 

01 ( criterio de decisao) - maximiza~ao do interesse comum27 baseada na 

autoridade. 

02 ( criterio de qualidade de membro) - rela~ao fixa e continuada. 

Deste modo, o mercado puro e a organiza~ao pura podem ser 

adequadamente representados por dois vectores, (M1, M2) e (01, 02), 

respectivamente. Contudo, a hip6tese basica que os autores colocam e que a 

26 Imai eta/ (1984), pag. 286. Se todas as afecta~oes de recursos no mercado (empresa) enquanto arena 
fossem levadas a cabo pelo mecanismo de mercado ( organiza~ao) como principio, nao haveria necessidade 
de diferenciar entre "arena" e "principio". Contudo, na maior parte dos casos, nao e isto que acontece, 
defendem os autores. 
27 Dos membros da organiza~ao, entenda-se. 
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afecta~ao de recursos no mercado enquanto "arena" e levada a cabo nao apenas 

pelo principio de mercado, mas tambem pelo principio de organiza~ao. Do mesmo 

modo, o principio de mercado e usado na afecta~ao de recursos dentro da empresa 

enquanto "arena", a par do principio de organiza~ao. Ou seja, tanto no mercado 

como na empresa, coexistem os dois principios, pelo que muitos tipos de 

transac~oes podem cair em situa~oes intermedias [Imai eta/ (1984), pag. 288]. 

Quando se levam em considera~ao estas situa~oes intermedias, encontram

se 1) tres categorias (M1, M1+01, 01) de criterios de decisao e 2) tres categorias 

(M2, M2+02, 02) de criterios de qualidade de membro. Quando se procede a 
intersec~ao de 1) e 2), como na Figura 3-1, produzem-se sete combina~oes 

relevantes de mecanismos de afecta~ao de recursos. 

Figura3-l 

Mecanismos de ajecta9ao de recursos 

M2 M2+02 02 

Ml mercado puro organiza~ao dentro do 
mercado 

Ml+Ol organiza~ao dentro do organiza~ao intermedia mercado dentro da 
mercado organiza~ao 

01 mercado dentro da organiza~ao pura 
organiza~ao 

Fonte: Imai et al (1984), pag. 289. 

0 canto superior esquerdo representa o principio de mercado puro e o canto 

inferior direito o principio de organiza~ao pura. Duas celulas vizinhas do mercado 

puro [(M1, M2+02), (M1+01, M2)] representam principios de mercado com 

alguns elementos de organiza~ao. Estas tres celulas sao designadas por 
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"mecanismo de mercado" que e usado na afecta~ao de recursos no mercado 

enquanto "arena". Do mesmo modo, as duas celulas vizinhas da celula da 

organiza~ao pura [(01, M2+02) e (M1+01, 02)] representam os mecanismos 

organizacionais de afecta~ao de recursos com alguns elementos de mercado que 

sao usados dentro da empresa. As tres celulas sao chamadas "mecanismo de 

organiza~ao" [Imai eta/ (1984), pag. 289]. 

Imai et a/ real~am uma forma particular de afecta~ao de recursos, designada 

por "organiza~ao intermedia", que corresponde a celula central restante (M1+01, 

M2+02). Aqui, tanto o criterio de decisao como o de qualidade de membro sao 

uma mistura do principio de mercado e do principio de organiza~ao. Nao e nem 

mercado nem organiza~ao, mas, ao mesmo tempo, os dois. 0 uso prolongado deste 

mecanismo tendera a criar uma importante terceira "arena" de afecta~ao de 

recursos diferente do mercado e da organiza~ao [Imai eta/ (1984), pag. 290]. 

Em conclusao, o "modelo das falhas organizacionais" de Williamson pode 

ser visto como urn caso particular do modelo apresentado por estes autores. 

Williamson considerou que tais falhas, quando associadas ao mercado, provocam 

a intemaliza~ao das transac~oes. Imai et a/ [(1984), pag. 301] admitem esta 

poss_ibilidade, ou seja, admitem a possibilidade de haver uma mudan~a de "arena", 

mas apenas na condi~ao de tais falhas serem muito significativas. A regra geral, 

porem, e a interpenetra~ao do principio de mercado e do principio de organiza~ao, 

abrindo, assim, o caminho para a incorpora~ao das alian~as dentro de uma 

estrutura geral das formas de organiza~ao. 

Em Markets and Hierarchies, Williamson negligenciou esta realidade, 

em bora pontualmente se tenha referido a ela28
• Porem, na segunda fase do seu 

trabalho, ira considera-la de forma desenvolvida. 

28 Williamson parece aceitar a existencia de uma terceira forma de organiza~iio quando se refere aos 
"grupos de pares" (peer groups). Esta forma de organiza~iio apresenta tres vantagens em rela~iio ao 
mercado: a) permite a realiza~ao de economias de escala, b) permite suportar melhor os riscos, 
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3.1.4. Oliver Williamson e o "modelo das estruturas de gestio 

alternativas" 

Em The Economic Institutions of Capitalism29
, Williamson manteve que a 

organiza~ao intema tern como objectivo e efeito a redu~ao dos custos de 

transac~ao30 • Contudo, especifica melhor alguns dos conceitos e das ideias 

presentes em Markets and Hierachies e introduz novos elementos. 

Come~a por especificar melhor o que entende por transac~ao e por custo de 

transac~ao. Uma transac~ao ocorre quando urn bern ou servi~o e transferido 

atraves de uma interface tecnologicamente separave1.31 0 custo de transac~ao e 

comparado a fric~ao nos sistemas fisicos. "A transaction occurs when a good or 

service is tranferred across a technologically separable interface. One stage of 

activity terminates and another begins. With a well-working interface, as with a 

well-working machine, these transfers occur smoothly. In mechanical systems we 

look for frictions: do the gears mesh, are the parts lubricated, is there needless 

slipagge or other loss of energy? The economic counterpart of friction is 

transaction cost: do the parties to the exchange operate harmoniously, or are there 

distribuindo-os por todos os participantes, e c) contribui para desenvolver urna atmosfera de confian~a que 
limita os comportamentos estrategicos. Contudo, Williamson defendeu que ela e instavel por natureza e, 
consequentemente, transit6ria, porque certos membros do grupo tendem a impor-se como lfderes e a 
instaurar rela~oes de hierarquia. Mais tarde, em The Economic Institutions of Capitalism, faz urna auto
critica: "[w]hereas I was earlier of the view that transactions of the middle kind were very difficult to 
organize and hence were unstable [ ... ], I am now persuaded that transactions in the middle range are much 
more common" [pag. 83]. 

29 Trabalho que Williamson (1985), pag. 2, considera urn descendente directo de Markets and Hierarchies. 
3° Contudo, admite que a decisao de intemalizar possa ser tomada em rela~ao a soma dos custos de 
transac~ao e dos custos de produr,:ao: "economizing takes place with reference to the sum of production and 
transaction costs" [Williamson (1985), pag. 22]. No entanto, nao ha duvida que ele continua a atribuir uma 
importancia fundamental aos custos de transacr,:ao, o que, em conjunto com a inclusao na abordagem dos 
factores organizacionais, faz com que a abordagem dos custos de transacr,:ao se distinga claramente da 
abordagem neoclassica. 
31 S6 as transac~oes de tipo recorrente sao retidas na analise. 
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frequent misunderstandings and conflicts that lead to delays, breakdowns, and 

other malfunctions?"32 

Com esta descri~ao mais completa do que entende por custo de transac~ao, 

Williamson desenvolve, seguidamente, o seu "modelo das estruturas de gestao 

altemativas" (alternative governance structures). Em primeiro Iugar, centra-se nos 

atributos das transac~oes, o que representa o contributo principal da segunda fase 

da sua abordagem. Estes atributos sao: 1) o grau de incerteza, que supoe ser urn 

grau intermedio (versao semiforte), 2) a frequencia das transac~oes ( fraca e forte) 

e 3) a natureza dos investimentos que suportam as transac~oes (nao especificos, 

medianamente especificos e idiossincniticos ). Em segundo Iugar, classifica os 

diversos tipos de contratos que podem servir de base as transacc~oes: contrato 

chissico, contrato personalizado e contrato neoclassico. Por ultimo, apresenta as 

estruturas de gestao adequadas a cada tipo de contrato: estrutura de mercado, 

estrutura trilateral, estrutura bilateral e estrutura intemalizada. 

A especificidade dos activos e o atributo transaccional de maior interesse33
• 

A existencia de activos especificos era reconhecida desde ha muito pela teoria 

econ6mica, mas vinha sendo tratada como uma curiosidade sem grandes 

implica~oes [Coriat eta/ (1995), pag. 57]. A partir do trabalho de Williamson, a 

abordagem dos custos de transac~ao vai, pelo contrario, fazer da especificidade 

dos activos e das suas implica~oes urn parametro essencial para a compreensao das 

formas de organiza~ao industrial. A natureza das rela~oes entre os agentes aparece 

alterada de forma radical, por compara~ao com o que e suposto acontecer nos 

mecan1smos de tipo neoclassico: as transac~oes deixam de ser an6nimas e 

instantaneas, criando-se urn la~o de dependencia pessoal entre as partes. Este 

fen6meno dara origem a problemas de organiza~ao das rela~oes entre os agentes. 

32 Williamson (1985), pags 1-2. Esta compara~ao valeu a Williamson uma critica por parte de Favereau 
(1989), pag. 80, que argumentou: uma teoria de fric~oes nao e suficiente para fazer uma teoria do 
movimento. 
33 Segundo Englander (1988), pag. 344, os outros dois atributos sao tratados como dados no "modelo das 
estruturas de gestao altemativas". 
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Existe especificidade dos activos quando urn investimento duravel deve ser 

levado a cabo para suportar uma transac~ao particular3
\ sem que seja possfvel 

desloca-lo (ou, sendo possivel, e-o a custos elevados) para dar suporte a outra 

transac~ao. Em consequencia, sea rela~ao que suporta a transac~ao em causa for 

prematuramente interrompida, o custo destes investimentos nao podera ser 

recuperado, ou se-lo-a com grande dificuldade. Cria-se, portanto, uma rela~ao de 

dependencia da parte que tern que efectuar esses investimentos em rela~ao a outra 

parte. 

Por este motivo, a especificidade dos activos, em contextos de incerteza e 

de racionalidade limitada, gera condi~oes propicias ao aparecimento de 

comportamentos oportunisticos. Estes comportamentos podem dar origem a uma 

verdadeira rela~ao de troca bilateral, transformando uma situa~ao de grande 

numero numa situa~ao de pequeno numero, no momento da renova~ao do contrato 

("transforma~ao fundamental"35
). "[A]lthough there may be large numbers of 

qualified bidders at the outset, if the winner of an original contract acquires a cost 

advantage, say by reason of [ ... ] unique location or learning, including the 

acquisition of undisclosed or proprietary technical and managerial procedures and 

task-specific labor skills, bidding parity at contract renewal intervals will be upset 

--- with the result that (comparative or remediable) ex post contracting strains 

predictably develop if discrete contracting is attempted" [Williamson ( 1985), pags 

53-54]. 

Assim, uma condi~ao de grande numero no momento da celebra~ao do 

primeiro contrato nao e suficiente para garantir uma condi~ao de grande numero 

nos momentos seguintes. A concorrencia ex post, que garante a manuten~ao da 

primeira condi~ao, depende da transac~ao requerer ou nao investimentos 

34 Williamson (1985), pag. 55. 0 autor distingue quatro tipos de especificidade: de localiza~ao (site 
specificity), fisica (phisical asset specificity), humana (human asset specificity) e activos dedicados 
(dedicated assets) [Williamson (1985), pag. 95]. 
35 Williamson (1985), pag. 55. Note-se que esta transforma~ao pressupOe que as transac~Oes sao 
recorrentes. 
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especificos. Quando tais investimentos nao sao necessarios, entao e provavel que a 

concorrencia se mantenha e que a transforma9ao fundamental nao tenha Iugar. 

Perante comportamentos oportunisticos, a vitima pode mudar imediatamente de 

parceiro ou, pelo menos, pode amea9ar faze-lo. 

Contudo, quando e necessario proceder a investimentos especificos de 

suporte a transacyaO, a paridade entre as partes deixa de existir e e substitufda por 

uma situa9ao de assimetria. Uma vez que os investimentos nao podem ser 

transferidos para usos altemativos, a parte que os concretizou fica em 

desvantagem e sofre uma perda no caso da rela9ao ser interrompida 

prematuramente. 

No entanto, a condi9ao de especificidade dos activos nao age por si propria; 

ela nao assume importancia senao pelos efeitos sobre os comportamentos quando 

se combina com racionalidade limitada, oportunismo e incerteza. Porem, ela e a 

grande locomotiva a qual a abordagem dos CUStOS de transac98.0 deve grande parte 

do seu conteudo preditivo [Williamson (1985), pag. 56]. Na ausencia desta 

condi9ao, os resultados nao poderiam manter-se. 

Esta conclusao levou Englander [(1988), pag. 345] a afirmar que a 

especificidade dos activos, que aparece como urn elemento novo em The 

Economic Institutions of Capitalism, mais nao e do que uma versao redefinida da 

condi9ao (derivada) de informa9ao assimetrica, apresentada em Markets and 

Hierarchies. A informa9ao assimetrica resulta da conjun9ao de incerteza e 

oportunismo, a qual conduz a uma situa9ao de pequeno numero. Este papel e agora 

desempenhado pelo novo elemento, o qual ira determinar qual a estrutura de 

gestao (governance structure) mais adequada para cada tipo de transac9ao. 

A tese defendida por Williamson e que a escolha da estrutura de gestao 

pode ser explicada pelos atributos das transac9oes, continuando a assentar num 

criterio de eficacia: sera escolhido o arranjo institucional que minimiza os custos 
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de transac~ao. "Transaction costs are economized by assigning transactions (which 

differ in their attributes) to governance structures (the adaptive capacities and 

associated costs of which differ) in a discriminating way" [Williamson (1985), 

pag. 18]. 

A descri~ao das estruturas de gestao parte duma distin~ao, devida a 

Macneil, entre tres tipos de contratos: a) o contrato classico, b) o contrato 

neoclassico e c) o contrato personalizado. 

0 contrato cltissico corresponde a rela~ao de troca tal como ela e suposta 

acontecer no ambito da teoria tradicional do mercado. Trata-se de urn contrato 

perfeitamente delimitado, pontual (spot contract) e onde a identidade das partes 

nao tern interesse (a rela~ao e impessoal). 

0 contrato personalizado situa-se no extremo oposto. Ao contrario do 

contrato classico, as rela~oes que ligam as partes adquirem uma importancia de 

relevo e sao levadas em conta as caracteristicas e as originalidades constitutivas de 

cada parceiro. As rela~oes de troca nao sao mais pontuais, mas antes recorrentes, 

transformando progressivamente a rela~ao num monop6lio bilateral que se vai 

substituindo a situa~ao de concorrencia inicial. A dura~ao e a complexidade dos 

-- la~os entre as partes tomam-se, assim, cada vez mais importantes, de tal maneira 

que se constituem rela~oes personalizadas. Estas rela~oes organizam-se em tomo 

de normas que estao para alem do acordo inicial e que se vao implementando 

progressivamente. 

Por ultimo, o contrato neoclassico assenta numa forma de arbitragem por 

parte de uma terceira entidade, cuja presen~a se toma necessaria para o born 

desenvolvimento do contrato. A necessidade deste tipo de contrato surge em 

rela~oes de Iongo prazo sujeitas a incerteza, em que nao e possivel prever a partida 

o conjunto de eventualidades e de adapta~oes que sera necessario efectuar no 
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futuro. A rela~ao de troca fica, portanto, sujeita aos acasos do oportunismo e dai a 

necessidade de urn arbitro para resolver as disputas. 

Para completar o modelo falta apenas saber como e que os atributos das 

transac~oes vao determinar a escolha das formas contratuais e, consequentemente, 

das estruturas de gestao. Supondo dado urn certo grau de incerteza36
, a escolha 

organizacional ira depender essencialmente de dois parfunetros: a) a frequencia da 

transac~ao e b) o grau de especificidade dos investimentos de suporte a essa 

transac~ao. Considerando duas classes de frequencia ( ocasional e recorrente37
), e 

tres niveis de especificidade dos activos (nao especificos, mistos e 

idiossincraticos ), obtem-se seis categorias de transac~oes. Cada uma de las devera 

ser suportada por determinado tipo de contrato, a que corresponde uma 

determinada estrutura de gestao (Figura 3-2). 

Figura3-2 

Estruturas de gestiio 

Caract. do inv. Nao especifico Misto ldiossincr:;itico 

Frequencia 

Fraca Estrutura de mercado Estrutura trilateral 

(Contrato neochissico) 

Forte (Contrato chissico) Estrutura bilateral Estrutura unificada 

(Contrato personalizado) 

Fonte: Williamson (1985), pag. 79. 

0 papel central da especificidade dos activos aparece, no modelo, de uma 

forma clara. Se nao existir necessidade de proceder a investimentos especificos 

para suportar a transac~ao em causa, os custos de transac~ao nao serao 

36 Na ausencia de incerteza, o mercado seria a forma organizacional mais eficaz. 
37 Admite-se que o caso de uma transac~ao unica e identico ao caso da transac~ao ocasional. 
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significativos. 0 risco de oportunismo e limitado pela existencia de 

substituibilidade entre parceiros, pelo que a transac~ao nao cria uma situa~ao de 

pequeno numero ex post. Neste caso, o mercado, forma de organiza~ao 

correspondente ao contrato classico, permanece a estrutura de gestao mais 

eficiente, qualquer que seja a frequencia da transac~ao eo grau de incerteza. Esta

se, portanto, no caso de uma transac~ao standardizada, para a qual se aplica o 

procedimento de venda classico [Coriat et al (1995), pag. 61]. 

Contudo, a existencia de activos especificos obriga a cria~ao doutras formas 

de gestao da transac~ao. No caso de transac~oes ocasionais que implicam 

investimentos mediana ou altamente especificos, impoe-se o contrato neoclassico 

e uma estrutura de gestao trilateral. Neste caso, o contrato classico nao seria 

adequado tendo em conta que se cria uma rela~ao de dependencia entre as partes e, 

dada a existencia de incerteza, podem gerar-se comportamentos oportunisticos e, 

consequentemente, uma situa~ao de pequeno numero ex post. Porem, dado que a 

frequencia da transac~ao e fraca, tambem nao se justifica a implementa~ao de uma 

estrutura bilateral especifica (alian~a), e muito menos de uma estrutura unificada 

( empresa). Dai que a melhor solu~ao seja o recurso a uma forma intermedia com 

arbitragem em caso de conflito entre as partes. 

Resta o caso em que a especificidade dos activos aparece combinada com 

uma frequencia elevada das transac~oes. Neste caso justifica-se urn contrato 

personalizado e a implementa~ao de uma estrutura de gestao especifica para 

administrar as rela~oes entre as partes. Esta estrutura pode assumir duas formas: 

unificada (intemaliza~ao) ou bilateral ( alian~a - cada parte mantem a sua 

autonomia). Sera escolhida a forma que tiver maior capacidade de adapta~ao aos 

constrangimentos que possam surgir. 

Uma estrutura unificada impoe-se como forma de gestao mais eficiente no 

caso em que os investimentos necessarios sao altamente especificos. Neste caso, o 

recurso a uma fonte extema nao permite realizar economias de escala que nao 
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possam ser aproveitadas com a intemaliza~ao [Williamson (1985), pag. 76], a qual 

tern a vantagem de possibilitar uma adapta~ao continua das rela~oes sem a 

necessidade de renegociar permanentemente os contratos. 

No entanto, se os investimentos sao apenas medianamente especificos, nao 

e necessario proceder a integra~ao da transac~ao porque 0 oportunismo aparece 

limitado. Urn contrato de Iongo prazo e suficiente. 

Em resumo, a afecta~ao de recursos pode efectuar-se de acordo com tres 

modalidades: mercado, organiza~ao integrada ( os quais correspondem a dois casos 

extremos) e solu~ao intermedia (ou solu~ao hibrida [Williamson (1985), pag. 83]). 

"[A] la complementarite hasardeuse des defauts et des atouts de 1' entreprise et du 

marche, succede une modelisation unique de la recherche d' efficience dans les 

transactions produisant, selon le type de problemes contractuels rencontres, soit 

!'organisation, soit le marche, ou encore toute solution intermediaire" [Favereau 

< 1989}, pag. 80]. 

A tomada em considera~ao de formas de gestao intermedias entre o 

mercado e a empresa e, portanto, urn aspecto central da evolu~ao das ideias de 

Williamson e uma distin~ao importante em rela~ao a Coase. Estas solu~oes 

intermedias ( estrutura bilateral) podem ser assimiladas a no~ao de alian~a entre 

empresas. Assim, a alian~a sera preferivel sempre que quatro condi~oes estejam 

reunidas: a) a incerteza esta presente, b) a transac~ao e recorrente, c) os parceiros 

devem proceder a investimentos especifico.s e d) a espe~ificidade dos 

investimentos nao e tao forte quejustifique a integra~ao [Combe (1995), pag. 57]. 

178 



3.1.5. Aplica~ao da abordagem dos custos de transac~ao ao contex:to 

internacional 

A partir do fmal dos anos setenta, a abordagem dos custos de transacyao 

passou a ser intensamente explorada para explicar as formas de envolvimento 

extemo das empresas38
• Diversos autores admitem mesmo que a verdadeira 

natureza da empresa multinacional (EMN)39 se confunde com o objectivo de 

minimiza~ao dos custos de transac~ao, particularmente elevados no domfnio das 

actividades intemacionais. Resulta desta concep~ao que colocar em causa o 

princfpio da intemaliza~ao como fundamento te6rico do fen6meno de 

multinacionaliza~ao corresponderia a por em causa a existencia das pr6prias 

multinacionais [Delapierre et al (1989), pag. 27]. 

A maior parte destes trabalhos faz uma aplica~ao das ideias de Coase e do 

"modelo das falhas organizacionais" ao contexto intemacional. A EMN e vista 

como uma institui~ao eficiente na redu~ao dos custos de organiza~ao da 

interdependencia econ6mica dos pafses, constituindo o IDE uma extensao dos 

modos de organiza~ao hierarquica para alem das fronteiras nacionais [Hennart 

(1989), pags 213-214]. Ou seja, devido a custos particularmente elevados que 

-podem ter origem em transac~oes intemacionais levadas a cabo em mercados 

imperfeitos, e mais eficiente para as empresas que se pretendem intemacionalizar 

usar estruturas intemas de suporte a essas transac~oes do que recorrer a 

intermediarios para aceder aos mercados extemos. 

Maurice Bye e S. Hymer podem ser reconhecidos como os percursores da 

aplica~ao da teoria da intemaliza~ao as EMN [Mucchielli (1985), pag. 85]. Na sua 

analise da "Grande Unidade Interterritorial", Bye [(1957)] foi dos primeiros 

autores a constatar a dualidade entre mercado e empresa, entre trocas exteriores e 

38 Buckley eta/ (1976, 1985); Casson (1979, 1982, 1987); Caves (1982); Dunning (1981a); Hennart (1982, 
1986, 1989); Michalet (1985); Rugman (1979, 1980, 1981, 1986); Teece (1981a, 1985), entre outros. 
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fluxos intemos a empresa, no contexto intemacional. Defendeu, por isso, que e 
importante considerar estes fluxos como elementos importantes das trocas 

intemacionais e que a grande empresa, definida como urn conjunto organizado de 

meios submetidos a urn centro de decisao unico e aut6nomo, representa uma 

estrutura nao concorrencial no interior da qual se trocam bens de acordo com 

mecanismos que nao se confundem com o mecanismo de pre.;os. Assim, a rnaneira 

de Coase, Bye opoe a empresa ao mercado. 

Hymer e ainda mais preciso ao afirmar, em 1960, sem citar Coase, na sua 

tese de doutoramento: "a empresa e urn meio institucional pratico que se substitui 

ao mercado. A empresa intemaliza oil substitui o mercado',4°. Ou seja, 

transportado para o plano intemacional, o problema da EMN e identico ao da 

grande empresa nacional, isto e, as razoes pelas quais as empresas adquirem o 

estatuto de sociedades multinacionais sao analogas as razoes pelas quais se tomam 

sociedades de envergadura nacional. Esta constata.;ao constituiu uma verdadeira 

inova.;ao, numa altura em que a empresa intemacional era encarada apenas como 

urn arbitrador de capital. 

A partir dos trabalhos de Hymer, desenvolveu-se uma importante escola de 

intemaliza.;ao aplicada as EMN. De acordo com esta escola, a abordagem dos 

custos de transac.;ao fomece urn modelo adequado para distinguir entre as 

transac.;oes que necessitam de ser intemalizadas e as transac.;oes que devem 

permanecer no mercado. 0 comercio intemacional entre unidades independentes 

implica o recurso a numerosos intermediarios e a servi.;os exteriores que podem 

gerar custos de transac.;ao elevados. Neste caso, a melhor solu.;ao e a 

intemaliza.;ao. Os procedimentos intemos de controlo, tornados possiveis pela 

tomada de participa.;ao total ou maioritaria das unidades que colaboram com a 

empresa, sao mais apropriados para organizar as transac.;oes na medida em que 

39 Segundo Teece (1986), pag. 21, nota 1, uma multinacional e uma empresa que controla e gere 
estabelecimentos de prodw;:ao localizados em pelo menos dois paises. 
4° Citado por Jacquemot (1990), pag. 117, nota l. 
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estas passam a ter Iugar entre individuos e grupos que estao ligados por rela90es 

de autoridade e de subordina~ao legitimadas por direitos de propriedade 

[Jacquemot (1990), pag. 118]. 

"La creation d'un marche interne a la firme est done indissociable de la 

multinationalisation. En effet, la substitution d'unites de production ou de 

commercialisation controlees par la firme a des unites independantes passe par le 

rachat d'entreprises existantes, la prise de participation ou Ia creation d'unitees 

nouvelles. En toute hypothese, le processus d'internalisation va s'accompagner 

d'un processus de filialisation. Dans la mesure oil ces entites desormais integrees 

au marche interne de la firme sont situees dans differents pays, Ia lutte contre les 

coftts de transaction engendre les multinationales. [ ... ] La theorie de 

l'internalisation peut done etre consideree comme une theorie explicative de Ia 

multinationalisation des firmes" [Michalet (1985), pag. 78]. 

Apesar destas contribui~oes que utilizam a abordagem da internaliza~ao 

terem contribuido muito significativamente para a compreensao do fen6meno das 

EMN, elas nao oferecem explica~ao para as preferencias destas empresas em 

rela~ao a outras solu~oes diferentes do mercado e da filial. Ou seja, tal como a 

_ abordagem inicial de Coase e o "modelo das falhas organizacionais" de 

Williamson sofrem de insuficiencias por nao considerarem as formas intermedias, 

quando aplicados as empresas nacionais, tambem esta utiliza~ao da abordagem da 

internaliza~ao no contexto internacional se torna insuficiente para perceber 

fen6menos tao importantes actualmente como aqueles que aparecem designados 

por "novas formas de investimento"41
• 

Perante esta insuficiencia, alguns autores tentaram refinar a analise, 

posicionando outras formas organizacionais sobre o continuum definido pelo 

41 Segundo Hennart (1989), pag. 212, a expressao "novas fonnas de investimento" utiliza-se para designar 
os arranjos institucionais que caem fora da posse de filial por maioria, tais como varias fonnas de contratos 
celebrados pelas empresas a nfvel intemacional (Iicenciamento, franchising, contratos de gestao, contratos 
de partilha de produ~ao, subcontrata~ao intemacional, etc.) e a constitui~ao de joint-ventures. 
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mercado ( exporta9ao) e pela hierarquia (filial completa). A hip6tese subjacente e a 

de que as empresas que pretendem desenvolver as suas actividades no exterior tern 

a sua disposi9ao em con junto de solu9oes ( arranjos institucionais) que nilo se 

restringe a simples exporta9ao e ao IDE. 

Contudo, a incorpora9ao de "formas intermedias" a partir da abordagem dos 

custos de transac9ao permanece insuficientemente estudada. Os trabalhos mais 

conhecidos tern por objecto de estudo as joint-ventures intemacionais e centram

se, em geral, sobre os custos e os beneficios deste tipo de envolvimento extemo 

por parte das empresas. 

Beamish eta/ [(1987), pag. 3] defendem que, dados os custos associados a 
cria9ao de uma filial detida a 100%, a constitui9ao de uma joint-venture no 

exterior pode ser urn meio para solucionar os efeitos das falhas organizacionais: 

oportunismo, pequeno numero, incerteza e racionalidade limitada. De acordo com 

estes autores, para justificar a importancia das joint-ventures intemacionais dentro 

da estrutura te6rica da intemaliza9ao e necessaria mostrar a existencia de duas 

condi9oes: a) a empresa possui determinados activos que geram rendimento e que 

lhe permitem ser competitiva nos mercados intemacionais e b) a joint-venture e 

uma forma superior de apropria9ao de tais rendimentos quando comparada com as 

outras op9oes a disposi9ao da empresa [Beamish eta/ (1987), pag. 3]. 

Em rela9ao ao problema do oportunismo, Beamish et a/ sustentam que 

quando a joint-venture e estabelecida num espirito de confian9a e de 

responsabilidade mutuas em rela9ao aos objectivos de Iongo prazo, ele nao devera 

surgir. A explica9ao avan9ada e a de que a gestao do oportunismo depende muito 

mais da perspicacia e da persistencia dos gestores e da existencia de liga9oes 

interorganizacionais, do que da capacidade das partes em redigir contratos 

completos, como defende Williamson. Nestas circunstancias, os comportamentos 

oportunisticos tendem a nao emergir porque cada parte pode sempre defender os 

seus interesses sem recorrer a ma-fe [Beamish eta/ (1987), pag. 4]. 
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Quanto ao problema da "transforma~ao fundamental", salientado por 

Williamson, os autores admitem que, embora possa existir uma situa~ao de grande 

m!mero aquando da constitui~ao de uma joint-venture intemacional, no futuro se 

podera obter uma situa~ao de pequeno numero, caso a empresa queira renegociar 

os termos do contrato e procurar urn novo parceiro. A explica~ao reside no facto 

do parceiro local, pela experiencia entretanto adquirida, passar a beneficiar de 

vantagens sobre as empresas nao seleccionadas a partida. Consequentemente, a 

op~ao de mudar de parceiro nao constitui uma boa solu~ao, gerando-se, assim, 

uma situa~ao de pequeno numero. 

Beamish et al [(1987), pags 4-5] sustentam, no entanto, que, na ausencia de 

oportunismo, tal situa~ao acarreta muito menos dificuldades transaccionais serias 

do que se poderia esperar. Alem disso, com as liga~oes interorganizacionais que 

devem ser concretizadas, e possivel gerir muitas das dificuldades que possam 

surgir, pelo que o dilema do pequeno numero pode ser efectivamente resolvido 

dentro de umajoint-venture. 

Na ausencia de oportunismo, OS efeitos das situa~oes de pequeno numero 

tendem, portanto, a aparecer atenuados e, consequentemente, toma-se mais facil 

__ lidar com o fen6meno da incerteza, particularmente grave se a empresa optasse 

pela intemaliza~ao (IDE). Do mesmo modo, o problema da informa~ao 

assimetrica tende a nao surgir e embora a racionalidade limitada continue a 

constituir urn problema, a op~ao pela forma hierarquica nao constitui uma solu~ao 

superior. Assim, os baixos custos associados as falhas organizacionais fazem com 

a joint-venture possa constituir o meio mais eficiente de penetrar nos mercados 

extemos42
• 

42 Beamish eta/ (1987), pag. 5. Os autores admitem, no entanto, que possam existir limites aos ganhos de 
eficiencia proporcionados por esta forma institucional. 
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Hennart [(1988)] tambem utilizou a abordagem dos custos de transac~!o 

para provar a superioridade das joint-ventures43 em rela~ao a intemaliza~ilo (filial 

completa), embora considere que a minimiza~ao dos custos de transac~ao n!o e a 

nnica causa explicativa para as joint-ventures. Conclui que estas formas 

institucionais podem ser explicadas pela necessidade de ultrapassar as 

ineficiencias do mercado, nomeadamente quando esta em causa a aquisi~ao de 

activos tipo "bens publicos", altamente especificos. 

Neste caso, dado que se trata de "bens publicos", a intemaliza~ao atraves da 

constitui~ao de uma filial nao se justifica, uma vez que e mais caro produzi-los do 

que adquiri-los. Por outro lado, adquirir a empresa que os possui significa adquirir 

uma serie de actividades que podem nao ter qualquer utili dade [Hennart ( 1988), 

pag. 372]. A melhor solu~ao e, portanto, a constitui~ao de uma joint-venture, 

embora esta solu~ao seja inferior a intemaliza~ao em termos de preven~ao de 

comportamentos oportunfsticos. 

De facto, as joint-ventures evitam apenas parcialmente o oportunismo, 

concertando o incentivo das partes, embora Hennart [(1989), pag. 213] seja da 

opiniao que esta forma institucional incita as empresas a comportamentos de free

riding. 0 mesmo nao se passa em rela~ao aos contratos, os quais nao conseguem 

evitar o oportunismo. De acordo com este autor, este problema s6 aparece 

resolvido com a intemaliza~ao completa das transac~oes. 

Comparando as tres formas de organiza~ao ( contratos, IDE e joint

ventures), conclui que cada uma delas esta sujeita a custos e a beneficios 

potenciais (Figura 3-3). 

43 0 autor distingue entre equity joint-ventures e non-equity joint-ventures. As primeiras, as quais 
constituem o seu objecto de estudo, surgem sempre que duas ou mais empresas trazem determinados 
activos para uma entidade legalmente independente, partilhando entre si os lucros gerados. As segundas, 
que o autor tambem designa por "contratos", descrevem urn amplo espectro de arranjos contratuais que 
incluem o licenciamento, os acordos de distribui~ao e de fomecimento e os contratos de assist~ncia tecnica. 
[Hennart (1988), pags 361-362]. 
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Em resumo, a abordagem dos custos de transac~!o, quando aplicada ao 

contexto intemacional, mostra que o recurso a uma alian~a - por exemplo, sob a 

forma de joint-venture - pode ser economicamente 6ptimo em certas situa~oes. 

Estas situa~oes sao aquelas em que nem o mercado (isto e, urn simples contrato de 

compra e venda entre empresas - contrato cbissico) nem a intemaliza~!o 

( constitui~ao de uma estrutura unificada atraves do crescimento intemo ou 

aquisi~ao de uma empresa no exterior - filial) sao capazes de minimizar os custos 

de organiza~ao (transac~ao) sem incorrer em custos de transac~ao (organiza~ao) 

demasiado elevados. 

Figura3-3 

Custos e beneficios das estruturas de gestiio a nivel internacional 

Beneficios potenciais Custos potenciais 

Contratos Redu~ilo dos custos de Nilo evitam o oportunismo 

organiza~ao interna 

Redu~ilo do oportunismo Incorre em custos de organiza~ilo 

IDE 
concertando os incentivos das intema 

partes 

Redu~ilo parcial do oportunismo Incita as partes a comportamento 

JV 
concertando os incentivos das free-riding 

partes 

Fonte: Hennart (1989), pag. 217. 

3.1.6. lnsuficiencias da abordagem dos custos de transac~ao 

Apesar da elegancia do raciocinio proporcionada pela abordagem dos 

custos de transac~ao ter fomecido uma grande capacidade de compreensao do 

fen6meno da intemaliza~ao, esta abordagem permanece ainda deficiente enquanto 

teoria geral das formas institucionais e enquanto teoria geral do envolvimento 

econ6mico intemacional das empresas. Em consequencia, o paradigma 
185 



transaccional tern sido objecto de numerosas criticas, umas de natureza geral e 

outras de natureza mais especifica. 

Algumas das limita~oes foram apontadas pelo proprio Williamson, em The 

Economic Institutions of Capitalism: a abordagem e imperfeita (OS modelos sao 

muito primitivos, os tradeoffs estao subdesenvolvidos, os problemas de medida 

sao severos e, consequentemente, existem demasiados graus de liberdade ), e dada 

a excessos instrumentalistas e e incompleta ( os mode los sao parciais e nao gerais e 

os estudo das falhas da organiza~ao hierarquica e primitivo quando comparado 

como estudo das falhas de mercado) [Williamson (1985), pags 390-392]. 

De facto, uma das criticas mais contundentes tern assentado em problemas 

de medida, ou seja, na impossibilidade de conhecer, ex ante, os custos de 

transac~ao. Consequentemente, os raciocinios sobre a escolha das formas 

institucionais s6 podem assentar em suposi~oes que sao fortemente influenciadas 

por aquilo que se sabe da solu~ao realmente escolhida pelas empresas observadas 

[Garrette et al (1995), pag. 70]. 

"[L]es couts de transaction sont des couts d'opportunite. 11 est difficile de 

les mesurer monetairement des lors que le systeme des prix n'est parfait. De plus, 

une des composantes du cout n' est connue avec certitude qu' a 1' expiration du 

contrat. En avenir in certain, i1 est difficile d' evaluer cette composante au moment 

de Ia signature du contrat" [Brousseau (1989), pag. 139]. Assim, a abordagem dos 

custos de transac~ao arrisca-se a justificar a posteriori as formas institucionais 

escolhidas, invocando as imperfei~oes das formas excluidas, sem ser capaz de 

predizer qual seria a forma de organiza~ao optima de uma transac~ao particular. 

Esta incapacidade de predi~ao conduz a uma segunda critica: a de que se 

trata de uma abordagem demasiado descritiva e pouco explicativa. Assim, ela pode 

justificar a eficacia de uma determinada forma de organiza~ao mas nao da conta 

dos seus determinantes, tanto mais que os inqueritos levados a cabo junto dos 
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responsaveis das empresas nao permitem concluir que a redu~ao dos custos de 

transac~ao seja urn factor explicativo da escolha institucional, em particular no 

caso das alian~as 44
• 

A enfase no papel dos custos de transac~ao como factor explicativo gera 

outra critica: o seu caracter demasiado determinista. Supoe-se que as decisoes das 

empresas sao tomadas unicamente em fi.m~ao de urn dado contexto econ6mico 

tendo como (mico objectivo a minimiza~ao dos custos, ou seja, uma vez conhecida 

e analisada a situa~ao, a solu~ao 6ptima impoe-se por si pr6pria: uma 

intemaliza~ao em certos casos, uma alian~a noutros, eventualmente uma fusao. 

Em consequencia, o papel dos dirigentes fica reduzido aquele objectivo, nao tendo 

possibilidade de formular outras estrategias. 

Deste modo, a abordagem dos custos de transac~ao "substitutes the 

weaknesses of technological determinism - firms are managerial hierarchies 

because technological efficiency demands it - for the weaknessess of transaction 

cost determinism - firms are managerial hierarchies because organizational 

efficiency demands it" [Englander (1988), pag. 352]. Os custos de transac~ao nao 

representam senao a versao negativa da troca [Favereau (1989), pag. 80]; falta a 

versao positiva, ou seja, a que abre urn grande campo de possibilidades a 
__ criatividade dos gestores para a defini~ao de estrategias e obriga a considerar o 

problema das escolhas institucionais em termos dinamicos. 

Para alem destas insuficiencias, a abordagem dos custos de transac~ao sofre 

ainda de duas limita~oes em dois dominios fi.mdamentais que nao lhe permitem 

assumir-se como uma teoria geral das escolhas institucionais, em particular no 

contexto intemacional: a) na explica~ao dos arranjos institucionais diferentes do 

mercado e da hierarquia e b) na explica~ao dos motivos pelos quais as empresas se 

intemacionalizam. 

44 Mariti et a/ (1983). Esta e tambem a conc1usilo a que se chegou a partir do estudo da realidade 
portuguesa. 
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Em rela~ao ao primeiro aspecto, a teoria permananece subdesenvolvida 

porque pressupoe, basicamente, duas formas extremas de organiza~ao ( o mercado 

e a hierarquia). "A common danger of the ideal-type method used in [the] 

literature [of transaction costs] is that one of the types, usually the most interesting 

one, is defmed residually, by contrast with an empty ideal-type into which few 

empirical observations fall. This means not only that intermediate cases are 

misanalyzed, but that even the poles of contract and hierarchy are poorly defined" 

[Stinchcombe (1990), pag. 198]. 

Assim, a tendencia para real~ar mercados e hierarquias deixa urn vazio 

significativo na compreensao das altemativas [Rind eta/ (1992), pag. 484]. No 

"modelo das falhas organizacionais" a coopera~ao e pura e simplesmente 

negligenciada. Por seu tumo, no "modelo das estruturas de gestao altemativas", 

ela e vista em condi~oes excessivamente severas ligadas a frequencia das 

transac~oes, a especificidade dos activos e ao grau de incerteza. Deste modo, o 

papel que e atribuido a coopera~ao permanece 0 de uma solu~ao subsidiaria a 
simples intemaliza~ao, nao permitindo compreender os seus motivos e os 

beneficios que lhe estao associados [Dulbecco (1990), pag. 343]. 

Por outro lado, a enfase colocada nos comportamentos sistematicamente 

oportunistas tern sido fortemente criticada por nao se adequar a forma~ao de 

alian~as entre empresas. A importancia dos custos de transac~ao, que esta presente 

na constru~ao de procedimentos contratuais com vista a prevenir o oportunismo, 

faz com que a intemaliza~ao seja preferida na maior parte dos casos, o que parece 

contrariar a realidade. Assim, esta hip6tese nao deve ser a mais adequada para o 

estudo das alian~as, devendo ser substituida pela hip6tese oposta: a da confian~a e 

da solidariedade entre parceiros. 

Outra via que deve ser explorada para compreender as formas institucionais 

diferentes do mercado e da hierarquia tern a ver com a necessidade de conferir 

margem de manobra na defini~ao de estrategias por parte das empresas, o que, 
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como se viu anteriormente, nao e compativel com o determinismo imposto pelos 

custos de transac~ao. Neste caso, a incerteza deve continuar a desempenhar urn 

papel importante, obrigando as empresas a definirem estrategias num contexto 

dinamico. Estas estrategias podem passar pelo recurso ao mercado, nuns casos, 

pela intemaliza~ao, noutros, ou ainda pela celebra~ao de acordos de cooperayao 

com outras empresas. 

Esta via exige que se reconhe~a que as fronteiras de uma empresa sao 

fixadas pelas fronteiras ja estabelecidas das outras empresas, 0 que e 

completamente negligenciado pela abordagem dos custos de transac~ao. Os 

elementos fundamentais deste tipo de analise sao a capacidade de negocia~ao e a 

constata~ao de que a coopera~ao pode ser uma solu~ao eficaz de Pareto se os 

beneficios que as empresas dela retiram forem superiores aos que poderiam auferir 

em solu~oes nao-cooperativas45
• 

Em rela~ao ao segundo aspecto, isto e, a explica~ao dos motivos pelos quais 

as empresas se intemacionalizam, a abordagem dos custos de transac~ao e 

completamente omissa porque nao tern em conta o factor localiza~ao. E suposto 

que as empresas tenham, a partida, uma vantagem em se intemacionalizarem, mas 

nao e claro qual o factor ou factores que explicam essa vantagem. Ou seja, nao se 

explica porque e que uma empresa se expande para fora das suas fronteiras 

nacionais em vez de fazer as suas escolhas institucionais apenas no contexto 

nacional. Assim, o envolvimento extemo das empresas aparece apenas como urn 

sub-produto do processo de escolha entre "estruturas de gestao alternativas". 

A abordagem eclectica tenta ultrapassar esta limita~ao, mas acaba por 

permanecer dentro dos limites estreitos definidos pela abordagem da 

internaliza~ao, como se vera no ponto seguinte. 
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3.2. A abordagem eclectica 

3.2.1. A versao estatica da abordagem eclectica 

Na sua forma original, o paradigma eclectico estabelece que o grau, a forma 

e o padrao da produ~ao intemacional sao determinados pela configura~ao de tres 

conjuntos de vantagens: a) as vantagens especificas, b) as vantagens de 

intemaliza~ao e c) as vantagens de localiza~ao. 

Em primeiro Iugar, para que as empresas de urn pais possam competir com 

as empresas de outros paises, produzindo nestes, devem possuir certas vantagens 

de produ~ao ou vantagens transaccionais especificas, designadas por vantagens 

especificas ou vantagens 0 (ownership advantages). 

Em segundo Iugar, deve ser do interesse das empresas que possuem estas 

vantagens transferi-las para o exterior atraves do prolongamento das suas 

actividades hienirquicas intemas, ou seja, em vez de as venderem ou de venderem 

o direito de uso a uma empresa estrangeira, preferem ser elas pr6prias a 

explorarem-nas atraves do estabelecimento de uma filial no estrangeiro. Neste 

caso, para alem das vantagens especificas que possuem, as empresas detem 

tambem vantagens de intemaliza~ao46 ou vantagens I (internalization advantages). 

Por ultimo, deve ser do interesse das empresas que possuem vantagens 

especificas e vantagens de intemaliza~ao, combinar produtos intermedios 

espacialmente transferiveis produzidos no seu pais de origem com pelo menos 

alguns factores im6veis, ou outros produtos intermedios, situados no pais de 

acolhimento. Ou seja, o pais de acolhimento deve possuir vantagens de localiza~ao 

ou vantagens L (location advantages) que conduzam a preferencia pela produ~ao 

local em detrimento do abastecimento do mercado atraves de exporta~oes. 

45 A este prop6sito, a abordagem sintetica, apresentada inicialmente por Mucchielli ( 1985) e desenvolvida 
por Combe (1995), pode fomecer urn born programa de investigayao, como se vera no Ponto 3.3. 
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Dunning identificou tres tipos de vantagens especfficas: 

1) as que uma empresa possui em rela~ao a outra ou a outras empresas que 

produzam no mesmo local da primeira. Sao exemplos destas vantagens o acesso a 

determinados mercados que estao vedados aos concorrentes, o acesso a 

determinadas materias primas, a dimensao que permite o aproveitamento de 

economias de escala e que funciona como entrave a concorrencia e a posse de 

determinados activos geradores de uma renda econ6mica (patentes, trademarks, 

aptidoes de gestao, etc.). Estas vantagens derivam, portanto, da dimensao, do 

poder de monop6lio e de capacidades oriundas da existencia de determinados 

recursos e do seu uso efectivo. 

2) as que uma empresa ja estabelecida detem em rela~ao a novos entrantes 

ou em rela~ao a empresas existentes que pretendam entrar em novos sectores de 

actividade, produzindo no mesmo local da primeira. 

3) as que derivam da diversifica~ao ou da multinacionaliza~ao geogratica 

de per si. Este terceiro tipo de vantagens e uma extensao dos dois primeiros. 

Quanto maior for o nfunero de paises onde a empresa opera e quanto mais 

diversificados forem esses paises, maior sera a capacidade da empresa para tirar 

partido das diferentes dota~oes de factores e das diferentes situa~oes de mercado. 

Mais tarde47
, Dunning distinguiu entre as vantagens de activos48 (Oa) e as 

vantagens de custos de transac~ao49 (Ot) das empresas multinacionais. As 

primeiras (que correspondem as vantagens de tipo 1, referidas anteriormente) 

derivam da posse especifica de determinados activos intangiveis possuidos pela 

empresa, os quais podem consistir em inova~oes ao nivel dos processos e/ ou dos 

46 De acordo com Dunning (1997a), nota 13, pag. 25, a internaliza~ao diz respeito a forma organizacional 
pela qual as empresas substituem as transac~oes de mercado por actividades vertical ou horizontalmente 
integradas. 
47 Dunning (1988b), pag, 42 e (1988d), pag. 123. 
48 Tambem designadas por vantagens de produ~ao. 
49 Tambem designadas por vantagens de coordena~ao (governance or transaction-cost advantages) 
[Dunning (1988d), pag. 123]. 

191 



produtos e em competencias de gestao e de marketing. As segundas reflectem a 

capacidade de organiza~ao das empresas que as possuem, em rela~ao aos 

mercados extemos, em captar os beneficios transaccionais, ou fazer diminuir os 

custos de transac~ao, originados pela coordena~ao em comum da rede desses 

activos localizados em diferentes paises. 

Ao contrario das vantagens derivadas dos recursos especificamente locais 

(vantagens L), que sao extemas as empresas, as vantagens especificas sao 

caracteristicas de determinadas empresas e assumem o caracter de bern publico, 

isto e, de bern cujo custo marginal de utiliza~ao dentro da mesma organiza~ao e 

zero ou muito proximo de zero. A importancia destas vantagens, cuja origem pode 

ser determinada por caracteristicas especificas da industria a que pertence a 

empresa ou do pais onde ela tern a sua sede, reside no facto de poderem ser 

exploradas em qualquer Iugar [Dunning (1981b), pags 26-27]. 

Por seu tumo, as vantagens de intemaliza~ao resultarn da existencia de 

falhas de mercado50
• Normalrnente, sao identificados tres tipos de falhas: 1) as que 

derivam do risco e da incerteza; 2) as que derivam da capacidade das ernpresas 

para explorarern economias de escala ao nivel da produ~ao em situa~oes de 

rnercados irnperfeitos e 3) as que ocorrern quando a transac~ao de urn bern ou de 

urn servi~o particular produz custos e/ou beneficios extemos a transac~ao 

[Dunning (1988b), pag. 43]. 

A intemaliza~ao constitui urn rneio atraves do qual as ernpresas evitam as 

desvantagens (no caso de serern ernpresas fracas) ou capitalizarn as vantagens (no 

50 As razoes para a internaliza~ao dos mercados tern sido exploradas com consideravel detalhe. Casson 
(1979) apresenta seis razoes explicativas para a internaliza~ao: 1) evitar ou reduzir os custos de transac~ao 
e de negocia~ao; 2) devido a falta de conhecimento ou ineficiencia por parte da empresa compradora, ela 
nao e capaz ou nao deseja pagar a empresa vendedora urn pre~o que seria suficiente para compensa-la pela 
nao internaliza~ao; 3) ganhar vantagem sobre os concorrentes atraves do controlo da oferta de inputs ou de 
produtos ou do controlo da estrategia de produ~ao ou do acesso aos mercados; 4) explorar (ou proteger-se 
contra) as consequencias da interven~ao dos Governos; 5) proteger os direitos de propriedade e 6) fazer urn 
melhor uso das suas capacidades, ganhando vantagens de dimensao, de produ~ao conjunta, de integra~ao 
e/ou de diversifica~ao. Outras abordagens podem ser encontradas em Buckley eta/ (1985); Teece (1981a, 
be 1986); Hennart (1986) e Rugman (1986). 
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---- ------------~ ~~ -~----

caso de serem empresas fortes) associadas as imperfei9oes ou aos desequilfbrios 

nos mecanismos extemos de afecta9ao de recursos. Estes mecanismos sao, 

basicamente, de dois tipos: a) o sistema de pre9os e b) a autoridade. Quando os 

mercados sao perfeitamente competitivos, a coordena9ao de actividades 

independentes nao pode ser melhorada. Contudo, quando surgem imperfei9oes, a 

melhoria toma-se possivel atraves da intemaliza9ao. 

Assim, quanto maiores forem os custos apercebidos pelas empresas 

derivados das falhas do mercado intemacional, maior sera a sua propensao para 

explorarem as vantagens especificas que possuem atraves da intemaliza9ao das 

suas actividades no exterior, em Iugar de recorrerem a outras formas de 

envolvimento intemacional. Em contrapartida, quanta maiores forem os custos 

administrativos das hierarquias e/ou as deseconomias associadas a cria9ao de uma 

filial no estrangeiro, menor e a probabilidade das empresas optarem pela 

intemaliza9ao daquelas actividades. 

Os tres tipos de vantagens ( especificas, intemaliza9ao e localiza9ao) sao 

influenciadas pelas caracteristicas estruturais das industrias, das empresas e dos 

paises. Ainda que cada uma das vantagens esteja mais directamente ligada a cada 

urn dos niveis de analise, isto e, as vantagens especificas a industria, as vantagens 

__ de intemaliza9ao a empresa e as vantagens de localiza9ao ao pais, as interac9oes 

podem ser numerosas. 

E a justaposi9ao das vantagens especificas das empresas, da propensao para 

intemalizar os mercados (vantagens de intemaliza9ao) e da atrac9ao pela 

localiza9ao da produ9ao no estrangeiro (vantagens de localiza9ao) que constitui o 

ponto principal do paradigma eclectico. A hip6tese central da abordagem e que 

uma empresa realizara investimentos no estrangeiro, isto e, optara pela produ9ao 

intemacional em substitui9ao do comercio, se tres condi9oes estiverem presentes: 
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( 1) Se possuir vantagens especificas liquidas em rela~ao a empresas doutras 

nacionalidades no fomecimento de mercados particulares. Estas 

vantagens especificas tern, sobretudo, a ver com a deten~ao de activos 

intangiveis, os quais sao, pelo menos por urn determinado periodo, 

exclusivos e especificos da empresa. 

(2) Supondo que a condi~ao (1) esta satisfeita, deve ser mais benefico para 

a empresa usar, ela propria, essas vantagens, em vez de as vender ou 

alugar a empresas estrangeiras, ou seja, deve ser vantajosa a 

intemaliza~ao atraves da extensao das actividades da empresa e nao da 

sua extemaliza~ao atraves de licenciamento ou outros contratos com 

empresas independentes. 

(3) Supondo que as condi~oes (1) e (2) estao satisfeitas, deve ser mais 

rentavel para a empresa utilizar tais vantagens em conjunto com pelo 

menos alguns inputs que estao fora do seu pais de origem; de outra 

forma, os mercados extemos seriam servidos exclusivamente por 

exporta~oes e os mercados intemos por produ~ao intema [Dunning 

(1979), pag. 275]. 

Quando os tres tipos de vantagens nao estao simultaneamente presentes, 

outras formas de envolvimento intemacional deverao acontecer. Em particular, se 

a empresa so detiver vantagens especificas e vantagens de intemaliza~ao, 

escolhera uma estrategia de exporta~ao. Se so possuir vantagens especificas, 

explorara os mercados extemos atraves de uma licen~a ou outras formas 

contratuais de transferencia de recursos (Figura 3-4). 

No entanto, como o proprio autor reconhece [Dunning (198lb), pag. 28], o 

essencial da sua tese nao constitui verdadeiramente uma novidade, tratando-se 
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antes duma reinterpreta9ao e de uma extensao das ideias de outros autores51
• Numa 

perspectiva te6rica, e simultaneamente hist6rica, os fundamentos do paradigma 

eclectico podem ser encontrados nas teorias dos movimentos de capitais, do 

comercio e da localiza9ao (vantagens de localiza9ao), nas teorias da organiza~ao 

industrial, da inova9ao e da empresa (vantagens especfficas) e na teoria da 

empresa (vantagens de intemaliza9ao)52
. 

Figura3-4 

Formas alternativas de penetra~ao nos mercados externos 

V. especi.ficas (0) V. loca/iza~ao (L) V. internaliza~ao (I) 

IDE + + + 

Exporta9ao + - + 

Ar. contratuais + - -

Fonte: Adaptado de Dunning {l981a), pag. 111, quadro 5.1. (+ vantagem;- desvantagem) 

Dunning sentiu, no entanto, que esta explica9ao apresentava insuficiencias, 

nomeadamente derivadas da sua natureza estatica. Procede entao ao 

desenvolvimento da sua abordagem atraves de uma versao dim1mica. 

51 Nomeadamente: Coase (1937); Arrow (1969, 1975); Willianson (1971, 1975, 1979); Alchian eta/ (1972) 
e Buckley et a/ (1976). 
52 Dunning (1988d), pags 121-122, em especial o quadro 4.1. 
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3.2.2. A versio dinimica da abordagem eclectica 

Em 1984, apresentou uma versao dinfunica do paradigma eclectico que se 

centra na amilise das novas formas de investimentos internacionais, isto e, das 

formas que nao envolvem transferencias internacionais de capital. Estas novas 

formas de investimentos sao explicadas por dois factores: por urn lado, pela 

evolu~ao recente ao nivel das vantagens especificas das empresas multinacionais 

face as empresas locais; por outro lado, pelo desenvolvimento dos paises de 

acolhimento dos investimentos. 

A evolu~ao registada ao nivel das vantagens especificas estaria relacionada, 

basicamente com dois fen6menos. 

0 primeiro e a multiplica~ao do numero de empresas multinacionais 

oriundas de paises que nao dispoem de uma vantagem tecnol6gica absoluta (por 

exemplo, das economias mais dinfunicas do ate ha pouco designado Terceiro 

Mundo). Estas empresas desejam, sobretudo, fazer adapta~oes nos seus processos 

de fabrico, procurando, por isso, o estabelecimento de acordos com outras 

empresas, oriundas de outros paises, no sentido de desenvolver produtos, 

tecnologias, tecnicas de marketing, capacidades organizacionais, etc. 

0 segundo e a globaliza~ao. Este fen6meno tern conduzido, segundo 

Dunning, a dissemina~ao do conhecimento, o que enfraquece as vantagens 

especificas das empresas multinacionais oriundas dos paises desenvolvidos e 

contribui para a melhoria das capacidades das empresas oriundas dos paises 

tradicionalmente acolhedores de investimentos. Ou seja, a globaliza~ao acarreta 

uma difusao das fontes das vantagens especificas, melhorando a experiencia das 

empresas locais em actividades que anteriormente s6 eram dominadas pelas 

empresas estrangeiras. 
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Em rela~ao ao segundo factor, o qual esta relacionado com a evolu~!o 

positiva ao nivel das variaveis macroecon6micas desses paises, Dunning 

argumenta que tal melhoria se traduz numa maior eficiencia dos mercados. Em 

consequencia, e de acordo com o que foi referido anteriormente, reduz-se a 

vantagem de intemaliza~ao por parte das empresas, em beneficio da extemaliza~!o 

dos fluxos inter-empresas. 

No contexto destas evolu~oes recentes, importa estudar a dinamica das tres 

principais formas de envolvimento intemacional previstas no paradigma ech!ctico, 

isto e, 0 investimento directo estrangeiro ( ou a produ~ao intemacional), 0 

comercio extemo (exporta~oes) e os arranjos contratuais, em particular a 

concessao de licen~as entre empresas de diferentes nacionalidades. 

Com este objectivo, Dunning estabelece uma interface entre o seu 

paradigma OLI e o paradigma ESP. 

0 paradigma ESP esta ligado aos trabalhos de Koopman et al [(1971)]. ESP 

designa as variaveis estruturais dos paises respeitantes ao ambiente (E -

environment), ao sistema (S- system) e a politica (P- policy). 0 ambiente de uma 

economia e constituido pelos seus recursos naturais e humanos, pela sua 

infraestrutura tecnol6gica disponivel e pela dimensao dos mercados. 0 sistema 

inclui as institui~oes politicas, sociais e econ6micas e a estrutura legal, 

educacional e comercial. Por ultimo, a politica inclui as ac~oes especificas por 

parte das autoridades nacionais no sentido de concretizar os seus objectivos 

econ6micos e sociais. As politicas de comercio extemo e de investimento directo 

estrangeiro assumem aqui urn papel de relevo [Mucchielli ( 1991 b), pag. 46]. 

As variaveis ESP dependern, em geral, do nivel de desenvolvimento de urn 

pais. Assim, a medida que urn pais se desenvolve, tais variaveis vao-se alterando, 

o que tern implica~oes sobre as variaveis OLI, dada a interface existente entre os 

dois tipos de variaveis. Uma consequencia importante desta interface e que, o 
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desenvolvimento econ6mico faz aumentar a propor~ao de fluxos externalizados 

(comercio externo e arranjos contratuais) e diminuir a propor~ao de fluxos 

intemalizados (investimento directo estrangeiro ). 

"[O]ne might suggest that asset rights and intermediate products are most 

likely to be transferred between two countries via the market or contractual route 

(1) the higher the GNP per head and/or technological sophistication of the host, 

relative to the home country, (2) the more the comparative (dynamic) advantage of 

home countries favours sectors where the transaction costs of resource exports are 

small, (3) the larger the size of the host relative to the home country, ( 4) the less 

the intra-firm trade between the two countries, and (5) the more the host country 

government favours joint ventures and non-equity inward involvement, and the 

greater the bargaining leverage it possesses" [Dunning (1988c), pag. 194]. 

Contudo, a apresenta~ao de uma versao dinamica nao resolveu a maior 

parte das insuflciencias, pelo que a abordagem permaneceu sujeita a diversas 

criticas. 

3.2.3. Criticas a abordagem eclectica 

A primeira critica tern a ver com o caracter demasiado descritivo da 

abordagem e, consequentemente, com a sua fraqueza em termos da capacidade 

explicativa e do poder de previsao. 

Dunning parece aceitar esta critica, argumentando que, dada a sua 

generalidade, o paradigma eclectico tern urn poder limitado para explicar ou 

prever tipos particulares de produ~ao internacional e muito menos para explicar e 

prever o comportamento das empresas consideradas individualmente [Dunning 

(1988b), pag. 41]. 0 paradigma sugere que todas as formas de produ~ao 

internacional, para todos os paises, podem ser explicadas pelas condi~oes que 
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enuncia. No entanto, nao faz qualquer predi9ao sobre quais as empresas, paises ou 

industrias que enveredarao por investimento directo estrangeiro ou por qualquer 

outra forma de envolvimento econ6mico internacional [Dunning (1979), pag. 

275]. 

Apesar de aceitar a critica, Dunning reage, valorizando a componente 

sistemica da abordagem e a sua natureza abrangente [Fontoura (1997), pag. 49]. 

Defende que uma explica9ao completa do envolvimento econ6mico internacional 

deve passar pela identifica9ao de todas as caracteristicas associadas as empresas, 

as industrias e aos pafses que dao origem as vantagens especfficas, de localiza9a0 

e de internaliza9ao. Conclui que a abordagem fornece bons instrumentos para 

levar a cabo esta tarefa [Dunning (1979), pag. 289]. 

A segunda critica e avan9ada pelo proprio autor e tern a ver com a falta de 

robustez operacional. A este nivel, a fraqueza do paradigma reside em dois pontos: 

a) no facto de existir urn grande numero de variaveis OLI que podem influenciar 

quer o investimento directo estrangeiro, quer as outras formas de envolvimento 

econ6mico internacional e b) no facto destas variaveis poderem depender de 

variaveis contextuais, tais como as que sao especificas dos paises e as que estao 

relacionadas com as actividades e as estrategias das empresas consideradas 

-individualmente [Dunning (1997a), pag. 4]. 

Contudo, o autor acredita que, apesar desta falta de robustez que lhe esta 

associada, a abordagem eclectica tern sido uma das mais fortes para explicar nao 

s6 as actividades de produ9ao internacional das empresas como tambem a 

interac9ao entre este tipo de actividades e outras formas de transac9oes 

internacionais [Dunning (1997a), pag. 4]. 

A terceira critica incide no facto da abordagem considerar apenas tres 

formas de envolvimento econ6mico internacional: exporta9ao, licenciamento e 

investimento directo estrangeiro [Mucchielli ( 1991 b), pag. 4 7]. Esta critica tern, 
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basicamente, a ver com o facto de Dunning reduzir os arranJos contratuais 

intemacionais entre empresas aos acordos de licenciamento. Contudo, existem 

outras formas de arranjos contratuais, ou seja, as alian~as entre empresas nao se 

restringem a concessao de licen~as, como se explicitou no Capitulo 2. 0 

aparecimento destas outras formas revela estrategias complexas por parte das 

empresas e faz aumentar a necessidade de considerar a estrategia global de cada 

empresa e de a colocar no contexto da estrutura industrial onde ela opera 

[Mucchielli ( 1991 b), pag. 4 7]. 

A quarta critica tern a ver com o facto da abordagem assumir que as tres 

formas basicas de envolvimento econ6mico intemacional consideradas sao 

substitutas umas das outras, e nao complementares. Na realidade, uma empresa 

pode envolver-se, simultaneamente, em diversos tipos de expansao intemacional. 

Este envolvimento pode ter por base diferentes estrategias em rela~ao ao pais de 

acolhimento, ao produto ou ao segmento do processo produtivo na cadeia de valor 

acrescentado e a estrutura do mercado intemacional. Daqui resulta que uma 

empresa pode, por exemplo, importar materias-primas, recorrendo ao mercado, 

celebrar urn acordo de coopera~ao intemacional para as actividades de I&D e usar 

investimento directo estrangeiro para as opera~oes de montagem final. Assim, o 

estudo do envolvimento econ6mico intemacional nao pode negligenciar a analise 

do comportamento da empresa no contexto da sua estrategia global [Mucchielli 

(1991b), pag. 48]. 

A quinta critica tern a ver com o facto dos arranJOS contratuais serem 

considerados apenas como uma forma de organiza9ao interrnedia entre o mercado 

e a hierarquia, e nao como uma forma independente de organiza~ao. Esta critica 

deriva do facto da abordagem eclectica se ter inspirado, em larga medida, na 

abordagem da intemaliza~ao. Em resultado, ela e encarada, basicamente, como 

uma abordagem de custos relativos entre dois comportamentos opostos: o recurso 

ao mercado ou a intemalizayao. Quando os custos de transac9ao sao elevados e os 
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custos de organiza~ao sao baixos, a empresa optara pela intemaliza~!o; caso 

contnirio escolhera o mercado. Contudo, esta compara~!o deve fazer-se em termos 

relativos pelo que existirao situa~oes em que nao e aconselhavel nem uma 

altemativa nem outra. Nestes casos, uma forma contratual seria preferida. 

Por ultimo, critica-se o facto da abordagem assumir, a priori, tres niveis de 

analise ( empresa, industria e pais) mas acabar por negligenciar o nivel da 

industria. A importancia crescente das estrategias de alian~a e de coopera~!o 

intemacional exige que se de a devida aten~ao a industria do ponto de vista da 

estrategia global de cada empresa e da rela~ao que as empresas estabelecem entre 

si [Mucchielli (1991b), pag. 47]. Neste sentido, toma-se irrealistico propor 

qualquer explica~ao geral, no quadro desta abordagem, em virtude das diferen~as 

substanciais ao nivel das respostas estrategicas das empresas. 

Dunning responde a estas criticas argumentando que o paradigma eclectico 

foi inicialmente apresentado de forma explorat6ria e em termos estaticos, enquanto 

que as decisoes estrategicas das empresas implicam uma dimensao temporal 

[Dunning (1997a), pag. 10]. Alias, argumenta que em Globalization of Business 

sugeriu uma estrutura para uma teoria dinamica atraves da qual as vantagens 

especificas das empresas no momento t+ 1 seriam fun~ao das suas vantagens 

-especificas e das vantagens de localiza~ao dos paises nos quais operam, no 

momento t, e da sua resposta estrategica para estas vantagens no periodo t--+ t+ 1. 

Deste modo, as estrategias das empresas poderiam ser incorporadas no paradigma 

eclectico como vantagens ou desvantagens especificas dinamicas [Dunning 

(1997a), pag. 26, nota 30]. 

0 problema e que esta insuficiencia da abordagem e sobretudo not6ria na 

sua versao dinamica. Em particular, a abordagem OLI/ESP aparece simplesmente 

como uma conjun~ao empresa/pais, negligenciando o nivel da industria. Porem, o 

crescimento dos comportamentos de alianya no contexto intemacional realya 

estrategias globais das empresas que nao podem ser inscritas senao num quadro 
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te6rico no qual a estrutura industrial readquire toda a sua importancia [Mucchielli 

(199la), pag. 123]. 

De acordo com Mucchielli [(1991a), pag. 123], a constru~ao de urn 

esquema geral sobre os determinantes da deslocaliza~ao necessita de restabelecer 

OS tres niveis de analise de uma forma mais precisa do que aque}a que e feita pela 

abordagem eclectica. Por outro lado, as diferentes formas de penetra~ao nos 

mercados extemos devem ser encaradas em termos de complementaridade no 

ambito da empresa multiprodutos ou da empresa cujo processo produtivo pode ser 

decomposto em partes que podem ser intemacionalizadas de formas distintas. 

Dunning ja tinha reconhecido esta critica anteriormente ao afirmar que uma 

das direc~oes de desenvolvimento do paradigma eclectico da produ~ao 

intemacional deveria ser a incorpora~ao de outras formas de transac~oes 

intemacionais, nomeadamente as joint ventures e as formas de acordos contratuais 

non-equity [Dunning (1988b), pag. 61]. Quando revisita o paradigma em 1995, 

tenta preencher esta lacuna, defendendo que a passagem do "capitalismo 

hierarquico" para o "capitalismo de alian~a" implica altera~oes nas variaveis OLI. 

3.2.4. "Capitalismo hierarquico" e "capitalismo de alian~a": 

implica~oes para a abordagem eclectica 

Urn dos efeitos do processo de globaliza~ao descrito no Capitulo 1 e que 

este fen6meno poe em causa a independencia dos recursos e das competencias das 

institui~oes criadoras de riqueza, hip6tese que parece prevalecer nas duas 

abordagens apresentadas ate agora. Daqui resulta que estas abordagens assumem, 

pelo menos implicitamente, que a concretiza~ao dos objectivos das empresas 

passa, exclusivamente, pela competi~ao. 
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Apesar da ideia segundo a qual o comportamento das empresas poder ser 

influenciado pela ac9ao dos concorrentes ter sido partilhada durante mais de urn 

seculo pelos te6ricos (Cournot chamou a aten((ao para ela em 1851), s6 nos 

ultimos anos ela se tomou evidente. Tal como Marshall referiu em 1920, a 

aglomera((ao espacial de empresas com interesses identicos pode conduzir a 

economias de aglomera((ao e a vantagens extemas as empresas mas intemas ao 

cluster onde estao inseridas. 

Daqui deriva que, sendo o paradigma eclectico o resultado da incorpora~ao 

numa 6.nica estrutura te6rica dos resultados de urn conjunto de abordagens 

vocacionadas para interpretar os fen6menos no contexto de urn determinado tipo 

de capitalismo, as altera((oes contemporaneas afectam necessariamente a 

compreensao dos factores deterrninantes do envolvimento econ6mico 

intemacional das empresas, tal como eles sao apresentados por aquele paradigma. 

Dunning [(1997b), pag. 69] reconhece que embora a empresa aut6noma continue a 

ser a principal unidade de analise para compreender a extensao e o padrao da 

produ9ao extema, a configura((ao OLI que deterrnina as actividades alem 

fronteiras esta a ser crescentemente afectada pelos acordos de coopera((ao entre 

empresas, os quais necessitam de ser incorporados na abordagem eclectica. 

Com este objectivo, Dunning distingue dois tipos de capitalismo: o 

"capitalismo hierarquico" eo "capitalismo de alian((a". 

0 "capitalismo hierarquico", que se desenvolveu entre a decada de setenta 

do seculo XIX e os anos oitenta do seculo XX [Dunning (1997a), pag. 15], 

constitui urn sistema macro-organizacional, ao qual esta associado urn sistema 

micro-organizacional designado por fordismo. Estes dois sistemas configuraram o 

padrao de deslocamento de recursos e de capacidades alem fronteiras, nas 

economias de mercado, durante a maior parte do seculo XX. A caracteristica 

essencial destes sistemas e que a coordena9ao da produ9ao e das transac9oes e 

determinada pelos custos relativos ( ou pelos beneficios relativos) de utilizar 
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empresas e mercados como formas altemativas de organiza~ao das actividades 

econ6micas [Dunning (1997b), pag. 69]. 

Em condi~oes de concorrencia perfeita, sem custos de transac~ao e sem 

extemalidades, quer ao nivel da produ~ao, quer ao nivel do consumo, todas as 

transac~oes sao determinados pelo mercado. Contudo, na pratica, uma tal estrutura 

de govema~ao nao existe nem nunca existiu, na medida em que os mercados 

contem sempre algum grau de imperfei~oes53 • 

Como foi referido anteriormente, para evitar tais imperfei~oes ( caso das 

empresas mais fracas) ou para tirar partido de las ( caso das empresas mais fortes), 

as empresas intemalizam certas actividades ( estrategia exit54
). A coordena~ao 

destas actividades e feita atraves de urn sistema administrativo que toma a forma 

de uma hierarquia, ou seja, da origem ao "capitalismo hierarquico". 

Ao Iongo do seculo XX, a medida que OS avan~os tecnol6gicos e a ac~ao 

dos poderes politicos foram criando cada vez mais imperfei~oes de mercado, 

intensificou-se o papel das hierarquias, em rela~ao aos mercados, enquanto 

modalidade de organiza~ao. 55 Deste modo, e natural que ate aos anos setenta, antes 

da crise despoletar e de se terem intensificado outras formas de organiza~ao, os 

academicos considerassem a coopera~ao ao nivel das actividades econ6micas 

como altemativas (pouco significativas e sem necessidade de grandes 

interpreta~oes te6ricas [Dunning ( 1997b ), pag. 70]) as hierarquias e aos mercados, 

53 Dunning (1997b), pag. 70, distingue entre falhas estruturais de mercado e falhas endemicas ou naturais. 
As primeiras, derivam das ac~oes dos participantes, dentro e fora do mercado, com o objectivo de distorcer 
as condi~oes de oferta ou de procura. As segundas acontecem quando, dadas as condi~oes de oferta e de 
procura, o mercado enquanto mercado e incapaz de organizar as transac~oes de forma 6ptima ou quando e 
dificil prever o comportamento dos participantes. 
54 A expressao exit foi introduzida por Hirschman (1970), tal como a expressao voice, que aparecera mais a 
frente. Dunning ( 1997b) utiliza estas duas expressoes para caracterizar o comportamento das empresas 
perante as falhas de mercado. A empresa segue uma estrategia exit quando, perante tais falhas, substitui o 
mercado por uma ordem administrativa interna e opta por uma estrategia voice quando colabora com o 
mercado, isto e, com os compradores dos seus produtos ou os fornecedores dos seus inputs, para reduzir ou 
eliminar as falhas. (pag. 71) 
55 Uma interessante descri~ao deste processo, nos Estados Unidos, pode ser encontrada em Reich (1991). 
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e nao como parte de urn sistema micro-organizacional em que as transac~oes intra 

e inter-empresas se complementam umas as outras [Dunning (1997b), pag. 70]. 

Agora, o "capitalismo hierarquico" estaria a ceder o seu Iugar a urn 

"capitalismo de alian~a"56 em resultado das respostas das empresas perante os 

efeitos da globaliza~ao. "[I]n the last decade, the trajectory of capitalism in the 

world economy has evolved from that best described as hierarchical capitalism to 

that better described as alliance capitalism; [ ... ] while still maintaining many of 

the caracteristics of the dominant form of capitalism of the twentieth century, the 

distinctive features of its twenty-first century successor will be the extent to which, 

in order to achieve their economic and social objectives while meeting the dictates 

of the domestic and international market-place, the main constituents, or stake

holders, in the wealth-creating process will need to co-operate more explicitly 

with each other."51 

A expressao "capitalismo de alian~a" sugere uma substitui~ao progressiva 

de uma forma de comando piramidal, sem demissao das hierarquias, em beneficio 

de uma forma de coordena~ao que envolve urn conjunto de actores ao nivel das 

tomadas de decisao. Ao contrario do "capitalismo hierarquico", que pressupoe 

competi~ao sem coopera~ao, no "capitalismo de alian~a" a coopera~ao e a 

---competi~ao nao constituem comportamentos mutuamente exclusivos. 

"Alliance capitalism is an eclectic concept. It suggests both co-operation 

and competition between institutions (including public institutions) and between 

interested parties within institutions. De facto, it is also leading to a flattening out 

56 De acordo com Dunning (1997a), pag, 14, a expressao "capitalismo de alian~a" foi pela primeira vez 
usada por Gerlach (1992) para explicar a organiza~ao social dos neg6cios no Japao, em especial o sistema 
keiretsu de liga~oes entre empresas (para uma breve hist6ria deste sistema no Japao consu1tar Ferguson 
(1990), pags 58-59). Dois anos antes, Best (1990) utilizou a expressao "nova competi~ao" para distinguir 
urn sistema de micro-gestao de produ~ao flexivel, melhoria continuada dos produtos, parcerias entre 
empresas, redes de actividades relacionadas e estruturas organizacionais nao hierarquicas (heterarchica/, no 
original), do sistema de "velha competi~llo" caracterizado por produ~llo em massa, organiza~llo taylorista, 
hierarquias de gestao, grandes empresas integradas e rela~oes de mercado entre empresas. 
57 Dunning (1997a), pags 13-14. Enfase no original. 
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of the organizational structure of decision taking of business enterprises:t with a 

pyramidal chain of command being increasingly replaced by a more heterarchical 

interplay between the main participants in decision taking. Finally, we would 

emphasize that we are not suggesting that alliance capitalism means the demise of 

hierarchies, but rather that the rationale and functions of hierarchies require a 

reappraisal in the socio-economic climate of the global market-place now 

emerging." 58 

A ideia central associada ao "capitalismo de alian~a", segundo a qual as 

empresas cooperam para reduzir as falhas de mercado endemicas ( estrategia 

voice), esta em profundo contraste com a visao tradicional que vern desde Adam 

Smith e que pressupoe que a colabora~ao entre empresas e urn sintoma de falha 

estrutural de mercado. De acordo com esta visao, dificilmente se aceita que os 

acordos celebrados entre empresas tenham por objectivo facilitar a concorrencia. 

A coopera~ao entre empresas e, portanto, urn elemento distintivo do 

"capitalismo de alian~a".59 Naturalmente, surge a questao de saber que factores 

explicam esta forma de organiza~ao. 

As consequencias da mudan~a tecnol6gica e da globaliza~ao constituem, de 

acordo com Dunning, os elementos explicativos fundamentais das alian~as entre 

empresas. Essas consequencias teriam levado as empresas a tres tipos de respostas: 

a) Critical competency response: as empresas tentam desembara~ar-se de 

determinadas actividades, desintemalizando-as e especializando-se noutras que 

requerem recursos e competencias que dominam melhor. No entanto, dada a 

interdependencia gerada pelos processos tecnol6gicos, essas empresas sentem 

necessidade de continuar a assegurar o acesso aos produtos em rela~ao aos quais 

58 Dunning (1997b), pag. 91, nota 15. Enfase no original. 
59 Exemplos de outros elementos sao a coopera.yao entre os actores e/ou as partes de uma mesma empresa 
(por exemplo, entre trabalhadores e gestores) e a coopera.yao entre as empresas e outras institui.yoes, como 
as institui.yoes publicas ( coopera.yao entre empresas e govemos - a nova alian.ya entre Estados e empresas, 
referida por Petrella (1989a)) e as institui~oes de I&D. 
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estao a renunctar ao controlo, mantendo, simultaneamente, alguma influencia 

sobre a qualidade e o pre~o desses produtos e sobre as inova~oes conducentes a 

novos produtos. A resposta e, entao, desintemalizar sem recorrer ao mercado, isto 

e, estabelecendo alian~as com outras empresas [Dunning (1997b), pag. 75]. 

b) Asset-seeking alliance response: em resultado do aumento das pressCSes 

competitivas, do aumento dos custos de I&D e do aumento das taxas de 

obsolencia, em especial nos sectores de alta tecnologia, as empresas tern sentido 

necessidade de enveredar por alian~as intemacionais. A necessidade de uma 

participa~ao operacional, por urn lado, e de complementaridade, aprendizagem 

partilhada e rapidez de inova~ao, por outro, fazem das estrategias cooperativas urn 

modo adequado de manter e refor~ar as vantagens competitivas [Dunning ( 1997b ), 

pags 75-76]. 

c) Market-positioning alliance response: para responder aos efeitos das 

muta~oes estruturais, as empresas tentam alargar os mercados para os seus 

produtos fundamentais, por forma a beneficiarem de economias de escala 

( estrategia de redu~ao de custos) [Dunning ( 1997b ), pag. 7 6]. 

Ora, o paradigma eclectico esta embutido na estrutura socio-institucional do 

"capitalismo hierarquico", a qual pressupoe que as caracteristicas de uma empresa 

ao nivel da cria~ao de riqueza e da promo~ao da eficiencia estao exclusivamente 

contidas dentro dessa empresa. Daqui derivam consequencias importantes para as 

vantagens OLI: a) as vantagens 0 sao supostas serem criadas e organizadas 

independentemente das rela~oes que a empresa mantem com outras empresas; b) 

as vantagens L sao consideradas como reflectindo as caracteristicas dos activos 

(im6veis) dos paises e as formas como as hierarquias e os mercados determinam o 

seu uso; c) as falhas de mercado, que explicam as vantagens I, sao assumidas 

como ex6genas em rela~ao as empresas. 
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Deste modo, o paradigma eclectico dificilmente pode englobar as formas 

em que a participa~ao das empresas em acordos de coopera~ao afectam a 

configura~ao das variaveis OLI que estas enfrentam em determinado momento. Do 

mesmo modo, dificilmente pode explicar como e que tal configura~ao pode 

evoluir ao Iongo do tempo. Assim, este paradigma enfrenta urn importante desafio 

imposto pelas implica~oes do "capitalismo de alian~a". 

Dunning tenta responder ao desafio, argumentando que nao estao em causa 

as bases do paradigma e que o problema se resolve com urn alargamento de 

conceitos, por forma a que as vantagens 0, LeI passem a incorporar as altera~oes 

entretanto ocorridas. 

Em primeiro Iugar, o conceito de vantagem especifica (0), tal como 

tradicionalmente e apresentado, deve ser alargado de modo a ter em conta, de 

forma explicita, os custos e os beneficios das rela~oes e das transac~oes inter

empresas, tanto a nivel nacional como intemacional, em particular as que derivam 

das alian~as estrategicas e das redes [Dunning (1997b), pag. 80]. 

Em segundo Iugar, o conceito de vantagem de localiza~ao (L ), tal como 

tradicionalmente e entendido, necessita de conferir maior peso aos seguintes 

factores: 1) a interdependencia de activos im6veis em determinadas areas 

geograficas; 2) a necessidade crescente de integra~ao espacial de actividades 

econ6micas complexas e em constante transforma~ao; 3) as condi~oes nas quais as 

alian~as entre empresas podem surgir e 4) a influencia das autoridades nacionais e 

regionais sobre o alcance e a estrutura dos centros de excelencia [Dunning 

(I997b), pag. 80]. 

Em terceiro Iugar, a ideia de que as empresas intemalizam os mercados de 

produtos intermedios (vantagens 1), principalmente para reduzir os custos de 

transac~ao e de coordena~ao, deve ser alargada para englobar outros objectivos 

[Dunning (1997b), pag. 80]. 
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Dunning [ ( 1997b ), pag. 81] conclui, no en tanto, que nem todas as variaveis 

tradicionais necessitam de ser alteradas. Em particular, em rela~ao as variaveis 0, 

espera-se que a forma~ao de alian~as nao influencie de forma significativa os 

processos intemos das empresas participantes, embora os avan~os tecnol6gicos e a 

necessidade de melhorias continuadas ao nivel dos produtos exijam uma maior 

interac~ao de actividades. Por seu tumo, as vantagens 0 que derivam da 

capacidade das empresas para criar e organizar novos conhecimentos, manter e 

aumentar os niveis de qualidade, etc., podem ser influenciadas por alguns tipos de 

alian~as. 

Em resumo, o paradigma eclectico representa urn importante avan~o em 

rela~ao as abordagens predecessoras, no sentido em que tenta incorporar numa 

fulica estrutura te6rica os factores explicativos de diferentes formas de 

envolvimento econ6mico intemacional das empresas. Em particular, tal avan~o e 

sobretudo not6rio em rela~ao as teorias tradicionais do comercio intemacional, em 

especial o modelo de Hecksher-Ohlin, e a teoria da intemaliza~ao. 

Ao contrario do modelo de Hecksher-Ohlin, o paradigma eclectico fomece 

uma estrutura que permite considerar de forma simultanea os factores 

determinantes do comercio intemacional, do investimento directo estrangeiro e de 

--algumas formas de envolvimento intemacional non-equity. Contrariamente ao seu 

vizinho paradigma da intemaliza~ao, que considera a intemacionaliza~ao das 

empresas como uma estrategia presente a partida ( e suposto que as empresas 

tenham uma vontade ex-ante para se intemacionalizarem), o paradigma eclectico 

fomece urn mecanismo explicativo para a intemacionaliza~ao atraves da 

incorpora~ao das chamadas vantagems locacionais. 

Contudo, apesar de reconhecer a necessidade de levar simultaneamente em 

considera~ao tres niveis de amilise (a industria, a empresa e o pais), acaba por 

negligenciar o nivel da industria. Em particular, na sua versao dinamica 

(paradigma OLI/ESP), o paradigma eclectico apenas real~a a interface 
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empresa/pais, nao sendo possivel perceber como e que a estrategia de determinada 

empresa, quando confrontada com as estrategias de outras empresas, 

nomeadamente as empresas concorrentes, determina a forma do seu envolvimento 

intemacional. 

Daqui resulta que o paradigma eclectico nao pode ir alem da visao simplista 

que considera o licenciamneto como (mica forma de envolvimento econ6mico 

intemacional non-equity. Em consequencia, ele nao consegue ultrapassar uma das 

principais insuficiencias da teoria da intemaliza9ao, ou seja, tudo se resume a urn 

trade-off entre os custos de transac9ao e os custos de coordena9ao. Esta fraqueza 

constituiu o ponto de partida para cria9ao de uma nova abordagem: a abordagem 

sintetica. 

Mucchielli e o percursor desta abordagem, que a desenvolve em duas 

etapas, conforme ponto seguinte. Em primeiro Iugar, clarifica a rela9ao entre 

empresa e pais utilizando os conceitos de vantagem competitiva e de vantagem 

comparativa; em segundo Iugar, incorpora as op9oes tomadas pelas empresas nao 

apenas como reac9ao a eficacia dos mercados ( o que e feito pela abordagem 

eclectica) mas tambem como expressao das interac9oes estrategicas das empresas 

(conceito de vantagem estrategica). 

3.3. A Abordagem Sintetica 

3.3.1. A interac~ao empresa/pais (a vantagem competitiva e a vantagem 

comparativa) 

A incorpora9ao das no9oes de van tag em competitiva 60 e de vantagem 

comparativa numa estrutura te6rica capaz de explicar os factores determinantes e 

60 0 conceito de vantagem competitiva e dos mais polemicos em economia. No entanto, esta fora dos 
objectivos deste trabalho retomar esta polemica. Num projecto de investiga9ao de cuja equipa o candidato 
fez parte, intitulado "A Competitividade das Areas Metropolitanas Portuguesas", Ievado a cabo pelo 
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verdadeiramente uma novidade em rela~ao a abordagem eclectica. Com efeito, por\<<~.i:).~.:- /·. 

urn lado, o conceito de vantagem especifica utilizado por esta teoria pode ser 

comparado ao de vantagem competitiva de Porter61
• Por outro lado, as vantagens 

de localiza~ao podem ser englobadas na noyao de vantagem comparativa, embora 

Mucchielli a alarge no sentido de incorporar nao apenas os custos comparados mas 

tambem as vantagens comparadas derivadas da dimensao e da dinamica tanto da 

procura nacional como da procura extema [Mucchielli (1991a), pag. 123]. 

Contudo, na abordagem sintetica, a 16gica da empresa e do pais aparecem 

mais claramente ligadas. Por urn lado, a empresa tern vantagens competitivas, tais 

como as que derivam do seu capital humano especifico, da sua organiza~ao e das 

suas estruturas de I&D.62 Por outro lado, urn pais tern vantagens em rela~ao a 

outros que podem resultar da sua dota~ao de factores (teoria neoclassica das 

vantagens comparativas ), mas tam bern do estado de desenvolvimento das 

tecnologias, ou seja, vantagens que derivam das condi~oes de oferta. Tern tambem 

determinadas caracteristicas de procura associadas ao seu mercado intemo. 

Ora, a interac~ao entre estes dois tipos de vantagens ou entre estes dois 

niveis de analise ( empresa e pais) pode induzir a propensao das empresas para a 

deslocaliza~ao e, ainda que de forma incompleta, determina a forma do seu 

envolvimento econ6mico intemacional. 

Tendo por base os conceitos de vantagem competitiva e de vantagem 

comparativa, Mucchielli estabelece as seguintes condi~oes: 

CIRIUS - Centro de Investiga~oes Regionais e Urbanas - Instituto Superior de Economia e Gestao, houve 
oportunidade de discutir demoradamente este conceito. As conclusoes podem ser encontradas no respectivo 
Relat6rio Final. 
61 Porter (1990). Porter afmna que "[p]ara realizar o sucesso competitivo, as [empresas] precisam ter uma 
vantagem competitiva na forma, seja de menores custos, [seja] de produtos diferenciados" (pag. 10). Ou 
seja, a vantagem competitiva pode ter duas fontes: as que reduzem os custos de produ~ao, tais como 
inova~oes tecnol6gicas ou factores de produ~ao mais baratos, e as que permitem a diferencia~ao dos 
produtos, como, por exemplo, as marcas, a publicidade e a concorrencia monopolistica. 
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a) para a empresa: 

oferece produtos: se a oferta de produtos e forte, a empresa e 
competitiva na oferta de produtos (+); caso contnirio, a empresa 

nao e competitva (-); 

procura factores de produ~ao: se a procura de factores de 

produ~ao e forte, a empresa e competitiva na procura de factores 

de produ~ao ( + ); caso contrario, a empresa nao e competitiva (-); 

b) para o pais: 

procura produtos, atraves dos seus consumidores: sea procura de 

produtos e forte, o pais tern uma vantagem comparativa na 

procura de produtos (+); caso contrario, o pais tern uma 

desvantagem comparativa (-); 

oferece factores de produ~ao: se a oferta de factores e forte, 0 

pais tern uma vantagern comparativa na oferta de factores de 

produ~ao (+); caso contrario, o pais tern uma desvantagern 

comparativa (-). 

- Perante estas condi~oes, para se manter competitiva a empresa tern que 

encontrar a melhor combina~ao entre as suas necessidades e os seus recursos 

pr6prios, ou seja, entre a sua procura de factores e a sua oferta de bens, por urn 

lado, e, por outro, as necessidades e os recursos do seu pais de origem, isto e, a 

procura de bens por parte dos consumidores nacionais e a oferta de factores 

proporcionada pelo mercado nacional. 

62 Tal como e sublinhado por Porter (1980), estes elementos constituem inputs susceptiveis de criarem, 
manterem ou aumentarem a competitividade da empresa e, portanto, podem constituir uma vantagem 
absoluta sobre os seus concorrentes. 
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Quando se compara a situa~ao de determinada empresa com a situa~ao do 

seu pais de origem sao possiveis diversas combina~oes. Porem, s6 interessam as 

combina~oes em que a empresa e ou plenamente competitiva, isto e, tern vantagem 

competitiva na procura de factores de produ~ao e na oferta de produtos ( +, +) ou 

plenamente nao competitiva ( -, -). Em rela~ao ao pais interessam todas as 

situa~oes. Daqui resulta que as combina~oes relevantes sejam em numero de 8 

(Figura 3-5). 

Figura 3-5 

Concordancia e discordancia entre as vantagens competitivas das empresas e as 

vantagens comparativas dos paises 

Vantagens Vantagens 
~ competitivas comparativas Modo de penetra~ao = ~ 

" Proc. de Of. de Of. de Proc.de u 
facto res produtos facto res produtos 

1 + + + + Produyao e venda no mercado nacional* 

2 + + - - IDE (saida) e vendas no estrangeiro 

3 + + - + IDE (saida) e vendas no mercado nacional 

4 + + + - Exportayao 

5 - - + + IDE (entrada) e vendas no mercado nacional 

6 - - - + Importayao 

7 - - + - IDE (entrada) e vendas no estrangeiro 

8 - - - - Produyao e venda no estrangeiro* 

+ vantagem; - desvantagem 

* Nao ha intemacionalizayao. 

Fonte: Mucchielli (1991a), pag. 124. 

Cada uma destas 8 combina~oes relevantes pode reflectir uma situa~ao de 

concordancia ou, em altemativa, de discordancia (total ou parcial) entre as 

vantagens competitivas da empresa e as vantagens comparativas do pais. A 
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concordancia e os diversos tipos de discordancia vao determinar o envolvimento, 

ou nao, da empresa em opera~oes de abrangencia intemacional. Em caso 

afrrmativo, determinam ainda a forma desse envolvimento. 

As situa~oes de concordancia, quer resultem da existencia simultanea de 

vantagens competitivas por parte da empresa e de vantagens comparativas por 

parte do pais ( caso 1 ), quer resultem da inexistencia simultanea dessas vantagens 

( caso 8), sao pouco propensas a cria~ao de condi~oes que estimulem o 

envolvimento intemacional da empresa. 0 mesmo nao acontece nas situa~oes em 

que existe discordancia. 

Se a discordancia e total, dois tipos de envolvimento intemacional podem 

ter Iugar. No caso em que a empresa e totalmente competitiva eo pais nao dispoe 

de vantagem comparativa nem ao nivel da procura de produtos nem ao nivel da 

oferta de factores de produ~ao ( caso 2), a empresa e estimulada ao envolvimento 

intemacional via IDE. Se a situa~ao for inversa (caso 5), a empresa nao se 

envolvera em opera~oes intemacionais mas o pais devera ser urn importador de 

IDE. 

Se a discordancia for parcial, podem ocorrer quatro tipos de fen6menos. Se 

a empresa for totalmente competitiva e o pais apenas tiver vantagem comparativa 

ao nivel da procura de produtos (caso 3), o envolvimento intemacional far-se-a 

atraves de IDE por parte da empresa, seguido de reimporta~ao para venda no 

mercado intemo, uma vez que aqui a procura de produtos e forte. Se, pelo 

contrario, a empresa for totalmente competitiva mas a vantagem comparativa do 

pais se situar ao nivel da oferta de factores ( caso 4 ), en tao a produ~ao sera 

efectuada localmente, seguida de exporta~ao para os paises onde a procura de 

produtos seja forte. 

Supondo agora que a empresa e totalmente nao competitiva e que o pais 

apenas possui vantagem comparativa na procura de produtos ( caso 6), o resultado 
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sera a importa~ao. Por ultimo, se a situa~ao da empresa for a mesma e a vantagem 

comparativa do pais se situar apenas ao nivel da oferta de factores de produ~ao 

(caso 7), a tendencia sera para uma entrada de IDE, como objectivo de explorar os 

factores nacionais, seguida de exporta~ao para os mercados onde a procura dos 

produtos em causa seja forte. 

Em resumo, de acordo com Mucchielli [(199la), pag. 124], as situa~oes de 

concordancia total entre as vantagens competitivas da empresa e as vantagens 

comparativas do pais nao permitem a intemacionaliza~ao, nem atraves de 

investimento directo estrangeiro nem de fluxos de comercio intemacional. Para 

que haja intemacionaliza~ao e necessario que exista discordancia entre aqueles 

dois tipos de vantagens, pois tal discordancia obriga a que a empresa se 

deslocalize para se manter competitiva. 

Esta analise permanece, no entanto, limitada. Em primeiro Iugar, exclui 

outros tipos de envolvimento econ6mico intemacional diferentes do comercio e do 

investimento directo estrangeiro. Em segundo Iugar, pressupoe que, a haver 

intemacionaliza~ao, ela abarcara todo o processo produtivo. 

Na realidade, a complexidade actual dos produtos permite uma 

decomposi~ao dos processos produtivos, e quanto maior for essa complexidade 

maior sera a possibilidade da decomposi~ao ocorrer. Oeste modo, cada empresa 

podera ter interesse em deslocalizar apenas alguns segmentos do processo~ 

mantendo no pais de origem os restantes segmentos. Por exemplo, algumas 

empresas dos paises mais desenvolvidos deslocam para os paises em 

desenvolvimento as opera~oes de montagem, mantendo as actividades de I&D nos 

seus paises de origem. 

Ora, pode acontecer que determinada empresa opte por formas 

diferenciadas de deslocaliza~ao consoante o segmento do processo a deslocalizar, 

na medida em que a concordancia ou a discordancia ao nivel das vantagens pode 
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diferir de segmento para segmento. Cada segmento pode, portanto, dar origem a 

uma situa~ao particular, o que explica o facto de algumas empresas se organizarem 

em redes ( empresa-rede) de dimensao intemacional, atraves da constitui~ao de 

filiais, e/ou constituirem redes com outras empresas (redes de empresas), atraves 

de uma forma de intemacionaliza~ao que nao tern Iugar na estrutura explicativa 

acabada de apresentar: a celebra~ao de acordos de coopera~ao. 

A explica~ao desta forma de intemacionaliza~ao obriga a introduzir na 

abordagem o terceiro nivel de analise (o sector) e o terceiro conceito (vantagem 

estrategica). 

3.3.2. A importincia do sector/industria (a vantagem estrategica) 

De acordo com Mucchielli [(1991b), pag. 49], uma analise completa do 

fen6meno do envolvimento econ6mico intemacional exige que se olhe para fora 

da empresa e se examine o seu comportamento em situa~oes de interdependencia 

oligopolistica. Ao contrario do que esta implicito na abordagem eclectica, esse 

comportamento nao depende apenas das expectativas da empresa em rela~ao a 
eficiencia dos mercados ( existencia ou nao de falhas) uma vez que pode ter por 

objectivo influenciar o comportamento dos concorrentes atraves de movimentos 

estrategicos63
• Em particular, para perceber as estrategias de alian~a, sem cair nas 

limita~oes associadas a abordagem dos custos de transac~ao e a abordagem 

eclectica, e necessario compreender que tal comportamento implica uma vantagem 

estrategica. 

As empresas podem obter ganhos a partir das alian~as que estabelecem, 

como ja se referiu anteriormente. Entre esses ganhos destacam-se os derivados de: 

63 Schelling (1960), pag. 160, defme urn movimento estrategico como aquele que influencia as escolhas de 
outrem de forma favoravel a quem desencadeia tal comportamento. 
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- economias de escala ou de aprendizagem que derivam da concentra~ao 

das actividades dentro de uma (mica entidade que pode servir mais do que uma 

empresa ( caso das joint ventures); 

- acesso a conhecimentos e a capacidades que exigem urn limiar minima de 

investimento que nao esta ao alcance de uma empresa agindo isoladamente; 

- redu~ao do risco atraves da partilha de investimentos e da sua coloca~ao 

em comum; 

- complementaridade de conhecimentos entre os parceiros da alian~a. 

Contudo, apesar de admitir a importancia de tais ganhos, designados por 

ganhos intemos da alian~a, ganhos de coopera~ao ou ganhos especificos, 

Mucchielli real~a, sobretudo, os chamados ganhos estrategicos, derivados de urn 

efeito de dissuasao que a alian~a exerce sobre as empresas concorrentes e que 

estao na origem da vantagem estrategica. Para perceber a importancia destes 

ganhos, o autor recorre a teoria dos jogos e apresenta urn modelo de corrida 

estrategica64 entre tres empresas, o que constitui uma contribui~ao notavel ao nivel 

do estudo das alian~as intemacionais. 

A abordagem em termos de corrida nao constitui uma corrente no sentido 

forte do termo: pelo contrario, ela e formada pelas contribui~oes de urn conjunto 

de autores que real~am o papel discriminante desempenhado pelo factor tempo na 

avalia~ao do desempenho das empresas e se preocupam com o processo que 

conduz a emergencia desta discrimina~ao. 

64 A corrida estrategica pode ser observada para as actividades de I&D, a prodlll;ao, o marketing e a 
adopc;:ao de normas tecnicas ( corrida a standardizac;:ao ). Porem, na competic;:ao entre industrias tecnol6gicas, 
o nivel da I&D e crucial. lsto explica porque e que os autores se tern preocupado principalmente em 
examinar a corrida estrategica em relac;:ao as actividades de I&D. Na pnitica, elas constituem o principal 
campo de comportamento estrategico via acordos de cooperac;:ao. Contudo, pode fazer-se a mesma analise 
para outros estadios da produc;:ao ou do marketing. Uma corrida pode existir ate que uma empresa consiga 
sera primeira a colocar urn produto no mercado [Mucchielli (199lb), pag. 54]. 
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De acordo com Combe [(1995), pags 151-152], ao contrario da no~!o de 

concorrencia, que nasceu no ambito da ciencia econ6mica, a no~ao de corrida n!o 

constitui urn conceito especificamente econ6mico, tanto pelas suas origens como 

pelo seu campo de aplica9ao. Esta no~ao pertenceu inicialmente ao dominio 

desportivo, designando qualquer actividade fisica que confronte diversos 

concorrentes e cujo objectivo e realizar urn determinado desempenho num tempo 

inferior ao dos adversarios. 

A corrida implica, portanto, urn ponto de partida, que pode nao ser igual 

para todos os concorrentes, e uma linha que da a ordem de chegada. E esta ordem 

que permite atribuir urn trofeu ao vencedor. 

A introdu~ao da ideia de corrida na economia fez-se atraves da economia 

industrial. Alias, esta introdu~ao esta ligada ao proprio desenvolvimento desta 

disciplina e a importancia que desde 0 inicio ela conferiu a dimensao temporal 

enquanto factor discriminante entre as empresas [Combe (1995), pag. 153]. 

Com efeito, a economia industrial, institucionalizada nos anos cinquenta 

com os trabalhos de Bain, constitui-se contra o modelo de concorrencia pura e 

perfeita e, em particular, contra a concep~ao de tempo que lhe esta subjacente. 

Neste modelo, o tempo nao aparece como uma variavel. 

ldentificando barreiras a entrada, Bain mostra que as empresas instaladas 

dispoem de uma vantagem de anterioridade em rela~ao as empresas postulantes. 

Esta vantagem deriva, por exemplo, de economias de aprendizagem ou de 

diferencia~ao de produtos. Em qualquer dos casos, existe uma assimetria temporal 

que joga a favor das empresas instaladas e que constitui uma barreira a entrada 

para as novas empresas. A questao que se coloca e entao a de saber quais as 

condi9oes que determinam a emergencia de posi9oes dominantes. 

Poi para responder a esta questao que se desenvolveram, ao Iongo dos anos 

oitenta, as analises em termos de corrida que tentam explicar a evolu~ao das 
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estruturas de mercado e o aparecimento de posi~oes dominantes, introduzindo 

explicitamente a restri~ao temporal [Combe (1995), pag. 155]. A teoria da corrida, 

aplicada as actividades de inova~ao das empresas, fundamenta-se na distin~ao feita 

por Guesnerie et a/ entre concorrencia e competi~ao. 

"[P]lutot que de parler de concurrence pour !'innovation, nous employons a 
dessein le mot de competition. L'affrontement industriel pour !'innovation releve 

plus en effet de ce que 1' on appelle dans le domaine sportif, Ia competition, que de 

Ia concurrence traditionnelle. [ ... ] La concurrence suggere des recompenses 

proportionnelles a Ia performance (Ia "productivite marginale" si elle est 

"parfaite") quand Ia competition tire vers le concours [ ... ] et fait reposer Ia 

comparaison sur l'ordre d'arrivee plutot que sur les performances. En d'autres 

termes, Ia competition donne une prime au(x) vainqueur(s). Dans le domaine de 

I' innovation, Ia prime au vainqueur est constituee par le depot du brevet que assure 

Ia protection de l'invention".65 

Ou seja, enquanto que o modelo de concorrencia pura e perfeita assenta 

numa visao do mercado que nao tern em conta o tempo enquanto variavel 

discriminante (nao interessa o momento de entrada das empresas no mercado e, 

portanto, a sua ordem de chegada), a abordagem em termos de corrida supoe que a 

-posi~ao da primeira empresa a atingir a linha de chegada (o lider) difere das 

posi~oes das empresas seguintes (seguidoras). A ordem de chegada torna-se assim 

urn elemento essencial para avaliar o desempenho das empresas. 

Quando a questao e colocada em termos de remunera~ao, a distin~ao entre 

as duas abordagens torna-se clara. Enquanto que no modelo de concorrencia pura e 

perfeita a remunera~ao dos agentes assenta num principio de proporcionalidade (a 

cada urn segundo o seu esfor~o - produtividade marginal), a competi~ao e 

governada por urn principio de nao proporcionalidade: a primeira empresa a 

chegar arrecada a totalidade do trofeu. 
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0 modelo que Mucchielli utiliza na segunda parte da sua abordagem 

baseia-se, portanto, nesta ideia de corrida. As suas hip6teses sao as seguintes: 

Hip6teses do modelo 

HI Jogo entre tres empresas, X, Y e Z, pertencentes a mesma industria, fazendo X 

figura de lider e Y e Z de seguidoras; 

H2 0 jogo desenvolve-se em dois momentos: no primeiro momento, todas as 

empresas actuam isoladamente, no segundo momento, Y e Z aparecem coligadas; 

H3 A empresa X beneficia de urn efeito de antecipa9ao66 sobre as suas rivais em 

materia de 1&067
; 

H4 A inova9ao e uma fun9ao crescente do esfor9o de I&D; 

HS 0 jogo toma a forma duma corrida em linha de chegada fixa68
• 

65 Guesnerie eta/ (1985), pags 857-858. Enfase no original. 
66 "Antecipa~ao" pretende ser urna tradu~ao do termo ingles "preemption". A "antecipa~ao" e uma 
modalidade de corrida solitaria que pressupoe que as empresas seguidoras, ou seja, as que dispoem de 
menores recursos, abandonam a corrida. Esta situa~ao e apresentada por oposi~ao a chamada "guerra de 
desgaste" em que os protagonistas tentam permanecer na corrida durante o maior tempo possivel. 
Fudenberg et al (1983) distinguem duas modalidades de preemption: a &-preemption e a preemption 
simples. A primeira constitui urn caso extremo, na medida em que o lfder, qualquer que seja o seu tempo de 
avan~o, nao pode ser ultrapassado pelas empresas rivais. Contudo, esta e urna hip6tese excessiva porque 
implica que urna empresa seguidora nao possa jamais esperar apanhar e ultrapassar o lfder. Para obviar este 
inconveniente, foi introduzida a ideia de preemption simples que pressupoe que o lider nao pode ser 
ultrapassado a partir do momento em que disponha de uma certo avan~o sobre as empresas rivais. Ou seja, 
quando as empresas estao pr6ximas umas das outras, concorrem; se alguma dispoe de urn avan~o 
consideravel, as outras abandonam a corrida [Combe (1995), pag. 158 e 160]. 
67 No entanto, o modelo pode aplicar-se tambem a outras situa~oes, como o caso de uma corrida ao 
mercado. · 
68 Guesnerie et al (1985) distinguem duas formas de corrida: corrida em linha de chegada fixa e corrida ao 
tesouro. No primeiro caso, a primeira empresa a conseguir urn determinado montante de investimento, dado 
a partida, ganha a corrida. No segundo caso, a vantagem devida a acumula~ao de conhecimentos derivada 
do montante de investimentos que cada empresa efectua subsiste, embora de forma atenuada. Nao e 
necessario atingir urn stock de conhecimentos dado a partida para ganhar a corrida. A linha de chegada 
pode ser atingida em qualquer momento, por qualquer empresa, embora a probabilidade de tal acontecer 
para uma empresa particular seja uma fun~ao crescente do seu stock de conhecimentos e, logo, dos 
investimentos efectuados. 
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Na ausencia de estrategias de alian~a ( 1° momento ), os comportamentos de 

X, por urn lado, e de Y e Z, por outro, sao: manter-se na corrida ou abandonar. Se 

as tres empresas se mantiverem na corrida, o resultado do jogo traduz-se numa 

perda para todas: X perde 5 e Y e Z perdem 2,5 cada (Quadro 3-1). Se todas 

abandonarem, os ganhos sao nulos para todas. 

Quadro3-1 

Matriz de ganhos na ausencia de alianr;a 

Y contraZ Mantem-se Abandonam 

X 

Mantem-se (-2,5; -2,5) {0, 0) 

-5 100 

Abandona (50, 50) {0, 0) 

0 0 

Fonte. Adaptado de Mucchielli (1991a), pag. 131. 

Suponha-se agora que X abandona e Y e Z permanecem na corrida. 0 

- trofeu (IOU), sera repartido pelas empresas seguidoras, arrecadando cada uma 50. 

No caso inverso, sera X a apoderar-se da totalidade do trofeu. 

Contudo, dadas as hip6teses H3 e HS, o resultado do jogo esta determinado 

a partida. Como a empresa X beneficia de urn efeito de antecipayao eo jogo toma 

a forma de uma corrida em linha de chegada fixa, as empresas Y e Z nunca 

poderao esperar apanhar e ultrapassar o lider. Abandonam, por isso, a corrida eX 

arrecada a totalidade do trofeu. 

A alianya entre empresas seguidoras (2° mom en to) permite, no en tanto, 

alterar o resultado do jogo. As hip6teses que se colocam as tres empresas, em 
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termos de comportamento, sao as mesmas do momento anterior. No entanto, 

cooperando, Y e Z obtem urn ganho adicional de 25 o que lhes permite obter urn 

resultado positivo minimo de 20, mesmo que X permane~a na corrida (Quadro 3-

2). 

Quadro3-2 

Matriz de ganhos com alian~a entre seguidores 

YaliadaaZ Mantem-se Abandonam 

X 

Mantem-se (20) (0) 

-5 100 

Abandona (125) (0) 

0 0 

Fonte. Adaptado de Mucchielli (1991a), pag. 132. 

A empresa X sabe que, dadas as vantagens de que passaram a dispor, Y e Z 

vao manter-se ate ao fim e que isso acarretara, para si, uma perda de 5. Em 

consequencia, abandona a corrida por forma a nao obter prejuizos. "[1]1 devient 

profitable pour Y e Z de faire de la R&D quoique fasse la firme X. Cette demiere 

sait maintenant qu' elle perdra de 1' argent si elle realise de Ia R&D. X est alors 

dissauadee de poursuivre sa R&D" [Mucchielli (1991a), pag. 132]. 

Em conclusao, mesmo que nao sejam as primeiras na corrida estrategica, as 

empresas Y e Z, desde que coligadas, tern assegurado, a partida, urn ganho de 20 

desde que permane9am na corrida. Este ganho desincentiva a empresa X, 

obrigando-a a abandonar. 0 resultado final para Y e Z sera de 125, superior ao 

ganho de coliga9ao (25) em virtude da alian9a ter dissuadido a empresa X e, por 
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essa via, ter pennitido a obten~ao de urn ganho estrategico de 100. Ou seja, a 

coliga~ao gerou uma vantagem estrategica, igual a que as empresas Y e Z teriam 

se liderassem a corrida [Fontoura (1997), pag. 55]. 

3.3.3. A interac~ao empresa/pais/sector 

Para completar a sua abordagem, Mucchielli junta aos dois tipos de 

vantagens apresentadas anterionnente, isto e, a vantagem competitiva e a 
vantagem comparativa, a vantagem estrategica, reunindo assim, numa (mica 

estrutura te6rica explicativa dos factores e das fonnas de envolvimento econ6mico 

intemacional das empresas, os tres niveis de analise que considera fundamentais: 

empresa, pais e sector. Nesta estrutura, as estrategias intemacionais das empresas 

aparecem explicadas, em cada segmento do processo produtivo, por aqueles tres 

tipos de vantagens (Figura 3-6). 

Figura3-6 

Estrategias internacionais e vantagens competitivas, comparativas e estrategicas 

v. V. comparat. v. 
competitiva (pais de ac.) estrategica 

Investimento Directo no Estrangeiro + + -
Exporta~ao + - -
Licen~a + - + 

Acordo de Coopera~ao lntemacional + + + 

+ vantagem; - desvantagem 

Fonte: Mucchielli (1991a), pag. 133. 

a) Se uma empresa dis poe de vantagens competitivas e se o pais onde se 

pretende instalar dispoe de vantagens comparativas, mas a empresa nao obtem 
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vantagens estrategicas significativas atraves do estabelecimento de uma alian~a 

com uma empresa local, entao a forma privilegiada de intemacionaliza~ao devera 

ser a produ~ao no exterior, atraves de investimento directo no estrangeiro. 

b) Se apenas existirem vantagens competitivas por parte des sa empresa 

(nenhum outro pais oferece vantagens comparativas, ou seja, e o pais de origem 

que detem tal tipo de vantagens, e nao ha interesse em celebrar alian~as com 

empresas estrangeiras ), entao a empresa desenvolvera as suas actividades 

produtivas do segmento em causa no seu proprio pais, acedendo ao mercado 

extemo atraves do comercio ( exporta~ao ). 

c) Se a empresa detiver vantagens competitivas e antecipar a possibilidade 

de vantagens estrategicas derivadas de urn acordo a estabelecer com uma ou varias 

empresas estrangeiras, mas o pais de origem destas empresas nao oferecer 

vantagens comparativas, a intemacionaliza~ao da empresa em causa assumira a 

forma de uma venda de licen~a aquela ou aquelas empresas. 

d) Por ultimo, na presen~a simultanea dos tres tipos de vantagens, a melhor 

forma de envolvimento econ6mico intemacional da empresa devera ser o 

estabelecimento de uma alian~a no exterior atraves de uma acordo de coopera9ao 

intemacional. 

A abordagem sintetica apresenta tres grandes vantagens em rela~ao a outras 

abordagens que pretendem explicar os factores determinantes e as formas de 

envolvimento econ6mico intemacional das empresas, em particular as abordagens 

dos custos de transac9ao e eclectica. 

Em primeiro Iugar, OS tres niveis de analise (empresa, sector e pais) 

aparecem claramente relacionados atraves das interac~oes resultantes da existencia 

de vantagens competitivas, comparativas e estrategicas. 
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Em segundo Iugar, o raciocinio e desenvolvido com base em tres empresas 

e nao em duas. Ao introduzir a no~ao de ganho estrategico, a abordagem 

ultrapassa a ideia tradicional de coopera~ao entendida como uma forma de adquirir 

urn ganho intemo a alian~a atraves de sinergias, economias de escala e economias 

degama. 

Por ultimo, ao utilizar a no~ao de corrida, Mucchielli desenvolve uma 

analise em que a restri~ao temporal que se impoe as empresas aparece como urn 

factor determinante do seu envolvimento intemacional. 

Contudo, a analise permance limitada em dois aspectos essenciais. Por um 

lado, para a tomar mais realista, e necessario generaliza-la a n empresas (n > 3 ). 

Limitando-se a tres empresas, o modelo de Mucchielli deixa na sombra os 

comportamentos de reac~ao oligopolistica [Combe (1995), pag. 180]. Por outro 

lado, nao se percebe como e que a alian~a entre empresas seguidoras constitui a 

melhor solu~ao do modelo. Com efeito, como refere Combe [(1995), pags 178-

179], o ganho de coliga~ao teria sido superior se uma empresa seguidora se tivesse 

aliado a empresa lider, visto que esta tern tudo a perder de uma alian~a entre 

seguidoras. A menos que existam restri~oes ex6genas como, por exemplo, 

interven~ao das autoridades pilblicas no sentido de estimular a coopera~ao entre 

empresas seguidoras, e provavel que, no ambito deste modelo, uma estrategia de 

alian~a lider-seguidor domine sobre a estrategia seguidor-seguidor. 

Sem por em causa o modelo de Mucchielli, Combe [(1995)] tenta 

ultrapassar estas limita~oes desenvolvendo a abordagem em termos de corrida 

(generaliza~ao a n empresas, com n > 3) e enriquecendo o conceito de ganho 

estrategico de alian~a. 0 seu objectivo e mostrar que a alian~a permite ultrapassar 

os concorrentes, ou seja, eliminar uma parte das empresas presentes na corrida, ou 

entao impedir qualquer modifica~ao da ordem de chegada inicialmente prevista. 
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3.3.4. Generaliza~io da abordagem de Mucchielli: a abordagem de 

Combe 

Na abordagem de Combe real9a-se o papel desempenhado pelas alian9as 

como meio de criar/manter e/ou contomar barreiras. Por urn lado, uma alian9a 

pode significar uma especie de pacto de nao agressao destinado a manter o statu 

quo. Por outro lado, pode assumir-se como uma forma de contomar as barreiras 

existentes, modificando, parcial ou totalmente, a ordem de chegada. E com o 

objectivo de mostrar este duplo papel das alian9as que Combe desenvolve o 

modelo de Mucchielli. 

0 autor pressupoe tres situa9oes basicas: 

1 a situa9ao - As empresas envolvidas na corrida sao identicas. 

28 situa9ao - Existe uma assimetria entre as empresas envolvidas na 

corrida, explicada por uma diferen9a ao nivel do stock inicial de conhecimentos. 

38 situa9ao - Existe uma assimetria entre as empresas envolvidas na 

corrida, explicada por uma diferen9a ao nivel do esfor9o de investimento realizado 

em cada periodo. 

a) Ausencia de assimetria entre as empresas do oligop6lio 

Nesta situa9ao, a alian9a constitui urn meio de operar uma &-preemption: as 

empresas nao aliadas sao excluidas da corrida. As hip6teses do modelo sao as 

seguintes: 
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Hipoteses do modelo sem assimetria entre as empresas 

HI Jogo entre n empresas, com n > 3; 

H2 0 jogo assume a forma de uma corrida em linha de chegada fixa; 

H3 Cada empresa efectua urn esfor~o de investimento, por periodo, no montante de 

c· 
' 

H4 Cada empresa dispoe, a partida, de urn stock w de conhecimentos (w = a.C); 

H5 A linha de chegada e atingida quando o stock de conhecimentos for igual a kC; 

H6 0 trofeu, a repartir apenas pelas empresas que atingirem em primeiro Iugar a linha 

de chegada, equivale a I3C; 

H7 13 > k > a., inteiros positivos dados. 

Nestas condi~oes, designando por m o numero de empresas que conseguem 

atingir simultaneamente a linha de chegada, o lucro de cada empresa (a parte do 

trofeu que cabe a cada uma, descontado do custo suportado para o atingir) sera: 

1t = ~C/m- (k- a)C 

em que: 

1t > 0, se m < ~/(k- a) e 

1t < 0, se m > ~/(k - a). 

Na ausencia de estrategias de alian~a, m = n, sendo trivial a solu~ao do 

modelo: se m > Pf(k - a), nenhuma empresa entra na corrida; se m < Pf(k - a), 

todas as empresas atingem simultaneamente a linha de chegada. 
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Suponha-se agora uma alian~a maioritaria constitufda por s empresas (s > 

n/2). 69 0 lucro obtido por cada empresa aliada sera: 

1t* =~Cis- (k- a)Cis 

Dada a hip6tese H7, ~ > (k- a), pelo que 1t* > 0, ou seja, as estrategias de 

alian~a maioritaria dao sempre urn lucro positivo para cada uma das empresas 

nelas envolvidas. Se o lucro for negativo na ausencia de alian~a (m > ~/(k -a)), a 

alian~a permite que uma parte das empresas entre na corrida. Caso contrario (m < 

~/(k- a)), a alian~a permite aumentar o lucro das empresas aliadas, excluindo da 

corrida uma parte das empresas (n- s). 

Verificadas as hip6teses do modelo, a alian~a maioritaria gera dois efeitos. 

Em primeiro Iugar, urn efeito de "antecipa~ao", medido pela diferen~a entre ~Cis e 

~C/m. Este efeito esta ligado a uma redu~ao do numero de empresas a chegada70
, 

correspondendo ao ganho estrategico da alian~a, ja que modifica a estrutura de 

mercado. 71 Em segundo Iugar, gera-se urn efeito de acelera~ao do ritmo da corrida, 

medido pela diferen~a entre (k - a )/C e (k - a )C/ s. Este efeito esta ligado a 
redu~ao dos montantes de investimento a suportar por cada empresa, 

correspondendo a urn ganho especffico da alian~a. 

69 Na realidade, alian~;a maioritaria nao implica necessariamente s > n/2. 0 que e preciso assegurar e que a 
alian~;a entre as s empresas impede a constitui~;ao de alian~;as rivais. 
7° Com efeito, s < m, dado que m = n. 
71 Combe (1995), pag. 184, mostra que no caso de alian~;as equilibradas (o que supOe n par) as estrategias 
de alian~;a permitem apenas urn aurnento de lucro explicado pela acelera~;ao da corrida, nao se registando, 
portanto, urn efeito de "antecipa~;ao". Contudo, de urn ponto de vista estritamente matematico, tais alian~;as 
nao podem existir porque sao sempre dominadas pelas estrategias de alian~;a maioritaria, isto e, geram 
sempre urn lucro inferior. S6 razOes de natureza juridica, como, por exemplo, necessidade de impedir a 
constitui~;ao de posi~;Oes dominantes, ou econ6mica (custos de negocia~;ao demasiado elevados), podem 
impedir a forma~;ao de alian~;as maioritarias e justificar o recurso a uma acelera~;ao da corrida sem 
"antecipa~;ao". 
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b) Existencia de assimetria entre as empresas do oligop6/io ao nivel do 

stock inicial de conhecimentos 

Na segunda situa~ao, as hip6teses do modelo sao as seguintes: 

Hip6teses do modelo com assimetria ao nivel do stock inicial de conhecimentos 

das empresas 

HI Jogo entre n empresas, com n > 3, havendo n* empresas lideres e n' empresas I 
seguidoras (n* > 1, n' > 1, n* + n' = n); 

H2 0 jogo assume a forma de uma corrida em linha de chegada fixa; 

H3 Cada empresa efectua urn esforyo de investimento, por periodo, no montante de C; 

Cada empresa lider dispoe, a partida, de urn stock w* = a.*C de conhecimentos; 

H4 cada empresa seguidora dispoe, a partida, de urn stock w' = a.'C de conhecimentos 

(w* > w')72
; 

HS A linha de chegada e atingida quando o stock acumulado de conhecimentos for 

igual a kC; 

H6 0 trofeu, a repartir apenas pelas empresas que atingirem em primeiro Iugar a linha 

de chegada, equivale a J3C; 

H7 J3 > k >a*, inteiros positivos dados. 

Na ausencia de estrategias de alian~a, o resultado da corrida e evidente: s6 

as n* empresas lideres entram na corrida, desde que o lucro seja positivo, 

repartindo-o entre si. As n' empresas seguidoras ficam fora da corrida. 

72 A coloca~ao em comum de urn stock w' e de urn stock w* de conhecimentos tern como resultado urn 
stock de conhecimentos equivalente a Sup (w'; w*). 
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Se, pelo contrario, as empresas optarem por se aliar entre si, coloca-se a 

seguinte questao: que tipos de empresas vao constituir a alian~a? As hip6teses sao 

em numero de tres: 

alian~a entre empresas lfderes; 

alian~a entre empresas seguidoras; 

alian~a empresas lideres/empresas seguidoras. 

Combe mostra, basicamente, que: 

- Ao contrario do que acontece no modelo de Mucchielli, nao e possfvel 

esperar uma alian~a constitufda somente por empresas seguidoras porque se ela 

puder alterar o resultado da corrida inicialmente favoravel aos lideres, estes aliam

se entre si. 

- 0 resultado mais provavel e a constitui~ao de alian~as exclusivamente 

entre empresas lfderes, por receio de uma reac~ao oligopolfstica entre lfderes. 

- Admite-se, no entanto, a possibilidade de constitui~ao de alian~as entre 

empresas lfderes e empresas seguidoras, no caso em que uma alian~a exclusiva 

entre empresas lfderes nao for suficiente para afastar a possibilidade de uma 

alian~a entre empresas seguidoras e no caso em que os comportamentos de 

reac~ao oligopolfstica nao forem possiveis. 

0 tipo de alian~a vai depender de duas condi~oes fundamentais: da 

possibilidade, ou nao, de urn ou de alguns lideres poderem desencadear 

comportamentos de reac~ao oligopolistica quando outro· ou outros lfderes se aliam 

a empresas seguidoras e da possibilidade, ou nao, duma alian~a entre empresas 

seguidoras poder alterar o resultado da corrida, a partida favoravel aos lideres. 
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Suponhamos n* = 2 en'= 4. Uma alian~a entre urn dos lideres e uma ou 

varias empresas seguidoras pode desencadear urn comportamento de reac~!o 

oligopolistica por parte do outro lider: 

a) Se urn lider se aliar com urn seguidor, o outro lfder reage e alia-se aos 

tres seguidores restantes, ganhando a corrida atraves de urn efeito de acelera~ao. 0 

primeiro lider fica excluido mas o segundo tern que partilhar o trofeu com tres 

outras empresas. 

b) Se urn lider se aliar com dois seguidores, o outro lider reage e alia-se aos 

dois seguidores restantes. Formam-se duas alian~as equilibradas que atingem 

simultaneamente a linha de chegada, sendo o trofeu dividido por seis empresas. 

Teria sido preferivel para cada urn dos lideres concorrer sozinho ja que neste caso 

dividiria o trofeu apenas com os outros lideres. 

c) Se urn lider se aliar com tres seguidores, exclui o outro lider ( e o outro 

seguidor) da corrida mas arrecada apenas V.. do trofeu. Teria sido preferivel 

desenvolver uma corrida sem alian~as. 

Em conclusao, a melhor solu~ao sera uma alian~a entre lideres. Tal como 

no caso da corrida solitaria, o trofeu sera dividido por duas empresas mas o custo 

para o atingir e menor. 

Suponha-se, entao, que existe uma possibilidade real de comportamento de 

reac~ao oligopolistica e introduza-se no modelo a segunda condi~ao, ou seja, a 

possibilidade de uma alian~a entre empresas seguidoras poder, ou nao, alterar o 

resultado da corrida. 

Em primeiro Iugar, se se verificar a condi~ao (kC - w')l(n'C) > (kC -

w*)/C73
, uma alian~a entre empresas seguidoras nao poe em causa o resultado da 

73 Esta condi~ao diz que o numero de perfodos necessarios para que as empresas seguidoras aliadas 
procedam a descoberta e superior ao numero de periodos necessarios para uma empresa lider, agindo 
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corrida, mesmo que as empresas lideres actuem isoladamente. Os lideres n!o se 

sentem, portanto, inquietos por uma eventual alian9a vinda das n' empresas 

seguidoras. A primeira vista, o seu objectivo nao e, portanto, a obten9!o de urn 

ganho estrategico atraves do afastamento destas empresas da corrida, mas t!o s6 

de urn ganho especifico derivado de uma acelera9ao da corrida. 

Se o objectivo e a obten9ao de urn ganho especifico, e indiferente para urn 

lider aliar-se a outro lider ou aliar-se a uma empresa seguidora, uma vez que o 

ritmo da corrida permanece igual. Com efeito, todas as empresas desenvolvem o 

mesmo esfor9o de investimento (C). No entanto, como existe a possibilidade de 

comportamentos de reac9ao oligopolistica, uma empresa lider tern mais interesse 

em se aliar a outros lideres para poder evitar tais comportamentos. A solu9ao e, 

portanto, uma alian9a entre lideres. A obten9ao de urn ganho especifico deixa de 

constituir o objectivo principal das empresas (lideres) aliadas. A principal 

motiva9ao da alian9a esta em evitar uma rea9ao oligopolistica entre lideres. 

A situa9ao criada por uma alian9a com estas caracteristicas toma-se 

paradoxa!: em virtude do receio que tern umas das outras, as empresas dominantes 

aliam-se entre si com o objectivo de evitar qualquer modifica9ao da ordem de 

chegada. Ou seja, a alian9a entre lideres permite realizar, para alem de urn ganho 

especifico, urn ganho estrategico com uma caracteristica particular: trata-se de urn 

isoladamente, atingir a Iinha de chegada. Ou seja, significa que, mesrno perante uma aliam;a entre ernpresas 
seguidoras, cada ernpresa lider dispeie ainda de urn avan~o sobre essa alian~a. 

Exemplo 

Suponharnos que n' = 3 e n* = 2 e que a inova~llo acontece quando o nivel de investirnento atinge 
kC = 50. Considerando que, em cada periodo, uma ernpresa investe C = 5, k = I 0, ou seja, sao necessarios 
I 0 periodos para efectuar a descoberta. 

Se o stock inicial de conhecirnentos de cada ernpresa seguidora for w' = 20, significa que o 
investirnento adicional que as ernpresas seguidoras coligadas ainda tern que efectuar e de 30, pelo que o 
mlrnero de periodos que ainda faltarn para inova~ao e (kC- w')l(n'C) =(50- 20)/(3x5) = 2. 

Suponha-se agora que o stock inicial de conhecirnentos de cada ernpresa lider e w* = 45. 0 
investirnento adicional necessario para efectuar a descoberta e 5, pelo que 0 nurnero de periodos que ainda 
faltam para a inova~llo e (kC- w*)/C = (50- 45)/5 = I. 

Conclusao: rnesmo coligadas, as ernpresas seguidoras nllo conseguern ultrapassar na corrida cada 
urna das ernpresas lideres porque (kC- w')/(n'C) = 2 > (kC- w*)/C = I. 
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ganho estrategico de natureza preventiva. "[E]n s' alii ant entre eux, les leaders 

concluent une sorte de pacte de non agression, visant a maintenir le statu quo sur 

l'issue de Ia course" [Combe (1995), pag. 186]. 

Em segundo Iugar, se se verificar a condi~ao (kC - w')/(n'C) < (kC -

w*)/C7
\ a ordem de chegada da corrida pode ser invertida por uma alian~a entre 

empresas seguidoras, desde que as empresas lideres actuem isoladamente. Tal 

como no caso anterior, as empresas lideres tern todo o interesse em defender 

colectivamente a sua posi~ao, mesmo que em termos de ganho especifico seja 

indiferente aliarem-se entre si ou aliarem-se a empresas seguidoras. Portanto, o 

medo de reac~ao oligopolistica explica de novo a forma~ao de alian~as entre 

lideres. 

Por ultimo, suponha-se que uma alian~a entre empresas lideres nao e 

suficiente para evitar uma inversao da ordem de chegada provocada por uma 

alian~a entre empresas seguidoras, isto e, que (kC - w*)/(n*C) > (kC -

w')/(n'C)75
• 

Nesta situa~ao, os lideres devem aliar-se a uma parte das empresas 

seguidoras, o que se traduz numa modifica~ao parcial da ordem de chegada uma 

____yez que o trofeu sera arrecadado nao s6 pelas n* empresas lideres como tambem 

por uma parte das n' empresas seguidoras. Em rela~ao a situa~ao de corrida 

isolada, as empresas lideres sofrem uma dupla perda: por urn lado, deixam de 

atingir sozinhas a linha de chegada; por outro lado, sao obrigadas a ceder as 

empresas retardatarias da alian~a o seu stock inicial de conhecimentos. 

Contudo, neste modelo nao e possivel uma inversao absoluta da ordem de 

chegada, ou seja, as empresas lideres nunca se veem ultrapassadas totalmente por 

74 Ver nota anterior, com as devidas adapta~oes. 
75 Esta condi~ao diz que o nfunero de perfodos necessanos para que as empresas seguidoras aliadas 
procedam a descoberta e inferior ao nfunero de periodos necessarios para as empresas lideres, aliadas, 
atingirem a linha de chegada. 

233 



'.una alian~a entre empresas seguidoras. Isto significa que as estrategias de alian~a 

lider/seguidor dominam sempre sobre as estrategias de alian~a seguidor/seguidor, 

uma vez que qualquer empresa retardataria tern interesse em se aliar com urn lider, 

e nao com urn seguidor, dado que w* > w'. Trata-se, portanto, de urn resultado 

diferente do que se obtem com o modelo de Mucchielli. 

Considere-se agora o caso em que os comportamentos de reac~ao 

oligopolistica nao sao possiveis. Os lideres nao tern qualquer interesse em 

defender colectivamente a sua posi~ao e, por isso, nao sentem nenhuma motiva~ao 

especial para celebrar uma alian~a entre si. 0 seu objectivo e apenas partilhar o 

esfor~o de investimento, ou seja, realizar urn ganho especifico. Como este esfor~o 

e, por hip6tese, igual para todas as empresas, e indiferente para urn lider aliar-se a 

outro lider ou aliar-se a uma empresa seguidora. 

c) Existencia de assimetria entre as empresas do oligop6lio ao nivel do 

esforfo de investimento 

Na terceira situa~ao, as hip6teses do modelo sao as seguintes: 

Hip6teses do modelo com assimetria ao nivel do esforfo de investimento realizado 

em cada periodo 

HI Jogo entre n empresas, com n > 3, havendo n* empresas lideres e n' empresas 

seguidoras (n* > 1, n' > 1, n* + n' = n); 

H2 0 jogo assume a forma de uma corrida em linha de chegada fixa; 

H3 Cada empresa seguidora efectua urn esfor9o de investimento, por periodo, no 

montante de C; cada empresa lider efectua urn esfor9o de investimento, por 

periodo, no montante deC* (C* >C); 
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H4 Cada empresa dispoe, a partida, de urn stock w = aC de conhecimentos; 

H5 A linha de chegada e atingida quando o stock acumulado de conhecimentos for 

igual akC; 

H6 0 trofeu, a repartir apenas pelas empresas que atingirem em primeiro Iugar a linha 

de chegada, equivale a ~C; 

H7 ~ > k >a, inteiros positivos dados. 

Tal como na situa~ao anterior, na ausencia de estrategias de alian~a, s6 as 

n* empresas lideres entram na corrida ( desde que o lucro seja positivo ). 

0 tipo de alian~as que vao ser estabelecidas depende, de novo, da 

possibilidade, ou nao, de desencadear comportamentos de reac~ao oligopolistica e 

da possibilidade, ou nao, das empresas seguidoras aliadas poderem alterar o 

resultado da corrida, a partida favoravel as empresas lideres. 

Suponha-se que os comportamentos de reac~ao oligopolistica sao possiveis. 

Em primeiro Iugar, se se verificar a condi~ao (kC - w)/(n'C) > (kC- w) 

-tC*, a ordem de chegada nao pode ser posta em causa por uma alian~a entre 

empresas seguidoras. As empresas lideres nao temem, portanto, uma tal alian~a eo 

seu objectivo visa simplesmente acelerar a corrida, ou seja, realizar urn ganho 

especifico. A alian~a entre lideres surge entao como uma solu~ao privilegiada, por 

duas razoes: 

a) pelo medo de reac~ao oligopolistica; 

b) pelo facto de, na ausencia de extemalidades de I&D, que permitiriam 

uma recupera~ao, a alian~a lider/seguidor ter como resultado urn esfor~o de 

investimento, por periodo, inferior ao de uma alian~a lider/lider. Ou seja, pelo 
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facto do ganho especifico e, consequentemente, do lucro, ser superior quando os 

lideres se aliam entre si. 76 

Em segundo Iugar, se se verificar a condi~ao (kC - w)/(n'C) < (kC - w) 

/C*, as empresas seguidoras aliadas podem inverter o resultado da corrida, desde 

que as empresas lideres actuem isoladamente. De novo, o medo de rea~ao 

oligopolistica e a ausencia de e:xtemalidades obrigam os lideres a cooperar entre si 

por forma a que (kC- w)/(n'C) > (kC- w) /(n*C*). 

Por ultimo, se (kC - w)/(n'C) < (kC - w) /(n*C*), as empresas seguidoras 

(aliadas) podem ultrapassar as empresas lideres (aliadas). Deste modo, os lideres 

devem aliar-se a uma parte das empresas seguidoras, afim de evitar uma inversao 

da ordem da corrida. 

Combe mostra, portanto, que, na maior parte dos casos, na presen~a de 

assimetrias, as alian~as sao estabelecidas, sobretudo, entre lideres. Este resultado e 

explicado por duas razoes. Em primeiro Iugar, pelo facto de, perante esfor~os de 

investimento diferenciados, a alian~a entre lideres permitir realizar urn ganho 

especifico maior do que no caso da alian~a lider/seguidor, associado a acelera~ao 
do ritmo da corrida. Em segundo Iugar, pelo facto de a alian~a entre lideres 

permitir realizar urn ganho estrategico de natureza preventiva, ou seja, permitir 

que os lideres evitem qualquer comportamento de reac~ao oligopolistica, 

destabilizando, assim, a corrida, o que conduziria a uma modifica~ao da ordem de 

chegada [Combe (1995), pag. 193]. As alian~as podem assumir, portanto, urn 

76 Suponha-se que uma empresa lider se alia a uma empresa seguidora, ganhando a corrida. 0 lucro da 
empresa lider sera 

1t = j3C/2- (kC- w)C*/(C* +C) 

Se, altemativamente, a empresa se aliar a outro lider, a seu lucro sera 

1t' = j3C/2- (kC- w)C*/(C* + C*) 

Dado que C < C*, tem-se sempre C*/(C* +C)> C*l (C* + C*), ou seja, 1t' > 1t. 
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caracter conservador, constituindo uma especie de pacto de nao agressao destinado 

a manter o statu quo. 

Contudo, como o proprio autor reconhece [(1995), pag. 193], o modelo que 

apresenta assenta em duas hip6teses que tern o merito da simplicidade mas que 

nao permitem dar conta das situayoes concretas: a) dicotomia empresas 

lideres/empresas seguidoras e b) o trofeu reverte na totalidade para as empresas 

que atingirem em primeiro Iugar a linha de chegada. 

Ora, na realidade, a hierarquia entre empresas toma a forma de urn 

continuum, por urn lado, e, por outro, a nao proporcionalidade das remunerayoes 

nao assume uma forma tao extrema, isto e, se e verdade que o vencedor beneficia 

de urn premio, nao e menos verdade que as empresas que se lhe seguem na linha 

de chegada arrecadam tambem uma parte do trofeu. 

0 levantamento destas duas hip6teses acarreta, portanto, uma alterayao dos 

resultados do modelo. Combe conclui que, nesta situayao, as empresas mais 

atrasadas devem ter tendencia a estabelecer alianyas com as que lhes estao mais 

pr6ximas na hierarquia. 

Em resumo, ao contrario do que acontece nas abordagens baseadas na 

-mcotomia custos de transacyao/custos de coordenayao, entre as quais se pode 

incluir a abordagem eclectica, nas abordagens em termos de corrida ( abordagem 

sintetica) as alianyas sao explicadas em relayao a estrutura oligopolistica dos 

mercados. Nesta 6ptica, pressupoe-se que os comportamentos das empresas sao 

interdependentes, isto e, estrategicos, no sentido em que as decisoes de uma 

empresa afectam a situayao das empresas rivais. 

Em consequencia, no estudo das alianyas, a analise a duas empresas 

permanece limitada porque apenas permite uma explicayao em termos de ganho 

especifico. As alianyas devem, portanto, ser entendidas como jogos triangulares 

que afectam a posiyao concorrencial de uma terceira parte. Neste sentido, aliar-se 
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nao significa apenas "aliar-se com", em que o objectivo e potenciar 

complementaridades; significa, sobretudo, "aliar-se contra" de modo a obter urn 

ganho estrategico, quer este derive da exclusao de empresas rivais (modelo de 

Mucchielli - altera9ao da estrutura de mercado) ou da manuten9ao do statu quo 

(modelo de Combe- permanencia da estrutura de mercado ). 

Esta caracteristica fundamental nao pode ser negligenciada quando o 

objectivo da analise e 0 estudo das alian9as enquanto forma de envolvimento 

econ6mico intemacional das empresas. Obviamente, nao constitui, s6 por si, o 

(mico factor explicative das alian9as intemacionais. Os outros factores podem ser 

entendidos a partir da abordagem sintetica, em particular da interac9ao que ela 

estabelece entre o nivel da empresa e o nivel do pais. 

Conclusao 

Este capitulo tinha por objectivo discutir, sob o ponto de vista 

exclusivamente te6rico, os factores explicativos do envolvimento econ6mico 

intemacional das empresas e, simultaneamente, das formas deste envolvimento. 

Foram apresentadas tres abordagens: a abordagem dos custos de transac9ao, a 

abordagem eclectica e a abordagem sintetica. 

A avalia9ao que se pretendeu fazer destas tres abordagens obedeceu ao 

seguinte principio: uma teoria ou, de uma forma mais geral, urn paradigma que se 

proponha explicar o envolvimento econ6mico intemacional das empresas deve ser 

capaz de explicar, simultaneamente, as diversas formas desse envolvimento, em 

particular a op9ao entre comercio extemo, investimento directo estrangeiro e 

alian9as intemacionais. Ou seja, os factores que explicam a intemacionaliza9ao 

das empresas e as formas dessa intemacionaliza9ao devem aparecer articulados 

dentro da mesma estrutura te6rica. 
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De acordo com a abordagem dos 9J~tos de transac9a9, razoes de eficiencia 

estao na origem da forma de intemacionaliza~ao das empresas. Quando os 

mercados funcionam eficazmente (quando nao existem fric~oes ), ou seja, quando 

os custos de transac~ao sao baixos, o acesso ao mercado extemo faz-se por 

intermedio do comercio. Contudo, dado que os mercados intemacionais sao, por 

natureza, imperfeitos, as empresas minimizam os custos de transac~ao 

intemalizando esses mercados, ou seja, recorrendo a investimento directo no 

estrangeiro ( cria~ao de filiais ). 

Contudo, esta abordagem apresenta duas grandes insuficiencias. Em 

primeiro Iugar, nao consegue explicar por que e que uma dada empresa se 

intemacionaliza, em vez de continuar a crescer exclusivamente com base no seu 

mercado nacional. Assim, a abordagem pressupoe que as empresas tern vantagem 

em aceder aos mercados extemos, mas nao e capaz de explicar qual a fonte ou as 

fontes dessa vantagem. Em segundo Iugar, considera apenas duas formas de 

intemacionaliza~ao: o comercio extemo e o investimento directo estrangeiro. 

Deixa, portanto, de fora as alian~as intemacionais, que tiveram urn 

desenvolvimento muito significativo nos ultimos anos e, como tal, nao podem ser 

excluidas da analise. 

Embora Oliver Williamson tenha reconhecido esta segunda insuficiencia e 

tenha proposto uma terceira forma de organiza~ao (a forma intermedia ), verifica

se que esta aparece definida de forma residual. Isto e, a abordagem permanece 

centrada na explica~ao do fen6meno da intemaliza~ao, por oposi~ao ao mercado. 

No entanto, isto nao impediu que ela tivesse sido utilizada por diversos autores 

para explicar algumas formas de alian~as intemacionais, em particular as joint 

ventures. Contudo, as conclusoes que se retiram destes trabalhos em termos de 

capacidade explicativa da abordagem aparecem enfraquecidas por uma terceira 

limita~ao: a dificuldade em medir os custos de transac~ao. 
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A abordagem eclectica tenta ultrapassar estas insuficiencas, em particular a 

dificuldade em explicar o envolvimento econ6mico internacional das empresas. 

Ela representa urn avan~o muito significativo em rela~ao a outras, nomeadamente 

a de Hecksher-Ohlin-Samuelson, a qual obriga a que o comercio internacional seja 

a (mica forma possivel de intemacionaliza~ao das empresas. Utilizando urn dos 

principais resultados da abordagem dos custos de transac~ao ( existencia de custos 

de transac~ao elevados nos mercados internacionais ), a abordagem eclectica 

apresenta elementos explicativos nao s6 para o facto das empresas se 

internacionalizarem, como tambem para as formas de internacionaliza~ao. 

De acordo com Dunning, estes elementos explicativos devem ser 

procurados a partir de tres tipos de vantagens: as vantagens especificas, as 

vantagens de internaliza~ao e as vantagens de localiza~ao. Assim, a abordagem 

eclectica pretende juntar numa mesma estrutura te6rica tres nfveis de analise. E a 

justaposi~ao das vantagens especificas associadas ao sector/industria onde a 

empresa se insere, das vantagens de internaliza~ao da empresa e das vantagens de 

localiza~ao do pais de destino em rela~ao ao pais de origem, que constitui a 

variavel de decisao. 

Para que uma empresa se internacionalize e necessaria que detenha 

vantagens especificas, ou seja, que detenha vantagens em rela~ao as empresas do 

mesmo sector e do pais de destino. Caso contrario, ela permanecera limitada ao 

mercado nacional. 

Quando os tres tipos de vantagens estao simultaneamente presentes, a forma 

de intemacionaliza~ao escolhida e o investimento directo estrangeiro, ou seja, a 

cria~ao de filiais no pais de destino. Quando existem apenas vantagens especificas 

e vantagens de intemaliza~ao, a empresa desenvolve as suas actividades 

produtivas apenas no pais de origem e acede aos mercados intemacionais atraves 

do comercio externo ( exporta~ao ). Por ultimo, quando existem apenas vantagens 
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especificas, a internacionaliza~ao faz-se sob a forma de urn arranjo contratual com 

uma empresa do pais de destino, em particular sob a forma de licenciamneto. 

Apesar da abordagem eclectica representar urn avan~o muito significatico 

em rela~ao a abordagem dos custos de transac~ao no que diz respeito aos factores 

que explicam o envolvimento econ6mico internacional das empresas, ela 

permanece, na essencia, uma abordagem da internaliza~ao. Ou seja, quando 

apresenta os factores explicativos das formas de internacionaliza~ao, real~a, 

sobretudo, as vantagens do investimento directo estrangeiro em rela~ao ao 

comercio externo, deixando na sombra a terceira forma. Com efeito, nao s6 as 

alian~as internacionais nao aparecem suficientemente explicadas como, 

adicionalmente, se restrigem a uma forma particular: o licenciamento. 

Esta insuficiencia deriva do facto da abordagem se propor incoporar tres 

niveis de analise mas acabar por negligenciar o nivel do sector/industria, o qual e 

fundamental para perceber o comportamento das empresas em materia de alian~as. 

A abordagem sintetica parte desta limita~ao da abordagem eclectica, 

explorando a ideia de "ganho estrategico". No essencial, ela nao poe em causa a 

explica~ao apresentada pela abordagem eclectica para a internacionaliza~ao das 

empresas: para que haja envolvimento econ6mico internacional, e necessario que 

as empresas disponham de vantagens especificas, agora designadas por vantagens 

competitivas, embora esta nao seja uma condi~ao suficiente. Contudo, apresenta 

factores significativamente diferentes para a forma escolhida para esse 

envolvimento. 

Pressupondo que uma empresa dispoe de vantagens competitivas tanto ao 

nivel da procura de factores como da oferta de produtos, Mucchielli considera que 

a forma de envolvimento econ6mico internacional dessa empresa pode ser 

explicada por dois factores: em primeiro Iugar, pela natureza da discordancia entre 

as suas vantagens competitivas e as vantagens comparativas do seu pais de origem 
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(a existencia de concordancia desincentiva a intemacionaliza~ao) e, em segundo 

Iugar, pela existencia ou nao de vantagens estrategicas associadas ao 

sector/industria onde a empresa se insere. 

Se uma empresa for plenamente competitiva (na procura de factores e na 

oferta de produtos) e o seu pais de origem nao apresentar vantagens comparativas 

na oferta de factores, entao a intemacionaliza~ao far-se-a atraves de investimento 

directo no estrangeiro. Se a vantagem comparativa do pais se manifestar apenas ao 

nivel da oferta de factores entao a forma de intemacionaliza~ao escolhida sera o 

comercio extemo ( exporta~ao ). Para explicar a terceira forma de envolvimento 

econ6mico intemacional das empresas e necessario ter em conta o terceiro nivel de 

analise: 0 sector/industria 

A argumenta~ao subjacente a abordagem sintetica parte entao de diversas 

contribui~oes: teoria das barreiras, abordagem da corrida e teoria dos jogos. 0 seu 

ponto central reside na ideia de "ganho estrategico" gerado por uma alian~a. 

Assim, esta abordagem vai muito para alem da visao simples, segundo a qual as 

alian~as entre empresas se justificam apenas a partir dos chamados "ganhos 

intemos". 

Mucchielli argumenta que uma alian~a entre duas empresas pode dar 

origem a uma vantagem estrategica, isto e, pode influenciar o resultado da corrida 

a favor das empresas aliadas, em detrimento das outras empresas, entretanto 

afastadas da corrida. No contexto intemacional, isto significa que, em 

determinadas condi~oes, o acesso aos mercados extemos pode ser efectuado 

atraves de alian~as com empresas locais que permitem nao s6 uma 

intemacionaliza~ao mais nipida como tambem mais segura, isto e, que implica o 

afastamento de outras empresas que tambem pretendam intemacionalizar-se 

(altera~ao da estrutura de mercado). Assim, a terceira forma de intemacionaliza~ao 

sera escolhida quando, para alem da existencia de vantagens competitivas por 

242 



parte da empresa e de vantagens comparativas por parte do pais de acolhimento, 

ela der origem a vantagens estrategicas. 

Portanto, a abordagem sintetica tenta explicar, simultaneamente, por que e 

que as empresas se intemacionalizam e qual a forma escolhida para a 

intemacionaliza9ao. No entanto, ela permanece ainda pouco desenvolvida (para 

alem da generaliza9ao a n empresas efectuada por Combe) e pouco explorada 

empiricamente, quando se compara com a abordagem dos custos de transac9ao e a 

abordagem eclectica. 
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CAPITUL04 

A Base CEDIN: Fontes de Informa~io e Metodologia do Trabalho 

Introdu~ao 

Por razoes de secretismo, as estatfsticas sobre alian~as sao dificeis de obter. 

Com efeito, as empresas tendem a nao revelar as informa~oes respeitantes as 

parcenas que estabelecem com receio de darem a conhecer os seus 

comportamentos estrategicos 1• Exceptuando algumas formas, como, por exemplo, 

as joint ventures, cuja necessidade de escritura publica nao permite manter o 

secretismo e da a possibilidade, aos investigadores, de poderem dispor de 

informa~oes mais rigorosas, os dados constantes na maior parte das bases 

existentes foram recolhidos, fundamentalmente, a partir de tres fontes: inqueritos 

por amostragem junto das empresas, entrevistas a dirigentes de empresas e 

imprensa econ6mica (geral e especializada). 

Nao se conhece, para o caso portugues, qualquer base de dados posta 

publicamente a disposi~ao dos investigadores em geral e referente a alian~as 

intemacionais celebradas por empresas portuguesas, tal como estas foram 

definidas no Capitulo 2. Entendeu-se, por isso, · que seria de grande utili dade 

reunir, numa linica base, sob a forma de dados analisaveis, as informa~oes que 

foram sendo recolhidas ao Iongo do trabalho de campo. Esta base, a que se deu o 

nome de Base CEDIN, pelo motivo que se apresentara de seguida, contem urn 

vasto conjunto de dados referentes a urn numero muito significativo de alian~as 

que foi possivel recolher. 

1 Esta regra tern excepryoes pois algumas empresas fazem questao de anunciar as alianryas que estabelecem 
com outras empresas, atraves de comunicados a imprensa. 

245 



Embora a Base CEDIN contenha importantes lacunas (urn grande numero 

de campos permanece por preencher) e limita9oes associadas as fontes de 

informa9ao utilizadas, ela pode ser melhorada e aumentada, por recurso a outras 

fontes, nomeadamente aos relat6rios anuais das empresas nela registadas. A sua 

utilidade nao se esgota nos objectivos deste trabalho, podendo ser posta a 

disposi9ao doutros investigadores interessados no tema. Assim, a obten9ao desta 

base, s6 por si, ja justifica o esfor9o e o consumo de tempo e de recursos 

fmanceiros que nela foram investidos. 

A Base CEDIN come9ou a ser construida no ambito de urn projecto de 

investiga9ao financiado pelo Programa PRAXIS XXI do Ministerio da Ciencia e 

da Tecnologia, intitulado "As Empresas Portuguesas face a Globaliza9ao Tecno

Econ6mica" e cuja candidatura a aprova9ao e financiamento foi apresentada, em 

1996, pelo CEDIN- Centro de Estudos de Economia Europeia e Intemacional, do 

Instituto Superior de Economia e Gestao2
• Este projecto, cujo relat6rio final foi 

entregue a Funda9ao para a Ciencia e a Tecnologia no principio de Setembro de 

1999, deu origem, para alem deste trabalho, a dois trabalhos de mestrado. 

A semelhan9a da maior parte das bases de dados sobre alian9as existentes 

no estrangeiro, algumas das quais sao referidas no primeiro ponto deste capitulo, a 

Base- CEDIN foi construida a partir de informa9oes recolhidas junto de duas 

fontes: imprensa econ6mica e urn inquerito por amostragem realizado a urn 

conjunto de empresas portuguesas. No caso do inquerito, foi ainda possivel, 

atraves de uma questao aberta, recolher informa9oes sobre as opinioes dos 

dirigentes empresariais acerca do fen6meno das alian9as entre empresas. 

Este capitulo tern, portanto, como objectivo apresentar a Base CEDIN, as 

metodologias utilizadas para recolher as informa9oes a partir daquelas duas fontes 

e OS dados que sao objecto de analise no Capitulo 5. A sua estrutura e a seguinte: 

2 Os direitos da base sao, assim, propriedade do CEDIN. 
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No Ponto 4.1 referem-se, de forma meramente exemplificativa e bastante 

abreviada, algumas bases de dados sobre alian~as existentes no estrangeiro e 

alguns trabalhos empiricos publicados, realizados a partir das bases apresentadas 

ou de outras fontes de informa~ao. Nos Pontos 4.2 e 4.3, explicitam-se as 

metodologias subjacentes ao inquerito e ao trabalho de recolha de informa~oes a 

partir da imprensa econ6mica, respectivamente. 

4.1. Bases de dados sobre alian~as e trabalhos empiricos realizados: exemplos 

De entre as bases de dados mais frequentemente citadas nas fontes 

bibliograficas que serviram de suporte a este trabalho, destacam-se as seguintes: 

ARPA (Departamento de Electr6nica do Instituto Politecnico de Milao - Italia), 

CATIIMERIT (Maastricht Economic Research Institute on Innovation and 

Technology da Universidade de Limburg, Maastricht - Rolanda), CESAG 

(Universite de Strasbourg III - Fran~a), INSEAD (Business School of 

Fontainebleau - Fran~a) e LAREA/CEREM (Universite de Paris X - Fran~a). A 

CSCA (Chambre Syndicale des Constructeurs Automobiles - Paris) efectuou 

tambem urn trabalho de recenseamento anual dos acordos entre construtores 

autom6veis. 

Os dados contidos nestas bases e outros obtidos a partir de outras fontes de 

informa~ao tern servido de base a diversos estudos que se diferenciam no objecto e 

nos objectivos3
. Em geral, estes estudos podem agrupar-se em duas grandes 

categorias. Em primeiro Iugar, os trabalhos descritivos que tern por objectivo saber 

se as alian~as constituem ou nao urn fen6meno novo, conhecer a importancia das 

suas diversas formas, os seus objectivos, etc. Em segundo Iugar, os estudos de 

natureza mais interpretativa que visam explicar os comportamentos de alian~a com 

3 Para uma classifica~ao destes estudos, consultar Chesnais ( 1988a), pag. 127, nota 2. 
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base em determinadas caracteristicas das empresas envolvidas ( existencia ou nilo 

de actividades de I&D, sector de actividade, dimensao, etc.). 

Por outro lado, alguns estudos tern urn caracter geral, enquanto outros 

incidem sobre determinado sector (por exemplo, os transportes aereos ou a 

industria aeronautica, dois dos casos que tern sido mais explorados). Contudo, 

alguns autores argumentam que os estudos gerais tendem a ser menos precisos 

porque, em geral, se baseiam na imprensa econ6mica, enquanto que os estudos 

sectoriais, que normalmente recorrem a inqueritos e a entrevistas, tendem a conter 

informafYoes mais detalhadas e, portanto, mais fidedignas [Sachwald (1993a), pag. 

30]. 

De entre os estudos empiricos realizados, referem-se, a titulo meramente 

exemplificativo: Delapierre et a/ (1986) que estudaram uma amostra de 587 

alianf;as concluidas entre 1980 e 1985 nas industrias aeroespacial, tratamento da 

informafYao, novos materiais e biotecnologias; Ghemawat et al (1986), que 

estudaram 1.144 alianf;as intemacionais celebradas entre 1970 e 1982 e publicadas 

no Wall Street Journal; Morris et a/ (1987) que utilizaram dados do INSEAD 

recolhidos a partir de meados dos anos setenta junto do The Economist e do The 

Financial Times; Chesnais (1988a) que procede tambem a urn estudo sectorial; 

Urban{i988) que utilizou dados do CESAG recolhidos com base num inquerito 

realizado em 1987 junto de cerca de 800 empresas italianas; Hagedoom et al 

( 1991 c) que utilizaram dados da base CA TIIMERIT; Combe ( 1995), que fez 

incidir o estudo sobre o sector de mem6rias dinamicas da industria francesa de 

circuitos integrados e Simoes (1997a) que recolheu dados a partir de urn inquerito 

realizado junto duma amostra de empresas portuguesas. 

248 



4.2. 0 inquerito por amostragem 

A realiza9ao de urn inquerito junto de urn conjunto de empresas 

portuguesas constituiu a primeira fonte de infonna9ao para a constru9ao da Base 

CEDIN. 

0 conjunto das empresas inquiridas foi seleccionado maioritariamente a 

partir de uma lista que contem as 10.005 maiores empresas portuguesas, ordenada 

pelo numero de trabalhadores (base de sondagem). Esta lista foi fomecida pelo 

INE a partir da Base Belem (co luna A, Quadro 4-1 ). 0 numero de empresas a 

inquirir foi determinado por limita9oes or9amentais. Consequentemente, 

considerou-se que o inquerito nao podia envolver todas as divisoes da CAE Rev 

24
, sob pena de se obter urn numero muito reduzido de respostas para urn conjunto 

muito significativo de casos. 

Dado que a maior parte das questoes levantadas pela problematica das 

alian9as sao discutidas na perspectiva das empresas industriais, como, por 

exemplo, no caso das alian9as tecnol6gicas, optou-se por construir urn 

questionario que tivesse basicamente por referencia o universo destas empresas. 

Assim, algumas das perguntas colocadas nao fazem sentido fora deste universo, 

-pelo que, neste caso, o inquerito nao poderia ser realizado sem altera9oes 

significativas no conteudo de algumas questoes. 

Estes dois factores (restri9ao or9amental e natureza das perguntas) 

determinaram que o inquerito nao pudesse dirigir-se as empresas de c6digo CAE 

Rev. 2 igual ou superior a 45. Assim, as empresas a inquirir foram seleccionadas a 

partir do conjunto de empresas pertencentes as divisoes 01 a 41 (5.463 casos). 

Dadas as restri9oes financeiras referidas anteriormente, tambem nao foi 

possivel inquirir a totalidade das empresas as quais se podia aplicar o inquerito, 

4 Ver lista de divisoes da CAE Rev 2 em anexo (Quadro 4A-l). 
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optando-se por seleccionar pouco mais de metade deste universo (2.751 

empresas). Escolheu-se como criterio de selec~ao o numero de trabalhadores, 

tendo sido inquiridas as maiores empresas dentro de cada divisao (co luna B, 

Quadro 4-1 ), no pressuposto de que os fen6menos de alian~a tendem a concentrar-

se nas mawres empresas. 

Para alem das empresas seleccionadas a partir da Base Belem, teve-se ainda 

acesso a duas listas de empresas relativamente as quais se sabia, a partida, que era 

fortemente provavel estarem envolvidas em acordos de coopera~ao com empresas 

estrangeiras. Estas duas listas contem alguma informa~ao sobre 261 empresas, das 

quais foram seleccionadas 84 para envio do inquerito (co luna C, Quadro 4-1 ). 

0 numero total de empresas inquiridas e, portanto, 2.835, repartido pelas 

divisoes da CAE Rev. 2 de acordo com a coluna D do quadro 4-1 5
• Isto significa 

que 97% do numero de empresas inquiridas foram seleccionados a partir da Base 

Belem, enquanto que os restantes 3% foram seleccionados a partir das duas listas 

adicionais referidas anteriormente. 

Dos questionanos enviados, foram devolvidos 21 por motivo de "morada 

insuficiente" e 1 por a empresa em causa ter definido como regra intema s6 

responder a inqueritos quando obrigada por algum dispositivo legal (co luna E, 

Quadro 4-1). 

0 inquerito e composto por tres partes6
• A Parte A tern como objectivo 

recolher informa~oes sobre a situa~ao geral da empresa (sector de actividade, 

5 Nao foi possivel conhecer o c6digo CAE Rev. 2 de 32 empresas seleccionadas a partir das duas listas 
adicionais, embora se tivesse optado pelo envio do inquerito a estas empresas em virtude de se admitir 
como muito provavel a existencia de acordos de coopera~ao. 
6 Ver parte final do Anexo. Foram detectadas, ja na fase de analise, algumas incorrec~oes nas perguntas, 
apesar do inquerito ter passado por iniuneras versoes provis6rias. Contudo, optou-se por apresenta-lo tal 
qual foi enviado as empresas. 
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Quadro 4-1 

Inquerito as empresas portuguesas 

(Dados referentes as empresas inquiridas e as respostas) 

CAE* A B c D E F G H I 
OJ 0 0 0 0 0 4 1 - 0 
02 0 0 0 0 0 1 1 - 0 
05 0 0 0 0 0 1 1 - 1 
11 1 1 0 1 0 0 0 0,0 0 
12 1 1 0 1 0 0 0 0,0 0 
13 3 2 0 2 0 0 0 0,0 0 
14 77 39 0 39 0 6 6 I5,4 1 
15 615 308 11 319 0 63 74 23,2 1 I 
16 4 2 0 2 0 0 0 0,0 0 
17 649 325 3 328 4 40 43 13,1 3 
18 101I 506 11 5I7 4 22 20 3,9 3 
19 489 245 6 251 3 2I 20 8,0 3 
20 247 I24 0 I24 I 13 13 I0,5 3 
21 79 40 4 44 I I4 I4 3I,8 4 
22 I85 93 I 94 0 II II 11,7 0 
23 I I 0 I I I I IOO,O 1 
24 I5I 76 4 80 2 I6 I6 20,0 4 
25 I49 75 0 75 0 I3 I5 20,0 6 
26 42I 211 5 2I6 0 35 35 16,2 5 
27 78 39 0 39 0 6 5 I2,8 1 
28 366 I83 2 I85 0 32 36 I9,5 6 
29 296 I48 1 I49 2 29 30 20,1 8 
30 2 1 1 2 0 1 1 50,0 0 
31 82 41 0 41 1 8 9 17,6 1 --
32 36 18 0 18 0 4 5 27,8' 0 -·-
33 28 14 0 14 0 2 2 14,3 0 
34 97 49 0 49 0 8 10 20,4 3 
35 48 24 0 24 0 6 5 20,8 4 
36 3I8 169 3 172 2 30 32 I8,6 5 
37 9 5 0 5 0 2 2 40,0 0 
40 17 9 0 9 1 3 3 33,3 1 
41 3 2 0 2 0 0 0 0,0 0 

Outras** 4542 0 32 32 0 43 - - -
Total 10005 2751 84 2835 22 435 411 15,5 74 

' ' *Rev. 2 (DIVlsoes). 
** Inclui os casos de divisoes nao disponiveis/declaradas. 
A - Lista de base fornecida pelo INE para a selec~ao das empresas a inquirir; B - Nu.mero de inqueritos 
enviados referentes as empresas seleccionadas a partir de A; C - Nu.mero de inqueritos enviados referentes 
as empresas seleccionadas a partir das duas Iistas adiccionais; D - Nu.mero total de inqueritos enviados; E -
Numero de inqueritos devolvidos; F - Nt1mero de respostas repartido pelas divisoes da CAE Rev 2 tal 
como estas foram declaradas pelas empresas e utilizado na analise das opinioes dos dirigentes empresariais; 
G - Nu.mero de respostas corrigido e utilizado na analise, excepto quando mencionado em contrario; H -
Taxas de resposta [(G/D) x 100]; I - Nt1mero de respostas contendo casos de acordos de coopera~ao 
considerados validos para a analise 
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dimensao, ano de constitui~ao, participa~oes de capital dele noutras empresas, 

actividades de I&D, grau e fonnas de internacionaliza~ao, condicionantes 

estrategicas da empresa, etc.). Estas infonna~oes pennitiram compreender melhor 

as estrategias de alian~a por parte das empresas portuguesas, como se vera no 

capitulo seguinte. 

A Parte B diz respeito ao envolvimento das empresas em acordos de 

coopera~ao nas decadas de oitenta e noventa 7• As infonna~oes recolhidas nesta 

Parte referem-se basicamente aos seguintes itens: ano do estabelecimento do 

acordo, natureza do contrato que serviu de base ao acordo ( escrito ou verbal), 

existencia ou nao de incentivos governamentais para a concretiza~ao do acordo, 

existencia ou nao de participa~oes de capital entre os parceiros, objectivos, periodo 

de vigencia, numero de empresas envolvidas e respectivas nacionalidades, posi~ao 

dos parceiros ( concorrentes, clientes, fornecedores, etc.), forma do acordo (joint 

venture, franchising, sub-contrata~ao, licenciamento, etc.) e fluxos internacionais 

gerados pelo acordo. 

Por ultimo, na Parte C, pedia-se a opiniao dos dirigentes empresariais sobre 

os motivos que conduzem as empresas a celebra~ao de acordos de coopera~ao. 

Esta e a 1lnica questao aberta do inquerito. Contudo, foi muito facil proceder ao 

seu tratamento pois dado o elevado grau de padroniza~ao das respostas nao houve 

dificuldade em encontrar uma grelha de classifica~ao. 

Na elabora~ao das questoes teve-se em conta nao apenas a necessidade de 

recolher a infonna~ao necessaria mas ainda o cuidado de garantir o maximo 

possivel de respostas. Assim, evitaram-se, na medida do possivel, as op~oes que 

poderiam ter desincentivado as empresas de responder ao inquerito: perguntas 

abertas, perguntas em numero demasiado elevado, perguntas sobre infonna~oes 

que se sabe a partida que as empresas tern tendencia a nao revelar, etc. Esta op~ao 

7 No entanto, urn niunero muito reduzido de empresas declarou ter efectuado acordos de cooperayao em 
anos anteriores a 1980. 
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mostrou-se correcta, como se pode confirmar pelo elevado numero de empresas 

que responderam ao inquerito, se nao em termos gerais, pelo menos o daquelas 

que tern mais interesse para OS objectivos deste trabalho, isto e, das que est!o 

envolvidas em alian~as. 

Para a elabora~ao das questoes, foram ainda seguidos alguns conselhos 

apresentados por Faddy (1996) para a realiza~ao de questionarios escritos. Estes 

conselhos revelaram-se importantes nao s6 quando seguidos mas tambem quando 

foram omitidos, como se vera mais a frente. Teve-se ainda acesso a urn conjunto 

de cerca de duas dezenas de inqueritos realizados por investigadoras da area das 

ciencias sociais, gentilmente cedidos por uma empresa. Compararam-se as 

caracteristicas dos inqueritros a que esta empresa tinha respondido com as 

daqueles para os quais nao foi dada resposta, sempre com o objectivo de 

apresentar questoes que nao desincentivassem o preenchimento do questionario. 

0 inquerito foi acompanhado por uma carta dirigida a empresa (no caso das 

empresas seleccionadas a partir da Base Belem) ou dirigida pessoalmente a urn 

quadro da empresa (no caso das empresas seleccionadas a partir das duas listas 

adicionais). Nesta carta, foram explicados os objectivos do trabalho, assegurou-se 

a confidencialidade das informa~oes prestadas8 e garantiu-se a todas as empresas 

-interessadas o envio dos resultados desta investiga~ao9. Fomeceu-se ainda um 

conjunto de notas explicativas para o preenchimento do questionario. 

0 trabalho de campo realizou-se durante o primeiro semestre de 1999. 

Houve o cuidado de enviar previamente o questionario a urn conjunto de cerca de 

8 Tendo consciencia do secretismo que envolve muitos acordos de coopera~ao e de que, em geral, as baixas 
taxas de resposta aos inqueritos desta natureza se explicam pelo receio que as empresas possam ter de ver 
divulgada informa~ao a seu respeito, fez-se do sigilo urn ponto de honra. Garantiu-se a confidencialidade 
em diversos pontos da documenta~ao enviada e nao se exigiu as empresas que se identificassem. Verifica
se agora que o nfunero de empresas que nao se identificaram e relativamente reduzido ( cerca de 17,6%) e 
que, curiosamente, esta taxa e mais baixa no caso das empresas que declararam ter estabelecido acordos de 
coopera~ao com outras empresas do que no caso contrario (13,6% contra 19%). 
9 79,2% das empresas declararam estar interessadas em receber os resultados deste trabalho. Esta 
percentagem sobe para 86,4% quando se consideram apenas as empresas que declararam ter efectuado 
acordos de coopera~ao com outras empresas. 
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200 empresas como objectivo de fazer ajustamentos posteriores. Foram recebidas 

cerca de tres dezenas de respostas com base nas quais se fizeram ligeiras 

altera~oes nas questoes e altera~oes mais substanciais nas notas explicativas, em 

virtude de se ter verificado haver dificuldade em perceber o conteudo de algumas 

questoes. 

Verifica-se agora que teria sido conveniente seguir o conselho apresentado 

por Foddy (1996), pag. 168, e ter realizado algumas "entrevistas qualitativas como 

procedimento previo a constru~ao do leque de op~oes de respostas [ ... ] de modo a 

incorporar nessas op~oes o vocabulario dos inquiridos". Em vez dessas entrevistas, 

podia-se, pelo menos, ter enviado, a uma amostra de empresas, apenas a questilo 

aberta colocada aos dirigentes sobre os motivos que presidem as estrategias de 

alian~a. Algumas dificuldades reveladas pelas empresas ao nivel do 

preenchimento do inquerito podiam, assim, ter sido evitadas, mostrando que 

aquele conselho e util e que deveni ser tornado como regra em trabalhos de 

investiga~ao que utilizem o inquerito como modalidade de recolha de informa~oes. 

Os 2.835 casos inquiridos produziram 436 respostas. Contudo, num caso, o 

inquerito foi devolvido incompleto (falta de paginas), pelo que se optou por nilo o 

considerar. As restantes (435) distribuem-se pelas divisoes CAE Rev. 2 declaradas 

pelas -empresas de acordo com a co luna F do Quadro 4-1. 

Contudo, foi necessario proceder a algumas correc~oes, por forma a 

aumentar o rigor da analise sem perder informa~ao. Estas correc~oes justificam-se 

em virtude de se terem detectado as seguintes anomalias: a) o numero de empresas 

que nao declararam a divisao da CAE Rev 2 a que pertencem e demasiado elevado 

(estes casos estilo incluidos no valor inscrito na penultima celula da coluna F do 

Quadro 4-1); b) nalguns casos (poucos), os c6digos CAE declarados pelas 

empresas nao podem estar correctos; c) foram recebidas algumas respostas de 

empresas pertencentes a divisoes que era suposto terem ficado fora do conjunto de 
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empresas a inquirir, como se pode verificar pela coluna F do Quadro 4-2 10 e d) 

detectaram-se alguns casos (poucos) de inconsistencia de informa~!o. 

As correc~oes introduzidas foram, basicamente, quatro. Em primeiro Iugar, 

excluiram-se os casos de informa~ao inconsistente. Em segundo Iugar, procedeu

se a uma tentativa, a partir da Base Belem, de corrigir os casos an6malos 

mencionados anteriormente em a) e b). Em terceiro Iugar, excluiram-se da analise 

todos os casos para os quais nao foi possivel conhecer a divisao CAE Rev 2 das 

empresas declarantes. Por ultimo, excluiram-se tambem os casos declarados por 

empresas pertencentes as divisoes de c6digos superiores a 41' pelo facto de nao 

pertencerem ao conjunto de empresas a inquirir. 

A analise dos dados recolhidos a partir do inquerito, e que e apresentada no 

Capitulo 5, incide, assim, sobre dados gerados pelas informa~oes prestadas por 

411 empresas, distribuidas pel as divisoes CAE Rev 2 ( corrigidas) de acordo com a 

coluna G do Quadro 4-1. Exceptua-se a esta regra a analise que e feita das 

opinioes dos dirigentes, a qual incidiu sobre os dados produzidos pelas 

informa~oes fomecidas por 435 empresas, distribuidas pelas divisoes da CAE Rev 

2 (declaradas) de acordo com a coluna F do mesmo quadro. 

Com base na correc~ao efectuada, calcularam-se as taxas de resposta. A 

taxa de resposta global situa-se em 15,5%. Contudo, as taxas parciais, referentes a 

cada uma das divisoes, sao bastante diferenciadas (coluna H, Quadro 4-1). Este 

resultado leva a supor que a importancia que as empresas atribuem aos inqueritos 

para fins de investiga~ao, ou, pelo menos, a importancia que atribuiram a este 

inquerito, depende do sector de actividade em que se inserem. No entanto, esta nao 

e uma questao que mere~a ser discutida aqui. 

10 Estes casos an6malos podem ter uma ou varias das seguintes explica~oes: em primeiro Iugar, podem 
dever-se ao facto do numero de inqueritos enviados a empresas seleccionadas a partir das listas adicionais 
referidas anteriormente e para as quais nao se conhecia a divisao CAE ser demasiado elevado (penultima 
celula da co luna C do Quadro 4- I); em segundo Iugar, podem ser explicados pela possibilidade de haver 
incorrec~oes na Base Belem; por ultimo, mas nao menos provavel, alguns inqueritos poderiio ter sido 
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Por outro lado, e mais importante conhecer as implica~oes que aquela 

diferencia~ao pode ter sobre o enviesamento da amostra de empresas declarantes, 

em rela~ao ao conjunto de empresas inquiridas. Neste sentido foi efectuado urn 

teste x2
, cujos resultados sao apresentados no Quadro A4-3. Conclui-se que se 

deve rejeitar a hip6tese da amostra de empresas declarantes ser nao enviesada em 

rela~ao ao conjunto de empresas inquiridas. 

Assim, os resultados e as conclusoes referentes ao inquerito que sao 

apresentados no capitulo seguinte devem aparecer sempre condicionados ao 

resultado agora apresentado, mesmo que tal nao seja explicitado. Ou seja, embora 

esses resultados e essas conclusoes sejam legitimos a partir da amostra, qualquer 

extrapola~ao para o universo de empresas portuguesas deve ser efectuada com as 

reservas impostas pela possibilidade de enviesamento. 

Das 435 empresas referidas anteriormente, 107 (24,6%) declararam ter 

celebrado acordos de coopera~ao com outras empresas. Estes valores ultrapassam 

largamente as expectativas iniciais desta investiga~ao pois nao se supunha que 

uma percentagem tao elevada de empresas (quase Y4 das que responderam) 

pudesse estar envolvida em acordos de coopera~ao. Contudo, verifica-se agora 

que, mesmo assim, este valor deve estar sub-avaliado, pois ha fortes razoes para 

supor-que -algumas das empresas que nao declararam acordos estao, de facto, 

envolvidas em alian~as com outras empresas. Esta suposi~ao deriva do facto de ter 

sido possivel verificar, quer pessoalmente, quer a partir da investiga~ao que se fez 

junto da imprensa econ6mica, que alguns casos nao foram declarados. 

Como algumas empresas declararam varios acordos ( o inquerito previa urn 

maximo de tres), o nfunero total de casos ascende a 165. No entanto, houve 

necessidade de proceder a uma filtragem, uma vez que nem todos preenchem os 

requisitos impostos por este trabalho, ou seja, nao se inscrevem na defini~ao de 

preenchidos para empresas que nao foram inquiridas. Esta ultima situa~ao pode ter ocorrido no caso de 
diversas empresas que pertencem ao mesmo grupo terem as suas sedes localizadas no mesmo Iugar. 
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alian~a intemacional apresentada no Capitulo 2. Assim, foram exclufdos da Base 

CEDIN, para efeitos da analise apresentada no capitulo seguinte, 51 casos (30,9% 

do total), basicamente por dois motivos: a) trata-se de acordos nacionais, isto e, 

acordos entre empresas portuguesas que nao se destinaram a mercados extemos ou 

b) casos em que a informa~ao prestada sobre os acordos estabelecidos e 

insuficiente ou inconsistente. 

A analise baseada nos dados obtidos a partir do inquerito realizado junto 

das empresas incidira, portanto, sobre 114 acordos, declarados por 7 4 em pres as 

distribuidas pelas divisoes da CAE Rev. 2 (corrigidas) conforme a coluna I do 

Quadro 4-1. 

4.3. A pesquisa a partir da imprensa economica 

A segunda fonte de informa~ao para a constru~ao da Base CEDIN foi a 

imprensa econ6mica. 

0 trabalho de campo tambem se desenvolveu durante o primeiro semestre 

de 1999, a par do inquerito. Este trabalho consistiu na pesquisa sistematica de 

noticias sobre acordos de coopera~ao. Foram consultados dois jomais: Diario 

Econ6mico e Semanario Econ6mico. 

A pesquisa no Diario Econ6mico incidiu sobre todos os numeros 

publicados entre a sua funda~ao, em 30 de Outubro de 1989, eo dia 5 de Maio de 

1995. A partir desta data, este jomal acentuou o seu caracter generalista, pelo que 

a sua consulta foi interrompida 11
• Dadas as fortes semelhan~as em termos de 

informa~ao econ6mica entre este diario e o Semanario Econ6mico, optou-se por 

11 Contudo, a principal consequencia desta mudanr;:a sobre o trabalho de campo, e que justifica a 
interrupr;:ao, teve a ver com o facto do jomal ter mudado de formato e de ter aumentado muito 
significativamente a quantidade de informar;:ao publicada. Tomou-se manifestamente mais dificil identificar 
e recolher as noticias, ou seja, o trabalho tomar-se-ia de tal forma leota que nao seria possfvel cumprir os 
prazos legalmente estabelecidos para a apresentar;:ao desta dissertar;:ao. 
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continuar o trabalho de pesquisa a partir deste jomal. Foram analisados, 

sistematicamente, todos os nfuneros disponiveis ate Agosto de 1998. 

Este trabalho de pesquisa junto da imprensa econ6mica permitiu recolher 

urn vasto conjunto de noticias sobre acordos de coopera9ao em geral (mais de 

4.000). Contudo, encontram-se ainda sem tratamento de sistematiza9ao e de 

introdu9ao na Base CEDIN todos os casos referentes a alian9as nacionais, isto e, 

celebradas exclusivamente por empresas portuguesas, no ambito apenas do 

mercado portugues, e entre empresas exclusivamente estrangeiras com destino 

aquele mercado e/ou a outros mercados. As noticias sobre as alian9as que 

poderiam interessar para os objectivos deste trabalho ascendem a 3.024. 

Este numero inclui nao s6 casos de alian9as efectivamente realizadas como 

tambem de inten9oes, isto e, inclui noticias sobre alian9as para as quais nao foi 

possivel concluir sese concretizaram ou nao. Embora a Base CEDIN tenha sido 

prevista por forma a registar tambem este casos, ela nao contem, relativamente a 

eles, qualquer tipo de dados, limitando-se, ate a data, aos casos de alian9as 

efectivamente concretizadas. 

A analise das noticias recolhidas possibilitou a introdu9ao na Base de urn 

vasto conjunto de dados referentes a 760 alian9as, umas celebradas entre empresas 

portuguesas e empresas estrangeiras, com destino ao mercado portugues e/ou a 

mercados extemos, e outras exclusivamente entre empresas portuguesas com o 

objectivo de penetrarem em mercados estrangeiros. 

Os dados recolhidos a partir das informa9oes fomecidas por esta fonte 

podem ser subdivididos em dois tipos: a) dados gerais, isto e, dados comuns a 

todas as formas de acordo detectadas, e b) dados especificos, ou seja, respeitantes 

a cada forma de acordo em particular. 

Os campos considerados para os dados gerais foram os seguintes: 
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-Forma de alian~a, de acordo com a tipologia defmida no Capitulo 2; 

- Ano do estabelecimento da alian~a; 

- Numero de empresas envolvidas; 

- Nacionalidade juridica das empresas envolvidas, com identifica~ao no 

caso de se tratar de filiais de outras empresas e, oeste caso, as nacionalidades 

jurfdicas das empresas-maes; 

- Divisao da CAE Rev. 2 das empresas envolvidas; 

- Existencia ou nao de participa~oes de capital entre os parceiros induzidas 

pela alian~a 12
; 

- Existencia ou nao de apoio publico para a celebra~ao da alian~a; 

- Sentido dos fluxos intemacionais gerados pela alian~a; 

- Mercado( s) de destino da alian~a; 

Dentro deste tipo de dados, a Base CEDIN contem ainda outros campos que 

nao vao ser objecto de analise, uns por esta nao fazer sentido e outros porque ainda 

nao foi possfvel recolher informa~oes para a maioria dos casos detectados. Entre 

estes campos, destacam-se os anos de constitui~ao e os nomes das empresas 

envolvidas, outras formas de intemacionaliza~ao destas empresas (IDE e/ou 

comercio extemo) e os objectivos das alian~as. 

Err.t_ rela~ao aos dados especfficos, a Base CEDIN contem os seguintes 

campos: 

ACE (Agrupamentos Complementares de Empresas): 

-Nome do ACE; 

- Nacionalidade do ACE; 

- Participa~ao de cada empresa no ACE. 

Cons6rcios: 

-Nome do cons6rcio; 
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- Valor do projecto; 

- Nacionalidade do cons6rcio; 

- Participa~ao de cada empresa no cons6rcio. 

Acordos de distribui~ao: 

- Tipo de distribui~ao (agencia, distribui~ao recfproca e piggy back) 

Acordos de franchising: 

- Tipo de franchising ( distribui~ao, produ~ao e servi~os ); 

- Marca franchisada; 

- Empresa franqueada e empresa franqueadora. 

Joint ventures: 

- Divisao CAE Rev. 2 dajoint venture; 

- Nacionalidade dajoint venture; 

-Nome dajoint venture; 

- Participa~ao de cada parceiro no capital dajoint venture. 

Para cada alian~a e para cada empresa existe ainda urn campo de 

observa~oes no qual e possivel registar informa~oes que poderao vir a ser 

relevantes em analises posteriores mas que, dada a sua diversidade, nao podem ser 

sistematizadas. 

Os dados recolhidos a partir da imprensa econ6mica nao tern, no entanto, a 

qualidade cientifica que se pode atribuir aos que foram obtidos a partir do 

inquerito realizado. 

Em primeiro Iugar, porque os casos noticiados pela imprensa sofreram 

certamente uma triagem que nao teve em aten~ao criterios de investiga~ao mas 

antes criterios jomalisticos. Ou seja, urn acordo de coopera~ao nao surge nos 

12 Nao foram considerados os casos em que as noticias nao explicitam outros objectivos para alem das 
tomadas de capital. 
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jomais porque pode interessar ao trabalho de urn investigador mas antes por 

interesse mediatico, pelo impacto que pode ter junto dos leitores. 

Em segundo Iugar, alguns dados que constam na Base CEDIN foram 

deduzidos das noticias analisadas, ou seja, nao se encontram explicitados na fonte 

de informa~ao. Assim, a sua fiabilidade (em rela~ao a noticia, entenda-se) varia 

sensivelmente de campo para campo, embora ela possa ser substancialmente 

melhorada em trabalho posterior atraves, por exemplo, do cruzamento com outras 

fontes de informa~ao, como se referiu na introdu~ao a este capitulo. 

Dados os efeitos negativos que esta insuficiencia pode acarretar para o 

trabalho de analise, explicitam-se, a seguir, OS metodos utilizados para passar da 

informa~ao noticiada aos dados que constam em alguns campos a partir dos quais 

se obtiveram os resultados apresentados no capitulo seguinte: 

- Divisao CAE Rev. 2 das empresas envolvidas nos acordos: foi atribuida a 

partir da designa~ao da empresa e da descri~ao da sua actividade, as quais 

aparecem suficientemente explicitadas na grande maioria das noticias analisadas. 

Procedeu-se, seguidamente, ao cruzamento dos resultados com a informa~ao que 

pode ser obtida a partir da Base Belem. Para o universo de correc~oes possiveis, 

concluiu-se que os c6digos que tinham sido atribuidos estavam, em geral, 

correctos. Contudo, os dados contidos neste campo devem softer ainda de algumas 

incorrec~oes. 

Em primeiro Iugar, verificou-se que, nas empresas em que se atribuiu o 

c6digo 72, existiam incorrec~oes em numero bastante significativo. Nos casos 

detectados como incorrectos, a empresa pertence, quase sempre, a divisao 52. 

Existem fortes indicios para supor que esta distor~ao tern alguma importancia ao 

nivel dos acordos de distribui~ao. Como nao foi possivel corrigir todos estes casos 

a partir da Base Belem, a Base CEDIN deve conter ainda algumas incorrec~oes 

deste tipo. 
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Em segundo Iugar, existem alian~as que envolvem empresas as quais se 

atribuiu o c6digo 74, mas que, efectivamente, devem envolver empresas doutras 

divisoes. Esta suposi~ao deriva de se ter verificado que, num conjunto 

significativo de noticias, os parceiros envolvidos nas alian~as aparecem 

referenciados pelas suas holdings, o que pode nao corresponder a realidade. Ou 

seja, apesar de uma noticia referir uma holding, nao significa que o acordo tenha 

sido celebrado por ela. Pelo contrario, podem estar envolvidas outras empresas do 

grupo, nao pertencentes a divisao 74. Os resultados obtidos para esta divisao e 

apresentados no capitulo seguinte, devem ser, por isso, interpretados sob reserva, 

mesmo que tal nao apare~a explicitado. 

. Por ultimo, permanece por corrigir urn numero muito significativo de casos 

que tern aver com as empresas portuguesas que nao figuram na lista das 10.005 

maiores (Base Belem) e com todas as empresas estrangeiras. Porem, nestes casos, 

as consequencias sobre a analise devem ser pouco importantes porque se 

trabalhou, fundamentalmente, com os c6digos das empresas portuguesas. 

- Ano da celebra~ao do acordo: em geral, esta informa~ao aparece 

explicitada nas noticias. Porem, num numero significativo de casos, tal nao 

acontece, pelo que se optou por nao recolher qualquer tipo de informa~ao ou, em 

casos-devidamente justificados, pelo ano da noticia. 

- Formas de acordo: em muitos casos, nao foi possivel conhecer as formas 

de alian~a tal como estas foram definidas no Capitulo 2. Nestes casos, optou-se 

sempre por classificar as alian~as em causa dentro da categoria residual "outros 

acordos". A classifica~ao em qualquer das formas definidas naquele capitulo e, no 

en tanto, fiavel (em rela~ao a noticia, entenda-se) porque, nesses casos, as noticias 

sao explicitas. 
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- Sentido dos fluxos intemacionais gerados pelo acordo: na maioria dos 

casos, esta informa~ao deduz-se facilmente das noticias, embora, em geral, nao 

apare~a explicitada. A sua fiabilidade e, portanto, razoavel. 

- Numero de empresas envolvidas em cada acordo: trata-se de informa~ao 

inteiramente fiavel que aparece sempre explicitada nas noticias que foram 

consideradas. Com efeito, esta foi uma das condi~oes consideradas indispensavies 

para que uma noticia pudesse ser seleccionada para fomecer informa~ao a Base 

CEDIN. Ela apenas foi violada em urn dos 760 casos registados. 

- Nacionalidade das empresas envolvidas nos acordos: num numero 

significativo de casos, nao foi possivel conhecer as nacionalidades das empresas 

estrangeiras. Nestes casos, os campos nao foram preenchidos, mas os dados 

recolhidos sao inteiramente fiaveis. Contudo, impos-se como condi~ao para que 

uma noticia pudesse ser seleccionada para a Base a explicita~ao inequivoca de 

empresas estrangeiras no acordo noticiado, ou, altemativamente, deve estar 

explicito que, caso a alian~a envolva apenas empresas portuguesas, ela deve ter 

como objectivo a entrada de pelo menos uma delas em mercados extemos. 

- Mercados de destino: estes dados tern o mesmo nivel de fiabilidade que os 

respeitantes a nacionalidade das empresas estrangeiras, isto e, mesmo que a noticia 

nao explicite o mercado de destino, a alian~a foi considerada desde que se possa 

concluir a partir daquela que esta se destinou a mercados extemos, ou ao mercado 

portugues no caso de envolver empresas portuguesas e estrangeiras. 

Apesar destas insuficiencias, considera-se que a pesquisa efectuada junto da 

tmprensa econ6mica, que absorveu uma parte muito significativa do esfor~o 

dedicado a investiga~ao empirica~ do tempo de investiga~ao e dos recursos 

financeiros disponibilizados para a constru~ao da Base CEDIN, foi bastante util 

para os objectivos deste trabalho e podera vir a se-lo ainda mais para trabalhos 

futuros. Os dados recolhidos a partir desta fonte tern pelo menos uma vantagem 
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em rela~ao aos que foram gerados a partir do inquerito: abarcam, teoricamente, 

todos os sectores de actividade, enquanto que o inquerito apenas pode 

disponibilizar dados respeitantes as empresas pertencentes as divisoes CAE Rev. 2 

01 a 41. Adicionalmente, nalguns casos, foi possivel obter informa~oes que nao 

podem retirar-se do inquerito. 

Neste sentido, a imprensa econ6mica fomeceu urn conjunto de dados 

significativamente mais extenso e, nalguns casos, mais completo do que o 

inquerito. Em algumas situa~oes, os resultados obtidos a partir desses dados 

podem mesmo ajudar a explicar algumas conclusoes menos 6bvias retiradas desta 

segunda fonte de informa~ao, como se vera no capitulo seguinte. 

Por outro lado, este trabalho permitiu disponibilizar, para o candidato e para 

outros investigadores interessados neste assunto, urn conjunto significativo de 

referencias de empresas em rela~ao as quais se sabe que estabeleceram acordos de 

coopera~ao com outras empresas (ver Quadro A4-2). Ou seja, se outro merito nao 

tivesse, a pesquisa junto da imprensa econ6mica demonstrou, pelo menos, que o 

fen6meno dos acordos de coopera~ao envolvendo empresas portuguesas existe e a 

sua frequencia justifica investiga~oes mais aprofundadas. Este output do trabalho 

nao deve ser menosprezado, uma vez que os trabalhos de investiga~ao sobre este 

tema estao ainda numa fase bastante pioneira em Portugal. 

A Base CEDIN contem, portanto, dados sobre 114 acordos de coopera~ao 

declarados pelas empresas e 7 60 noticiados pela imprensa. Os primeiros 

envolveram, pelo menos, 7 4 empresas portuguesas, para as quais foi possivel o 

obtem;ao de informa~oes relevantes para a analise. Em rela~ao aos segundos, estao 

registadas naquela base 1.184 empresas que se envolveram em alian~as. Destas, 

493 sao portuguesas (a grande maioria) ou filiais de empresas estrangeiras 

instaladas em Portugal (num numero bastante mais reduzido de casos). 
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Este resultado ultrapassa largamente as expectativas iniciais uma vez que se 

tinha fixado como objectivo atingir a meta de 100 casos de estudo, basicamente a 

partir do inquerito. Verifica-se agora que esta meta foi nao s6 ultrapassada em 

rela9ao a esta fonte de informa9ao (reuniram-se 114 casos de estudo) como se 

conseguiu obter urn vasto conjunto de dados a partir da imprensa econ6mica, que 

podeni ser significativamente aumentado na sequencia deste trabalho. 

Estes dados referem-se a alian9as intemacionais que envolveram empresas 

portuguesas, tal como aquelas foram definidas no Capitulo 2 e, na sua grande 

maioria, foram utilizados na analise desenvolvida no capitulo seguinte. A analise a 

desenvolver no Capitulo 5 incide, assim, sobre os casos registados na Base e 

assinalados na Figura 4-1, tendo-se utilizado os dados recolhidos a partir das duas 

fontes de informa9ao de acordo com o explicitado na Figura 4-2. 

No entanto, esta-se consciente das limita9oes associadas a estes dados, 

cuJas consequencias nao deixarao de se fazer sentir sobre a analise que foi 

efectuada. As conclusoes que desta se retiram sao, portanto, tao validas quanto 

fiavel a informa9ao que lhes serve de base. Por isso, elas devem ser entendidas 

apenas como hip6teses para investiga9oes futuras. 

Sentido dos fluxos 

Nacionalidade das empresas 

Portuguesas/Portuguesas 

Portuguesas/Estrangeiras 

Estrangeiras/Estrangeiras 

Figura4-l 

Objecto de estudo 

Do exterior De Portugal 

para Portugal para o exterior 

Alian9as Alian9as 

Alian9as Alian9as 

Alian9as Alian9as 

Nos dois Sem fluxos 

sentidos 

Alian9as Alian9as 

Alian9as Alian9as* 

Alian9as Alian9as 

* Trata-se de uma situa9ao a partida dificil de aceitar mas que foi referida por algumas empresas 
que foram objecto de inquerito no ambito deste projecto. Verificou-se que esta situa9ao deve ser 
explicada pelo facto das alian9as em causa serem demasiado recentes para poderem ter produzido 
tluxos intemacionais. 
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Figura4-2 

Tipos de dados contidos na Base CEDIN, a partir dos quais se procedeu a analise 

apresentada no Capitulo 5. 

IMPRENSA ECONOMICA 

.I Participa~oes de capital entre os parceiros induzidas pelas 
INQUERITO 

alian~as (sirnlnio) 

.I Acordos de distribui~io por .I Apoio publico (sirnlnao) .I Natureza dos contratos 
tipos (piggy-backldistribui~io .I N° de empresas envolvidas ( escritos/verbais) 
reciprocalagencia) .I Participa~oes de capital 
.I Participa~io das empresas 

.I Formas 
maioritarias entre os parceiros 

portuguesas no capital das .I Anos (sirnlnio) 
joint ventures .I Divisoes CAE Rev 2 .I Situa~io dos acordos 
(maioritarialminoritaria/ 
equitativa) .I Paises de origem dos (vigentes/terminados) 

.I Mercados de destino 
parceiros .I Dura~io dos acordos 

.I Sentido dos fluxos terminados (em anos) 

internacionais (entrada/saida) .I Tipos de fluxos 
internacionais 

.I Objectivos 

.I Factores explicativos 
.I Posi~ao dos parceiros (concorrentes/clientes/ fornecedores) 
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CAPITULOS 

Alian~as lnternacionais Celebradas por Empresas Portuguesas no 

Periodo 1989-1998: Resultados da Investiga~io Empirica 

Introdu~io 

Os resultados e as conclusoes que sao apresentados neste capitulo sao fruto 

de uma analise dos dados sobre alianyas intemacionais que envolveram empresas 

portuguesas, no periodo 1989-19981
, sistematizados na Base CEDIN ou anotados 

de forma dispersa ao Iongo do trabalho de campo. Contudo, aquela analise nao 

esgota as potencialidades desta Base, por duas razoes: primeiro, porque a Base 

pode ser ampliada e melhorada com trabalhos futuros, nomeadamente por recurso 

a outras fontes como os relat6rios anuais das empresas, como se referiu no 

capitulo anterior; segundo, porque os dados nela contidos podem ser cruzados com 

outros no sentido de melhorar as conclusoes que aqui sao apresentadas atraves de 

uma explorayao interpretativa mais aprofundada. 

Porem, como certamente se compreendera, este trabalho adicional nao e 

-compativel com os prazos legalmente definidos para a realizayao duma dissertayao 

de doutoramento, tanto mais que o trabalho de campo e a construyao da Base 

foram altamente consumidores de tempo, conforme se pode comprovar pelo 

grande volume de informayao recolhida. Esse trabalho devera ser desenvolvido em 

oportunidades que, por certo, nao faltarao no futuro. 

0 facto da Base CEDIN ter sido construida a partir de duas fontes de 

informayaO completamente distintas criou serios problemas a analise apresentada 

1 Embora este seja o periodo de referencia da analise, algumas alian¥as foram estabelecidas noutros anos, 
conforme se vera no Ponto 5 .3. 
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neste capitulo. Contudo, entendeu-se que, dada a escassez de informa~ao sobre o 

tema das alian~as, urn pouco por todo o lado mas, sobretudo, em Portugal, seria da 

maxima utilidade para trabalhos futuros a realizar tambem por outros 

investigadores, disponibilizar o maximo de informa~ao obtida a partir daquelas 

fontes. 

Assim, sempre que possivel, a analise recorre tanto a dados recolhidos da 

imprensa econ6mica como do inquerito, assumindo-se deliberadamente o risco de 

se ser conduzido a conclusoes contradit6rias, como se vera ao Iongo do capitulo. 

Porem, noutras situa~oes, utilizam-se dados recolhidos a partir, exclusivamente, de 

uma das duas fontes de informa~ao. Em qualquer dos casos, os resultados obtidos 

devem ser interpretados com as reservas impostas pelas insuficiencias das fontes 

de informa~ao. Isto significa que as respectivas conclusoes, apresentadas ao Iongo 

do capitulo e, sobretudo, no ponto fmal a elas destinadas, devem ser entendidas 

apenas como hip6teses a corroborar ou a rejeitar no futuro, mesmo que tal nao seja 

mencionado. 

Este capitulo esta estruturado como se segue: 

No Ponto 5.1, sao utilizados dados recolhidos a partir da imprensa 

econ6mica e do inquerito para apresentar algumas caracteristicas gerais das 

aliari~as intemacionais que envolvem empresas portuguesas. Concretamente, e 

analisada a natureza dos contratos ( escritos ou verbais ), a natureza dos parceiros 

daquelas empresas (portugueses2
, estrangeiros e filiais de empresas estrangeiras 

em Portugal), a existencia de participa~oes de capital entre as empresas envolvidas 

induzidas pelas alian~as e a existencia de participa~oes de capital maioritarias 

entre estas empresas antes do estabelecimento das alian~as. 

2 Neste caso, trata-se de alianyas celebradas exclusivamente por empresas portuguesas com vista a sua 
intemacionalizayao em mercados extemos. 
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Neste ponto, analisa-se ainda a existencia ou nao de apoio publico ao 

estabelecimento das parcerias detectadas, a reparti~ao das alian~as segundo o 

numero de empresas envolvidas (em geral e nos casos dos cons6rcios e das joint 

ventures), a situa~ao dos acordos (vigentes, terminados prematuramente e 

terminados na data prevista) e a dura~ao dos acordos terminados. 

No Ponto 5.2, tambem se utilizam dados recolhidos da imprensa econ6mica 

e do inquerito para analisar a reparti~ao das alian~as por formas. Apresenta-se 

ainda a reparti~ao dos acordos de distribui~ao por tipos (piggy-back, agencia e 

distribui~ao reciproca) e o tipo de participa~ao das empresas portuguesas no 

capital das joint ventures em que estao envolvidas (maioritaria, minoritaria e 

equitativa). 

No Ponto 5.3, utilizam-se de novo dados recolhidos a partir das duas fontes 

de informa~ao para analisar a reparti~ao das alian~as por anos (em geral e em cada 

uma das quatro formas mais frequentes na imprensa econ6mica - acordos de 

distribui~ao, acordos de franchising, cons6rcios ejoint ventures). 

No Ponto 5. 4, procede-se a analise da reparti~ao das alian~as por divisoes 

da CAE Rev 2 das empresas portuguesas envolvidas, com base nas duas fontes de 

informa~ao. Concretamente, analisa-se aquela reparti~ao em termos gerais e 

-dentro de cada uma das quatro formas mencionadas anteriormente. Faz-se ainda 

urn estudo da reparti~ao por formas das alian~as celebradas por empresas 

portuguesas pertencentes a cada · uma das oito divisoes mais frequentes ao nivel 

das alian~as registadas na Base CEDIN a partir da imprensa econ6mica (74 -

Outras actividades de servi~os prestados principalmente as empresas, 65 -

Intermedia~ao financeira, 45 - Contru~ao, 72 - Actividades informaticas, 51 -

Comercio por grosso, 64 - Correios e telecomunica~oes, 52 - Comercio a retalho 

e 62- Transportes aereos). 
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No Ponto 5.5, utilizam-se, mais uma vez, dados recolhidos a partir das duas 

fontes de informa~ao para analisar a reparti~ao das alian~as por paises de origem 

dos parceiros das empresas portuguesas. Especificamente, procede-se aquela 

analise em termos gerais e em cada uma das quatro formas de alian~a 

mencionadas anteriormente. Estuda-se tambem a reparti~ao por formas das 

alian~as celebradas com as empresas dos dez paises mais frequentemente referidos 

na imprensa econ6mica (Espanha, Fran~a, EUA, Alemanha, Reino Unido, Italia, 

Portugal, Angola, Brasil e Mo~ambique ). 

No Ponto 5. 6, apenas se utilizam dados recolhidos a partir da imprensa 

econ6mica. 0 objectivo deste ponto e apresentar OS resultados da analise da 

reparti~ao das alian~as por mercados de destino. Concretamente, analisa-se esta 

repartifYaO em termos gerais e a reparti~ao por formas das alianfYas destinadas a 

cada urn dos cinco mercados mais frequentes (Portugal, Angola, MofYambique, 

Espanha e China). Procede-se tambem a apresenta~ao de resultados referentes a 
participafYao das empresas portuguesas no capital das joint ventures destinadas aos 

dois mercados mais importantes para esta forma de aliail~a (Portugal e 

Mo~ambique ). i 

Neste ponto, analisa-se ainda a repartifYaO de _cada uma das~ quatro formas 

mais frequentes de alian~a por mercados de destino e a repartifYa~ das alian~as 
.-. 

destinadas a cada urn dos quatro mercados mais frequenteniente chados (isto e, 

todos os referidos anteriormente, excepto o mercado chines) por paises de origem 

dos parceiros das empresas portuguesas. Este ponto termina com o estudo da 

repartifYaO, por mercados de destino, das alian~as celebradas com empresas 

oriundas de cada urn dos dez paises de origem referidos anteriormente, 

No Ponto 5. 7, utilizam-se de novo dados recolhidos a partir das duas fontes 

de informafYao para estudar os fluxos intemacionais gerados pelas alianfYas. 

Procede-se, em primeiro Iugar, a analise dos sentidos destes fluxos (entrada, saida 
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e entrada/saida), em termos gerais e, seguidamente, ao estudo da reparti~ao por 

formas das alian~as geradoras de fluxos de entrada e de fluxos de saida. Analisa-se 

ainda o sentido dos fluxos intemacionais gerados pelas quatro formas de alian~a 

mais frequentemente declaradas pelas empresas no inquerito (joint venture, 

acordos de distribui~ao, acordos de sub-contrata~ao e acordos de I&D con juntos). 

Este ponto termina com o estudo dos tipos de fluxos gerados pelas parcerias 

registadas na Base CEDIN a partir do inquerito (mercadorias, conhecimentos, 

tecnologias, investimento, servi~os e pessoal). Procede-se, em primeiro Iugar, a 

uma analise em termos gerais, seguida por uma analise ao nivel dos fluxos de 

entrada, de saida e de entrada/saida. 0 ponto termina com o estudo dos sentidos de 

cada urn dos tipos de fluxos referidos anteriormente. 

No Ponto 5. 8, sao utilizados dados recolhidos da imprensa econ6mica e do 

inquerito. 0 objectivo deste ponto e analisar a importancia das chamadas alian~as 

estrategicas. Procede-se, em primeiro Iugar, a apresenta~ao dos resultados 

referentes as alian~as celebradas por empresas da mesma divisao ( alian~as intra

divisao) e empresas de divisoes diferentes ( alian~as inter-divisao ). Seguidamente, 

repartem-se as alian~as declaradas no inquerito pela posi~ao dos parceiros das 

empresas portuguesas ( conc~rrentes, clientes, fomecedores e outros ). 

Neste ponto, analisa-se ainda a reparti~ao por formas das alian~as intra

divisao e das alian~as celebradas com concorrentes, com clientes e com 

fomecedores. Seguidamente, apresentam-se os resultados da reparti~ao das 

alian~as intra-divisao por divisoes da CAE Rev 2 das empresas envolvidas e o 

peso deste tipo de alian~as em cada uma destas divisoes. Por ultimo, analisa-se a 

reparti~ao de cada uma das quatro formas de alian~a referidas anteriormente 

segundo a posi~ao dos parceiros das empresas portuguesas. 

No Ponto 5.9, apenas se utilizam dados obtidos a partir do inquerito para 

determinar os objectivos que presidem as estrategias de alian~a. Procede-se, em 
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primeiro Iugar, a analise das opinioes dos dirigentes empresariais e, 

posteriormente, aoestudo da importancia dos objectivos referidos pelas empresas 

e referentes as alian~as efectivamente celebradas. 

No primeiro caso, faz-se uma analise em termos gerais, seguida de urn 

estudo das opinioes dos dirigentes das empresas pertencentes as cinco divisoes da 

CAE Rev 2 para as quais se obteve urn maior numero de respostas ( 15 - Industrias 

alimentares e das bebidas, 26 - Fabrica~ao de outros produtos minerais nao 

metalicos, 17 - Fabrica~ao de texteis, 29 - Fabrica~ao de maquinas e de 

equipamentos, e 36 - Industria de mobiliario ). 

No segundo caso, procede-se a uma analise em termos gerais e a 

apresenta~ao dos objectivos subjacentes as joint ventures, aos acordos de 

distribui~ao e aos acordos de sub-contrata~ao. Neste caso, foi ainda possivel 

apresentar, a partir dos objectivos e por via indirecta, uma reparti~ao das alian~as 

em "alian~as de produ~ao", "alian~as comerciais" e "alian~as tecnol6gicas". 

Finalmente, no Ponto 5.1 0, a analise baseia-se em dados recolhidos 

exclusivamente a partir do inquerito. 0 objectivo deste ponto e determinar alguns 

dos potenciais factores explicativos das alian~as a partir da PARTE A do 

questionario, isto e, tendo por base as informa~oes que foram fomecidas por todas 

as empresas, quer estas tenham ou nao celebrado alian~as. 

Dado o grande volume de informa~ao que serviu de base a analise e as 

conclusoes apresentadas, entendeu-se proceder a elabora~ao de urn mapa de 

sintese da estrutura do capitulo que pudesse guiar o leitor ao Iongo das paginas 

seguintes. Este mapa e apresentado na Figura 5-l. 
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Figura 5-l 

Mapa sintese da analise do Capitulo 5 

(Pontos do capitulo) 
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Nat. dos acordos 5.1 I 

Nat. dos parceiros 5.1 i 
Part. de capital 5.1 5.2 5.6 

Apoio publico 5.1 

N° de empresas 5.1 5.1 5.1 

Sit. dos acordos 5.1 

Dur. dos ac. term. 5.1 

Formas 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

Tipos de ac. distr. 5.2 

Anos 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

CAERev2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.8 

Pafses de origem 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 

Mercados 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 

Sent. dos tluxos 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

Tipos de tluxos 5.7 5.7 

Pos. dos parceiros 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 

Objectivos 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 

Fact. explicativos 5.10 

* Sentido da amilise. 
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5.1. Caracteristicas gerais das alian~as internacionais celebradas por 

empresas portuguesas 

A analise das informa~oes declaradas3
, relativamente a natureza dos 

contratos que serviram de base as alian~as internacionais estabelecidas por 

empresas portuguesas, permitem confirmar, para o caso portugues, a opiniao 

segundo a qual a maior parte dos acordos entre empresas assentam em contratos 

escritos, ou seja, sao contratos oficiais. Com efeito, 79% das alian~as declaradas 

estao nesta situa~ao (Gnifico 5-l). Por seu turno, os contratos verbais, ou seja, 

oficiosos, constituem 18% da amostra, correspondendo os restantes 3% a casos em 

que nao foi possivel obter informa~ao sobre esta variavel. 

Por outro lado, os casos noticiados permitem concluir que as alian~as 

estabelecidas exclusivamente por empresas portuguesas com o objectivo explicito 

de aceder a mercados externos sao relativamente pouco frequentes, nao 

ultrapassando 5% da amostra (Grafico 5-2)4
• Esta conclusao levanta naturalmente 

o problema de saber por que e que as empresas portuguesas revelam relutancia em 

se associar entre si para penetrar nos mercados externos. 

A analise da opiniao de alguns dirigentes empresariais sobre os acordos de 

coopera~ao pode ajudar a explicar este resultado. A referencia ao aparecimento de 

efeitos negativos que podem estar associados a algumas alian~as, nomeadamente a 

possibilidade de algum ou alguns dos parceiros se apropriarem indevidamente dos 

resultados, pode ser responsavel, ainda que apenas parcialmente, pela fraca 

propensao das empresas portuguesas em se aliarem entre si com vista a sua 

3 Utilizar-se-a a expressao "declarado(s, a, as)" em referencia aos casos recolhidos a partir do inquerito e 
"noticiado(a, s, as)" para identificar os casos recolhidos a partir da imprensa econ6mica. 
4 Contudo, as informa~Ges declaradas apontam para uma importancia superior deste tipo de alian~as o qual 
representa, segundo esta fonte de informa~ao, cerca de 16,7% da amostra, conforme Grafico 5-40, mais a 
frente. Este assunto sera retomado com mais detalhe no Ponto 5.5. 
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Grafico 5-1 
Reparti~ao das alian~as segundo a natureza dos contratos 

NR (3) 

NR - NAo responde. 

Verbais (21) 
18% 

Fonte: Base CEDIN - Jnquerito as empresas. 

3% 

Grafico 5-2 
Parceiros das empresas portuguesas 

ND- Nao disponivel. 

Estrangeiros (687) 
91% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Filiais de empresas 
estrangeiras (34) 

4% 
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intemacionaliza~ao. Com efeito, detectou-se atraves do inquerito que alguns 

dirigentes consideram, embora nao o revelem explicitamente, que o pi or parceiro 

de uma empresa portuguesa nos mercados estrangeiros e outra empresa 

portuguesa. 

Embora as alian~as com empresas estrangeiras possam trazer beneficios 

indiscutiveis para as empresas portuguesas, em particular, e para a economia 

portuguesa, em geral, (aprendizagem, acesso a tecnologias, conhecimentos, 

mercados, etc), que de outra forma nao estariam ao seu alcance, esta relutancia em 

rela~ao as parcenas exclusivamente nacwna1s como instrumento de 

intemacionaliza~ao deve ser objecto de reflexao. 

Na esmagadora maioria dos casos, as alian~as intemacionais noticiadas 

correspondem a acordos estabelecidos entre empresas portuguesas e empresas 

estrangeiras (91% ), quer tenham em vista o mercado nacional ou mercados 

extemos. As alian~as que envolvem filiais de empresas estrangeiras a operar em 

Portugal nao ultrapassam OS 4%. 

A analise a partir dos casos noticiados permite concluir tambem que as 

alian~as que implicam participa~oes de capital entre os parceiros aparecem, no 

caso portugues, em nfunero muito reduzido (4%) (Grafico 5-3). Em 96% dos 

casos, as noticias analisadas nao permitem concluir pela existencia de tais 

participa~oes. 

Estes resultados nao confrrmam, portanto, a hip6tese de, em geral, as 

parcerias entre empresas terem por objectivo o controlo do capital de algum ou de 

alguns dos parceiros, embora pontualmente isto possa ocorrer. Tendo em aten~ao 

que a esmagadora maioria das alian~as estudadas tern por objectivo o mercado 

portugues, como se vera mais a frente (Ponto 5 .6), faz senti do uma outra hip6tese: 

as empresas estrangeiras devem estar a utilizar as parcerias com empresas 
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Grilfico 5-3 
Exist€mcia de participa9oes de capital entre os parceiros 

induzidas pelas alian9as 

Nllo (730) 
96% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Slm (30) 
4% 

Grilfico 5-4 
Exist€mcia de participa9oes de capital maioritarias entre os 

parceiros 
NR (1) 

1% Sim (19) 
17% 

NR - Nao responde. 
Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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---------~--------- ~-------

portuguesas para penetrar no mercado nacional sem realiza~ao de investimentos. 

Esta hip6tese parece fazer ainda mais sentido em rela~ao as empresas americanas 

que recorrem frequentemente a acordos de distribui~ao com empresas portuguesas 

para penetrar no mercado portugues5
, em alguns casos a partir das suas filiais 

europeias, particularmente espanholas. 

Contudo, apesar das alian~as que implicam participa~oes de capital entre os 

parceiros serem pouco frequentes no caso portugues, as informa~oes declaradas 

revelam que em 17% dos casos as parcerias acontecem entre empresas com 

participa~oes maioritarias entre si (Gnifico 5-4). Este resultado leva a concluir que 

num numero relativamente significativo de situa~oes, as alian~as entre empresas 

obedecem a uma 16gica de grupo, ou seja, sao estabelecidas por empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econ6mico de acordo com uma dupla estrategia: 

autonomiza~ao, sob a forma de empresas, de determinadas actividades, num 

primeiro momento, e estabelecimento de parcerias por forma a manter o controlo 

dessas actividades, num segundo momento. Mesmo assim, na esmagadora maioria 

dos casos (82% ), as participa~oes de capital entre os parceiros nao existem ou sao 

minoritarias, ou seja, parecem nao se inserir numa 16gica de grupo. 

As duas fontes de informa~ao fomecem dados relativamente contradit6rios 

no que diz respeito a hip6tese levantada por alguns autores segundo a qual as 

alian~as constituem uma forma de aceder a apoios publicos, nomeadamente 

financiamentos. De facto, enquanto que as informa~oes noticiadas apontam para 

uma percentagem nao superior a 3% de alian~as nesta situa~ao (Gnifico 5-5), os 

casos declarados indicam que 20% das parcerias contaram efectivamente com 

apoio publico ( Gnifico 5-6), nomeadamente no ambito de programas comunitarios 

destinados a incentivar esta forma de organiza~ao inter-empresas. Esta 

discrepancia pode ser explicada pelo facto deste apoio nao aparecer explicitado 

5 Gratico 5-41. 
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Grafico 5·5 
Existfmcia de apoio publico para a celebrayao das alianyas 

Slm (23) 

NE.io (737) 
97% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

3% 

Grafico 5·6 
Existfmcia de apoio publico para a celebrayao das alianyas 

NR - Nao responde. 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

NR (3) 
3% Sim (23) 

20% 
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nas noticias analisadas, sendo, portanto, pouco credivel a percentagem de 97% 

(Gratico 5-5) para os casos restantes. 

As duas fontes de informa~ao sao, no entanto, relativamente coincidentes 

no que diz respeito ao nfunero de empresas envolvidas em cada acordo. Na 

esmagadora maioria dos casos, as alian~as sao estabelecidas por duas empresas 

(7 5, 1% dos casos noticiados - Gnifico 5-7 e Quadro A5-1 - e 66% dos casos 

declarados - Grafico 5-8 e Quadro A5-2). As alian~as que envolvem tres empresas 

sao muito menos frequentes: 9,9% e 12%, respectivamente. Com mais de tres 

empresas, foram detectadas 14,9% de alian~as noticiadas e 22% de alian~as 

declaradas. 

Este padrao geral de distribui~ao e fortemente contrariado pelos acordos de 

cons6rcio, como seria de esperar e, menos fortemente, pelos acordos de joint 

venture. 

Em rela~ao ao pnmetro caso, as duas fontes de informa~ao tambem 

fomecem resultados relativamente contradit6rios. Assim, enquanto que 21,8% dos 

cons6rcios noticiados envolvem apenas duas empresas (Grafico 5-9 e Quadro AS

I), esta percentagem desce para 17% no caso da outra fonte de informa~ao 

(Grafico 5-10 e Quadro A5-2). Com tres empresas surgem 20,2% dos cons6rcios 

identificados a partir da primeira fonte e 33% no caso da segunda. Esta forma de 

alian~a envolve mais de tres empresas em 50% dos casos declarados e em 57,9% 

dos casos noticiados. 

Atendendo apenas aos casas noticiados, a moda do numero de empresas 

envolvidas em acordos de cons6rcio e quatro, o dobra da verificada para as 

alian~as em geral. Este resultado confirma a opiniao generalizada segundo a qual 

os cons6rcios constituem uma forma de parceria adequada para as alian~as de 

complementaridade, ou seja, para as alian~as em que o objectivo e a conjuga~ao 
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Grilfico 5-7 
Repartigao das aliangas segundo o numero de empresas 

envolvidas 
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Grafico 5·9 
Repartiyiio dos acordos de cons6rcio segundo o numero de 

empresas envolvidas 

24,4 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-10 
Repartiyao dos acordos de cons6rcio segundo o numero de 

empresas envolvidas 
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de competencias complementares para a realiza~ao de grandes projectos e que, por 

isso, tendem a envolver urn maior numero de parceiros. 

Tal como as alian~as em geral, os acordos de joint venture sao celebrados 

esmagadoramente entre duas empresas ( 68,2% dos casos noticiados - Grafico 5-

11 e Quadro AS-I - e 52% dos casos declarados- Grafico 5-12 e Quadro AS-2). 

Contudo, as joint ventures que envolvem tres empresas sao tambem bastante 

frequentes (18% e 35%, respectivamente). Ou seja, tal como os cons6rcios, 

tambem esta forma de parceria deve ser frequentemente escolhida quando o 

objectivo e a conjuga~ao de recursos complementares. Curiosamente, ambas as 

fontes de informa~ao fomecem resultados sensivelmente identicos quanto as joint 

ventures que envolvem mais de tres empresas: 13,3% dos casos noticiados e 13% 

dos casos declarados. 

Conclui-se ainda que a grande maioria das alian~as declaradas permanecem 

activas (81% - Grafico 5-13 ), enquanto que 17% ja terminaram. Os acordos 

terminados prematuramente representam 8% do total e os que terminaram na data 

prevista ascendem a 9%. Embora o numero de acordos terminados seja bastante 

reduzido (21 em 114 ), o peso dos acordos terminados prematuramente no total de 

acordos terminados (cerca de 47,4%) afigura-se bastante elevado. Caso este 

resultado seja representativo e pressupondo que os acordos terminados 

- prematuramente nao atingem os objectivos iniciais, toma-se legitimo e necessaria 

reflectir sobre as possiveis razoes deste insucesso. 

Por ultimo, conclui-se a. partir dos acordos terminados que, em media, as 

alian~as celebradas por empresas portuguesas duram cerca de 3,6 anos mas que 

num numero elevado de casos (5 em 20) a dura~ao e de apenas urn ano (Grafico 5-

14 ). Contudo, urn numero tao reduzido de observa~oes nao permite atribuir grande 

significado a estas conclusoes, em bora se deva colocar a hip6tese dos problemas 
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Grafico 5-11 
Reparti~ao dos acordos de joint-venture segundo o numero 

de empresas envolvidas 

68,2 

Duas Tres Quatro Cinco Sels +de seis 

N° de empreaas 

ND - Nao disponlvel. 
Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-12 
Reparti~lio dos acordos de joint-venture segundo o numero 

de empresas envolvidas 
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NR - Nao responde. 

Grafico 5-13 
Situar;ao dos acordos 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-14 
Durar;ao dos acordos terminados, em anos 
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que originam a cessa~ao das alian~as poderem surgir logo no primeiro ano de 

vigencia dos contratos. 

5.2. Formas de alian~a detectadas 

As duas fontes de informa~ao revelam que os acordos de joint venture sao a 

forma mais frequente de alian~a no caso portugues6
• Contudo, eles tern uma 

importancia relativa maior no caso das alian~as noticiadas (30% - Gnifico 5-15 e 

Quadro A5-1 ), em compara~ao com as alian~as declaradas (20% - Gnifico 5-16 e 

Quadro A5-2). Esta discrepancia justifica a opiniao de alguns autores segundo a 

qual as joint ventures constituem urn fen6meno mais mediatico do que qualquer 

outra forma de acordo. Ou seja, embora elas devam ser, na pratica, as mais 

frequentes, a sua importancia costuma aparecer sobreavaliada na tmprensa 

econ6mica, o que explica a preferencia dos investigadores por esta forma de 

alian~a, para alem do seu indiscutivel interesse te6rico. 

A analise dos casos noticiados revela ainda que 33% dasjoint ventures que 

envolvem empresas portuguesas sao participadas maioritariamente por estas 

empresas (Grafico 5-18 e Quadro A5-3). Os casos em que as empresas 

portuguesas aparecem com uma participa~ao identica a das empresas estrangeiras 

ascendem a 17% e aqueles em que a participa~ao das primeiras e minoritaria 

representam 18% da amostra. Contudo, o nfunero de casos em que nao foi possivel 

determinar 0 tipo de participa~ao, por insuficiencia das noticias, e bastante elevado 

(32%), o que obriga a tomar estes resultados sob reserva7
• 

6 A titulo de curiosidade: a alian~a que deveni ter tido maior impacto estrategico sobre uma empresa 
portuguesa tern a forma de uma joint venture. Trata-se da Alian~a Atlantica Investimentos SGPS, 
celebrada, em 1995, entre a Companhia Portuguesa Radio Marconi (Grupo Portugal Telecom) e a Embratel 
- Empresa Brasileira de Telecomunica~oes. Esta alian~a colocou as empresas envolvidas nos 10 primeiros 
lugares do ranking mundial de alian~as de telecomunica~oes. 
7 Retomar-se-a este assunto no Ponto 5.6. 
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Grafico 5-15 
Repartiyao das alianyas por formas 
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Grafico 5-16 
Repartiyao das alianyas por formas 
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Grafico 5-17 
Repartir;ao dos acordos de distribuir;ao por tipos 

ND- Nao disponlvel. 

Piggy-back (72) 
50% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5-18 

Aglmcia (66) 
46% 

Participar;ao das empresas portuguesas no capital das joint
ventures 

33% 

18% 

ND- Nao disponivel. 
Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Os acordos de distribui~ao aparecem em segundo Iugar, qualquer que seja a 

fonte considerada, curiosamente com a mesma importancia relativa (19%). No 

caso das informa~oes noticiadas foi ainda possivel fazer uma distribui~ao destes 

casos pelas tres formas tipicas de acordos de distribui~ao. Assim, os acordos de 

piggy-back sao os mais frequentes (50%), seguidos dos acordos de agencia (46%). 

Os acordos de distribui~ao reciproca tern uma importancia relativa bastante 

reduzida (3%) (Gratico 5-17)8
• 

Ja no que diz respeito aos cons6rcios, os casos noticiados representam 16% 

da amostra, percentagem que desce para 5% no caso das alian~as declaradas9
• Isto 

leva a supor que, tal como acontece com as joint ventures, tambem a importancia 

que frequentemente se atribui aos cons6rcios deriva de urn enviesamento 

mediatico que pode nao ter uma correspondencia na pratica. 

Contudo, esta discrepancia entre as duas fontes de informa~ao pode 

tambem aparecer justificada pelo facto das amostras nao corresponderem a mesma 

popula~ao, como se referiu no capitulo anterior. Com efeito e como se vera mais a 
frente no Ponto 5.4., no caso portugues os cons6rcios sao indiscutivelmente mais 

frequentes entre empresas da constru~ao (divisao 45), as quais nao foram objecto 

de inquerito. Dai que esta forma de alian~a deva estar bastante sub-avaliada na 

informa~ao gerada por esta fonte. 

0 caso portugues justifica ainda uma outra observa~ao importante. Por 

razoes conjunturais, o periodo de analise coincide com uma epoca bastante 

propicia a celebra~ao de cons6rcios entre empresas portugusesas e empresas 

8 Estes resultados serao comentados no Ponto 5.6. 
9 A titulo de curiosidade: a maior alian~a (em termos do montante de investimento - 1654 milhOes de 
contos) alguma vez celebrada por empresas portuguesas no estrangeiro e entre empresas portuguesas e 
empresas espanholas e o cons6rcio que em 1998 obteve a concessao de abastecimento de agua e 
saneamento basico no distrito de Rabat-Sale em Marrocos. Este cons6rcio envolveu, entre outras, as 
empresas Alborada (marroquina), Dragados y Construcciones (espanhola) e a EDP - Electricidade de 
Portugal. 
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estrangeiras. Assim, tudo leva a supor que a importancia relativa desta forma de 

organiza9ao deva estar sobreavaliada, ou seja, nao devera manter-se no futuro 10
• 

Os acordos de I&D conjuntos, os licenciamentos, os acordos de sub

contrata9ao e os acordos de aprovisionamento tern uma importancia relativa 

negligenciavel no universo dos casos noticiados (0%, 1%, 0% e 2%, 

respectivamente ), mas a sua importancia e bastante superior quando se tern por 

referencia os casos declarados (10%, 8%, 15% e 8%, respectivamente). Esta 

discrepancia nao devera ser explicada apenas por enviesamentos mediaticos. Com 

efeito, na amostra de empresas inquiridas estas formas de alian9a deverao ter, na 

pratica, uma importancia relativa maior, em compara9ao com a media, porque esta 

amostra e constituida, sobretudo, por empresas do sector industrial. De entre as 

divisoes nao consideradas, apenas a 45 - Constru9ao, devera ser mais propensa a 

acordos de sub-contrata9ao do que a media, divisao onde curiosamente se inclui o 

imico caso de sub-contrata9ao detectado a partir da imprensa. 

Os ACE e os AEIE tern uma importancia bastante reduzida qualquer que 

seja a fonte de informa9ao considerada (1 %, para qualquer das formas, no caso das 

informa9oes noticiadas e 3% para os ACE no caso das informa9oes declaradas 11
). 

Estes resultados devem ser explicados pelo facto destas formas de alian9a serem 

pouco conhecidas das empresas. 

Os acordos de franchising representam 7% das alian9as noticiadas e apenas 

1% das alian9as declaradas. Tambem neste caso, a discrepancia deve ser explicada 

por urn enviesamento mediatico e pela diferen9a de popula9oes referentes a cada 

amostra. 

Por urn lado, verifica-se que o interesse desta forma de alian9a passou a ser 

discutido e comentado na imprensa econ6mica com uma grande frequencia a partir 

10 Voltar-se-a a este assunto no ponto seguinte. 
11 Nao foi detectado nenhum AEIE a partir do inquerito. 
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de meados dos anos oitenta. Daf que os casos de franchising se tenham tornado 

"moda" a partir desta altura e tenham passado a ser sistematicamente noticiados 

pela imprensa 12
• 

Por outro lado e como se vera no Ponto 5.4., as empresas portuguesas mais 

propensas a celebra9a0 deste tipo de alian9as nao foram inquiridas. 

A informa9ao recolhida a partir da imprensa econ6mica permitiu ainda 

determinar a frequencia destes acordos por tipos: produ9ao (29,4%), distribui9ao 

(41,2%) e servi9os (29,4%). 

Por ultimo, deve-se referir que os resultados apresentados neste ponto estao 

fortemente condicionados pelo facto do numero de casos em que nao foi possivel 

classificar as alian9as nas categorias pre-estabelecidas ser bastante elevado (23% 

no caso das alian9as noticiadas e 11% no caso dos acordos declarados ). 

5.3. Distribui~io das alian~as detectadas por anos 

A distribui9ao dos acordos por anos constitui urn assunto recorrente num 

conjunto significativo de trabalhos levados a cabo por autores estrangeiros. A 

questao que se coloca a este prop6sito e a de saber se o fen6meno das alian9as e 

- caracterfstico de determinado periodo hist6rico, em todo o caso recente, ou se ele 

tern permanecido sensivelmente com a mesma intensidade nos ultimos vinte anos. 

0 periodo de analise nao e suficientemente abrangente para poder obter 

conclusoes inequivocas para o caso portugues. Contudo, como se vera de seguida, 

parece haver, em termos gerais, dois ciclos distintos na celebra9ao de alian9as 

intemacionais por parte das empresas portuguesas, ao Iongo da decada de noventa. 

Estes ciclos sao explicados pelo comportamento das empresas ao nivel da 

12 Voltar-se-a a este assunto no ponto seguinte. 
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celebra~ao de cons6rcios e de joint ventures, as duas formas mais frequentes de 

alian~a, como se viu anteriormente. Para os acordos de franchising tambem e 

possivel identificar uma tendencia. 

A analise dos casas noticiados revela que, ao Iongo do periodo de am'llise, 

as alian~as tendem a concentrar-se nos anos de 1990 (14,9%), 1991 (14,2%) e 

1994 (14,1 %) (Grafico 5-19 e Quadro A5-4). Para os restantes anos, as 

frequencias relativas dos acordos de coopera~ao intemacionais que envolvem 

empresas portuguesas situam-se entre 7,4% (1997) e 8,9% (1993)13
• Parece, 

portanto, ter havido urn ciclo de alian~as que come~ou no final dos anos oitenta e 

que atingiu urn pica por volta de 1990/1991. A partir de 1992 iniciou-se urn novo 

ciclo, cujo pica devera ter ocorrido por volta de 1994. 

Este comportamento e parcialmente explicado pelo acordos de cons6rcio 

que obedeceram a dois ciclos bern identificados no Grafico 5-23. 0 primeiro ciclo 

deve ter come~ado em 1989, apesar de nao terem sido encontrados casas 

relativamente a este ano, certamente pela razao apresentada na nota anterior. Este 

ciclo teve urn pica em 1991, ano em que foram detectados 19 cons6rcios (Quadro 

A5-4), tendo a frequencia desta forma de alian~a declinado ate 1993. Em 1994 

atingiu-se urn novo pi co, com declinio ate pelo menos 1997. 

0 comportamento ciclico dos acordos de cons6rcio deve estar fortemente 

relacionado com a realiza~ao de grandes projectos que implicaram avultados 

investimentos na area da constru~ao civi114
• Alguns desses projectos tiveram o 

13 As frequencias relativamente baixas dos anos extremos do periodo devem-se ao facto da pesquisa nao ter 
incidido sobre a totalidade desses anos, conforme foi referido no capitulo anterior. 
14 Entre estes projectos, destacam-se: a moderniza~ao da CP, a constru~ao da rede nacional e das redes 
regionais e locais de gas natural, as esta~oes de reconversao e tratamento de residuos, a constru~ao da ponte 
Vasco da Gama, o refor~o das estruturas e o alargamento do tabuleiro da Ponte 25 de Abril e a constru~ao 
do eixo ferroviario Norte-Sui, a constru~ao da fabrica da Autoeuropa, o alargamento da rede do 
Metropolitano de Lisboa, a constru~ao da Expo 98 e a constru~ao do Metropolitano do Porto. Destacam-se 
ainda como fen6menos geradores de cons6rcios os processos de avalia~ao e de privatiza~ao de empresas 
publicas e o desenvolvimento das redes de telefones m6veis. 
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Grafico 5-19 
Repartigao das aliangas por anos 
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Grafico 5-20 
Repartigao das aliangas por anos 
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NR - Nao responde. 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-21 
Reparti9ao dos acordos de distribui9ao pot anos 
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Grafico 5-22 
Reparti9ao dos acordos de franchising por anos 
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Grafico 5-23 
Repartir;ao dos cons6rcios por anos 
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Grafico 5-24 
Repartir;ao das joint-ventures por a nos 
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apoio de importantes fundos comunitarios ao abrigo dos dois Quadros 

Comunitarios de Apoio ja concretizados. Recorde-se que o QCA I teve infcio em 

1989 e terminou em 1993, enquanto que o QCA II se iniciou em 1994 e terminou 

em 1999. 

Assim, a elevada frequencia desta forma de alian~a deve ser explicada pelo 

factor "fundos comunitarios"15
, o que leva a pensar que na ausencia de apoios 

financeiros extemos ela deveria ser bastante mais baixa. Tudo indica que se trata, 

portanto, de urn fen6meno fortemente influenciado pela conjuctura da economia 

portuguesa na decada de noventa, a qual podera gerar urn novo ciclo para o 

periodo de vigencia do QCA III mas, eventualmente, nao se repetira a partir dai. 

Em rela~ao as joint ventures, parece detectar-se uma tendencia para o 

declinio da sua frequencia relativa ao Iongo da decada (Grafico 5-24). Contudo, os 

picos de 1990 (22,6%), 1991 (18,8%) e 1994 (11,7%) ajudam a explicar o 

comportamento ciclico das alian~as em geral referido anteriormente. Para os 

restantes anos, as frequencias situam-se entre 5,4% (1996) e 7,9% (1992 e 1993). 

A reparti~ao dos acordos de distribui~ao (noticiados) por anos nao revela 

qualquer comportamento ciclico ou concentra~ao anormal em qualquer dos anos 

do periodo (Grafico 5-21). 0 mesmo nao acontece em rela~ao aos acordos de 

franchising. 

0 Grafico 5-22 evidencia que a frequencia deste tipo de alian~as e 

crescente ao Iongo do periodo e que, consequentemente, ele tende a concentrar-se 

na segunda metade dos anos noventa, periodo no qual recaem cerca de 49% dos 

casos noticiados. Curiosamente, a ano de 1998, para o qual se procedeu a uma 

pesquisa incompleta, e o que revela uma maior frequencia de acordos deste tipo 

(23,5%). 
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Estes resultados evidenciam urn fen6meno bastante curioso: sendo uma 

forma de coopera~ao relativamente antiga e frequente noutros pafses, os acordos 

de franchising parecem ter chegado a Portugal de forma visfvel apenas no final 

dos anos noventa16
• A analise efectuadajunto da imprensa econ6mica revela ainda 

que, nalguns casos, eles chegaram pela iniciativa de indivfduos estrangeiros que 

parecem ter percebido, mais rapidamente do que os nacionais, as vantagens do 

franchising num mercado com as caracterfsticas do mercado portugues17
• Porem, 

noutros casos, os masters sao empresas portuguesas, algumas delas com uma 

longa experiencia de liga~ao as marcas franchisadas 18
• 

As alian~as declaradas tern uma distribui~ao por anos bastante diferente das 

alian~as noticiadas (Gratico 5-20 e Quadro A5-5). Com efeito, detecta-se uma 

tendencia crescente para a celebra~ao de acordos de coopera~ao, sendo o ano de 

1998 aquele em que a frequencia e maior (17,5%). Contudo, este e urn dos casos 

em que a fiabilidade dos dados recolhidos a partir da imprensa econ6mica deve ser 

maior que a das informa~ao recolhidas a partir do inquerito, pelas razoes que se 

expoem a seguir. 

Em primeiro Iugar, pediu-se as empresas que referenciassem os acordos por 

elas estabelecidos a partir de 1980. Ora, e provavel que a maioria das pessoas que 

preencheram os inqueritos nao tenha conhecido a realidade das suas empresas ha 

_l 0 ou quinze anos, tendendo, portanto, a concentrar-se no perfodo mais recente, 

porque e 0 que conhece melhor. 

Em segundo Iugar, mesmo que essas pessoas estejam ha pelo menos 20 

anos nas empresas, tern tendencia, por uma questao de mem6ria, a dar maior 

importancia aos acontecimentos mais recentes, em rela~ao aos quais guardam uma 

15 Como no caso, por exemplo, da amplia~ao do aeroporto de Santa Catarina (Madeira) que envolveu a 
candidatura de pelo menos seis cons6rcios e teve o apoio do Programa Regis da Uniao Europeia. 
16 Como se vera no Ponto 5.6, os acordos de franchising destinados aos mercados externos sao em numero 
muito reduzido. 
17 Caso da cadeia norte-americana de aluguer de cassetes de video Blockbuster. 
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mawr quantidade de informa~ao19 • Estes dois factores devem ter distorcido 

fortemente a amostra em rela~ao a esta variavel e devem ser responsaveis pela 

concentra~ao das alian~as declaradas na parte final do periodo de analise. 

5.4. Amilise das alian~as por divisoes da CAE Rev 2 das empresas 

portuguesas envolvidas 

A reparti~ao das alian~as noticiadas por divisoes da CAE Rev 2 das 

empresas portuguesas envolvidas revela que se podem encontrar acordos em 45 

das 59 divisoes existentes, para alem de urn conjunto significativo de casos em que 

nao foi possivel a classifica~ao (1 0,5% - Grafico 5-25 e Quadro A5-6). Este 

resultado mostra, para o caso portugues, que o fen6meno das alian~as nao e 

exclusivo de determinados sectores, em particular dos sectores tecnologicamente 

mais intensivos, como por vezes se argumenta. Esta conclusao mantem-se se se 

tiver em conta a amostra de alian~as declaradas (Grafico 5-26 e Quadro A5-7). 

Voltar-se-a a este assunto no Ponto 5.10, destinado a apresenta~ao dos resultados 

referentes aos factores explicativos das alian~as. 

Porem, esta conclusao nao esconde uma concentra~ao de alian~as em 

determinadas divisoes. 0 Grafico 5-25 mostra que e nas divisoes 74, 65 e 45 que 

tern -Iugar urn maior nfunero de alian~as noticiadas: 13%, 12,1% e 11,6%, 

respectivamente. Contudo, convem, relembrar a observa~ao feita no capitulo 

anterior acerca das alian~as classificadas na divisao 74, ou seja, e preciso ter em 

aten~ao que a percentagem anterior deve estar sobreavaliada em virtude de 

poderem existir alian~as referenciadas pelas holdings que foram, na pratica, 

estabelecidas por outras empresas do grupo pertencentes a outras divisoes. 

18 Caso do grupo Regojo, com as marcas Helena Miro e Massimo Dutti. 
19 No entanto, esta regra tern excep~oes. Urn numero reduzido de empresas mencionou acordos realizados 
nos anos sessenta e setenta. 
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Grafico 5-25 
Reparti9ao das a/ian9as por divisoes da CAE Rev 2* 
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Grafico 5-26 
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Em rela~ao as divisoes 65 e 45 este problema nao deve colocar-se. Oeste 

modo, pode concluir-se que urn numero muito significativo de alian~as e 

explicado pelo comportamento das empresas pertencentes a estas duas divisoes, 

em particular as empresas do sector bancario, dentro da divisao 65, e as empresas 

de constru~ao civil, dentro da divisao 45. 

A analise dos Graficos 5-31, 5-32 e 5-33 permite concluir que em cada uma 

destas tres divisoes as empresas tern comportamentos diferentes quanto as formas 

de alian~a escolhidas. Assim, as da divisao 74 tendem a celebrar, sobretudo, 

acordos de joint venture (43%- Grafico 5-31). A segunda forma mais escolhida e 

o cons6rcio (27%), seguido dos acordos de distribui~ao (9%), dos acordos de 

franchising (3%) e dos acordos de aprovisionamento, que tern uma importancia 

marginal (I%). Os casos noticiados classificados em "outros acordos" ascendem a 

16% dentro desta divisao, ou seja, constituem a terceira categoria mais frequente. 

Quanto a divisao 65, verifica-se que as respectivas empresas escolhem as 

joint ventures com uma frequencia relativamente inferior as empresas da divisao 

anterior (36% - Grafico 5-32). Seguem-se os acordos de cons6rcio tambem com 

uma percentagem menos elevada (22%). A rubrica "outros acordos" representa 

42% das alian~as noticiadas para a divisao 65, nao tendo sido detectada qualquer 

outra forma de acordo. Dada a importancia que as empresas do sector bancario 

tern clentro desta divisao, isto permite concluir que os bancos se envolvem 

sobretudo em joint ventures e em cons6rcios, devendo representar o primeiro caso 

estrategias de diversifica~ao por parte destas empresas, nomeadamente na area de 

banque-assurance, e o segundo a complementaridade financeira necessaria a 
realiza~ao dos projectos em causa. 

Em rela~ao a divisao 45, verifica-se que os cons6rcios constituem a 

esmagadora maioria das alian~as noticiadas (64% - Grafico 5-33). Seguem-se os 

acordos de joint venture (22%) e a rubrica "outros acordos" (9%). Os acordos de 
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Grilfico 5-27 
Reparliyao dos acordos de distribuiyao por divisoes da CAE 

Rev2* 
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Grafico 5-29 
Repartiyao dos acordos de cons6rcio por divisoes da CAE 
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Grafico 5-30 
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Grafico 5-31 
Repartigao por fonnas das a/iangas celebradas por empresas 
portuguesas da divisao 7 4 - Outras actividades de servigos 

prestados principalmente as empresas 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-32 
Repartigao por fonnas das a/iangas celebradas por empresas 
portuguesas da divisao 65 - lntennediagao financeira, excepto 

seguros e fundos de pensoes 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5-33 
Reparti~ao por formas das a/ian~as ce/ebradas por empresas 

portuguesas da divisao 45 - Constru~ao 
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Grafico 5-34 
Reparti~ao por formas das alian~as celebradas por empresas 

portuguesas da divisao 72 - Actividades informaticas e 
conexas 
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distribui((ao, de sub-contrata((ao e os ACE tern uma importancia marginal dentro 

desta divisao: 1%, 1% e 3%, respectivamente. Contudo, deve-se salientar que o 

nfunero de acordos de sub-contrata((ao deve estar francamente sub-avaliado, 

eventualmente por nao serem tao mediaticos como as outras formas, pois sabe-se 

que esta forma de acordo e particularmente frequente entre as empresas de 

constru((ao civil. Em todo o caso, pode argumentar-se que as sub-contrata((oes, 

apesar de frequentes entre as empresas deste sector, podem ser pouco 

significativas quando se restringe o universo de alian((as as alian((as internacionais. 

Para alem destas tres divisoes, foram detectadas mais 32 com importancias 

relativas inferiores a 2,6%. As restantes divisoes detectadas apresentam 

frequencias compreendidas entre 2,6% (divisao 66) e 5,9% (divisao 7220
). Nos 

Graficos 5-34, 5-35, 5-36, 5-37 e 5-38 sao apresentados resultados quanto a 

distribui((ao das formas de alian((a dentro das divisoes 72, 51, 64, 52 e 62, 

respectivamente. Em rela((ao as estas divisoes, impoem-se as seguintes 

observa((oes. 

Em primeiro Iugar, e de destacar a importancia dos acordos de distribui~ao 

nas divisoes 72, 51 e 52: 71%, 49% e 34%, respectivamente. Dadas as 

caracteristicas das empresas pertencentes a estas divisoes, ou seja, na sua grande 

maioria devem ser empresas comerciais, e natural que estes acordos comerciais 

--tenham tamoem uma importancia preponderante. Ainda dentro deste tipo de 

acordos, e de salientar a frequencia bastante elevada dos contratos de franchising 

dentro da divisao 52 (34%) e da divisao 51 (10%), resultado esperado, pela mesma 

razao. 

Em segundo Iugar, e notavel a importancia dos acordos de joint venture 

dentro das divisoes 64 (51%) e 62 (20% ). Este resultado deve ser explicado pelo 

20 Em rela~ao a esta divisao convem tambem relembrar o que foi dito no capitulo anterior acerca da 
possibilidade do nUrn.ero de alian~as poder estar sobreavaliado. 
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Grafico 5-35 
Repartigao por form as das a/iangas celebradas por empresas 

portuguesas da divislio 51 - Comercio por grosso ( ... ) 
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Grafico 5-36 
Repartigao por formas das a/iangas celebradas por empresas 

portuguesas da divislio 64 - Correios e te/ecomunicagoes 
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Grafico 5-37 
Repartir;ao por formas das a/ianr;as celebradas por empresas 

portuguesas da divisao 52 - Comercio a retalho ( ... ) 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-38 
Repartir;ao por formas das alianr;as celebradas por empresas 

portuguesas da divisao 62 - Transportes aereos 
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Fonte: Base CEDIN- lmprensa Econ6mica. 
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comportamento das empresas na area das telecomunica~oes e pelas 

transportadoras aereas, sectores propicios ao estabelecimento desta forma de 

alian~a em virtude dos processos de liberaliza~ao que tern decorrido nos ultimos 

anos a escala mundial e nacionat21
• 

Por ultimo e em rela~ao aos transportes aereos, e de salientar a dificuldade 

em classificar a maior parte das alian~as estabelecidas pelas empresas deste sector. 

Com efeito, a rubrica "outros acordos" apresenta uma frequencia relativa 

anormalmente elevada (80%) e nao foi possivel classificar qualquer outro caso em 

rubricas diferentes desta ou das joint ventures. Este resultado, nao e apenas 

explicado pela insuficiencia das noticias, mas tambem pela dificuldade sentida em 

classificar determinadas alian~as dentro da tipologia apresentada no Capitulo 2. 

Nesta situa~ao estao, por exemplo, os acordos de code share, muito frequentes 

entre as transportadoras aereas. 

Os Gnificos 5-27 a 5-30 apresentam a reparti~ao por divisoes da CAE Rev 

2 das formas de alian~a mais frequentemente noticiadas. Conclui-se que 22,4% 

dos acordos de distribui~ao sao explicados pelas alian~as estabelecidas pelas 

· empresas da divisao 72 (Gnifico 5-27), 25% dos acordos de franchising sao 

estabelecidos por empresas da divisao 52 (Gnifico 5-28), 32,9% dos cons6rcios 

envolvem empresas da divisao 45 (Grafico 5-29) e 14,6% das joint ventures sao 

estabelecidas por empresas da divisao 74 (Grafico 5-30). 

Por ultimo, apresentam-se OS resultados referentes as alian~as declaradas 

(Grafico 5-26). Dado que a amostra e bastante mais reduzida, nao se procede a 

21 Deve-se salientar que dada a dificuldade em classificar determinados acordos frequentemente 
estabelecidos entre as empresas de telecomunica~toes, optou-se por nao introduzir na Base CEDIN urn 
conjunto muito significativo alian~tas. Nesta situa~tao estao, por exemplo, os acordos de roaming. 
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reparti~ao por formas e por divisoes da CAE, como no caso anterior22
• Recorde-se 

que a amostra se restringe agora apenas a divisoes compreendidas entre 0 1 e 40. 

0 Gratico 5-26 revela que 18,4% das alian~as declaradas foram celebradas 

por empresas da divisao 15. Seguem-se, por ordem decrescente de importancia, as 

divisoes 29 (9,6%), 25 (8,8%) e 36 (7,9%). Seis divisoes apresentam frequencias 

inferiores a 3,5%. As restantes divisoes tern importancias relativas compreendidas 

entre 3,5% (divisoes 20 e 35) e 6,1% (divisoes 26 e 28). Curiosamente, quando se 

cruzam os dados obtidos a partir das duas fontes de informa~ao, para as divisoes 

comuns, verifica-se que a divisao 15 e, em qualquer dos casos, a que apresenta a 

maior frequencia relativa. 

5.5. Analise por paises de origem dos parceiros 

Foram detectadas 57 nacionalidades estrangeiras diferentes para os 

parceiros das empresas portuguesas a partir dos casos noticiados e 24 a partir dos 

casos declarados (Graficos 5-39 e 5-40 e Quadros A5-8 e A5-9)23
• Este resultado 

revela que as empresas portuguesas estabeleceram alian~as com urn conjunto de 

empresas de nacionalidades bastante diversificadas, embora haja uma 

concentra~ao nitida das parcerias com empresas de determinados paises, como se 

~-refere seguidamente. 

As duas fontes de informa~ao fomecem resultados coincidentes quanto aos 

dois principais paises de origem dos parceiros estrangeiros das empresas 

portuguesas para a celebra~ao de alian~as. Com efeito, as empresas espanholas 

22 De qualquer modo, as frequencias absolutas referentes as repartir;:oes destas alianr;:as podem ser 
encontradas no Quadro AS-7. 
23 A designar;:ao "nacionalidades" e problematica porque nao e facil determinar a nacionalidade de algumas 
empresas (nem era esse urn objectivo deste trabalho ). Dai que se tenha optado, nos graticos e nos quadros, 
pelo designar;:ao "paises de origem", sendo neste sentido que deve ser entendida a palavra "nacionalidades". 
Nos casos de Macau e Hong-Kong tambem nao se pode falar de pais de origem, dado o estatuto destes 
territ6rios ate ao fmal do seculo XX, pelo que se optou pela designar;:ao "paises/territ6rios de origem". 
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Grafico 5-39 
Repartiyao das alianyas por paises/tenit6rios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 
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Grafico 5-40 
Repartiyao das alianyas por paises de origem dos parceiros 

das empresas portuguesas 
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aparecem em primeiro Iugar, qualquer que seja a fonte, representando 13,8% das 

alian~as noticiadas e 16,7% das alian~as declaradas. Seguem-se as empresas 

francesas com 12,9% e 15,8%, respectivamente. 

Tendo em aten~ao apenas os casos noticiados, verifica-se que as empresas 

americanas ocupam o terceiro Iugar, com uma importancia relativa de 12,2%. 

Existem 40 nacionalidades cuja frequencia relativa e inferior a 1, I%. As restantes 

tern pesos compreendidos entre 1,1% (Macau) e 7,5% (Alemanha). 

Em rela~ao aos casos declarados, o terceiro Iugar ao nivel dos paises de 

origem dos parceiros estrangeiros e ocupado pelo Reino Unido (13,2%), seguido 

da Alemanha (8,8%), da Belgica (7,9%), dos EUA (6,1 %) e da ltalia (4,4%). 

Existem 12 nacionalidades cuja importancia relativa e inferior a 3,5%. As 

restantes apresentam frequencias relativas de 3,5% (Angola, Cabo Verde, Japao, 

Suecia e Sui~a). 

No entanto, as duas fontes de informa~ao fomecem dados contradit6rios 

quanto a importancia das parcerias que envolvem exclusivamente empresas 

portuguesas e que tern por objectivo a penetra~ao em mercados extemos, como se 

referiu no Ponto 5 .1. Com efeito, enquanto que este tipo de alian~as representa 

apenas 5% dos acordos noticiados, a sua importancia relativa so be para 16,7% 

~-quando se tern em aten~ao as informa~oes declaradas. 

Em termos gerais, verifica-se que as empresas portuguesas tendem a 

estabelecer alian~as sobretudo com empresas da Uniao Europeia. Nesta situa~ao 

estao 47,5% dos acordos noticiados e 59,7% das parcerias declaradas. De entre os 

paises da Uniao Europeia, regista-se uma concentra~ao em quatro deles, qualquer 

que seja a fonte, conforme os resultados apresentados anteriormente: Espanha, 

Fran~a, Alemanha e Reino Unido. Estes resultados revelam que o padrao 

geografico das alian~as intemacionais que envolvem empresas portuguesas nao 
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deve ser significativamente diferente do que se passa ao nivel do comercio 

intemacional ou do investimento directo estrangeiro24
• 

Da analise das quatro principais formas de alian9a noticiadas, conclui-se 

que 28,7% dos acordos de distribui9ao foram celebrados com empresas 

americanas (Grafico 5-41), bern como 19,6% dos acordos de franchising (Grafico 

5-42). Estes resultados parecem revelar uma nitida estrategia de penetra9ao de 

algumas empresas americanas no mercado portugues sem grandes 

comprometimentos ao nivel do investimento, como se referiu anteriormente. Com 

efeito, outras formas de alian9a que poderiam implicar investimentos, como os 

cons6rcios e, sobretudo, as joint ventures, parecem ser muito menos preferidas 

pelas empresas americanas (9,2% - Grafico 5-43 - e 3,8% - Grafico 5-44 -, 

respectivamente ). 

As empresas alemas e as empresas japonesas ocupam o segundo Iugar em 

termos de celebra9ao de acordos de distribui9ao com empresas portuguesas 

(8,4%), a uma distancia consideravel das empresas americanas. Quinze 

nacionalidades tern :frequencias relativas inferiores a 1,4%. As restantes situam-se 

entre 1,4% (Brasil e Rolanda) e 7% (Italia). Curiosamente, a Espanha ocupa 

apenas o 6° Iugar enquanto pais de origem dos parceiros para a celebra9ao deste 

tipo de acordos, apesar de constituir a nacionalidade mais :frequente em termos do 

conjunto das alian9as em geral. 

Contudo, em 16,8% dos casos, as noticias nao mencwnavam a 

nacionalidade dos parceiros. Ainda em rela9ao a esta forma de acordo, as alian9as 

com empresas da Uniao Europeia representaram 35% do total de casos noticiados, 

o valor mais baixo das quatro formas de alian9a mais frequentes, em virtude do 

elevado peso dos parceiros americanos. 

24 Esta conclusao pode ser confmnada pelo trabalho de investigafi:ilo referido no introdufi:ilo geral e que deu 
origem, entre outros, a este trabalho de doutoramento. 
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Grafico 5-41 
Repartir;ao dos acordos de distribuir;ao por palses de origem 

dos parceiros das empresas portuguesas 
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Grafico 5-42 
Repartir;ao dos acordos de franchising por paises de origem 

dos parceiros das empresas portuguesas 

19,6 

.,:)~ ~'1; 
<G) ~ 

<v~" 
Palses de origem 

ND- Nao disponfvel. 
Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

313 



30 

Grflfico 5-43 
Reparlit;ao dos acordos de cons6rcio por paises de origem 

dos parceiros das empresas portuguesas 
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Grflfico 5-44 
Reparlit;lio dos acordos de joint-venture por paises/territ6rios 

de origem dos parceiros das empresas portuguesas 
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-------~---------

Relativamente aos acordos de franchising, verifica-se que o conjunto de 

nacionalidades estrangeiras detectadas e significativamente inferior ao dos acordos 

de distribui~ao (12 contra 26). Como se disse anteriormente, neste caso a lideran~a 

tambem e ocupada pelas empresas americanas, agora seguidas das espanholas e 

das britanicas {11,8%). Seguem-se, por ordem decrescente de importancia, as 

empresas brasileiras e italianas {7,8%) e as canadianas (5,9%). As restantes 

nacionalidades apresentam frequencias relativas de 2%25
• Contudo, existem 13,7% 

de casos em que nao foi possivel determinar a nacionalidade dos parceiros. 

As empresas francesas sao as mais frequentes na celebra~ao de cons6rcios 

com empresas portuguesas (estao presentes em 25,2% dos casos noticiados -

Grafico 5-43). Seguem-se as empresas espanholas com uma frequencia relativa de 

23,5%. As empresas alemas ocupam o terceiro Iugar, a uma distancia considenivel 

(14,3%). Existem 14 nacionalidades com uma importancia relativa inferior a 1,7%. 

As restantes nacionalidades tern importancias relativas compreendidas entre 1, 7% 

(Argentina, Dinamarca e Japao) e 9,2% (EUA). Os casos em que nao foi possivel 

atribuir nacionalidades ascendem a 1 0,9%. 

Os cons6rcios celebrados exclusivamente entre empresas portuguesas com 

destino a mercados extemos representam 6, 7% da amostra, percentagem superior a 
que se obteve para as alian~as em geral (5%). Por seu tumo, os cons6rcios que 

envolvem empresas portuguesas e outras empresas da Uniao Europeia ascendem a 

66,4% do total deste tipo de acordos. 

25 A titulo de curiosidade: a co luna "Portugal" do Grafico 5-42 corresponde a urn franchising celebrado 
entre duas empresas portuguesas que utilizaram este tipo de alian~a para poderem apostar em grande escala 
nos mercados intemacionais, na area de texteis-lar destinados a quartos de crian~a e adolescentes. Trata-se 
da Coelima- Industrias Texteis S.A. (presente em 14 paises europeus e no Japao) e da cadeia de Lojas 
Cenoura (presente em Espanha, Irlanda, Inglaterra e Emiratos Arabes Unidos). Esta alianr;a, celebrada em 
1990, constituiu a primeira experiencia de franchising de produr;ao realizada em Portugal. A Cenoura 
fomeceu a marca e a componente criativa da concepr;ao, ficando a Coelima com a execur;ao de todo o 
processo fabril e com a responsabilidade pela qualidade final do produto. 
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Por ultimo, os acordos de joint venture foram sobretudo celebrados com 

empresas espanholas e francesas (13,8%, em qualquer dos dois casos- Gnifico 5-

44). As restantes nacionalidades tern frequencias relativas iguais ou inferiores a 

7 ,5%. Vinte e nove nacionalidades tern uma importancia inferior a 2, I%. As joint 

ventures celebradas com empresas europeias representam 4 7,3% do total e as que 

envolvem exclusivamente empresas portuguesas ascendem a 7, I%. 

Curiosamente, o numero de casos em que nao foi possivel conhecer as 

nacionalidades dos parceiros e bastante reduzido {2,5%), em compara9ao com as 

tres formas anteriores e com as alian9as noticiadas em geral. Este resultado tern a 

ver com o facto das informa9oes noticiadas sobre esta forma de alian9a serem, em 

geral, bastante mais completas do que as informa9oes relacionadas com outras 

formas, o que prova a apetencia da imprensa por este forma de acordo, em 

detrimento das outras. 

Os Graficos 5-45 a 5-54 apresentam a reparti9ao por formas das alian9as 

(noticiadas) celebradas com as empresas dos 10 paises de origem mais frequentes. 

Com o objectivo de simplificar a compreensao da analise, resumiram-se, no 

Quadro 5-I, os resultados apresentados nestes graficos. 

A analise deste quadro permite concluir que as joint ventures sao a forma 

de alian9a mais frequente nas parcerias com quase todas as empresas, 

independentemente das I 0 nacionalidades consideradas. Exceptuam-se a esta regra 

as alian9as celebradas com as empresas americanas e com as empresas alemas. 

Com efeito, as joint ventures com empresas dos EUA representam apenas 

I 0% do total de alian9as estabelecidas com este pais, ocupando urn modesto 4 ° 

Iugar. Os acordos de distribui9ao aparecem em I o lugar, com uma frequencia 

relativa de 43%, seguidos pelos acordos de cons6rcio (I2%) e pelos acordos de 

franchising (II%). 
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Quadro 5-l 

Reparti~iio por formas das a/ian~as (noticiadas) celebradas com as empresas dos 

10 paises de origem mais frequentes 

(%) 

~ 
l";lil r::! = = = &o ! t s = ~ l .... ·e = u 

~ = ICIS .... = a = ICIS 'E ~ < ~ ·"'" .[:3 ~ .!t ·a a ·a = "5 = ~ a = ~ CIS = .c 'i' ;:;.. CIS f ~ = = ·c a:: = ..!. ·-1: fool .... ~ = u .... fool .s = ·- ~ = E ~ ·- ~ = ~ 
~ = ·- ~ fool fool .... 

j;loo ~ ·- ..= = E 1-1 ..:I = 0 
=- 00 < 

Espanha 5-45 - 3 2 27 6 6 1 30 - - 25 100 

Fran~a 5-46 - 1 3 31 7 5 - 34 4 - 15 100 

EUA 5-47 - - 2 12 43 11 - 10 - - 22 100 

Alemanha 5-48 2 - 2 29 20 2 2 21 2 2 18 100 

R.U. 5-49 - - - 18 12 12 - 32 - - 26 100 

It alia 5-50 - 5 5 19 23 10 - 24 - - 14 100 

Portugal 5-51 8 - - 21 3 3 - 44 - - 21 100 

Angola 5-52 - - 6 9 3 - - 38 - - 44 100 

Brasil 5-53 - - 3 20 7 13 - 27 3 - 27 100 

Mo~ambique 5-54 - - - 4 - - - 72 - - 24 100 

Fonte: Gnificos 5-45 a 5-54. 

Em rela~ao as joint ventures celebradas com empresas alemas, a 

percentagem e de 21%, ocupando o 2° Iugar, a seguir aos cons6rcios (29%). Os 

acordos de distribui~ao representam 20% do total de alian~as celebradas com 

empresas deste pais. As restantes formas tern uma importancia marginal, devendo 

destacar-se o valor correspondente a "outros acordos": 18%. 

A percentagem mais elevada de joint ventures diz respeito as alian~as 

estabelecidas com empresas mo~ambicanas (72%). Os acordos de cons6rcio com 

estas empresas tern uma importancia relativamente marginal (4%). Nao foram 
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Grafico 5-45 
Reparti~ao por forrnas das a/ian~as ce/ebradas com 

empresas espanho/as 
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Grafico 5-46 
Reparti~ao por forrnas das alian~as ce/ebradas com 

empresas francesas 
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Grafico 5-47 
Repartiyao por formas das a/ianyas ce/ebradas com 

empresas americanas 
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Grafico 5-49 
Reparti98o por forrnas das a/ianyas celebradas com 

empresas britanicas 
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Grafico 5-50 
Reparti980 por forrnas das a/ianyas celebradas com 

empresas ita/ianas 
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Grafico 5-51 
Repartiqao por formas das a/ianqas celebradas entre 

empresas portuguesas 
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Grafico 5-53 
Repartigao por formas das aliangas ce/ebradas com 

empresas brasileiras 
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Grafico 5-54 
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detectadas outras formas de alian~a que pudessem ser inequivocamente 

classificadas dentro da tipologia apresentada no Capitulo 2. A rubrica "outros 

acordos" tern aqui uma importancia relativa de 24%. 

Curiosamente, a segunda percentagem mais elevada de joint ventures diz 

respeito as alian~as celebradas exclusivamente entre empresas portuguesas (44%). 

Isto significa que esta e a forma preferida pelas empresas portuguesas quando 

decidem entrar conjuntamente em mercados extemos. Os cons6rcios tern aqui uma 

importancia relativa de 21%, sendo a segunda forma mais escolhida por estas 

empresas quando se trata de alian~as com vista a intemacionaliza~ao com 

parceiros nacionais. As restantes categorias tern importancias marginais, a 

excep~ao, como sempre, da rubrica "outros acordos" (21% ). 

5.6. Mercados de destino das alian~as detectadas 

0 Gnifico 5-55 eo Quadro A5-10 apresentam as distribui~oes das alianc;as 

noticiadas por mercados de destino26
• A informa~ao contida neste gratico e neste 

quadro permite afirmar que 47,1% dos 760 acordos registados na Base CEDIN a 

partir desta fonte tiveram como destino mercados estrangeiros, embora alguns 

deles possam ter tido tambem como objectivo o mercado portugues. Isto signifi.;;a 

que na maioria dos casos (52,9%), as alian~as visaram, exclusivamente, o acesso 

de empresas estrangeiras ao mercado portugues. 

Tomando como referenda os 358 casos em que o objectivo foi o acesso de 

empresas portuguesas a mercados estrangeiros, verifica-se que existem 

nitidamente tres grupos cuja importancia e manifestamente diferente: a) 0 grupo 

26 Neste ponto, nao sao apresentados resultados referentes as alian~as declaradas por nao ter sido pedido as 
empresas que indicassem os mercados de destino das alian~as estabelecidas. Esta op~ao justificou-se pelo 
receio deste pedido poder desincentiver a resposta ao inquerito. 
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Grafico 5-55 
Reparti~ao das alian~as por mercados estrangeiros de 

destino* 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-56 
Reparti~ao por forrnas das a/ian~as destinadas ao mercado 

portugues 
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dos mercados bastante significativos, b) o grupo dos mercados pouco 

significativos e c) o grupo dos mercados marginais. 

0 primeiro grupo e composto por Angola, Mo~ambique e Espanha. Destes 

tres mercados, o mais significativo foi o angolano que absorveu 11,7% das 

alian~as destinadas aos mercados estrangeiros. Segue-se o mercado mo~ambicano 

com uma importancia relativa de 10,3%. De entre os mercados dos pafses da 

Uniao Europeia, onde se situam os principais parceiros comerciais das empresas 

portuguesas, apenas o espanhol figura neste conjunto, com uma frequencia relativa 

de 10,1%. 

No segundo grupo, figuram 11 mercados em que o numero de alian~as 

detectadas se situa entre 6 e 17 (Quadro AS-1 0): China, Alemanha, Macau, Brasil, 

Cabo Verde, Marrocos, EUA, Fran~a, Hungria, Republica Checa e Russia. Dentro 

deste grupo, o mercado mais importante foi o chines com uma frequencia relativa 

de 4, 7%. Seguem-se os mercados alemao e macaense, com frequencias relativas 

de 3,9% cada, o mercado brasileiro (3,4%) e os mercados caboverdiano e 

marroquino, ambos com importancias relativas de 2,8%. Os restantes mercados 

apresentam frequencias de 1, 7%. 

Por ultimo, o terceiro grupo e composto por 30 mercados cuja importancia 

--relativa e-inferior a 1,7%. 

De referir ainda que em 24,6% dos casos, o objectivo das alian~as foi a 

entrada das empresas em diversos mercados simultaneamente, os quais nao se 

encontram especificados nas notfcias analisadas. 

0 Quadro AS-1 0 permite fazer uma agrega~ao por gran des areas 

geograficas: Uniao Europeia, China27
, PALOP, America do Sui, America do 

Norte, PECO e Outros. Os resultados permitem afirmar que a area geografica que 
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absorve o maior numero de alian~as e que e composta pelos PALOP (26%). 

Seguem-se, por ordem decrescente de importancia, a UnHio Europeia ( 17,9% ), a 

China (8,9%}, os PECO (6,4%}, a America do Sul (5,6%) e a Amercia do Norte 

(2% ). As alian~as destinadas a outros mercados representam 8, 7% do total de 

alian~as destinadas aos mercados externos. 

Estes resultados permitem concluir que o padrao de distribui~ao das 

alian~as por mercados de destino e bastante diferente do padrao de distribui~ao por 

paises de origem dos parceiros. Este fen6meno e explicado pela importancia 

elevada do mercado portugues enquanto mercado de destino e permite colocar a 

seguinte hip6tese, que sera confirmada ainda neste ponto: as alian~as com 

empresas da Uniao Europeia e dos EUA tern, sobretudo, como objectivo o 

mercado portugues, enquanto que uma parte muito significativa das alian~as que 

as empresas portuguesas estabelecem com outros parceiros se destinam aos 

mercados desses parceiros. Uma excep~ao a esta regra podera ser, eventualmente, 

aEspanha. 

Por agora, sao de salientar apenas as seguintes observa~oes: 

Em primeiro Iugar, a importancia relativamente reduzida que assumem os 

mercados da Uniao Europeia enquanto mercados de destino das alian~as (17,9%), 

a excep~ao do mercado espanhol, em compara~ao, por exemplo, com a 

importancia destes mercados ao nivel da absor~ao das exporta~oes portuguesas. 

Ou seja, decididamente, as alian~as nao constituem a forma de internacionaliza~ao 

mais significativa para as empresas portuguesas naqueles mercados. 

Em segundo Iugar, destaca-se a grande importancia dos mercados dos 

P ALOP (26% dos mercados estrangeiros de destino ), em particular de Angola e de 

Mo~ambique. Ou seja, ao contrario do que se passa com o mercado da Uniao 

27 Para alem do mercado chines em sentido estrito, incluem-se agora os mercados de Macau e Hong-Kong. 
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Europeia, as empresas portuguesas estao a penetrar naqueles mercados utilizando 

frequentemente as alian~as como forma de intemacionaliza~ao. 

Uma questao pertinente que esta conclusao levanta e de saber se este 

fen6meno resulta de uma estrategia deliberada por parte das empresas portuguesas 

ou das empresas locais ou e explicada por outros factores. A investiga~ao empirica 

que deu origem a Base CEDIN nao permite avan~ar com uma resposta segura para 

esta questao. Contudo, algumas informa~oes dispersas obtidas aquando do 

trabalho de campo levam a considerar a ultima hip6tese como a mais plausivel, 

nao se excluindo a possibilidade destas alian~as serem determinadas por certos 

condicionalismos impostos pelas autoridades publicas locais a penetra~ao de 

empresas estrangeiras nos seus mercados. 

Em terceiro Iugar, e de referir o comportamento das empresas portuguesas 

em rela~ao ao mercado chines. Com efeito, embora a China apresente uma 

importancia relativa bastante baixa quando considerada separadamente ( 4, 7% ), 

essa importancia so be significativamente quando se juntam os mercados de Macau 

(3,9%) e de Hong Kong (0,3%). Ou seja, na realidade, o mercado chines apresenta 

uma importancia relativa enquanto mercado de destino das alian~as que envolvem 

empresas portuguesas da ordem dos 8,9%. 

Este resultado deve ter sido fortemente influenciado por urn conjunto de 

circunstancias conjunturais associadas ao fen6meno ''transi~ao da soberania de 

Macau". Ou seja, deve ter sido a expectativa de que esta seria uma oportunidade a 

nao perder para as empresas portuguesas penetrarem no mercado chines que teria 

levado a urn esfor~o de celebra~ao de algumas alian~as com empresas locais, 

sobretudo empresas publicas. Do lado chines, estavam tambem criadas as 

condi~oes para estas parcerias, uma vez que havia todo o interesse em assegurar 

urn processo de transi~ao sem sobressaltos. A confirmar-se esta hip6tese, podera 

vir a ocorrer urn declinio na importancia deste mercado no futuro proximo. 
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Em quarto Iugar, e de referir o comportamento de algumas empresas 

portuguesas em rela~ao aos mercados da America do Sui, em geral, e ao mercado 

brasileiro, em particular. Apesar da sua importancia ser relativamente reduzida 

(5,6%), as informa~oes recolhidas durante o trabalho de campo nao deixam 

duvidas sobre o interesse manifestado por aquelas empresas em rela~ao a estes 

mercados. A generalizar-se este interesse, sera de esperar uma intensifica~ao das 

alian~as naquela area geografica. 

Em quinto Iugar, destaca-se tambem o interesse de algumas empresas 

portuguesas pelos mercados dos PECO, apesar da importancia relativamente 

reduzida que estes ainda possuem no conjunto das alian~as destinadas aos 

mercados estrangeiros (6,4%). 0 trabalho de campo permitiu concluir que estas 

alian~as, sobretudo as que envolvem empresas locais, sao frequentemente 

incentivadas pelas autoriades publicas locais, por vezes ao abrigo de protocolos 

estabelecidos com o governo portugues. Contudo, tambem se concluiu que para 

muitas empresas portuguesas parece nao ter chegado ainda o momento de se 

internacionalizarem na direc~ao destes mercados, argumentando que as condi~oes 

econ6micas e sociais locais nao o permitem. 

Por ultimo, e de referir a importancia marginal dos mercados da America 

do Norte enquanto mercados de destino das alian~as celebradas por empresas 

portuguesas. No caso particular do mercado dos EUA, ha claramente uma 

assimetria de comportamentos: enquanto que as empresas americanas utilizam 

com frequencia as alian~as com empresas portuguesas para penetrarem no 

mercado portugues, estas recorrem apenas marginalmente a esta forma de 

internacionaliza~ao quando se trata da entrada no mercado daquele pais. 

Destas observa~oes, parece resultar uma hip6tese geral relevante para os 

objectivos propostos para este trabalho. 
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Por urn lado, verifica-se que nos mercados onde as empresas portuguesas ja 

estao fortemente implantadas atraves de outras formas de intemacionaliza~Ao, 

nomeadamente o comercio extemo, a recurso a alian~as e pouco frequente. Est~o 

nesta situa~ao os mercados da Uniao Europeia, com excep~~o da Espanha e, em 

certa medida, o mercado americano. 

Por outro lado, em mercados onde as empresas portuguesas tern uma 

implanta~ao relativamente mais fraca, por razoes que nao cabe discutir no ambito 

deste trabalho, as alian~as parecem constituir uma forma de penetra~ao 

relativamente importante para aquelas empresas. Estao claramente nesta situa~ao 

os mercados dos P ALOP e, eventualmente, os da America do Sui, da China e dos 

PECO. 

No final deste ponto, apresentar-se-a uma razao explicativa para esta 

hip6tese. Por agora, analisa-se a reparti~ao por formas das alian~as destinadas aos 

cinco principais mercados, incluindo o mercado portugues. Esta analise tern por 

base os Graficos 5-56 a 5-60, cujos resultados aparecem resumidos no Quadro 5-2. 

Este quadro permite verificar que as empresas estrangeiras utilizam 

sobretudo os acordos de distribui~ao para penetrarem no mercado portugues 

atraves de alian~as. Com efeito, esta forma de acordo e a mais frequente, 

apresentado uma importancia relativa de 30%. Esta importancia dos acordos de 
- ---

distribui~ao deve ser fundamentalmente explicada pelo comportamento das 

empresas americanas em rela~ao ao mercado portugues, como se referiu 

anteriormente. 

Os acordos de joint venture sao a segunda forma de alian~a mais escolhida 

pelas empresas estrangeiras para se intemacionalizarem no mercado nacional 

(25% das parcerias destinadas a este mercado ). Seguem-se os acordos de 

cons6rcio (20%) e os acordos de franchising (10%). As restantes formas tern uma 

importancia marginal ou sao mesmo inexistentes. 
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Quadro5-2 

Reparti~iio por formas das alian~as destinadas aos cinco principais mercados 

(%) 

~ r-l r= .s = = &e ! 2! .s = ! a u 
~ = '2 ·~ .... = ~ = ·~ 'E ~ < ~ .c,r ·13 ~ 

f '1:1 e 'WI = '5 = e = \!:) ~ = .= 'ii ~ ~ ~ = = ·c § = ..!. ·-= u .... Col .s Col = "" ·- .~ ~ = 1: rl) ~ ~ 
~ = ·- ~ Col Col .... e ~ ·- ~ = ... ~ 

= 0 =- C"li 
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Portugal 5-56 0 0 1 20 30 10 - 25 1 - 13 100 

Angola 5-57 2 - 2 14 5 - - 33 - - 44 100 

Mo~ambique 5-58 - - - 5 - - - 79 - - 16 100 

Espanha 5-59 - 3 6 6 11 11 3 28 - - 32 100 

China 5-60 - - - 6 6 - - 70 - - 18 100 

Fonte: Gnificos 5-56 a 5-60. 

Em rela9ao ao mercado angolano, constata-se que em 44% das alian9as 

com destino a este mercado nao foi possivel determinar a forma concreta segundo 

a tipologia apresentada no Capitulo 2. As joint ventures representam 33% das 

alian9as celebradas pelas empresas portuguesas com vista a sua 

intemacionaliza9ao naquele mercado. Seguem-se, por ordem decrescente de 

importancia, os cons6rcios (14%) e os acordos de distribui9ao (5%). Os ACE e os 

acordos de aprovisionamento tern uma importancia marginal (2% ). 

Por seu tumo, as joint ventures sao, inequivocamente, a forma de alian9a 

preferida pelas empresas portuguesas para penetrarem no mercado mo9ambicano. 

Elas representam 79% do total de acordos com destino a este mercado. Em 16% 

dos casos nao foi possivel determinar a forma concreta de alian9a. Os acordos de 

cons6rcio tern uma importancia relativa de 5%, nao tendo sido detectada qualquer 

outra forma de parceria. 
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Grafico 5-57 
Reparti9iio por fonnas das a/ian9as destinadas ao mercado 

ango/ano 

Outros acordos 
44% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

ACE 
2% 

Aprovlslonamento 
2% 

D
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~ DlstrtbulyAo 
5% 

Grafico 5-58 
Reparti9ao por fonnas das alian9as destinadas ao mercado 

mo9ambicano 

Outros acordos 
16% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Cons6rclo 
5% 

Joint-venture 
79% 
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Grafico 5-59 
Repartigao por formas das aliangas destinadas ao mercado 

espanhol 

Outros acordos 
32% 

Joint-venture 
28% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

AEIE Aprovisionamento 

;~::"~' ,~ 11% 

Grilfico 5-60 
Repartigao por formas das aliangas destinadas ao mercado 

chines 

Outros acordos 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Joint-venture 
70% 
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Constata-se tambem que as alian~as destinadas ao mercado espanhol sao as 

que apresentam uma maior diversidade em termos de formas no conjunto dos 

quatro mercados estrangeiros de destino apresentados no Quadro 5-2. Daquelas, 

28% assumiram a forma de joint venture. Os acordos de distribui~ao e os acordos 

de franchising aparecem em segundo Iugar, com importancias relativas de 11% 

cada. Os acordos de aprovisionamento e os acordos de cons6rcio absorveram 12% 

das alian~as, repartidos de forma equitativa. Os ABlE e os acordos de I&D 

conjuntos tern uma importancia relativa marginal (3% cada). Nao foi possivel 

classificar 32% das parcerias destinadas aquele mercado. 

Por ultimo, 70% das alian~as destinadas ao mercado chines (em senti do 

estrito28
) assumiram a forma de joint ventures. As duas outras unicas formas de 

acordo que foi possivel detectar ( cons6rcios e acordos de distribui~ao) tern 

importancias relativas da ordem dos 6% cada. Em 18% dos casos nao foi possivel 

a classifica~ao por formas. 

Embora estes resultados digam apenas respeito a cinco mercados, que, de 

resto, representam 70,3% dos 760 casos de alian~as noticiadas, pode concluir-se 

que, no que diz respeito as formas escolhidas, existe alguma assimetria entre o 

comportamento das empresas estrangeiras nas suas estrategias de acesso ao 

mercado portugues e o comportamento das empresas portuguesas nas suas 

-estrategiasdepenetra~ao nos mercados extemos, via acordos de coopera~ao. Com 

efeito, constata-se que as primeiras preferem utilizar as formas que evitam os 

investimentos no estrangeiro (basicamente, acordos de distribui~ao e de 

franchising), enquanto que as segundas escolhem preferencialmente ( ou a isso sao 

obrigadas) as formas que implicam tais investimentos (basicamente, joint 

ventures). 

28 Isto e, excluindo Macau e Hong Kong. 
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E curioso verificar que, mesmo na maioria dos casos em que as empresas 

estrangeiras penetram no mercado portugues atraves de joint ventures, parecem 

dispensar as participa9oes maioritarias. Com efeito, sao as empresas portuguesas 

que detem tal tipo de participa9ao em 38% dessasjoint ventures (Grafico 5-61 e 

Quadro A5-3). As participa9oes equitativas ascendem a 19% e as minoritarias 

apenas a 17%. 

Por seu turno, a participa9ao das empresas portuguesas nas joint ventures 

que se destinam aos mercados estrangeiros tambem e maioritaria na maior parte 

dos casos (29,1% - Quadro A5-3). As participa9oes minoritarias representam 

apenas 19,1% dos casos e as equitativas 14,9%. Em rela9ao ao mercado 

mo9ambicano, o principal mercado estrangeiro de destino desta forma de alian9a, 

verifica-se que os casos em que as empresas portuguesas detem participa9oes 

maioritcirias ascendem a 34% (Grafico 5-62), contra 3% de participa9oes 

minoritcirias e 14% de participa9oes equitativas. 

Estes resultados revelam que quando as alian9as envolvem investimentos 

tanto no estrangeiro como em Portugal, sao as empresas portuguesas que, 

maioritariamente, assumem esses investimentos. Na sequencia do que foi dito 

anteriormente, seria importante saber se este fen6meno e explicado por alguma 

estrategia pre-definida por parte daquelas empresas ou se se trata de algo que lhe e 

imposto do exterior, por outras empresas (no caso do mercado portugues ou dos 

mercados estrangeiros) ou pelas autoridades publicas (no caso de alguns mercados 

estrangeiros ). 

Os Graficos 5-63 a 5-66 apresentam a reparti9ao, por mercados de destino, 

das quatro formas de alian9a mais frequentes, isto e, acordos de distribui9ao 

(Grafico 5-63), acordos de franchising (Grafico 5-64), acordos de cons6rcio 

(Grafico 5-65) e acordos de joint venture (Grafico 5-66). Os resultados destes 
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Grilfico 5·61 
Participa9ao das empresas portuguesas no capital das joint

ventures para o mercado portugues 

~Yl u 

NO- Nao disponlvel. 
Fonte: Base CEOIN - lmprensa Econ6mica. 

Mlnorltaria 
17% 

Grilfico 5-62 

38% 

Participa9ao das empresas portuguesas no capital das joint
ventures para o mercado mo9ambicano 

NO- Nao disponlvel. 

NO 
49% 

Fonte: Base CEOIN - lmprensa Econ6mica. 

Equitativa 
14% 

335 



--------~----------~----- ~ ~- ~-~- -~-

90 80,4 
80 

70 

60 

50 :.e D 

40 

30 

20 

10 

Grafico 5-63 
Reparliyao dos acordos de distribuiyao por mercados de 

destino 
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Grafico 5-64 
Repartiyao dos acordos de franchising por mercados de 

destino 
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Fonte: Base CEDIN -lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5-65 
Repartir;ao dos acordos de cons6rcio por mercados de 

destino 
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Grafico 5-66 
Repartir;ao dos acordos de joint-venture por mercados de 

destino 
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graficos sao 6bvios a partir dos dados ja apresentados ate aqui. Procede-se, por 

isso, a uma analise muito sumaria. 

Dado que o mercado portugues e o principal mercado de destino das 

alian~as noticiadas em geral, e natural que a maior parte dos acordos que aparecem 

registados na Base CEDIN sob cada uma daquelas quatro formas tenha como 

destino aquele mercado. Contudo, enquanto que os acordos de distribui~ao e os 

acordos de franchising se destinam em mais de 80% ao mercado em causa (80,4% 

e 82,4%, respectivamente), nas duas outras formas aquelas percentagens baixam 

para 68,9% (caso dos cons6rcios) e 41% (caso dasjoint ventures). 

A reparti~ao dos acordos de distribui~ao por mercados mostra que, 

enquanto que as empresas estrangeiras parecem ter uma grande facilidade em 

encontrar em Portugal canais de distribui~ao ou agentes que as representem, o 

mesmo nao acontece em rela~ao as empresas portuguesas no estrangeiro, qualquer 

que seja o pais. Cruzando este resultado como que foi apresentado no Grafico 5-

17, onde se pode verificar que os acordos de distribui~ao reciproca tern uma 

importancia muito marginal dentro dos acordos de distribui~ao noticiados, nao 

restam duvidas que as empresas nacionais revelam, de facto, uma insuficiencia 

seria em materia de acesso a canais de distribui~ao no exterior proporcionados por 

outras empresas, nomeadamente locais. Esta e uma questao que deveria merecer 

uma reflexao atenta. 

A mesma conclusao se retira em rela~ao aos acordos de franchising. Com 

efeito, o Quadro A5-10 e o Gratico 5-64 revelam que o nii.mero de mercados 

estrangeiros onde as empresas portuguesas conseguiram introduzir franchisings e 

muito reduzido. Alem disso, em alguns destes casos trata-se apenas de marcas 
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estrangeiras que foram levadas para la por empresas portuguesas29
• 0 niimero de 

casos de marcas portuguesas franchisadas no estrangeiro e francamente reduzido30
• 

Contudo, esta situa~ao parece nao se dever a ausencia de potenciais masters 

no estrangeiro para marcas portuguesas. 0 problema coloca-se a montante e tem a 

ver com a propria ausencia de marcas nacionais franchisaveis. Informa~eies 

dispersas obtidas durante o trabalho de campo dao a entender que quando 

eventualmente surge uma marca portuguesa nestas condi~oes, aparecem quase 

sempre parceiros estrangeiros interessados31
• 

Os Graticos 5-65 e 5-66 revelam que as formas privilegiadas que as 

empresas portuguesas utilizam para se intemacionalizarem no estrangeiro atraves 

de alian~as sao os cons6rcios e, sobretudo, as joint ventures. Esta conclusao deriva 

nao s6 do elevado numero de mercados estrangeiros cujo acesso foi proporcionado 

por estas formas, como tambem do facto de elas assumirem importancias 

relativamente significativas em alguns mercados: caso dos cons6rcios em Angola 

(5%) e dasjoint ventures em Mo~ambique (12,1 %), Angola (5,9%) e China (5%). 

A reparti~ao das alian~as noticiadas destinadas aos quatro mercados mais 

frequentes, por paises de origem dos parceiros das empresas portuguesas, e 

apresentada nos Graficos 5-67 a 5-70 e no Quadro A5-11. Em geral, conclui-se 

que as alian~as estabelecidas por estas empresas no estrangeiro sao sobretudo 

celebradas com parceiros locais. Contudo, estes quatro graficos contem resultados 

que justificam uma analise mais detalhada. 

29 Casos da introdu~ao em Espanha da marca brasileira de cosmeticos "Boticario" e do servi~o de restauro e 
esmaltagem de artigos sanitarios "Mend-A-Bath" (marca sul-africana) e em Espanha e nos PALOP da 
marca americana "PostNet" (aluguer de computadores, servi~os gnificos, material de escrit6rio e envio de 
encomendas) . 
30 Exemplos: "Cenoura" (Espanha), ''Nuno Gama" (Luxemburgo) e "Ursitos" (Brasil). Contudo, existem 
concerteza outras marcas portuguesas franchisadas no estrangeiro. Investiga~oes futuras poderao recorrer a 
dados que o Institute de Informa~ao em Franchising certamente possui. 
31 Caso da marca "Rock City" que, pouco tempo depois deter nascido em Portugal, recebeu uma proposta 
de franchising para Espanha. 
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Grafico 5-67 
Reparti~ao das a/ian~as destinadas ao mercado portugues 

por paises de origem dos parceiros das empresas 
portuguesas 

20 17,7 17,4 
18 
16 14,4 
14 
12 

;!!. 10 8,2 
8 
6 
4 
2 
0 

ND - Nao disponlvel. 

8,2 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Reparti~ao das alian~as destinadas ao mercado ango/ano por 
paises de origem dos parceiros das empresas portuguesas 
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* Alianyas que envolvem exclusivamente empresas portuguesas. 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5-69 
Repartigao das aliangas destinadas ao mercado 

mogambicano por paises de origem dos parceiros das 
empresas portuguesas 
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* Alianyas que envolvem exclusivamente empresas portuguesas. 
Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-70 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

341 



A reparti~ao dos parceiros por nacionalidades no caso das alian~as com 

destino ao mercado portugues (Grafico 5-67) permite formar quatro grupos de 

nacionalidades com importancias distintas. 

0 primeiro grupo e composto pelas tres nacionalidades de frequencias 

relativas mais elevadas, isto e, compreendidas entre 14,4% e 17,7%. Estao neste 

grupo os parceiros franceses, que sao os que apresentam a maior importfutcia 

relativa (17, 7% ), seguidos pelos parceiros americanos (17 ,4%) e pelos espanh6is 

(14,4%). Neste grupo figuram, portanto, dois paises da Uniao Europeia. 

0 segundo grupo de nacionalidades apresenta frequencias relativas 

compreendidas entre 7% e 8,2%. Este grupo e composto por mais tres paises, 

todos eles membros da Uniao Europeia: Alemanha (8,2%), Reino Unido (8,2%) e 

ltalia (7% ). 

0 terceiro grupo e o de frequencias relativas compreendidas entre 1% e 

3,2%. Inclui oito paises: Brasil (3,2%), Japao (2,5%), Belgica 2,2%), Suecia 

(1,7%), Rolanda (1,5%), Sui~a (1,5%), Canada (1 %) e Finlandia (1 %). 

Por fim, o quarto grupo e composto por 15 nacionalidades, das mats 

diversas partes do globo, todas elas com uma importfutcia relativa inferior a 1%. 

- Quanto ao mercado angolano (Grafico 5-68), verifica-se que a maior parte 

das alian~as sao estabelecidas com parceiros locais (73,8%). Seguem-se, a grande 

distfutcia, as alian~as que envolvem apenas empresas portuguesas (11,9%). Os 

parceiros franceses aparecem em 9,5% dos casos, tal como os americanos, e os 

italianos em 7, 1% da amostra. As outras nacionalidades (8) aparecem com uma 

frequencia relativa igual ou inferior a 4,8%. 

Estes resultados para o mercado angolano permitem concluir que, apesar 

das alian~as com parceiros nao locais serem pouco frequentes, elas sao sobretudo 
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estabelecidas com empresas cujas nacionalidades figuram entre as mais frequentes 

no caso do mercado portugues. Esta conclusao leva a colocar a hip6tese de 

algumas alian~as estabelecidas com empresas estrangeiras32
, e cujo destino e o 

mercado portugues, estarem tambem associadas a alian~as entre as mesmas 

empresas mas cujo objectivo e a penetra~ao no mercado angolano. 

Se esta hip6tese for verdadeira, e tendo em aten~ao que algumas alian~as 

tern como objectivo os dois mercados simultaneamente, entao e legitimo pensar 

que algumas empresas estrangeiras estao a utilizar as empresas portuguesas para 

penetrar em Angola. Contudo, e 6bvio que este fen6meno, a ocorrer, nao teni uma 

importancia muito significativa. 

0 peso dos parceiros locais e tambem bastante elevado no caso do mercado 

mo~ambicano (67,6%). Informa~oes dispersas recolhidas durante o trabalho de 

campo permitem concluir que num numero muito significativo de casos, estas 

alian~as tern como objectivo a recupera~ao e a reconversao de unidades fabris. Em 

geral, a parte portuguesa contribui com know-how, tecnologias, por vezes 

incorporadas em equipamentos, e, eventualmente, com pessoal especializado, 

enquanto que as empresas mo~ambicanas fomecem as instala~oes fabris, por 

regra, ja existentes. 

Por ultimo, no que diz respeito ao mercado espanhol, as alian~as com 

parceiros locais tern uma importancia relativa de 72,2% (Grafico 5-70). As 

parcerias com empresas americanas, alemas e britanicas apresentam frequencias 

relativas de 5,6% cada. Em rela~ao as restantes nacionalidades, incluindo os casos 

que envolvem exclusivamente empresas portuguesas, a sua importancia e ainda 

mais reduzida (2,8%). Detectou-se a partir do trabalho de campo que algumas 

destas alian~as com empresas de paises terceiros obedecem a estrategias de 

penetra9ao simultanea no mercado iberico por parte destas empresas. 

32 Nomeadamente, europeias e americanas. 
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Seguidamente, apresenta-se o cruzamento da infonna~!o sobre as 

nacionalidades dos parceiros das empresas portuguesas com os mercados de 

destino em sentido inverso, isto e, procede-se a reparti~!o das alian~as com as 

empresas das 10 nacionalidades mais frequentes por mercados de destino 

(Graticos 5-71 a 5-80). 

Em rela~ao as alian~as estabelecidas por empresas exclusivamente 

portuguesas, verifica-se que o principal mercado de destino e Mo~ambique (30% 

dos casos - Grafico 5-77). Seguem-se, por ordem decrescente de importancia, o 

mercado angolano (13%), o mercado caboverdiano (8%) e os mercados alem!o e 

marroquino (5% cada). Em 18% dos casos, estas alian~as destinaram-se, 

simultaneamente, a diversos mercados, que nao puderam ser identificados a partir 

das noticias. Existem · ainda mais 8 mercados (Espanha, Macau, Brasil, EUA, 

Hungria, Russia, Bulgaria e Peru) cuja importancia acumulada ronda os 21%. 

Em rela~ao as restantes 9 nacionalidades verifica-se que as alian~as 

destinadas a mercados terceiros tern sempre uma importancia relativa marginal33• 

No entanto, e possivel proceder a uma classifica~ao em tres grupos distintos: a) o 

grupo das alian~as que tern como principal destino o mercado portugues mas em 

que a importancia dos mercados dos parceiros tambem e relativamente elevada, b) 

o grupo das que tern como principal destino o mercado portugues mas em que o 

mercado dos parceiros tern uma importancia marginal e c) o grupo em que apenas 

e importante 0 mercado dos parceiros. 

0 primeiro grupo e constituido pelas alian~as celebradas com empresas 

espanholas (Grafico 5-71), alemas (Grafico 5-74) e brasileiras (Grafico 5-79). 

33 Esta-se a excluir a rubrica "Diversos" por nao ter sido possivel conhecer os mercados de destino. 
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Grafico 5-71 
Repartir;ao das alianr;as com empresas espanholas por 

mercados de destino 

Outros (6) 
6% 

Diversos ~ 13°(] 
Marrocos 

2%~ 

Espanha 
24% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-72 

Portugal 
55% 

Repartir;ao das alianr;as com empresas francesas por 
mercados de destino 

Outros (6) 
6% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5· 73 
Reparlit;ao das aliant;as com empresas americanas por 

mercados de destino 
Outros (2) 

Diversos 2% 
13% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-7 4 
Reparlit;ao das aliant;as com empresas alemas por mercados 

de destino 

Diversos 
17% 

Marrocos 
2% 

Fonte: Base CEDIN -lmprensa Econ6mica. 

Portugal 
57% 
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Grilfico 5-75 
Repartiyao das alianyas com empresas britanicas por 

mercados de destino 

Outros (5) 
10% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grilfico 5· 76 

Portugal 
66% 

Repartiyao das a/ianyas com empresas italianas por 
mercados de destino 

Outros (2) 
5% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5-77 
Repartir;lio das a/ianr;as entre empresas portuguesas por 

mercados de destino 

Outros (8) 
21% 

Diversos 
18% 

5% C. Verde 
8% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-78 

Angola 
13% 

Mo'fBmblque 
30% 

Repartir;lio das alianr;as com empresas angolanas por 
mercados de destino 

Diversos Portugal 
3% 6% 

Angola 
91% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 
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Grafico 5· 79 
Reparti~ao das a/ian~as com empresas brasileiras por 

mercados de destino 

33% 

Outros (2) 
7% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-80 

Portugal 
43% 

Reparti~ao das alian~as com empresas mo~ambicanas por 
mercados de destino 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Mo~mbique 
100% 
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No primeiro caso, verifica-se que as alian~as destinadas ao mercado 

nacional representam 55% do total de alian~as celebradas com empresas 

espanholas. As que se destinam a Espanha tern uma importancia bastante mais 

reduzida, mas, mesmo assim, significativa (24%). Para alem destes dois mercados, 

detectaram-se mais sete mercados terceiros cuja importancia relativa e bastante 

reduzida (igual ou inferior a 2% - Angola, Brasil, Marrocos, Fran~a, Russia, 

Colombia e Siria- Quadro A5-11 ). 

No segundo caso, as alian~as destinadas ao mercado portugues representam 

57% das parcerias celebradas com empresas alemas. As que se destinam ao 

mercado alemao tern uma importancia relativa de 16%. Os mercados terceiros sao 

apenas tres, todos com importancias marginais: Espanha (4%), Angola (4%) e 

Marrocos (2%). 

No terceiro caso, o mercado portugues absorve 43% das alian~as enquanto 

que o mercado local e responsavel pelo destino de 33% dos acordos celebrados 

com empresas brasileiras. Existem mais dois mercados (Espanha e Macau) cuja 

importancia acumulada e de 7%. 

0 segundo grupo e constituido pelas alian~as estabelecidas com empresas 

francesas (Grafico 5-72), americanas (Grafico 5-73), britanicas (Grafico 5-75) e 

italianas (Grafico 5-76). 

No primeiro caso, as alian~as com destino ao mercado portugues 

representam 73% das parcerias estabelecidas com empresas francesas. As que se 

destinam ao mercado frances nao ultrapassam os 4%. De entre os mercados 

terceiros, destacam-se Angola (4%) e Oma (2%). Existem mais seis mercados 

terceiros (Espanha, Macau, Brasil, Marrocos, Hungria e S. Tome e Principe) cuja 

importancia relativa acumulada e de 6%. 
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No segundo caso, o mercado portugues absorve 76% dos acordos, sendo os 

EUA o pais de destino de apenas 3% das alian~as celebradas entre empresas 

portuguesas e empresas americanas. Angola, Espanha, Alemanha e Colombia sao 

os imicos mercados terceiros detectados com importancias relativas de 4%, 2%, 

1% e I%, respectivamente. 

No terceiro caso, as alian~as com empresas britanicas tambem se destinam, 

na sua larga maioria, ao mercado portugues (66%). Nao foi detectada qualquer 

alian~a destinada ao mercado do Reino Unido, quer envolva ou nao empresas 

deste pais. Os mercados terceiros sao Espanha e Oma, com frequencias relativas 

de 4% cada, e cinco mercados cuja frequencia acumulada e de 10% (Angola, 

Mo~ambique, Macau, Russia e Pol6nia). 

No quarto caso (alian~as com empresas italianas), o mercado portugues 

absorve igualmente 66% dos acordos e o mercado italiano 7%. Os restantes 

mercados sao Angola (7%) e Hungria (5%) e ainda Macau e Russia com uma 

frequencia relativa acumulada de 5%. 

Por ultimo, o terceiro grupo e constituido pelas alian~as celebradas com 

empresas angolanas (Gnifico 5-78) e mo~ambicanas (Gratico 5-80). 

0 Gnifico 5-78 revela que 91% das alian~as celebradas com empresas 

-angolanas -se destina ao mercado nacional destas empresas. Os acordos cujo 

objectivo e o acesso ao mercado portugues representam apenas 6%. Nao foi 

detectado qualquer mercado terceiro para o destino destas parcerias. 

Por seu turno, conclui-se a partir do Gnifico 5-80 que a totalidade das 

alian~as celebradas entre empresas portuguesas e empresas mo~ambicanas se 

destina ao mercado nacional destas ultimas. 

Estes resultados permitem verificar que as alian~as estabelecidas com as 

empresas da Uniao Europeia (excepto Espanha e Alemanha) e dos EUA se 
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destinam maioritariamente ao mercado portugues e que os mercados dos parceiros 

locais tern uma importancia marginal ou mesmo nula ( caso do mercado britfulico ). 

Por seu turno, as parcerias com empresas espanholas, alemas e brasileiras, embora 

se destinem maioritariamente ao mercado portugues, sao absorvidas tambem, em 

numero significativo, pelos mercados dos parceiros estrangeiros. Por ultimo, os 

acordos celebrados com empresas angolanas e mo~ambicanas destinam-se, na sua 

quase totalidade (primeiro caso), ou mesmo na sua totalidade (segundo caso), aos 

mercados nacionais destas empresas. 

Estas conclusoes permitem colocar a seguinte hip6tese: o destino das 

alian~as celebradas entre empresas portuguesas e empresas estrangeiras e 
explicado pela diferen~a no grau de desenvolvimento entre Portugal e o pais do 

parceiro estrangeiro. 

Assim, tudo leva a pensar que, quando uma empresa portuguesa estabelece 

uma alian~a com uma empresa de urn pais significativamente mais desenvolvido 

que Portugae4
, essa alian~a tern uma probabilidade elevada deter como objectivo 

a penetra~ao do parceiro estrangeiro no mercado nacional. Na situa~ao inversa, e 
mais provavel que o mercado de destino seja o mercado local do parceiro 

estrangeiro. Por ultimo, quando OS graus de desenvolvimento dos paises de origem 

dos parceiros estrangeiros nao sao muito diferentes do grau de desenvolvimento de 

Portugal, as alian~as tendem a repartir-se de forma mais equilibrada entre o 

mercado portugues e os mercados locais dos parceiros. 

Nao esta nos objectivos deste trabalho proceder a verifica~ao empirica 

desta hip6tese. Contudo, alguns calculos simples permitiram concluir que, 

estatisticamente, ela faz sentido. Tomando apenas como referencia as 16 

nacionalidades mats frequentes, e considerando como indicador de 

desenvolvimento o PNB per capita dos paises correspondentes a essas 

34 0 que significa que esta empresa deve possuir competencias superiores as do parceiro portugues. 
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nacionalidades, para o ano de 1987, verificou-se que o coeficiente de correla~!o 

entre os valores deste indicador e a importancia relativa do mercado portugu~s 

enquanto mercado de destino das alian~as e 0,76. Por seu tumo, o calculo do 

mesmo coeficiente entre a primeira serie e a das frequ~ncias relativas dos 

mercados dos parceiros locais resultou num coeficiente de correla~ao de -0,84. 

A confirmar-se esta hip6tese, ela carece de uma explica~ao. 0 trabalho 

realizado permite afirmar que as empresas portuguesas parecem nao reunir as 

competencias que despertem o interesse de parceiros provenientes de paises 

significativamente mais desenvolvidos do que Portugal, no sentido de 

estabelecerem alian~as nos seus pr6prios mercados ou em mercados terceiros. Para 

estes parceiros, o interesse despertado pelas empresas nacionais parece residir 

apenas no conhecimento que estas possuem em rela~ao ao mercado portugues35 e, 

eventualmente, em rela~ao aos mercados dos PALOP, em particular ao mercado 

angolano. 

Por seu turno, as competencias das empresas portuguesas parecem ser mais 

importantes para os parceiros provenientes de paises menos desenvolvidos do que 

Portugal, especificamente, dos P ALOP e, em particular, de Angola e 

Mo~ambique. Conclui-se tambem que as competencias reunidas em alian~as que 

envolvem apenas empresas portuguesas apenas sao suficientes para a penetra~ao 

--neste tipo de mercados. 

Se esta hip6tese explicativa for verdadeira, entao ela deve constituir mais 

uma oportunidade de reflexao proporcionada por este trabalho. 

35 E notavel a quantidade de noticias detectadas que dao conta de iniciativas promovidas por empresarios 
estrangeiros, ou suas associarroes, provenientes dos mais diversos pontos do globo, que procuram realizar 
alianrras com parcerios portugueses destinadas ao mercado portugues. Noticias sobre a situarrao inversa sao 
bastante mais escassas, embora se tenha detectado uma consciencializarrao muito forte por parte nao s6 de 
algumas associarroes empresariais portuguesas, como tambem de alguns govemantes nacionais, em relarrao 
a importancia das alianrras como forma de penetrarrao em mercados extemos por parte das empresas 
portuguesas. 
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5.7. Fluxos internacionais gerados pelas alian~as detectadas 

A importancia relativa dos sentidos dos fluxos intemacionais gerados pelas 

alian~as noticiadas estabelecidas por empresas portuguesas sao 6bvios a partir dos 

resultados apresentados no ponto anterior, pelo menos no que diz respeito aos 

fluxos de entrada. Contudo, aquela importancia toma-se agora mais visivel atraves 

do Gratico 5-81 e do Quadro AS-12. 

Verifica-se que, em 53% dos casos, aquelas alian~as deram origem a fluxos 

provenientes do exterior e destinados ao mercado portugues ( os chamados fluxos 

de entrada). Esta percentagem esta de acordo com a que foi apresentada no inicio 

do ponto anterior para avaliar a importancia do mercado portugues enquanto 

mercado de destino, como seria de esperar. Por seu tumo, 33% das parcerias 

noticiadas deram origem exclusivamente a fluxos de saida, ou seja, 

corresponderam a alian~as em que o objectivo foi os mercados extemos. Por 

ultimo, os casos que originaram, simultaneamente, fluxos de entrada e de saida 

ascendem a 14% do total. 

Contudo, a informa~ao proporcionada pelo inquerito, apesar de nao 

coincidir com a que foi obtida a partir da imprensa, como se pode verificar pela 

compara~ao dos Graficos 5-81 e 5-82, e, a este respeito, bastante mais completa 

porque permite separar os fluxos por tipos: mercadorias, conhecimentos, 

tecnologias, investimento, servi~os e pessoal. A analise que e feita neste ponto 

tern, por isso, como base o conjunto de alian~as declaradas. 

0 Gnifico 5-82 e o Quadro AS-13 mostram que, destas alian~as, as que 

deram origem, exclusivamente, a fluxos de entrada ( ou seja, as que tiveram como 

ll.nico mercado alvo o mercado portugues) ascendem apenas a 26% do total. Por 

seu tumo, as que geraram, em exclusivo, fluxos de saida (entrada de empresas 
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Grafico 5-81 
Sentidos dos fluxos intemacionais gerados pelas alian9as 

33% 

Entrada/sa ida 
14% 

Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-82 

Entrada 
53% 

Sentidos dos fluxos intemacionais gerados pelas a/ian9as 
NR 

Entrada/said a 
30% 

NR- Nao responde. 

9% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

35% 
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portuguesas em mercados extemos) representam 35% da amostra. Por ultimo, as 

que geraram, simultaneamente, fluxos de entrada e de saida tern uma importfulcia 

relativa de 30%. Em 9% dos casos nao foi possivel conhecer o sentido dos fluxos 

gerados. 

Os acordos de distribui9ao sao a principal forma de alian9a geradora de 

fluxos de entrada (Gnifico 5-83). Esta conclusao esta de acordo com a que se 

obteve anteriormente para as alian9as noticiadas (Grafico 5-56). Por seu tumo, os 

acordos de aprovisionamento ocupam o segundo Iugar, com 20%. Os acordos de 

licenciamento e de sub-contrata9ao tern importancias relativas identicas ( 13% 

cada). As joint ventures sao responsaveis por apenas 7% dos fluxos de entrada, 

contra 25% no caso das alian9as noticiadas (Grafico 5-56). Por ultimo, os ACE e 

os acordos de I&D conjuntos tern uma importfulcia marginal de 3% cada. 

Embora estes resultados sejam diferentes dos que se obtiveram no ponto 

anterior a partir da amostra de alian9as noticiadas, eles confmnam uma conclusao 

ai apresentada: quando se trata da entrada no mercado portugues, as empresas 

estrangeiras preferem as formas de alian9a que nao implicam investimentos no 

estrangeiro ( caso dos acordos de distribui9ao e dos acordos de .franchising 

detectados a partir da imprensa e dos acordos de distribui9ao e de 

aprovisionamento declarados pelas empresas ). Por seu tumo, as formas que 

implicam tais investimentos tendem a ser evitadas por aquelas empresas ( caso das 

joint ventures). 

Estes resultados aparecem mais uma vez invertidos quando se trata da 

entrada de empresas portuguesas nos mercados extemos, ou seja, na terminologia 

deste ponto, quando estao em causa as alian9as geradoras de fluxos de saida. Com 

efeito, o Grafico 5-84 mostra que os acordos de distribui9ao e os acordos de 

aprovisionamento tern, agora, uma importancia muito mais reduzida (27% contra 

54%). Por seu tumo, as joint ventures explicam 24% dos fluxos de saida (contra 
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Grafico 5-83 
Repartir;ao por fonnas das alianr;as geradoras de f/uxos de 

entrada 

Outros acordos ACE 
7% 3% 

Sub-contrata~o Aprovlslonamento 
13% 20% 

Licenciamento 
13% 

1&0 conjuntos 
3% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-84 
Repartir;ao por fonnas das alianr;as geradoras de fluxos de 

sa ida 

Aprovisionamento 
3% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Joint-venture 
24% 

Distribui~o 

24% 
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apenas 7% dos fluxos de entrada). Os acordos de sub-contrata~ao ascendem a 

22%, contra 13%, o que significa que e mais frequente uma empresa portuguesa 

ser sub-contratada de uma empresa estrangeira do que o inverso. As restantes 

formas tern importancias marginais. 

Nos Graficos 5-85 a 5-88 cruza-se a mesma informa~ao de forma diferente, 

isto e, para as quatro formas de alian~a mais frequentemente declaradas pelas 

empresas (joint ventures, acordos de distribui~ao, acordos de sub-contrata~ao e 

acordos de I&D con juntos) repartem-se as alian~as de acordo com o senti do dos 

fluxos gerados. Os resultados destes graficos aparecem sintetizados no Quadro 5-

3. 

Quadro5-3 

Sentidos dos fluxos internacionais gerados pelas quatro formas de alian9a mais 

.frequentemente declaradas pelas empresas 

(%) 

Joint-ventures Distribui~io Sub-contrata~io I&D conjuntos 

Entrada 9 46 24 9 

Saida 43 45 52 18 

Entrada/saida 39 9 18 46 
-

NR 9 - 6 27 

Total 100 100 100 100 

NR- Nao responde. 

Fonte: Graficos 5-85 a 5-88. 

Este quadro revela que as alian~as declaradas que assumem a forma de joint 

venture geram fluxos de saida em 43% dos casos e fluxos de entrada em apenas 
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Grafico 5·85 
Sentidos dos f/uxos intemacionais gerados pelos acordos de 

joint-venture 

NR- Nao responde. 

Entrada/sa ida 
39% 

NR Entrada 
9% 9% 

Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 

Grafico 5-86 
Sentidos dos f/uxos intemacionais gerados pelos acordos de 

distribuiyao 
Entrada/said a 

9% 

Fonte: Base CEO IN - lnquerito as empresas. 

Entrada 
46% 
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Grafico 5-87 
Sentidos dos fluxos intemacionais gerados pelos acordos de 

sub-contratagao 

NR- Nao responde. 

NR 
6% 

-..~ .. ~ /\ \l 
18%u~ 

Sa ida 
52% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-88 

Entrada 
24% 

Sentidos dos fluxos intemacionais gerados pelos acordos de 
I&D conjuntos 

NR- Nao responde. 

Entrada 
9% 

Entrada/sa ida 
46% 

Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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9%. As joint ventures que geram simultaneamente fluxos de saida e de entrada 

representam 39% do total. 

No caso dos acordos de distribui~ao, a reparti~ao entre alian~as geradoras 

de fluxos de entrada e alian~as geradoras de fluxos de saida e mais equilibrada 

(46% e 45%, respectivamente)36
• Os casos que geraram simultaneamente fluxos de 

entrada e de saida ascendem a 9%. 

Em rela~ao aos acordos de sub-contrata~ao, verifica-se que em 52% dos 

casos eles deram origem a fluxos de saida e que os fluxos de entrada gerados por 

esta forma correspondem a 24% de casos. Este resultado confirma o que foi dito 

anteriormente a prop6sito desta forma de alian~a, ou seja, e mais provavel 

encontrar uma empresa portuguesa sub-contratada por uma empresa estrangeira do 

que o inverso. Os casos que deram origem, simultaneamente, a fluxos de entrada e 

de saida representam 18% do total dos acordos de sub-contrata~ao. 

Por ultimo, conclui-se que a maioria dos acordos de I&D conjuntos geram, 

simultaneamente, fluxos nos dois sentidos (46%). Os casos que deram origem a 

fluxos de entrada tern uma importancia relativa de apenas 9% e os que explicam os 

fluxos de safda ascendem a 18%. Em 27% dos casos, as empresas nao fomeceram 

informa~ao sobre o sentido dos fluxos gerados por estes acordos. 

Procede-se, seguidamente, agora de uma forma mais detalhada, a analise 

por tipos de fluxos gerados pelas parcerias declaradas. 

36 Este resultado parece estar em contradirrao com o que se obteve anteriormente a partir dos acordos de 
distribuirrao noticiados. Recorde-se que 80,4% destas parcerias se destinam ao mercado portugues (Gratico 
5-63), ou seja, de acordo com esta fonte, eles deverao gerar, sobretudo, fluxos de entrada e os fluxos de 
saida deverao ter uma importancia pr6xima dos 20%. Uma possivel explicarrao para esta contradirrao tern a 
ver com o facto das amostras nao corresponderem a mesma popularrao de empresas em termos das divisoes 
da CAE. Com efeito, o inquerito abrangeu apenas as empresas pertencentes as divisoes CAE Rev. 2 01 a 
41, enquanto que os casos recolhidos a partir da imprensa econ6mica englobam todas as divisoes. Ora, os 
fluxos de entrada sao sobretudo explicados pelos acordos de distribuirrao celebrados pelas empresas 
pertencentes as divisoes 50 a 52 e 72 (Gratico 5-27), isto e, correspondem em larga medida a importarrao de 
mercadorias, enquanto que este tipo de acordos tende a gerar exportarroes no caso das empresas 
pertencentes as divisoes 0 1 a 41. 
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0 Grafico 5-89 e o Quadro A5-14 revelam que dos 211 fluxos gerados 

pelos 114 casos de alian~as declaradas, 37% sao fluxos de mercadorias. Seguem

se, por ordem decrescente de importancia, os fluxos de conhecimentos (20% ), 

tecnologias (17%), investimento (12%) servi~os (8%) e pessoal (5%). Outros 

fluxos declarados por algumas empresas tern uma importancia marginal de 1%. 

Se se atender apenas aos fluxos de entrada declarados (90 - Quadro A5-14 

e Gnifico 5-90), conclui-se que a importancia relativa dos fluxos de mercadorias 

desce de 37% para 29%. Os fluxos de conhecimentos mantem a mesma 

importancia relativa (20% ), enquanto que os de tecnologias so bern dos 17% 

anteriores para 21%. As frequencias relativas dos fluxos de investimento e de 

servi~os tambem sobem, ainda que apenas ligeiramente (de 12% para 13% e de 

8% para 9%, respectivamente ). Por ultimo, OS fluxos de entrada de pessoal tern 

agora uma importancia ligeiramente superior (6%). 

Comparando estes resultados com os que se apresentam no Grafico 5-91, 

conclui-se que a rubrica "mercadorias" e significativamente mais importante ao 

nivel dos fluxos de saida do que dos fluxos de entrada (48% contra 29%). Isto 

significa que as alian~as declaradas que envolvem empresas portuguesas sao mais 

susceptiveis de darem origem a exporta~oes do que a importa~oes, embora nada se 

possa concluir quanto a importancia de umas e outras em termos de valor, como e 

6bviu-:-

Em rela~ao aos restantes tipos de fluxos, este resultado aparece 

sistematicamente invertido, o que permite retirar conclusoes importantes, ainda 

que sob a forma de hip6teses, acerca do tipo de intemacionaliza~ao que aquelas 

alian~as representam para as empresas portuguesas. Este assunto sera retomado 

ap6s uma breve analise dos resultados contidos nos Graficos 5-93 a 5-98. Estes 

graficos apresentam a mesma informa~ao mas em sentido inverso. 
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Grafico 5-89 
Tipos de fluxos gerados pelas aliam;as 
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Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-90 
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Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-91 
Tipos de fluxos de safda gerados pelas a/ian9as 
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Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-92 
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Verifica-se que metade dos fluxos de mercadorias sao fluxos de safda 

{Grtifico 5-93). Os fluxos de entrada representam apenas 33%. Por outro lado, 

42% dos fluxos de conhecimentos tern origem no exterior e destinam-se a Portugal 

(Grafico 5-94). Dentro desta rubrica, os fluxos com origem em Portugal ascendem 

apenas a 28%. Quanto aos fluxos de tecnologias, eles significam entradas em mais 

de metade dos casos (52% - Grafico 5-95). As safdas ascendem a 31%. No que diz 

respeito aos fluxos de investimento, as entradas representam 46% dos casos 

(Grafico 5-96) e as safdas 42%. Os fluxos de servi~os geram 49% de entradas e 

38% de safdas (Gratico 5-97). Por ultimo, os fluxos de pessoal geram entradas em 

metade dos casos (Grafico 5-98) e as safdas tern uma importancia relativa de 

apenas 20%. 

Em sintese, poder-se-ia dizer que os acordos celebrados pelas empresas que 

responderam ao inquerito geram fluxos intemacionais lfquidos (em termos da sua 

frequencia, nao do seu valor) com caracteristicas bern determinadas, em bora com 

frequencias distintas: exporta~ao de mercadorias e importa~ao de tecnologias, 

know-how, investimento, servi~os e pessoal. 

Embora pontualmente estes resultados possam estar em contradi~ao com os 

que se obtiveram por outra via a partir das alian~as noticiadas, eles levantam, mais 

uma vez, a hip6tese das ernpresas portuguesas aparecerem numa posi~ao de 

-rraqueza faceaos seus parceiros. Esta hip6tese aparece agora de forma mais nftida 

pelo facto das alian~as declaradas envolverem, sobretudo, parceiros de pafses 

desenvolvidos, em particular, da Uniao Europeia, como se viu anteriormente 

(Grafico 5-40). 

Com efeito, as cornpetencias daquelas empresas parecem residir apenas na 

capacidade para exportar rnercadorias e nao outros activos mais propicios ao 

desenvolvimento das suas posi~oes competitivas em mercados extemos. Ou seja, o 

valor acrescentado que poderia fomecer uma alian~a com urna empresa estrangeira 
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Grilfico 5-93 
Sentidos dos fluxos de mercadorias gerados pelas alian9as 

Entrada/sa ida 

50% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grilfico 5-94 
Sentidos dos fluxos de conhecimentos gerados pelas 

alian9as 
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Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-95 
Sentidos dos fluxos de tecnologias gerados pelas alian9as 

Entradalaaida 
17% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-96 
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Grafico 5-97 
Sentidos dos f/uxos de serviyos gerados pelas a/ianyas 

Entrada/saida 
13% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-98 
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em tennos de penetra~ao nestes mercados, parece estar, a partida, excluido porque 

certas insuficiencias situadas a montante ( cuja discussao esta fora dos objectivos 

deste trabalho mas que devem merecer uma reflexao atenta) tern como 

consequencia alguma incapacidade em gerar atractivos que possam despertar o 

interesse de parceiros estrangeiros. 

Esta questao assume uma importancia crucial dado o ambiente competitivo 

que as empresas portuguesas tern necessariamente que enfrentar para veneer os 

desafios da globaliza~ao. Os seus principais concorrentes ( ou aqueles com os quais 

interessa concorrer, porque obrigam ao seu up-grade) nao estao nos PALOP, 

mercados onde elas parecem revelar competencias superiores em rela~ao as 

empresas locais. A maior parte deles situa-se geograficamente bern mais perto, 

isto e, na Uniao Europeia e, sobretudo, no proprio mercado portugues, como e 

testemunhado pelo elevado numero de empresas estrangeiras que aqui penetram 

atraves de alian~as, como ja foi demonstrado neste capitulo. 

5.8. Alian~as estrategicas e partenariados 

A questao da importancia que as alian~as estrategicas assumem no conjunto 

das alian~as e urn assunto recorrente num numero significativo de trabalhos de 

autores estrangeiros. Recorde-se que, no ambito deste trabalho, designam-se por 

"estrategicas" as alian~as entre empresas concorrentes e por "partenariados" os 

acordos entre clientes e fomecedores. Este ponto, e dedicado a discussao desta 

questao, tendo por base os casos registados na Base CEDIN (noticiados e 

declarados ). 

Contudo, enquanto que OS dados referentes as alian~as declaradas fomecem 

directamente resultados para esta discussao, em virtude de se ter pedido as 

empresas inquiridas que indicassem a posi~ao dos parceiros, as infonna~oes 
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relativas aos casos noticiados nao fomecem directamente tais resultados. A 

hip6tese colocada para ultrapassar o problema foi a seguinte: as alian~as 

estrategicas deverao estar incluidas nas parcerias que envolvem exclusivamente 

empresas da mesma divisao da CAE Rev 2. 

Desta forma, optou-se por uma via indirecta para poder avaliar a 

importatlcia daquele tipo de alian~as a partir dos casos noticiados. Como e 6bvio, 

esta op~ao nao permite uma analise inteiramente rigorosa do problema, pelo que 

os resultados apresentados ao Iongo deste ponto e relativos as informa~oes 

recolhidas a partir da imprensa econ6mica devem ser encarados sob reserva, mais 

do que quaisquer outros. 

No Grafico 5-99 e no Quadro AS-16 e feita uma reparti~ao entre as alian~as 

noticiadas que envolvem empresas da mesma divisao (alian~as intra-divisao) e 

empresas de diferentes divisoes (alian~as inter-divisoes). Verifica-se que as 

primeiras ascendem a 32% do total, enquanto que as segundas sao bastante mais 

frequentes (57%). Isto permite afirmar que as alian~as estrategicas deverao ter 

uma importatlcia relativa igual ou inferior a 32%37
• 

Este resultado e confmnado quando se analisam os casos declarados, em 

rela~ao aos quais nao ha razoes para enviesamentos. Com efeito, o Grafico 5-l 00 e 

o Quadro AS-15 permitem verificar que as alian~as declaradas que envolvem 

concorrentes ascendem a 28, 1%, valor mais baixo do que aquele que foi 

apresentado anteriormente, mas, em todo o caso, bastante proximo. Por seu tumo, 

as alian~as que envolvem clientes ascendem a 28,9% e as que envolvem 

fomecedores representam 33,3% da amostra. Em 26,3% dos casos foram 

declaradas outras situa~oes. 

37 Esta-se a excluir II% de casos em que nao foi possivel detenninar as divisoes das empresas envolvidas, 
os quais podem introduzir distor~oes na reparti~ao acabada de apresentar. 
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Grafico 5-99 
Aliam;as intra-divislio e inter-divisfJes 
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Fonte: Base CEDIN - lmprensa Econ6mica. 

Grafico 5-100 
Reparti~lio das a/ian~as segundo a posi~lio dos parceiros das 

empresas portuguesas 

35 33,3 

30 28,1 28,9 
26,3 

25 

20 
t!. 

15 

10 ! 

5 

0 
Concorrentes Clientes Fomecedores Outros 

Po&ICiiO dos parcelros 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

371 



Estes resultados permitem afirmar, para o caso portugues, que as alian~as 

estrategicas, apesar de frequentes, nao sao maioritarias. Com efeito, embora nao se 

possam somar os valores de 28,9% e 33,3%, correspondentes as alian~as que 

envolvem clientes e as que envolvem fomecedores, respectivamente, nao ha 

margem para duvida que os partenariados sao maioritarios. 

Nos Graficos 5-10 1 e 5-102 sao apresentados os resultados da reparti~ao 

por formas das alian~as intra-divisao e das alian~as celebradas com concorrentes, 

respectivamente. Se exceptuarmos a rubrica "outros acordos" muito significativa 

em qualquer dos casos ( 42% e 28%, respectivamente ), conclui-se que as joint 

ventures sao a forma preferida pelas empresas para as suas alian~as estrategicas 

(22% no caso das parcerias noticiadas e 19% nas declaradas ). Os cons6rcios tern 

importancias relativas muito pr6ximas (12% e 13%, respectivamente). Quanto aos 

acordos de distribui~ao, as duas fontes fomecem resultados bastante diferentes: 

15% nos casos noticiados e apenas 3% nos casos declarados. Em rela~ao a estes, 

verifica-se tambem que os acordos de sub-contrata~ao sao responsaveis por 13% 

das alian~as celebradas com concorrentes. 

Quanto as alian~as celebradas com clientes, o Grafico 5-103 revela que os 

acordos de distribui~ao tern uma importancia relativa de 40%, sendo a forma mais 

frequentemente escolhida para este tipo de parcerias. Seguem-se os acordos de 

joint venture (15%), os acordos de sub-contrata~ao (12%) e os cons6rcios (9%). 

Os acordos de I&D conjuntos e de aprovisionamento apresentam as mesmas 

frequencias relativas ( 6% ). 

Por seu tumo, nas parcerias com fomecedores, os acordos de distribui~ao 

sao tambem os mais frequentes, embora com uma frequencia relativa mais baixa 

do que no caso anterior (20% - Grafico 5-104 ). Este resultado explica o facto dos 

casos que dao origem a exporta~ao de mercadorias serem mais frequentes do que 

aqueles que originam importa~oes, como se concluiu no ponto anterior. Seguem-
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Grafico 5·101 
Reparti9ao por forrnas das alianyas intra-divisao 
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Grafico 5-103 
Reparti9ao por formas das a/ian9as celebradas com clientes 

Sub-contrata~o 

12% 

Joint-ventura 
15% 

6% 

Outros acordos ACE 
6% 3% Aprovisionamento 

6% 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

Grafico 5-104 
Reparti9ao por formas das a/ian9as ce/ebradas com 

fomecedores 
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se, por ordem decrescente de importancia, os acordos de sub-contrata~ao (18%), 

de aprovisionamento e de licenciamento, ambos com 16%, e de joint venture, de 

cons6rcio e de I&D conjuntos (8% cada). 

A reparti~ao das alian~as intra-divisao por divisoes da CAE Rev 2 das 

empresas envolvidas (Gratico 5-105) revela que a maior parte destas parcerias sao 

estabelecidas entre empresas pertencentes a divisao 65, ou seja, entre as 

institui~oes bancarias (16,8%). Seguem-se as alian~as que envolvem empresas da 

divisao 45 (constru~ao civil - 13,9%), da divisao 62 (transportadoras aereas -

11,1 %) e da divisao 64 (empresas de telecomunica~oes -7,4%). 

Por seu turno, o Gratico 5-l 06 apresenta o peso destas alian~as por divisoes 

da CAE Rev 2, para as divisoes que figuram no grafico anterior, isto e, para 

aquelas onde sao mais frequentes as alian~as intra-divisao. Os resultados dao a 

entender que, a excep~ao das empresas pertencentes a divisao 7 4, todas as outras 

apresentam propensoes a celebra~ao de alian~as estrategicas bastante elevadas 

(superiores a 35%). Contudo, as mais propensas ao estabelecimento deste tipo de 

parcerias devem ser as transportadoras aereas (90% ). 

Por ultimo, os Graficos 5-l 07 a 5-11 0 apresentam a reparti~ao de cada uma 

das quatro formas de alian~a mais frequentemente declaradas, segundo a posi~ao 

dos parceiros das empresas portuguesas. Conclui-se que as joint ventures que 

envolvem concorrentes ascendem a 26, I% do total de joint ventures declaradas 

(Gratico 5-107). No caso dos acordos de distribui~ao, as parcerias com 

concorrentes tern uma importancia marginal ( 4,5% - Grafico 5-l 08). Em rela~ao 

aos acordos de sub-contrata~ao a percentagem e de 23,5% (Grafico 5-109). 

Finalmente, em rela~ao aos acordos de I&D conjuntos, verifica-se que as alian~as 

que envolvem concorrentes ascendem a 27,3% (Grafico 5-110). 
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Grafico 5-105 
Reparti9ao das a/ian9as intra-divisao por divisoes da CAE 
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Grafico 5-106 
Peso das alian9as intra-divisao por divisoes da CAE Rev 2 
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Grafico 5-107 
Repartir;ao dos acordos de joint-venture segundo a posir;ao 

dos parceiros das empresas portuguesas 
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Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-108 
Repartir;ao dos acordos de distribuir;ao segundo a posir;ao 

dos parceiros das empresas portuguesas 
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Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-109 
Repartir;ao dos acordos de sub-contratar;ao segundo a 

posir;ao dos parceiros das empresas portuguesas 
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Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-110 
Repartir;ao dos acordos de I&D conjuntos segundo a posir;ao 

dos parceiros das empresas portuguesas 
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Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Os resultados apresentados neste ponto, mostram, portanto, que o fen6meno 

das alian~as estrategicas, apesar de frequente, nao o e tanto como por vezes se 

pretende fazer crer38
• Contudo, e curioso verificar que as actividades mais 

frequentemente referidas como propicias a celebra~ao deste tipo de alian9as 

tendem a ser confrrmadas por aqueles resultados (bancos, transportes aereos e 

telecomunica~oes ). 

5.9. Objectivos das alian~as detectadas 

Este ponto, dedicado ao estudo dos objectivos das alian~as, incide 

exclusivamente sobre os dados recolhidos atraves do inquerito. Com efeito, 

embora tenha sido previsto urn campo destinado aos objectivos das alian~as 

noticiadas, verificou-se posteriormente que as noticias raramente fomecem 

informa~ao sobre esta variavel. 

0 ponto come~a com a analise das opinioes dos dirigentes empresariais. 0 

Grafico 5-111 apresenta os resultados em termos agregados, enquanto que os 

Graficos 5-112 a 5-116 apresentam resultados referentes as opinioes recolhidas 

junto dos dirigentes das empresas das cinco divisoes para as quais se obteve urn 

-----maior nunrero de respostas: 15- Industrias alimentares e das bebidas (Grafico 5-

112), 26- Fabrica~ao de outros produtos minerais nao metalicos (Grafico 5-113), 

17 - Fabrica~ao de texteis (Grafico 5-114), 29 - Fabrica~ao de maquinas e de 

equipamentos (Grafico 5-115) e 36- Industria de mobiliario (Grafico 5-116). 

Em geral, sao apontados simultaneamente diversos objectivos para as 

alian~as, como se pode verificar pelo Quadro A5-17. Esta constata~ao confirma 

uma conclusao importante (pelas suas implica~oes te6ricas) de urn conjunto 

38 Sendo certo que, na maior parte das vezes, se utiliza a expressao "alian~a estrategica" para designar 
qualquer tipo de parceria, o que faz com que as alian~as estrategicas pare~am mais frequentes do que na 
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significativo de trabalhos realizados por autores estrangeiros: normalmente, uma 

alian~a pretende atingir diversos objectivos em simultaneo39
• Na maioria dos casos 

e mesmo impossivel determinar qual o objectivo principal. Isto significa que 

devedlo existir sempre diversos factores que explicam conjuntamente determinado 

acordo de coopera~ao. 

A esmagadora maioria dos dirigentes que emitiram opiniilo considera os 

acordos de coopera~ao como estrategias positivas para as empresas nele 

envolvidas, embora urn numero consideravel tenha tambem chamado a aten~ao 

para os efeitos negativos das alian~as, nomeadamente a possibilidade de algum ou 

alguns dos parceiros apresentarem comportamentos desonestos. 

Apenas se detectaram tres casos de dirigentes que tern uma opiniao 

completamente negativa sobre aquelas estrategias (Quadro AS-17). Dois deles 

porque consideram que os custos de urn acordo sao superiores aos beneficios que 

dele podem resultar e urn porque considera que a busca de urn parceiro para uma 

alian~a e urn sintoma de fraqueza por parte da empresa e uma falta de visao 

estrategica. 

Num numero reduzido de dirigentes existe ainda a convic~ao que os 

acordos de coopera~ao servem, sobretudo, para resolver situa~oes de falencia. 

Contudo, sao da opiniao que eles podem constituir urn born instrumento para 

inverter estas situa~oes. 

Da analise do Grafico 5-111 conclui-se que e possivel estabelecer cinco 

grupos de objectivos segundo as suas frequencias relativas: a) o grupo dos 

objectivos cujas frequencias estao acima de 30%, b) o grupo de objectivos para o 

qual se encontraram frequencias relativas compreendidas entre 20% e 30%, c) o 

realidade sao. 
39 Este fen6meno e de tal maneira evidente que, na pergunta fechada sobre os objectivos das alianyas 
efectivamente realizadas, apesar de ter sido pedido as empresas que indicassem apenas o principal 
objectivo, aparecem assinaladas, quase sempre, diversas opyoes. 
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Grafico 5-111 
Objectivos das aliam;as (opinioes dos dirigentes) 
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Grafico 5-112 
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grupo de frequencias compreendidas entre 10% e 20%, d) o grupo de frequencias 

compreendidas entre 5% e 10% e, fmalmente e) o grupo de frequencias inferiores 

a5%. 

No primeiro grupo figuram apenas dois objectivos. Conclui-se que, na 

opinHio dos dirigentes entrevistados, as alian9as visam, sobretudo, "enfrentar ou 

neutralizar a concorrencia" (36,4%). lsto significa que, na opinHio destes 

dirigentes, quando uma empresa estabelece uma alian9a com outra empresa ela 

tern por objectivo principal unir esfor9os para defrontar outras empresas ou entao 

"controlar" (neutralizar) o concorrente com quem se esta aliar. Em qualquer dos 

casos, conclui-se que o preocupa9ao principal das empresas nos comportamentos 

de alian9a deve ser a sua posi9ao concorrencial. 

Este resultado perrnite afirrnar que os dirigentes empresariais portugueses 

estao atentos ao aumento da concorrencia que se tern verificado nos ultimos anos 

em todos os mercados, em virtude do processo de globaliza9ao das economias, 

nomeadamente na sua vertente liberaliza9ao. As respostas perrnitem ainda 

verificar que esses dirigentes percebem que a concorrencia se enfrenta com 

aumentos de produtividade e que as estrategias de alian9a constituem urn born 

instrumento para atingir este objectivo. 

Toma-se ainda claro a partir da analise das respostas apresentadas que as 

alian9as podem perrnitir enfrentar urn concorrente de duas maneiras: 

estabelecendo urn acordo com uma terceira empresa por forma a enfraquecer a 

posi9ao do concorrente, ou estabelecendo o acordo com o proprio concorrente 

(alian9a estrategica), isto e, cooptando-o. Esta ideia aparece exemplarrnente 

expressa pela resposta de urn dirigente que afirrna a este prop6sito: "se nao os 

podes veneer, junta-te a eles". No entanto e como se viu anteriorrnente, este tipo 

de alian9as nao e maioritario no caso portugues. 
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0 segundo objectivo mais frequentemente citado e "acesso a mercados" 

(34,8%), em particular os mercados extemos. Este resultado revela uma restri9!0 

importante para as empresas portuguesas: dada a reduzida dimensao do mercado 

nacional, elas tern dificuldade em conquistar mercados suficientemente amplos 

para as suas actividades. Urn numero significativo de dirigentes chamou mesmo a 

aten~ao para o facto das suas empresas disporem de capacidade produtiva 

instalada mas nao utilizada em virtude de nao conseguirem penetrar em 

determinados mercados. 

0 segundo grupo e composto por 4 objectivos: "racionaliza~ao de recursos" 

(28,4%), "aproveitamento de sinergias/complementaridades" (24%), "acesso a 

know-how dos parceiros" (22,8%) e "acesso a tecnologias" (20,8%). 

Em rela~ao ao primeiro destes quatro objectivos, percebe-se pelas respostas 

dos dirigentes que aquela racionaliza~ao, que passa, frequentemente, pela 

extemaliza~ao de algumas actividades no ambito dos acordos estabelecidos, 

permite reduzir custos (objectivo referido em 14% dos casos) e concentrar a 

empresa nas actividades que domina melhor, ou seja, permite uma especializa~ao 

(objectivo citado em 12% das respostas). Conclui-se tambem a partir das opinioes 

dos dirigentes que a racionaliza~ao concorre para o objectivo de aumentar a 

_produtividade. 

Relativamente ao segundo objectivo deste grupo ("aproveitar 

sinergias/complementaridades"), a sua importancia permite concluir que a 

complementaridade entre as empresas que celebram acordos se assume como urn 

factor explicativo a ter em conta. Tambem aqui esta ideia aparece notavelmente 

expressa atraves da resposta de urn dirigente: "1 + I = 3". 

Em rela~ao aos dois ultimos objectivos deste grupo ("acesso a know-how" e 

"acesso a tecnologias"), a sua importancia revela que urn dos principais handicaps 

das empresas portuguesas se situa ao nivel dos conhecimentos em geral. Contudo, 
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verifica-se que, na opiniao dos dirigentes, esta insuficiencia nao tern tanto a ver 

com a fase de produ~ao, mas antes com a fase de comercializa~ao, ou seja, de 

acesso ao mercado. Talvez por isso, o objectivo "acesso a tecnologias" seja 

relativamente menos importante que o objectivo "acesso a know-how". 

Com efeito, a avaliar pelas respostas, a dificuldade em penetrar em 

mercados extemos em virtude de terem que enfrentar culturas que nao conhecem e 

dispositivos legais que nao dominam parece ser urn dos problemas principais de 

algumas empresas portuguesas e urn motivo importante para a celebra~ao de 

alian~as. 

No terceiro grupo, figuram os seguintes objectivos, pela sua ordem de 

importancia relativa: "enfrentar os desafios da globaliza~ao" (14,8%), "redu~ao de 

custos" (14%), "concentra~ao em actividades-chaves" (12%), "atingir dimensao 

critica" (12%), "acesso a recursos financeiros"40 (11,6%) e "redu~ao e partilha de 

riscos" (10,8%). 

0 quarto grupo e composto por quatro objectivos: "rapidez de reac~ao" 

(6,4%), "partilha dos custos de I&D" (6%), "obten~ao de economias de escala" 

(5,2%) e "diversifica~ao de actividades" (5,2%). 

Por ultimo, no quinto grupo figuram 10 objectivos com importancia relativa 

inferior a 5% (ver Quadro A5-17). 

Por seu turno, a analise por divisoes da CAE Rev 2 fomece resultados algo 

diferentes dos anteriores. Isto significa que os objectivos das alian~as deverao 

estar relacionados com os sectores de actividade nos quais se inserem as empresas. 

Os resultados dos Graficos 5-112 a 5-116 aparecem sintetizados no Quadro 5-4 

para os objectivos dos grupos a) e b) definidos anteriormente. Optou-se por 

40 E curioso verificar como, numa epoca em que o mercado parece triunfar sobre o Estado, como se discutiu 
no Capitulo I, ainda permance como dominante em alguns dirigentes portugueses a ideia de que deve ser o 
Estado o resolver o problema da falta de recursos fmanceiros das empresas. 
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apresentar a posi9ao relativa de cada objectivo dentro de cada divisao, em vez das 

suas importancias relativas. 

Quadro5-4 

Posi9iio relativa dos objectivos das alian9as em cada uma das cinco divisoes CAE 

Rev 2 com maior numero de respostas (opinioes dos dirigentes) 

~ 
C'iS C'iS ! ~ arJ l ~ Z: ~ ·s "1:1 = .. 'i = c "1:1 ~ "50 j -~ C'iS ., 

·a ~ IC'il = "1:1 = (~ e Z: -~ Jr 
~ ·c = f ~ = ~ = = a ·- s ~ ... Col ~ j = = - = C'iS C'iS .. 

~ = = s ~ C'iS 

= Col = = a = C'iS 
1:; arJ ·- = ·- ~ ~ ~ s ~ Col 

e - ~ arJ 
Col ~ c. ~ ~ = a Col 

~ < =- < Col 

c:: = < < Col 

= lil;il 

Divisio 15 5-112 20 20 40 10 60 70 

Divisio 26 5-113 30 10 20 60 40 60 

Divisio 17 5-114 40 10 20 40 20 70 

Divisio 29 5-115 10 20 so 60 30 30 

Divisio 36 5-116 10 40 10 70 60 70 

Fonte: Graticos 5-112 a 5-116. 

Este quadro permite verificar que os dirigentes das empresas da divisao 15 

sao da opiniao que 0 principal objectivo das alian9as e 0 "aproveitamento de 

sinergias e de complementaridades". Nesta divisao, este eo unico objectivo mais 

frequentemente citado do que no conjunto das respostas. Todos os outros 

aparecem em posi9oes relativas iguais ( caso do "acesso a mercados") ou inferiores 

as posi9oes obtidas para a totalidade da amostra. 

Quanto as respostas pertencentes a divisao 26, conclui-se que 0 objectivo 

mais citado eo "acesso a mercados". A "racionaliza9ao de recursos" eo "acesso a 
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Grafico 5-113 
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Grafico 5-115 
Objectivos das a/iam;as ( opinioes dos dirigentes da divisao 

29) 

40 38,1 

35 
33,3 

30 23,8 
25 19,0 
20 
15 
10 
5 

Objectlvos 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

:.!! 0 

Grafico 5-116 
Objectivos das aliam;as ( opinioes dos dirigentes da divisao 

36) 

45 40,0 40,0 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

/ / #' / / ~ / /' Jf ~,_q ,~ / 

//. ,/ .// ..... / / "',/ ./' / 

~/ // /. / 
Objectlvos 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

19,0 

40,0 

387 



know-how" aparecem tambem em posi~oes mais favoraveis do que as que ocupam 

para a generalidade da amostra. Nesta divisao, o "acesso a tecnologias" e o imico 

objectivo que mantem a mesma posi~ao relativa. Os restantes, isto e, "enfrentar ou 

neutralizar a concorrencia" e "aproveitar sinergias e complementaridades" 

parecem ser menos importantes do que em geral. 

Por seu tumo, as respostas obtidas para a divisao 17 apresentam como 

objectivo principal o "acesso a mercados". A "racionaliza~ao de recursos" e o 

"acesso a know-how" parecem ser mais importantes do que em geral. Os restantes 

objectivos ocupam posi~oes inferiores, a excep~ao de "aproveitar 

sinergias/complementaridades". 

Na divisao 29, o principal objectivo e "enfrentar/neutralizar a 

concorrencia". Para alem deste, sao mais importantes do que em geral os 

objectivos "acesso a know-how" e "acesso a tecnologias". Os restantes ocupam 

posi~oes relativas identicas ("acesso a mercados") ou inferiores ("racionaliza~ao 

de recursos" e "aproveitar sinergias/complementaridades"). 

Por ultimo, de acordo com a opiniao dos dirigentes das empresas da divisao 

36, os principais objectivos das alian~as sao "enfrentar/neutralizar a concorrencia" 

e "racionaliza~ao de recursos". Todos os outros ocupam posi~oes relativas 

inferiores as ocupadas na totalidade da amostra. 

Tendo em aten~ao que esta pergunta era de resposta livre (pergunta aberta), 

e curioso verificar que, em geral, os objectivos mais frequentemente apresentados 

na literatura estrangeira sobre alian~as figuram na lista construida a partir das 

opinioes dos dirigentes. Ou seja, supondo que nao ha enviesamentos nas respostas 

dos entrevistados provocados por opinioes publicadas e que estas respostas 

reflectem o que os dirigentes conhecem da realidade empresarial, este resultados 
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tendem a confinnar o que se tern escrito sobre alian~as entre empresas em materia 

· de objectivos. 

Contudo, nao pode ser ignorado o facto de alguns objectivos 

frequentemente apresentados para sustentar desenvolvimentos te6ricos 

importantes, alguns dos quais referidos ao Iongo deste trabalho, terem, nesta 

amostra, uma importancia reduzida. Estao nesta situa~ao, por exemplo, o "acesso a 

recursos especificos", o "dominio de competencias variadas", a "necessidade de 

flexibilidade", a "diversifica~ao de actividades", a "obten~ao de economias de 

escala", etc. 

Dada a importancia que a abordagem dos custos de transac~ao assume 

enquanto abordagem explicativa dos acordos de coopera~ao, e todas as abordagens 

que dela derivam, nao deixa de ser curioso verificar, tal como outros autores 

estrangeiros ja o fizeram, que a redu~ao dos custos de transac~ao nao figura entre 

os principais objectivos avan~ados pelos dirigentes portugueses. Em nenhum caso 

se obteve explicitamente esta resposta. Admitindo que ela pode estar contida na 

rubrica "redu~ao de custos", mesmo assim toma-se 6bvio que a sua importancia e 

bern mais reduzida (inferior a 14%) do que os te6ricos desta corrente sustentam. 

Este assunto sera retomado na conclusao geral deste trabalho. 

Por agora, apenas se real~a a hip6tese, para o caso portugues, do motivo 

principal para a constitui~ao de alian~as residir na necessidade de enfrentar os 

concorrentes, no mercado nacional ou nos mercados extemos, a par da 

necessidade de penetrar em novos mercados. 

Finalmente, apresentam-se os resultados relativos a questao fechada 

colocada as empresas sobre OS objectivos subjacentes as alian~as efectivamente 

realizadas. Para alem de possibilitarem uma analise identica a que se efectuou para 

as opinioes dos dirigentes, estes resultados pennitem tambem classificar estas 
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parcenas em "alian~as de produ~ao", "alian~as comerciais" e "alian~as 

tecnologicas", de acordo com uma das tipologias apresentada no Capitulo 2. 

0 Gratico 5-117 e o Quadro A5-18 permitem verificar que o "acesso a 

mercados estrangeiros" constitui o objectivo mais frequente das alian~as 

intemacionais que envolvem empresas portuguesas (33,3%). 0 "acesso de 

empresas estrangeiras ao mercado portugues" tern uma importancia bastante 

reduzida (7%). No entanto, este resultado deve ser relativizado na medida em que 

as empresas que responderam ao inquerito deverao ter-se colocado na sua propria 

perspectiva e nao dos seus parceiros estrangeiros. 0 objectivo "diversifica~ao de 

actividades" tern uma importancia relativa de 14%, enquanto que a 

"extemaliza~ao de actividades" e referida em 8,8% dos casos. 

Dado que a rubrica "outros" aparece com uma importancia marginal 

(4,4%), concluiu-se que o" acesso ao mercado" e, efectivamente, o principal 

objectivo que preside as estrategias de alian~a. Este resultado esta em sintonia com 

as opinioes manifestadas pelos dirigentes empresariais. 

Por seu tumo, as alian~as que visam a produ~ao de mercadorias/servi~os 

tern uma frequencia relativa de 33,3%, seguidas pelas parcerias que visam a 

transac~ao de mercadorias/servi~os (30,7%). As alian~as em que o objectivo e a 

transac~ao de tecnologias/conhecimentos foram citadas em 23,7% dos casos e 

aquelas que visam a produ~ao de tecnologias/conhecimentos ascendem a 10,5% da 

amostra. 

Somando estas percentagens, obtem-se o valor de 98,2%, muito proximo de 

100%. Este resultado permite, por uma via indirecta, conhecer a importancia 

relativa dos tres tipos de alian~as mencionadas anteriormente: alian~as de 

produ~ao ( cerca de 34% ), alian~as comerciais (31%) e alian~as tecnologicas 

(35%). 
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Contudo, dados os resultados que tern sido apresentados ao Iongo deste 

capitulo e as conclusoes que deles se tern retirado, afigura-se excessivo o peso das 

alian~as tecnol6gicas no conjunto de alian~as. Este fen6meno deve ser explicado 

pelo peso que os acordos de I&D conjuntos e os licenciamentos tern no total de 

alian~as declaradas ( 18% - Grafico 5-16). Recorde-se que a pesquisa efectuada a 

partir da imprensa econ6mica permite afirmar que estas formas de parceria devem 

ser muito menos frequentes do que os resultados obtidos atraves do inquerito 

parecem revelar (Grafico 5-15). 

Uma explica~ao para este possivel enviesamento deve residir, mais uma 

vez, no facto do universo de empresas envolvidas ser diferente, em termos de 

divisoes da CAE Rev 2. Com efeito, e natural que as empresas inquiridas (na sua 

grande maioria sao empresas industriais) sejam, de facto, as mais propensas a 
celebra~ao de alian~as tecnol6gicas. 

Por seu turno, os Graficos 5-118 a 5-120 apresentam as frequencias 

relativas dos objectivos em rela~ao a cada uma das tres formas de alian~a mais 

frequentemente declaradas: joint ventures, acordos de distribui~ao e acordos de 

sub-contrata~ao. 

Excluindo os objectivos utilizados na analise para classificar as alian~as nos 

tres tipos apresentados anteriormente, verifica-se que o "acesso a mercados 

estrangeiros" e o principal objectivo no caso das joint ventures (56,5%) e dos 

acordos de distribui~ao (36,4%). Estes resultados permitem verificar que as 

empresas portuguesas utilizam, sobretudo, as joint ventures para penetrar nos 

mercados extemos. Esta conclusao vern confirmar, por via indirecta41
, a que se 

41 Uma vez que nao se pediu as empresas que indicassem os mercados de destino das alianyas, como se 
referiu anteriormente. 
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obteve a partir dos casos noticiados (Ponto 5 .6). 

Em rela9ao aos acordos de sub-contrata9ao, verifica-se que o principal 

objectivo e a extemaliza9ao de actividades ( aparece em 11,8% destas parcerias ), 

certamente no caso das empresas contratantes. Em 5,9% de casos, foi mencionada 

a diversifica9ao de actividades, provavelmente correspondentes a empresas sub

contratadas. 

Tendo em conta a importancia dos objectivos utilizados neste ponto para 

classificar as alian9as declaradas por tipos, conclui-se, ap6s o mesmo tipo de 

correc9ao que foi efectuada anteriormente, que as joint ventures de produ9ao 

deverao representar cerca de 41% do total de casos, as joint ventures de 

comercializa9ao 36% e as joint ventures tecnol6gicas 23%. 

Quanto aos acordos de distribui9ao, eles deverao constituir alian9as de 

produ9ao em 16% dos casos, meras alian9as comerciais em 74% e alian9as 

tecnol6gicas em 10%. Embora estes resultados devam ser os que estao mais 

enviesados (com efeito, as percentagens iniciais para os objectivos utilizados 

somam apenas 86,3% ), o peso das alian9as comerciais nao pode ser considerado 

anormal para este tipo de acordos. 

Por ultimo, em rela9ao aos acordos de sub-contrata9ao, a reparti9ao deve 

ser, aproximadamente, a seguinte: alian9as de produ9ao 62%, alian9as de 

comercializa9ao 31% e alian9as tecnol6gicas 6%. 

5.10. Factores explicativos das alian~as detectadas 

Neste ponto, utilizam-se dados recolhidos exclusivamente a partir do 

inquerito (PARTE A) para testar algumas hip6teses explicativas dos 

comportamentos de alian9a. 0 objectivo e saber se determinadas variaveis podem 
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constituir outros tantos factores explicativos daqueles comportamentos, ou se, pelo 

contrario, elas devem ser excluidas do conjunto de hip6teses possiveis. 

Concretamente e para cada variavel, efectuou-se urn teste de associa~!o, 

comparando, por categorias, a situa~ao observada das empresas que declararam ter 

efectuado acordos com a situa~ao esperada, baseada na hip6tese de nulidade, no 

sentido de determinar se existe uma diferen~a estatisticamente significativa em 

rela~ao as empresas que declararam nao ter efectuado acordos. Em caso negativo, 

concluiu-se que a variavel em causa nao deve ser explicativa dos acordos, 

devendo, portanto, ser abandonada. Em caso afirmativo, concluiu-se que ela deve 

permanecer como hip6tese explicativa. 

Utilizou-se como teste estatistico o ensaio do x.2<42> e fixou-se o nivel de 

significancia em 0,05. Na utiliza~ao deste teste, seguiram-se as observa~oes feitas 

por Siegel (1956), nomeadamente em materia de agrega~oes, e por Murteira 

(1990). Em qualquer dos casos, a hip6tese nula (H0) e a hip6tese de semelhan~a, 

isto e, a hip6tese da variavel em causa ter urn comportamento observado identico 

ao esperado. A hip6tese altemativa (H1) e identificada pela nega~ao de H0 
43

• 

Porem, a aplica~ao do teste deparou com uma questao importante: a 

_defini~ao da unidade de analise. A partida, seria de supor que cada observa~ao se 

referisse a uma alian~a declarada44
, no caso de a haver, ou a uma empresa, no caso 

de nao ter sido declarado qualquer acordo. Contudo, Siegel ( 1956), pag. 48, refere 

42 

em que: 

r k 
X2 

= :E :E (O!i- Ey)2 I E!i 
i=l j=l 

0 - frequencia absoluta observada 
E - frequencia absoluta esperada 
r- mlmero de grupos (numero de linhas da matriz de observa~oes); em qualquer caso, r = 2 (1 = 
sim; 2 = nilo) 
k- nilmero de categorias (nilmero de colunas da matriz de observa~oes). 

43 Note-se que o teste foi efectuado isoladamente para cada varilivel, nilo permitindo, portanto, determinar 
qual a influencia que as variaveis podem exercer uma sobre as outras. Isto constitui uma restri~ao 
importante para os resultados obtidos. 
44 E esta a hip6tese subjacente a maior parte dos resultados apresentados ate aqui. 
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que "[ ... ] cada observa~ao deve ser independente de qualquer outra; nao podemos, 

portanto, fazer varias observa~oes sobre o mesmo individuo e considera-las 

independentes; fazer isto corresponderia a 'inflacionar' N'45
• 

Ora, poder-se-ia argumentar que as observa~oes provenientes da mesma 

empresa, no caso desta ter declarado dois ou tres acordos, nao sao independentes e 

que, como tal, os resultados do teste estao viciados a partida. Neste caso, ter-se-ia 

que considerar a empresa como unidade de analise. 

Esta solu~ao nao levanta problemas a este trabalho, na medida em que a 

quantidade de dados recolhidos apenas permite efectuar testes para as altemativas 

''ter celebrado acordo" ou "nao ter celebrado acordo". Para outras alternativas, 

porventura mais interessantes, como, por exemplo, as formas de alian~a, o teste 

nao pode ser aplicado porque os dados sao manifestamente insuficientes. Ou seja, 

dada a exiguidade da amostra, nao e possivel determinar os factores explicativos 

da escolha entre formas de alian~a alternativas. Assim, na pratica, aquela 

discussao perde oportunidade uma vez que a solu~ao eventualmente menos 

polemica pode ser aplicada. 

Mesmo assim, entendeu-se proceder a apresenta~ao dos calculos para as 

duas op~oes, isto e, para 0 caso em que a unidade de analise e a empresa (N = 411) 

e para 0 caso em que e a alian~a declarada (N = 451)46
• Como e 6bvio, OS 

resultados aparecem substancialmente "melhorados" para N = 451. 

As variaveis em rela~ao as quais se supos que poderiam constituir hip6teses 

explicativas dos comportamentos de alian~a sao as que constam no Quadro 5-5. 

Neste quadro sao apresentados, de forma abreviada, os resultados dos testes de 

45 Sendo No nfunero de observa.;:oes. 
46 A diferen.;:a nas dimensoes das amostras deriva do facto de varias empresas terem declarado mais de urn 
acordo. Recorde-se que o m1mero de empresas que declararam ter efectuado alian.;:as, validas para a 
analise, e de 74 eo nfunero de alian.;:as nestas condi.;:oes e de 114. 
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Quadro 5-5 

Resultados dos testes de significancia (ensaio do i: a = 0, 05) 

Dimensio da amostra 

Quadros Variaveis N=411 N=451 

A5-19/20 CAE Rev 2 das empresas* Significativa Significativa 

A5-21/22 Dimensao das empresas (n° de empregados)** Nao significativa Significativa 

A5-23/24 Dimensao das empresas (volume de vendas)** Significativa Significativa 

A5-25/26 Antiguidade das empresas** Significativa Significativa 

A5-27/28 Nacionalidade do capital das empresas Nao significativa Nao significativa 

A5-29/30 Actividades de 1&0 Significativa Significativa 

A5-31/32 Nivel de intemacionaliza~ao das empresas*** Significativa Significativa 

Outras formas de intemacionaliza~ao 

A5-33/34 Comercio extemo Significativa Significativa 

A5-35/36 Investimento directo no estrangeiro Significativa Significativa 

Condicionantes estrategicas das empresas*** 

A5-37/38 a) A concorrencia por parte de empresas 
portuguesas, no mercado portugues Nao significativa Nao significativa 

A5-39/40 b) A concorrencia por parte de empresas 
estrangeiras, no mercado portugues Nao significativa Significativa 

A5-41/42 c) A concorrencia no mercado espanhol Nao significativa Nao significativa 

A5-43/44 d) A concorrencia na Uniao Europeia, 
excepto Espanha e Portugal Significativa Significativa 

A5-45/46 e) A concorrencia fora da Uniao Europeia Significativa Significativa 

A5-47/48 f) 0 ritmo dos desenvolvimentos 
tecnol6gicos contemporaneos Nao significativa Nao significativa 

-

A5-49/50 g) A complexidade dos desenvolvimentos 
tecnol6gicos contemporaneos Nao significativa Nao significativa 

A5-51/52 h) 0 custo da inova~ao tecnol6gica Nao significativa Nao significativa 

A5-53/54 i) A dificuldade de acesso a tecnologias 
ou conhecimentos Nao significativa Nao significativa 

A5-55/56 j) 0 comportamento geral da procura Nao significativa Significativa 

A5-57/58 k) A falta de recursos financeiros em geral Nao significativa Nao significativa 

A5-59/60 1) A falta de pessoal especializado Nao significativa Nao significativa 

* Agrega~oes: 01+02+05+14+15; 17+18+19; 20+21+22; 23+24+25; 27+28; 29+31; 30+32+33; 34+35; 
37+40. 
** Oito escaloes com aproximadamente o mesmo numero de observa~oes. 
***Cinco niveis, ordenados por importancia crescente. 
Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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significancia efectuados e indicam-se ainda os quadros do Anexo onde est4o 

contidos os calculos que deram origem aqueles resultados. 

Verifica-se que do conjunto das 21 variaveis ai mencionadas, apenas nove 

podem ser mantidas como hip6teses explicativas, para o nivel de significancia 

considerado e tendo simultaneamente em aten~ao os resultados obtidos paxa N = 

411 e N = 451: a CAE Rev 2 das empresas, a dimensao das empresas (volume de 

vendas), a antiguidade das empresas, a existencia de actividades de I&D, o nivel 

de intemacionaliza~ao das empresas, o envolvimento em outras formas de 

intemacionaliza~ao ( comercio extemo e investimento directo no estrangeiro ), a 

concorrencia na Uniao Europeia ( excepto Espanha e Portugal) e a concorrencia 

fora da Uniao Europeia. A estas variaveis poderao juntar-se, eventualmente, mais 

tres que embora se devam excluir para N = 411, devem ser mantidas para N = 451: 

a dimensao das empresas (n° de empregados), a concorrencia por parte de 

empresas estrangeiras no mercado portugues e o comportamento geral da procura. 

Destes resultados retira-se urn importante conjunto de conclusoes, algumas 

das quais ja apresentadas em pontos anteriores deste capitulo, nomeadamente as 

que se obtiveram a partir da analise das opinioes dos dirigentes. 

Assim, e em primeiro Iugar, a propensao ao estabelecimento de alian~as 

parece depender do sector de actividade em que se inserem as empresas 

declarantes. 

Os Graficos 5-121 e 5-122 apresentam as frequencias esperadas e 

observadas para con juntos de divisoes CAE Rev 247 e para N = 411 e N = 451, 

respectivamente. Verifica-se que as empresas mais propensas ao estabelecimento 

47 As agrega~oes foram efectuadas por imperativos associados ao teste utilizado. Procurou-se, contudo, 
manter alguma afinidade entre as divisoes pertencentes a cada categoria. 
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Grafico 5-121 
Resultados do teste estatlstico (N = 411) 

(Variavel: CAE Rev 2 das empresas) 

CAERev2 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-122 
Resultados do teste estatistico (N = 451) 

(Variavel: CAE Rev 2 das empresas) 

CAE Rev2 

Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 

• Frequllncias esperadas 
• Frequllncias observadas 

• Frequencias esperadas 

• Frequencias observadas 
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de alian~as intemacionais sao as das categorias "23+24+25", "29+31" e "34+35". 

Por outro lado, essa propensao e visivelmente menor entre as empresas 

pertencentes as categorias "01 +02+05+ 14+ 15" e "17+ 18+ 19". 

Estes resultados dao alguma sustenta~ao empirica a hip6tese das alian~as 

serem relativamente mais frequentes entre empresas que pertencem a industrias 

tecnologicamente mais intensivas, tradicionais ou nao, e menos frequentes em 

sectores mais tradicionais mas menos dependentes dos avan~os tecnol6gicos. No 

primeiro caso, estariam as parcerias estabelecidas por empresas portuguesas das 

divisoes 24 (refma~ao de petr6leo), 25 (produtos quimicos), 29 (fabrica~ao de 

maquinas), 34 (industria autom6vel) e 35 (outro material de transporte). No 

segundo caso, figurariam os acordos celebrados por empresas das divisoes IS 

(alimenta~ao e bebidas), 17 (texteis), 18 (vestuario) e 19 (cal~ado). 

Esta hip6tese e confirmada pelo teste da variavel "existencia de actividades 

de I&D". Com efeito, verifica-se que as empresas que estabelecem alian~as sao as 

que procedem mais frequentemente aquele tipo de actividades, como se pode 

constatar pela analsie do Quadros AS-29 e AS-30. 

0 cruzamento destes resultados com os que serao apresentados mais a 
frente sobre a importancia da variavel "concorrencia" na explica~ao das parcerias, 

permite avan~ar com mais uma hip6tese: as empresas que mais sentem a pressao 

da concorrencia sao as que desenvolvem urn maior esfor~o de inova~ao; essas 

empresas pertencem as industrias mais dependentes dos avan~os tecnol6gicos que 

sao aquelas onde a propensao ao estabelecimento de alian~as intemacionais e 
maior. Assim, a trilogia concorrencia/inova~ao/alian~as deve ser tida em conta 

para explicar a intemacionaliza~ao das empresas. 
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Grafico 5-123 
Resultados do teste estatlstico (N = 411) 

(Variavel: Dimensao das empresas - volume de vendas) 

18 

Escaliio Escaliio Escaliio Escaliio EscaiAo Escallio EscaiAo EscaiAo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Dlmensio* 

II Frequencias esperadas 

• Frequencias observadas 

'*De "mais pequenas" (escalao 1) a "maiores" (escalao 8). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-124 
Resultados do teste estatistico (N = 451) 

(Variavel: Dimensao das empresas- volume de vendas) 

24 

Escalao Escalao Escalao Escalao Escalao Escalao Escalao Escalao 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Dlmensio* 

II Frequencias esperadas 

• Frequencias observadas 

*De "mais pequenas" (escalao 1) a "maiores" (escalao 8). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Em segundo Iugar, tambem se confmna a hip6tese dos comportamentos de 

alian~a serem explicados pela dimensao das empresas, quer se utilize como 

criterio de classifica~ao o numero de empregados (de forma menos evidente) ou o 

volume de vendas (de forma mais evidente). Os Graficos 5-123 e 5-124 permitem 

verificar que as maiores empresas (as dos percentis 7 e 8) sao as mais propensas 

ao estabelecimento de acordos intemacionais. Embora esta conclusao nao possa 

ter uma abrangencia geral (foram inquiridas apenas as maiores empresas dentro de 

cada divisao) e legitimo colocar a hip6tese da propensao ao estabelecimento de 

alian~as e a dimensao das empresas apresentarem uma rela~ao em forma de j. 

Se esta hip6tese for verdadeira, entao nao se justifica o argumento segundo 

o qual urn dos objectivos principais das alian~as e a obten~ao de dimensao critica. 

Recorde-se que esta conclusao tambem se apresenta como consequencia 16gica das 

opinioes manifestadas pelos dirigentes empresariais. Com efeito, aquele objectivo 

aparece citado apenas em 10° Iugar (Quadro A5-17). 

Em terceiro Iugar, verifica-se que a propensao ao estabelecimento de 

alian~as intemacionais tambem deve ser explicada pela antiguidade das empresas 

envolvidas. Com efeito, os Graficos 5-125 e 5-126 mostram que as empresas mais 

antigas ( escaloes 1 e 2) apresentam frequencias observadas bastante acima das 

esperadas, enquanto que a situa~ao se inverte para as empresas que foram 

estabelecidas mais recentemente. Contudo, para urn dos escaloes intermedios 

( escalao 5) a frequencia observada tam bern esta acima da frequencia esperada. 

Esta conclusao nao permite manter a hip6tese segundo a qual as empresas 

mais novas tenderiam a utilizar preferencialmente as estrategias de alian~a como 

forma de intemacionaliza~ao, em vez das formas classicas "comercio extemo" ou 

"investimento directo no estrangeiro", para acederem mais rapidamente aos 

mercados intemacionais e, desta forma, anularem a desvantagem em rela~ao a 

empresas mais antigas, supostamente ja intemacionalizadas. Pelo contrario, tudo 
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Grafico 5-125 
Resultados do teste estatfstico (N = 411) 

(Variavel: Antiguidade das empresas) 

Escalilo Escalilo Escalilo Escalilo Escalilo Escalilo Escalilo Escalilo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Antlguldade* 

*De "mais antigas" (escalao 1) a "mais recentes" (escalao 8). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grafico 5-126 
Resultados do teste estatfstico (N = 451) 

(Variavel: Antiguidade das empresas) 

Escalao Escalao Escalilo Escalao Escalao Escalilo Escalilo Escalao 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Antlguldade* 

*De "mais antigas" (escalao 1) a "mais recentes" (escalao 8). 
Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 

B FrequAncias esperadas 

•FrequAncias observadas 

Ell Frequencias esperadas J 
• Frequencias observadas 
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Grllfico 5·127 
Resultados do teste estatlstico (N = 411) 

(Variavel: Nlvel de intemacionaliza9ao das empresas) 
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* De "pouco internacionalizadas" (nfvel1) a "fortemente internacionalizadas" (nfvel 5). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grllfico 5·128 
Resultados do teste estatlstico (N = 451) 

(Variavel: Nivel de intemacionaliza9ao das empresas) 

Nivel1 Nivel2 Nivel3 Nivel4 

Nivels de lntemeclonellza~io* 

29 

Nivel5 

II Frequencies esperedes 

•Frequencies observades 

*De "pouco internacionalizadas" (nfvel1) a "fortemente internacionalizadas" (nfvel5). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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leva a supor que sao estas empresas, eventualmente mais intemacionalizadas 

atraves das formas chissicas, que recorrem mais frequentemente a alian~as. 

Esta conclusao e confirmada tanto pelos resultados obtidos em rela~ao a 

variavel "nivel de intemacionaliza~ao das empresas" como no que diz respeito as 

duas variaveis referentes a "outras formas de intemacionaliza~ao". 

Assim, e em quarto Iugar, verifica-se que o nivel de intemacionaliza~ao das 

empresas tende a constituir urn factor explicativo dos comportamentos de alian~a. 

Os Graficos 5-127 e 5-128 permitem concluir que as empresas mais propensas a 

escolher esta forma de intemacionaliza~ao sao as que se consideram mais 

intemacionalizadas. Neste caso, e nitida uma rela~ao em forma de j entre as duas 

variaveis que s6 pode ser explicada por urn papel igualmente importante das 

formas classicas na explica~ao daqueles comportamentos. E precisamente esta a 

conclusao que se retira do facto das variaveis "comercio extemo" e "investimento 

directo no estrangeiro" terem passado o teste de significancia. 

Em quinto Iugar, verifica-se que a concorrencia e, de facto, urn factor 

importante no estabelecimento de parcerias intemacionais, pelo menos para o caso 

portugues, como ja se tinha concluido a partir da analise das opinioes dos 

_dirigentes empresariais. Ou seja, as empresas aliam-se para fazer face a 

concorrencia, embora a investiga~ao efectuada nao permita concluir se o objectivo 

e refor~ar as suas posi~oes face a terceiros ou evitar a concorrencia dos aliados. 

Eventualmente, nao se exclui a possibilidade destes dois objectivos aparecerem 

em simultaneo na maior parte das alian~as. 

Os resultados obtidos permitem ainda verificar que para as empresas 

portuguesas que estabelecem alian~as, o que conta e a concorrencia de empresas 

estrangeiras, nos mercados extemos e mesmo quando esta em causa o mercado 

portugues, embora neste caso a evidencia estatistica seja menor (a hip6tese nula 
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Grilfico 5-129 
Resultados do teste estatistico (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas - d) A 
concorr€mcia na Uniao Europeia, excepto Espanha e 

Portugal) 

Nivel1 Nivel2 Nlvel3 

Nlvels* 

23 

Nivel4 Nlvel5 

II FrequAnclas esperadas 

• FrequAnclas observadas 

*De "nao condiciona" (nfvel1) a "condiciona fortemente" (nfvel5). 
Fonte: Base CEDIN - lnquerito as empresas. 
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Grilfico 5-130 
Resultados do teste estatistico (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- d) A 
concorr€mcia na Uniao Europeia, excepto Espanha e 

Portugal) 

Nivel1 Nivel2 Nivel3 

Nivels* 

41 

Nivel4 Nivel5 

B1 Frequenclas esperadas 

• Frequimclas observadas 

* De "nao condiciona" (nivel 1) a "condiciona fortemente" (nivel 5). 
Fonte: Base CEDIN - Jnquerito as empresas. 
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nao e rejeitada para N = 411 ). Ou Seja, a concorrencia por parte de outras 

empresas portuguesas nao parece ser importante para explicar as parcerias 

estabelecidas. 

Os Graficos 5-129 e 5-130 apresentam as frequencias esperadas e 

observadas em cada nivel ( 1 a 5) para o caso dos mercados da Uniao Europeia 

( excepto Espanha e Portugal). Verifica-se que as empresas mais propensas ao 

estabelecimento de alian~as sao precisamente aquelas para as quais a concorrencia 

nestes mercados e mais importante. 

Esta conclusao pode ajudar a explicar alguns resultados apresentados no 

Ponto 5.6 e obtidos a partir de dados recolhidos junto da imprensa econ6mica. 

Recorde-se que os mercados da Uniao Europeia (excepto Espanha) sao pouco 

importantes enquanto mercados de destino das alian~as celebradas por empresas 

portuguesas para os mercados extemos, enquanto que os P ALOP absorvem 26% 

dessas parcerias. 

Ora, uma hip6tese explicativa para esta assimetria pode residir no facto das 

empresas portuguesas estarem a ser fortemente pressionadas pela concorrencia nos 

mercados da Uniao Europeia. As estrategias de alian~a com parceiros locais 

-poderiam-constituir urn importante instrumento para enfrentar esta concorrencia. 

Porem, dado que aquelas empresas nao reimem competencias susceptiveis de 

despertar o interesse destes parceiros, hip6tese avan~ada anteriormente, viram-se 

para outros mercados, mantendo as formas tradicionais de intemacionaliza~ao na 

UnHio Europeia. 

No entanto, os Graficos 5-131 e 5-132 permitem verificar que nos 

mercados fora da Uniao Europeia, embora a concorrencia continue a ser uma 

variavel explicativa para o estabelecimento de parcerias em geral, quando a sua 

importancia e demasiada elevada (nivel 5), a frequencia observada e mais baixa do 
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Grafico 5-131 
Resultados do teste estatfstico (N = 411) 

(Variavel: e) A concorr€mcia fora da Uniao Europeia) 
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*De "nao condiciona" (nfvel1} a "condiciona fortemente" (nfvel5}. 
Fonte: Base CEDIN -lnquerito as empresas. 
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que a esperada. Ou seJa, naqueles mercados, as variaveis "importfutcia da 

concorrencia" e "propensao ao estabelecimento de alian~as" devem apresentar 

uma rela~ao em forma de U invertido. 

Isto pode significar que quando a concorrencia e demasiado forte para as 

empresas portuguesas em mercados fora da Uniao Europeia, nomeadamente os 

dos paises mais desenvolvidos, se passa o mesmo fen6meno que na Uniao 

Europeia, ou seja, estas empresas nao encontram parceiros. Se esta hip6tese for 

valida, entao pode estar explicado o facto de existir uma grande assimetria entre o 

comportamento das empresas portuguesas em materia de alian~as para 

determinados mercados e o comportamento das empresas desses paises para o 

mercado portugues. Estariam nesta situa~ao as empresas americanas eo mercado 

dosEUA. 

Conclusao 

A analise efectuada ao Iongo deste capitulo permitiu concluir que· o 

fen6meno das alian~as intemacionais que envolvem empresas portuguesas, tal 

como elas foram definidas neste trabalho, e muito mais frequente do que por vezes 

se pensa. Justificam-se, por isso, investiga~oes adicionais nesta area, naturalmente 

mais profundas e mais interpretativas e, em consequencia, mais especificas do que 

o trabalho realizado e agora apresentado. 

Esta analise permitiu tambem obter urn conjunto muito significativo de 

outras conclusoes que, recorde-se, devem ser entendidas apenas como hip6teses. 

Contudo, considerou-se desnecessario repeti-las exaustivamente nesta conclusao. 

Procede-se, por isso, a apresenta~ao muito sucinta das questoes cruciais levantadas 

ao Iongo do capitulo. 
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Em primeiro Iugar, embora os dados recolhidos a partir das duas fontes de 

informa~ao utilizadas fome~am dados relativamente contradit6rios, nao e de 

excluir a hip6tese das empresas portuguesas manifestarem, em rela~ao a potenciais 

parceiros nacionais, uma maior relutancia em estabelecer parcerias com vista a sua 

intemacionaliza~ao do que em rela~ao a potenciais parceiros estrangeiros. 

A confirmar-se este fen6meno e a justificar-se o receio de algumas 

empresas em rela~ao a possibilidade de comportamentos desonestos por parte de 

parceiros nacionais nos mercados extemos, entao devera concluir-se que essas 

empresas estao a perder urn importante instrumento de competitividade naqueles 

mercados. Seria, por isso, apropriado olhar para outras experiencias estrangeiras 

aparentemente bern sucedidas, afim de perceber quais os ingredientes que possam 

garantir o sucesso deste tipo de alian~as. 

Em segundo Iugar, afigura-se demasiado elevado o peso das alian~as 

terminadas prematuramente no conjunto das alian~as terminadas, embora possam 

existir aqui fortes enviesamentos dada a exiguidade da amostra. Contudo, esta e 

uma questao que deve, em primeiro Iugar, ser objecto de investiga~oes mais 

concludentes e, depois e a confirmar-se esta hip6tese, obrigar a reflexao sobre os 

factores explicativos do insucesso. 

Em terceiro Iugar, concluiu-se que o conjunto de parceiros com os quais as 

empresas portuguesas estabelecein alian~as tern nacionalidades bastante 

diferenciadas. Contudo, e inquestionavel a concentra~ao dessas alian~as com 

empresas provenientes de urn conjunto bastante restrito de paises, em particular de 

alguns paises da Uniao Europeia (Espanha, Fran~a, Alemanha e Reino Unido) e 

dosEUA. 

Esta conclusao permite afirmar que o padrao de distribui~ao das alian~as 

por paises de origem dos parceiros nao devera ser muito diferente do que se passa 

ao nivel do comercio extemo, em particular, das importa~oes, e, eventualmente, do 
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investimento directo proveniente do estrangeiro. A confirmar-se esta hip6tese, 

justifica-se a opinUio expressa no Capitulo 3 segundo a qual estas tres formas de 

envolvimento econ6mico internacional das empresas devem ser simultaneamente 

levadas em conta por todas as teorias que pretendam explicar cada uma delas. 

Em quarto Iugar, concluiu-se que as empresas estrangeiras tendem a evitar 

as formas de alian~a que possam envolver investimentos de capital quando se trata 

de aceder ao mercado portugues. Este comportamento e manifestamente diferente 

do das empresas portuguesas em rela~ao as alian~as celebradas para este mercado 

ou para os mercados externos. 

Com efeito, detectou-se nao s6 que as formas preferencialmente escolhidas 

por estas empresas para a sua internacionaliza~ao, como os cons6rcios e as joint 

ventures, envolvem, pela sua natureza, investimentos de capital, como tambem 

uma tendencia para participa~oes maioritarias no caso das joint ventures, quer se 

trate do acesso a mercados estrangeiros ou de alian~as celebradas para o mercado 

nacional. Esta conclusao justifica uma reflexao no sentido de saber se este 

fen6meno e o resultado de urn comportamento deliberado por parte das empresas 

portuguesas ou se resulta de condicionantes impostas do exterior. 

Em quinto Iugar, concluiu-se que em mais de metade dos casos detectados 

para os quais foi possivel obter informa~ao, as alian~as estabelecidas tern como 

objectivo, exclusivamente, o mercado portugues. Esta conclusao parece revelar 

uma maior apetencia por parte das empresas estrangeiras por esta forma de 

internacionaliza~ao neste mercado, ou uma maior facilidade em recorrer a ela, do 

que por parte das empresas portuguesas em rela~ao aos mercado externos. As 

insuficiencias destas empresas sao claramente confmnadas pela analise dos 

acordos de distribui~ao e de franchising, que revelou uma grande dificuldade em 

aceder a canais de distribui~ao no estrangeiro, no primeiro caso, e em produzir 

marcas com destino aos mercados externos, no segundo caso. 
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Em sexto Iugar, concluiu-se tambem que o padrao de distribuiyao das 

alian((as por mercados e bastante diferente do padrao de distribui((ao por pafses de 

origem dos parceiros. Embora o conjunto de mercados extemos seja tambem 

bastante diversificado, verificou-se que as parcerias se concentram num numero 

muito reduzido de mercados: Angola, Mo((ambique e Espanha. Cruzando os dois 

tipos de informa((ao (paises de origem e mercados ), verificou-se que as alian((as 

estabelecidas com empresas da Uniao Europeia e dos EUA se destinam 

maioritariamente ao mercado portugues e que as parcerias estabelecidas com 

empresas provenientes doutros paises tern por objectivo os mercados locais. 

Estes resultados permitiram levantar a seguinte hip6tese: nos mercados 

onde as empresas portuguesas ja estao fortemente implantadas atraves de outras 

formas de intemacionaliza((ao, o recurso a alian((as e pouco significativo; por outro 

lado, nos mercados onde a implanta((ao e debil, as parcerias com empresas locais 

parecem ser manifestamente mais frequentes. A confirmar-se esta hip6tese, para o 

caso portugues e para outros casos, entao tera de concluir-se que as alian((as 

constituem urn substituto das outras formas de intemacionaliza((ao, mais do que 

uma complementaridade. 

Outra hip6tese explicativa que foi avan((ada para este resultado e a seguinte: 

o destino das alian((as celebradas entre empresas portuguesas e empresas 

estrangeiras e explicado pela diferen((a no grau de desenvolvimento entre Portugal 

e o pais do parceiro estrangeiro, ou seja, os acordos estabelecidos com empresas 

de paises mais desenvolvidos do que Portugal tendem a ter por objectivo o 

mercado portugues, enquanto que na situa((ao inversa os alvos deverao ser os 

mercados locais. Se, em geral, se confrrmar esta hip6tese, entao a conclusao 

natural e que, quando dois parceiros provenientes de paises com graus de 

desenvolvimento diferentes decidem estabelecer uma alian((a, esta tende a ter 

como destino o pais menos desenvolvido. 
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Independentemente das hip6teses que possam ser colocadas para explicar 

estes resultados, nao ha duvida que a analise efectuada neste capitulo permitiu 

concluir que as empresas portuguesas parecem nao reunir os atributos 

indispensaveis para despertar o interesse de empresas que possam garantir o seu 

up-grade, ou seja, de parceiros provenientes de paises desenvolvidos. Com efeito, 

as alian~as celebradas com estes parceiros parecem ter apenas como objectivo a 

entrada destes no mercado nacional, fomecendo as empresas portuguesas apenas 

os conhecimentos necessarios a penetra~ao de empresas estrangeiras neste 

mercado. A parte portuguesa s6 parece despertar o interesse das empresas oriundas 

de paises menos desenvolvidos, em particular dos PALOP. 

Esta conclusao foi confirmada pela analise dos fluxos intemacionais 

gerados pelas alian~as. Concluiu-se que as empresas portuguesas apenas 

demonstram capacidade para exportar mercadorias (permenece por esclarecer que 

tipo de mercadorias) e que em todos as outras rubricas ( conhecimentos, 

tecnologias, etc.) ha claramentre uma posi~ao deficitaria. 

Em setimo Iugar, concluiu-se que, em geral, as alian~as sao encaradas de 

forma positiva como contribuindo para aumentar a produtividade das empresas e, 

por esta via, melhorar a sua competitividade. Assim, se as empresas portuguesas 

--nao recortem mais a esta forma de intemacionaliza~ao em determinados mercados 

extemos nao e, certamente, por a considerarem pouco vantajosa. 

Em oitavo Iugar, verificou-se que o fen6meno das alian~as intemacionais 

aparece com frequencia em todos os sectores de actividade para os quais foi 

possivel recolher informa~ao. Este resultado contraria as opinioes frequentemente 

avan~adas segundo as quais as alian~as entre empresas sao urn fen6meno 

exclusivo dos sectores tecnologicamente mais intensivos. 

No en tanto, esta constata~ao nao esconde o facto das parcenas serem 

relativamente mais frequentes em industrias que estao mais dependentes dos 
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desenvolvimentos tecnol6gicos. E nestas industrias que a pressilo para a inova~ilo 

mais se faz sentir nao sendo, por isso, de estranhar que a variavel "existencia de 

actividades de I&D" tenha passado o teste de significancia apresentado no final do 

capitulo. Ou seja, esta variavel devera constituir urn factor explicativo dos 

comportamentos de alian~a associados as estrategias de intemacionaliza~ilo das 

empresas. 

Em nono Iugar, concluiu-se que sao as empresas mais antigas e mais 

intemacionalizadas atraves de outras formas que recorrem mais frequentemente as 

alian~as como forma de intemacionaliza~ao. Este resultado parece contrariar a 

opiniao segundo a qual as alian~as representam uma especie de "fase de 

aprendizagem" para as empresas penetrarem em mercados extemos e uma forma 

das empresas mais novas e ainda nao intemacionalizadas ultrapassarem as que ja 

se encontram estabelecidas no mercado. Pelo contrario, os resultados obtidos dao 

alguma sustenta~ao a hip6tese das alian~as surgirem na sequencia de rela~oes 

comerciais anteriores mantidas com parceiros estrangeiros ou mesmo na sequencia 

de investimentos anteriores efectuados no exterior. Esta segunda altemativa parece 

ser a estrategia seguida por muitas empresas estrangeiras em rela~ao ao mercado 

portugues. 

Em decimo Iugar, concluiu-se que o fen6meno das alian~as dentro do 

conjunto das maiores empresas tende a concentrar-se entre as de maior dimensao, 

ou seja, tende a seguir uma distribui~ao em forma de j. Para este conjunto, os 

resultados obtidos permitem contestar a opiniao segundo a qual os acordos de 

coopera~ao visam, sobretudo, a obten~ao de dimensao critica, reunindo numa 

mesma estrutura recursos adicionaveis. A complementaridade de recursos deve ser 

urn objectivo mais importante nas estrategias de alian~a. Parece ser essa 

complementaridade que permite enfrentar a concorrencia. 
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Por ultimo e em rela~ao a concorrencia, verificou-se que, em geral, as 

empresas portuguesas parecem estar atentas a sua intensifica~ao, tanto no mercado 

nacional como nos mercados extemos, a qual deriva dos processos de 

globaliza~ao, de acordo com urn dos pressupostos deste trabalho. Contudo, a 

analise efectuada impoe duas observa~oes. Em primeiro Iugar, a concorrencia que 

conta, tanto num caso como noutro, e a que deriva de empresas estrangeiras; as 

empresas nacionais nao parecem constituir concorrentes com os quais outras 

empresas nacionais se devam preocupar. Em segundo Iugar, a concorrencia parece 

ser mais importante no caso das empresas que declararam ter efectuado acordos. 

Isto deve significar que se esta, de facto, perante urn factor explicativo importante 

dos comportamentos de alian~a. 

Tendo em aten~ao esta conclusao e as que anteriormente se explicitaram 

acerca da concentra~ao das alian~as em sectores tecnologicamente mais intensivos 

e acerca da importancia relativa superior que as actividades de I&D assumem 

entre as empresas que estabeleceram alian~as, por compara~ao com as que 

declararam nao o ter feito, conclui-se que sao as empresas que mais sentem a 

pressao da concorrencia as que mais sao obrigadas a inovar e a estabelecer 

alian~as com outras empresas. Assim, tudo indica que a capacidade para 

_manter/m~lhorar as posi~oes concorrenciais esta fortemente dependente da 

capacidade de inova~ao e que ambas podem ser substancialmente aumentadas corn 

a celebra~ao de alian~as. 

Em resumo, e legitimo colocar a seguinte hip6tese: as empresas 

portuguesas que celebram alian~as intemacionais estao, sobretudo, preocupadas 

com a concorrencia estrangeira, no seu proprio mercado e nos mercados extemos. 

Deste modo, e natural que, em rela~ao ao primeiro, revelem uma grande apetencia 

pelos acordos com empresas provenientes de paises mais desenvolvidos, ou seja, 

detentoras de melhores capacidades para enfrentar essa concorrencia. Dado que, 

neste caso, apresentam uma vantagem ao nivel do conhecimento do mercado, as 
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alian~as tern facilidade em se concretizar, ou seja, parece nao ser dificil encontrar 

parceiros estrangeiros. 

Por outro lado, quando se trata de enfrentar a concorrencia em mercados 

extemos, existem, claramente, duas situa~oes distintas. Nos mercados dos paises 

mais desenvolvidos, em particular nos mercados europeus, sendo certo que as 

alian~as poderiam constituir urn born instrumento, elas nao se concretizam por 

desinteresse dos parceiros estrangeiros. Nos mercados dos paises menos 

desenvolvidos, em particular nos P ALOP, toma-se mais facil encontrar parceiros e 

a intemacionaliza~ao na direc~ao desses mercados faz-se recorrendo, em larga 

medida, a alian~as com empresas locais. 
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Conclusio Geral 

Nesta disserta~ao, foram apresentadas varias conclusoes, ao Iongo dos 

capitulos e no fmal de cada urn. Entendeu-se, por isso, nao as repetir de forma 

exaustiva nesta Conclusao Geral, optando-se antes por uma visao conclusiva 

integrada e sistematizada do conjunto do trabalho, real~ando os aspectos mais 

susceptiveis de constituirem pistas para outras investiga~oes e/ou temas de 

reflexao para decisores. Em todo o caso, nao se exclui a necessidade de, a partir 

deste trabalho, se proceder, no futuro, a uma explora~ao interpretativa mais 

aprofundada dos dados obtidos. 

0 trabalho teve como pressuposto geral de partida a existencia de urn 

fen6meno de globaliza~ao que se caracteriza por uma organiza~ao cibemetica das 

rela~oes econ6micas intemacionais. Ou seja, a globaliza~ao leva a que as rela~oes 

comerciais, financeiras, industriais, etc. entre as empresas e entre economias 

deixem de se realizar apenas num mercado limitado, nacional ou regional, e 

tendam a ser globais, dando origem a oportunidades, mas tambem a desafios 

derivados de uma altera~ao das bases concorrenciais. 

Embora o conceito de globaliza~ao seja discutivel, ele traduz urn fen6meno 

real, mais avan~ado numas areas do que noutras. Em alguns aspectos caracteriza

se pela continuidade, isto e, significa apenas uma intensifica~ao e urn 

aprofundamento de tendencias que nao sao recentes; noutros representa uma 

ruptura em rela~ao a comportamentos passados. 

Assim, em bora se possa sustentar que este fen6meno niio e uma novidade 

absoluta, ele poe em causa a capacidade dos paradigmas existentes para explicar 

as relar;oes econ6micas internacionais. 
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Pelas suas caracteristicas, o processo de globaliza~ao acentua, no entanto, 

situa~oes de marginaliza~ao que nao sao recentes e cria condi~oes para o 

aparecimento de novas situa~oes perversas. 

Por urn lado, na medida em que se trata de urn fen6meno fortemente 

induzido pelas muta~oes tecnol6gicas, e tendo o desenvolvimento tecnol6gico 

caracteristicas cumulativas ( ou seja, a capacidade tecnol6gica de uma economia ou 

de uma empresa no presente depende fortemente da sua capacidade tecnol6gica no 

passado ), as economias e as empresas mais frageis tendem a ver aumentado o 

fosso que as separa das mais fortes. 

Por outro lado, mais do que em qualquer epoca passada, a globaliza~ao 

articula facilmente agentes ( empresas e economias) perfeitamente integrados no 

processo, isto e, globalizados, com agentes que dele aparecem excluidos. Este 

fen6meno transforma periferias antigas em centros modemos e vice-versa, dentro 

e fora das areas geograficas globalizadas. 

No caso particular das empresas, a mudan~a de contexto representa urn 

desafio em materia das suas estrategias de envolvimento econ6mico intemacional. 

Na tentativa de se adpatarem ao novo contexto, elas globalizam-se por forma a 

aceder da maneira mais nipida e barata possivel a competencias variadas 

(humanas, financeiras, tecnol6gicas, de mercado, etc.), on de quer que estas se 

encontrem. 0 objectivo e adquirir vantagens que permitam enfrentar a 

concorrencia acrescida e a complexidade gerada pelo processo de globaliza~ao. 

Deste modo, nas suas tentativas de adaptar;iio a um novo contexto (efeito 

de reacr;iio), as empresas transformam-se em agentes directos, isto e, determinam 

esse novo contexto. 

Em materia de envolvimento econ6mico intemacional, a adapta~ao ao novo 

contexto passa, quer pela utiliza~ao mais intensificada das formas tradicionais de 
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intemacionaliza~ao ( comercio extemo e investimento directo no estrangeiro ), quer 

por altemativas que s6 adquiriram significado empirico com o proprio processo de 

globaliza~ao. E o caso das alian~as intemacionais, tema central deste trabalho. 

Na medida em que cada empresa, isoladamente, nao reune as condi~oes 

necessarias para enfrentar com exito os novos desafios, os comportamentos de 

alian~a assumem-se, por vezes, como a solu~ao mais adequada. Eles fomecem a 

flexibilidade necessaria para gerir a incerteza do meio envolvente, sem 

comprometimentos em estrategias que nao podem ser revertidas e sem perda de 

autonomia estrategica. 

Assim, as alian9as criam zonas de estabilidade a partir das quais as 

empresas reagem a concorrencia e, ao mesmo tempo, definem as regras e os 

actores do jogo concorrencial. 

Os acordos de coopera~ao representam, portanto, uma nova modalidade de 

concorrencia: a coopera~ao/competi~ao. Eles poem em causa a ideia tradicional de 

independencia, de conflitualidade e de antagonismo entre empresas na qual 

assenta a maior parte da estrutura conceptual e explicativa tradicional das rela~oes 

econ6micas intemacionais. Contudo, em geral, as alian~as intemacionais nao 

excluem as vias tradicionais de acesso aos mercados extemos, ou seja, o comercio 
---- - --

extemo e o investimento directo estrangeiro. Esta consta~ao justifica, portanto, o 

argumento segundo o qual se deve utilizar o mesmo conjunto de factores 

explicativos numa abordagem integrada dos processos de intemacionaliza~ao das 

empresas. 

Conclui-se assim que, embora os comportamentos de alian9a possam niio 

constituir um fen6meno novo, representam, certamente, um problema novo, ou 

seja, a/go que necessita de ser pensado e explicado a partir de novos paradigmas 

capazes de incorporar na sua estrutura, simultaneamente, os elementos 
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explicativos do fen6meno da internacionalizafliO e das formas que esta pode 

assumir. 

Ora, as abordagens te6ricas discutidas neste trabalho mostram-se 

insuficientes para compreender este fen6meno, por dois motivos: nao explicam 

satisfatoriamente por que e que as empresas se intemacionalizam ( caso da 

abordagem dos custos de transac~ao) e/ou nao permitem compreender os factores 

explicativos da escolha entre formas altemativas de envolvimento econ6mico 

intemacional ( casos da abordagem dos custos de transac~ao e da abordagem 

eclectica). Por seu tumo, abordagens te6ricas mais recentes, construidas a partir da 

preocupa~ao em incorporar os comportamentos de alian~a, estao ainda 

insuficientemente discutidas e desenvolvidas e os trabalhos empiricos nelas 

baseados sao escassos ( caso da abordagem sintetica). 

0 estudo da realidade portuguesa permitiu concluir que a utiliza~ao de 

alian~as como instrumento de intemacionaliza~ao nao depende apenas da vontade 

das empresas, como parece estar implicito em qualquer dos desenvolvimentos 

te6ricos apresentados neste trabalho. Ou seja, mesmo que uma empresa reconhe~a 

que a sua melhor estrategia para determinado mercado e o estabelecimento de uma 

alian~a com urn parceiro local, e manifeste vontade na sua concretiza~ao, isso nao 

significa que a alian~a venha a ter Iugar. Tudo depende da possibilidade de 

encontrar ou nao uma empresa que reconhe~a as suas competencias como 

adequadas ao estabelecimento da parceria. 

Ora, a possibilidade real de encontrar um parceiro para uma empresa, 

quando a alianfa e a forma considerada mais adequada por essa empresa para 

enfrentar a "nova concorrencia", depende do mercado ou dos mercados que 

estiverem em causa e da eventual assimetria de competencias entre os parceiros. 

Assim, a questao da assimetria entre os parceiros deve ser considerada 

como urn output importante deste trabalho em materia de contibutos para o 
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desenvolvimento das abordagens existentes sobre a problematica do envolvimento 

econ6mico intemacional das empresas, em geral, e das alian~as intemacionais, em 

particular. As abordagens apresentadas no Capitulo 3 parecem nao real~ar 

suficientemente esta questao, pelo que ela pode constituir uma importante pista 

para trabalhos de investiga~ao futuros que visem aperfei~oa-las. 

0 trabalho permitiu mostrar, tal como outros ja o fizeram, que as 

abordagens que se inserem na corrente transaccional sofrem de uma insuficiencia 

capital, ou seja, a falta de significancia empirica do elemento explicativo 

fundamental: os custos de transac~ao. Isto nao significa, no entanto, que as 

alian~as nao gerem, a posteriori, uma redu~ao nos custos de transac~ao. Contudo, 

eles nao constituem certamente a variavel de decisao fundamental para as 

empresas optarem, ex ante, por uma determinada forma de intemacionaliza~ao. 

Assim, das tres abordagens apresentadas, a abordagem sintetica e a que 

parece oferecer, a partida, desenvolvimentos mais promissores pela enfase que 

coloca nos aspectos relacionados com o comportamento das empresas umas em 

rela~ao as outras, ou seja, pela importancia que atribui a concorrencia. Contudo, 

esta abordagem parece assumir implicitamente urn pressuposto que este trabalho 

pos em causa: as empresas podem escolher, mais ou menos livremente, a sua 

--forma de intemacionaliza~ao. 

Ora, ficou demonstrado que as altemativas de intemacionaliza~ao que se 

colocam a cada empresa devem ser sempre entendidas em rela~ao ao mercado 

onde ela se pretende intemacionalizar. Conclui-se entao que a op~ao por 

determinada altemativa constitui, por vezes, uma solu~ao de second best em 

virtude da altemativa preferida nao poder ser escolhida. Ou seja, para 

determinados mercados, as empresas escolhem uma alian~a porque a consideram a 

melhor solu~ao e porque tern condi~oes para fazer essa op~ao. Porem, para outros 

mercados, onde a mesma altemativa pode beneficiar tambem da sua preferencia, 
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tais condi~oes podem nao existir e a escolha tern que recair entao sobre outra 

forma de internacionaliza~ao. 

Daqui deriva que, nos pr6ximos anos, o padrao de inser~ao internacional da 

economia portuguesa ira ser determinado, embora possa nao o ser em exclusivo, 

pela forma como as empresas portuguesas forem capazes de utilizar as alian~as 

como instrumento de adapta~ao e de reac~ao ao processo de globaliza~ao. Ora, 

dada a importancia que a variavel "assimetria de competencias" pode ter na 

explica~ao da celebra~ao ou nao dessas alian~as e, consequentemente, na 

penetra~ao de empresas portuguesas em mercados externos e de empresas 

estrangeiras no mercado nacional, ela devera constituir tambem uma importante 

variavel explicativa daquele padrao. 

0 estudo levado a cabo permitiu concluir que as empresas portuguesas que 

sentem de forma mais intensa os novos desafios sao precisamente aquelas que 

tendem a utilizar de forma mais frequente as alian~as com outras empresas como 

instrumento supostamente adequado para responder a esses desafios. Em 

particular, essas empresas parecem aperceber-se melhor do efeito que o processo 

de "globaliza~ao tecno-econ6mica" esta a ter sobre as bases concorrenciais e das 

caracteristicas e exigencias da "nova concorrencia" que aquele processo esta a 

gerar. 

Os responsaveis por esta "nova concorrencia" aparecem claramente 

identificados. Ao contrario do que eventualmente se poderia supor, a posi~ao 

concorrencial das empresas portuguesas nao esta a ser afectada pelo 

comportamento de outras empresas portuguesas, mas antes por reac~oes 

supostamente agressivas por parte de empresas estrangeiras. Este desafio de uma 

"concorrencia que vern de fora" parece estar a amea~ar nao s6 as posi~oes 

competitivas das empresas nacionais no seu mercado domestico como tambem em 

422 



todos os outros mercados onde estas ja estao presentes. Eventualmente, constitui 

ainda uma importante barreira a entrada em novos mercados. 

Assim, conclui-se que o processo de globaliza~ao implica, de facto, para 

algumas empresas portuguesas, uma altera~ao das bases concorrenciais a que 

estavam habituadas, provocada pe/o aparecimento de novos concorrentes, em 

rela~ao as quais tinham deflnido as suas estrategias de expansao no mercado 

interno e em certos mercados externos. 

Essas empresas enfrentam agora urn duplo desafio: por urn lado, sentem 

necessidade de redefinir estrategias para os mercados onde ja estao implantadas, 

no sentido de se reafirmarem nesses mercados face aos concorrentes tradicionais 

mas tambem em rela~ao aos novos concorrentes; por outro lado, percebem que, 

para as suas estrategias de inser~ao intemacional num contexto de globaliza~ao, os 

mercados tradicionais sao insuficientes e que, consequentemente, se devem 

expandir tambem para novos mercados. Reconhecem entao que, a partida, as 

alian~as com outras empresas podem assumir-se como urn novo instrumento para 

enfrentar este duplo desafio, potencialmente mais adequado do que o comercio 

extemo ou o investimento directo no estrangeiro. 

Ora, no caso do mercado portugues, as empresas domesticas parecem nao 

revelar dificuldade em suscitar o interesse de parceiros estrangeiros para enfrentar 

as novas condi~oes. Frequentemente, sao mesmo as empresas estrangeiras que 

procuram as portuguesas como aliados adequados. 

Esta constata~ao leva a supor que, nestes casos, a parte portuguesa dispoe, 

efectivamente, de vantagens que radicam em competencias que se situam a juzante 

da cadeia de valor acrescentado, ou sej a, que estao associadas a urn conhecimento 

aprofundado do mercado. Este fen6meno tambem tern consequencias importantes 

sobre o tipo de alian~a escolhido, ou seja, nao e por acaso que os acordos de 
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distribui~ao sao a forma mais frequente de alian~a com destino ao mercado 

portugues. 

E de supor, portanto, que a adapta~ao ao processo de globaliza~~o no 

mercado portugues continue a fazer-se com recurso frequente a alianyas com 

empresas estrangeiras, sobretudo atraves de formas que nao impliquem, para estas, 

grandes comprometimentos em termos de capital. Contudo, verifica-se tambem 

que, em geral, estas empresas sao oriundas de areas geognificas bern 

determinadas, ou seja, da Uniao Europeia e dos EUA. 

Assim, no mercado portugues, embora as alian9as devam continuar a 

constituir um importante instrumento de adapta9iio a globaliza9iio, a sua 

utiliza9iio devera continuar a obedecer a uma l6gica determinada pelo modelo 

tradicional de integra9iio regional da economia portuguesa. 

Quanto aos mercados extemos, o papel a desempenhar pelas alian~as na 

adapta~ao da economia portuguesa a globaliza~ao e, consequentemente, na 

determina~ao do seu padrao de inser~ao intemacional, deveni ser condicionado 

pela posi~ao das empresas portuguesas em materia de competencias face a 

potenciais parceiros. Deste modo, sao de prever tres tipos distintos de situa~oes: a) 

aquelas em que essa posi~ao e fraca, b) aquelas em que e forte e c) aquelas em que 

nao existe assimetria significativa entre a parte portuguesa e os parceiros 

estrangeiros. 

0 primeiro tipo de situa~oes tern a ver com os mercados de paises mais 

desenvolvidos do que Portugal. Nestes casos, os potenciais parceiros devem 

possuir competencias superiores, pelo que a parte portuguesa continuara a nao 

suscitar o seu interesse. Consequentemente, a inser~ao intemacional da economia 

portuguesa nao devera fazer-se por intermedio do recurso a alian~as mas sim 

atraves das formas tradicionais, embora se preveja que o comercio extemo devera 

continuar a ser a forma mais frequentemente "escolhida" ( casos dos mercados da 
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Unii!o Europeia, de forma mais nitida, e dos EUA, de forma menos evidente). lllJ (1~,~~ 
d d b ~- d . fl ,.. . . l I 0 .,7 casos extremos, nomea amente nos merca os so a c:u ea e m uencta J aponesa, a 

economia portuguesa devera continuar pouco intemacionalizada. 

Daqui deriva uma grande assimetria em materia de intemacionaliza~!o das 

empresas portuguesas naqueles mercados e das empresas daqueles paises no 

mercado portugues. Assim, enquanto que estas utilizam frequentemente as 

alian~as como forma de penetra~ao em Portugal, eventualmente em substitui~ao 

das formas tradicionais, aquelas ficam reduzidas a altemativa proporcionada pelo 

comercio extemo. 

0 segundo tipo de situa~oes tern a ver com mercados de paises claramente 

menos desenvolvidos do que Portugal (P ALOP), com mercados de algumas 

economias em processo de transi~ao (PECO) e com o mercado chines. Nestes 

casos, os potenciais parceiros dispoem de competencias inferiores e, 

consequentemente, encaram as empresas portuguesas como bons aliados. Agora, 

as vantagens destas nao se situam em estadios a juzante, mas mais a montante, ao 

nivel da produ~ao. Nestes casos, as alian~as parecem substituir as altemativas 

tradicionais de intemacionaliza~ao e as formas mais completas de parceria tomam

se mais frequentes, como, por exemplo, as joint ventures de produ~ao. 

Gera-se agora uma assimetria inversa da anterior. Ou seja, enquanto que as 

empresas portuguesas utilizam as alian~as como uma forma privilegiada de 

penetra~ao nesses mercados, as empresas destes paises ficam fora do mercado 

portugues, pelo menos no que diz respeito a esta forma de inser~ao econ6mica 

intemacional. 

Contudo, deve considerar-se a possibilidade de poderem vtr a existir 

evolu~oes diferenciadas em cada urn destes mercados extemos. 
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Assim, e de supor uma intensifica~ao da intemacionaliza~ao da economia 

portuguesa na direc~ao dos mercados dos P ALOP, a qual devera continuar a ser 

explicada, em larga medida, pelo estabelecimento de alian~as com empresas 

locais. 

Em rela~ao aos PECO, embora se tenham detectado algumas alianyas com 

parceiros locais, as reservas levantadas por algumas empresas em materia de 

estabilidade econ6mica e social naqueles mercados nao auguram boas perspectivas 

de intemacionaliza~ao da economia portuguesa, quer atraves de alian~as, quer 

atraves doutras formas tradicionais de intemacionaliza~ao. 

Relativamente ao mercado chines, os resultados proporcionados por este 

trabalho levam a supor que existem boas perspectivas de intemacionaliza~ao da 

economia portuguesa atraves do estabelecimento de parcerias. No entanto, deve-se 

ter presente que o periodo de analise coincidiu com uma conjuntura favoravel a 

esta forma de intemacionaliza~ao, a qual nao devera repetir-se no futuro. 

Em rela~ao ao terceiro tipo de situa~oes, e de destacar a possibilidade das 

alian~as poderem vtr a constituir urn importante instrumento de 

intemacionaliza~ao da economia portuguesa em alguns mercados do continente 

sul-americano. Contudo, a sua concretiza~ao devera depender do comportamento 

das empresas portuguesas em materia de parcerias com empresas brasileiras, em 

rela~ao as quais parece haver urn maior equilibrio em materia de competencias. E 
de supor, por isso, que estas parcerias, a concretizarem-se de forma mais intensa 

no futuro, tenham tambem como contrapartida uma intemacionaliza~ao mats 

acentuada da economia brasileira na direc~ao da economia portuguesa. 

Assim, independentemente da evolur;iio que se vier a registar no mercado 

portugues, a ter Iugar uma reacr;iio proveitosa das empresas portuguesas a 
globalizar;iio em mercados externos que implique, no futuro proximo, uma 
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intensifica9lio do grau de internacionaliza9l1o da economia portuguesa nesses 

mercados, ela devera ser determinada: 

a) por uma intensifica9l1o do fen6meno das alian9as internacionais com 

parceiros locais, eventualmente em detrimento das formas tradicionais, nos casos 

em que as empresas portuguesas revelam dispor de competencias susceptiveis de 

despertar o interesse de potenciais parceiros (P ALOP, P ECO, China e America 

do Sui); 

b) pelo recurso, eventualmente mais acentuado, a formas tradicionais, em 

particular o comercio externo, em detrimento das alian9as com parceiros locais, 

nos casos em que as empresas portuguesas nao revezam competencias que 

despertem o interesse de potenciais parceiros (Uniao Europeia e EUA). 
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ANEXO 





QuadroA4-l 

Lista das divisoes da CAE Rev 2 

Divisoes Designafdo 

01 Agricultura, produ~ao animal, ca~a e actividades dos servi~os relacionados 

02 Silvicultura, explora~ao florestal e actividades dos servi~os relacionados 

05 Pesca, aquacultura e actividades dos servi~os relacionados 

10 Extrac~ao de hulha, linhite e turfa 

11 Extrac~ao de petr6leo bruto, gas natural e actividades dos servi~os relacionados, 
excepto a prospec~ao 

12 Extrac~ao de minerios de uranio e de t6rio 

13 Extrac~ao e prepara~ao de minerios metalicos 

14 Outras industrias extractivas 

15 Industrias alimentares e das bebidas 

16 Industria do tabaco 

17 Fabrica~ao de texteis 

18 Industria do vestuario; prepara~ao, tingimento e fabrica~ao de artigos de peles com 
pelo 

19 Curtimenta e acabamento de peles sem pelo; fabrica~ao de artigos de viagem, 
marroquinaria, artigos de correeiro, seleiro e cal~ado 

20 Industrias da madeira e da corti~a e suas obras, excepto mobiliario; fabrica~ao de 
obras de cestaria e de espartaria 

21 Fabrica~ao de pasta, de papel e cartao e seus artigos 

22 Edi~ao, impressao e reprodu~ao de suportes de informa~ao gravados 

23 Fabrica~j:lio de coque, produtos petroliferas refinados e tratamento de combustive} 
- -miclear 

24 Fabrica~ao de produtos quimicos 

25 Fabrica~ao de artigos de borracha e de materias plasticas 

26 Fabrica~ao de outros produtos minerais nao metalicos 

27 Industrias metalurgicas de base 

28 Fabrica~ao de produtos metalicos, excepto maquinas e equipamento 

29 Fabrica~ao de maquinas e de equipamentos, n.e. 

30 Fabrica~ao de maquinas de escrit6rio e de equipamento para tratamento da 
informa~ao 

31 Fabrica~ao de maquinas e aparelhos electricos, n.e. 

32 Fabrica~j:lio de equipamento e aparelhos de radio, televisao e de comunica~ao 
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Quadro A4-1 (continuafao) 

Lista das divisoes da CAE Rev 2 

33 FabricayaO de aparelhos e instrumentos medico-cirurgicos, ortopedicos, de precisilo, 
de 6ptica e de relojoaria 

34 Fabricayao de veiculos autom6veis, reboques e semi-reboques 

35 Fabricayao de outro material de transporte 

36 Industria de mobiliario; outras industrias tranformadoras, n.e. 

37 Reciclagem 

40 Produyao e distribuiyao de electricidade, de gas, de vapor e agua quente 

41 Captayao, tratamento e distribuiyaO de agua 

45 Construyao 

50 Comercio, manutenyao e reparayao de veiculos autom6veis e motociclos. Comercio a 
retalho de combustiveis para veiculos 

51 Comercio por grosso e agentes do comercio, excepto de veiculos autom6veis e de 
motociclos 

52 Comercio a retalho ( excepto de veiculos autom6veis, motociclos e combustiveis para 
veiculos), reparayao de hens pessoais e domesticos 

55 Alojamento e restauralj:ao (restaurantes e similares) 

60 Transportes terrestres; transportes por oleodutos ou gasodutos (pipelines) 

61 Transportes por agua 

62 Transportes aereos 

63 Actividades anexas e auxiliares dos transportes; agentes de viagem e de turismo 

64 Correios e telecomunicayoes 

65 Intermediayao financeira, excepto seguros e fundos de pensoes 

66 Seguros, fundos de pensoes e de outras actividades complementaresde seguranya 
social 

67 Actividades auxiliares de intermedialj:ao financeira 

70 Actividades imobiliarias 

72 Actividades informaticas e conexas 

73 Investigayao e desenvolvimento 

7 4 Outras actividades de servi~j:os prestados principalmente as empresas 

75 Administrayao publica, defesa e seguranya social obrigat6ria 

80 Educayao 

85 Saude a acyao social 
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Quadro A4-l (continua~ao) 

Lista das divisoes da CAE Rev 2 

90 Saneamento, higiene publica e actividades similares 

91 Actividades associativas diversas, n.e. 

92 Actividades recreativas, culturais e desportivas 

93 Outras actividades de servi~os 

95 Familias com empregados domesticos 

99 Organismos internacionais e outras institui~oes extra-territoriais 

433 



.j:>. 
w 
.j:>. / 

QuadroA4-2 

List a de empresas envolvidas em alian9as * 
Designa~io da empresa CAE N°al. Mercados de destino 

A Fernandes Lda 29 1 Diversos 
ABB Stotz Kontakt Electrica Lda 31 6 Angola, Diversos, Portugal 
Acta - Actividades Electricas Associadas S.A. 45 1 Portugal 
Adtranz Portugal 35 8 Diversos, Portugal 
Albatroz - Actividades Hoteleiras S.A. 55 1 Portugal 
Alvaro Coelho & lrmaos Lda 20 1 Bulgaria 
Alves Ribeiro Lda 45 1 Portugal 
Andersen Consulting 74 1 Portugal 
Anodil - Anodizac;:ao e Colorac;:ao de Alumfnio S.A. 28 1 Alemanha 
Apolo Ceramicas 26 1 EUA 
Arthur Andersen & Co 74 1 Portugal 
Atecnic- Actividades Tecnicas lndustriais Lda 51 1 Macau 
Autoeuropa - Autom6veis Lda 34 1 Diversos 
Auto-Sueco Lda 50 1 Angola 
Banco BPI S.A. 65 17 Diversos, Espanha, lrao, Marrocos, Portugal 
Banco Comercial Portugul!s S.A. 65 11 China, Diversos, Espanha, EUA, Franc;:a, ltalia, Moc;:ambique, Pol6nia, Portugal 
Banco de Portugal 65 1 Angola 
Banco Esplrito Santo 65 10 Brasil, China, Diversos, Marrocos, Russia, Portugal 
Banco ESSI S.A. 65 6 Brasil, ColOmbia, Hungria, Portugal 
Banco Mello S.A. 65 4 Alemanha, Moc;:ambique, Portugal 
Banco Nacional Ultramarine S.A. 65 3 C. Verde, Portugal 
Banco Pinto & Sotto Mayor S.A. 65 3 Angola, Franc;:a 
Banco Portugul!s do Atlantica S.A. 65 8 Alemanha, Angola, Brasil, Canada, Moc;:ambique, Portugal 
Banco Totta & Ac;:ores S.A. 65 4 Moc;:ambique, Portugal 
Banif- Banco lnternacional do Funchal S.A. 65 2 Portugal, Venezuela 
Baviera - Comercio de Autom6veis 50 1 Portugal 
Bento Pedroso - Construc;:oes S.A. 45 9 Portugal 
BICC Celcat, Cabos de Energias e Tel. S.A. 31 2 China, Mocambique 
BP Portuguesa S.A. 51 2 Angola, Portugal j 
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Quadro A4-2 (continua~iio) 

Lista de empresas envolvidas em alian~as 

Designa~io da empresa i CAE N°al. Mercados de destino 
Brisa - Autoestradas de Portugal S.A. 63 2 ColOmbia, Mocambique 
Cabelte- Cabos Electricos e Telef6nicos S.A. 31 1 Portugal 
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agr. Mutua CRL 65 1 Angola 
Caixa Geral de Dep6sitos S.A. 65 8 Angola, Mocambique, Portugal, R. Checa 
Caminhos de Ferro Portugueses EP 60 5 Argentina, Diversos, Espanha, Portugal 
Carfi- Fabrica de Plasticos e Moldes Lda 25 1 Alemanha 
Carma Lda 20 1 Marrocos 
Carrefour (Portugal) - Soc. de Expl. de Centres Com. S.A. 52 1 Portugal 
Caves Alianca S.A. 15 1 Portugal 
Caves Dom Teod6sio Lda 15 1 Portugal 
Central - Banco de lnvestimentos S.A. 65 2 Angola 
Centralcer - Central de Cervejas S.A. 15 3 Espanha, Portugal 
Cifial - Centro Industrial de Ferragens S.A. 29 1 Portugal 
Cirrq , 'r- Industria de Cimentos S.A. 26 3 C. Verde, Portugal 
CIN- Corporacao Industrial do Norte S.A. 24 1 Portugal 
Cinca- Companhia Industrial de Ceramica S.A. 26 1 Diversos 
Cipade - Industria e lnvestigac;ao de Pr. Adesivos S.A. 24 1 Diversos 
Cisf- Banco de lnvestimentos S.A. 65 3 Portugal 
Coba - Consultores para Obras/Barragens e Plan. S.A. 74 1 Angola 
Coelima -lndustrias Tl!xteis S.A. 17 1 Diversos 
Cofaco -Industria Comercial e Fabril de Conservas S.A. 15 3 Diversos, Marrocos 
Cometna - Companhia Metalurgica Nacional S.A. 27 1 Diversos 
Comnexo - Redes de Comunicac;Oes S.A. 64 1 Portugal 
Companhia de Seguros Bonanc;a S.A. 66 6 Diversos, Portugal 
Companhia de Seguros Fidelidade S.A. 66 1 Portugal 
Companhia de Seguros Imperio S.A. 66 8 Alemanha, C. Verde, Hungria, Moc;ambique, Portugal 
Companhia de Seguros Mundiai-Confianc;a S.A. 66 1 Portugal 
Companhia de Seguros Tranquilidade S.A. 66 1 Diversos 
Companhia I.B.M. Portuguesa S.A. 51 4 Portugal 



Quadro A4-2 (continua9iio) 

Lista de empresas envolvidas em alian9as 

Designa~ao da empresa CAE N°al. Mercados de destino 
Companhia Industrial de Resinas Sinteticas Cires S.A. 24 1 Portugal 
Companhia Industrial Quintas & Quintas, SGPS, S.A. 17 8 Portugal 
Companhia Portuguesa Radio Marconi 64 21 Brasil, China, C. Verde, Diversos, Hungria, India, lrlanda, Marrocos, 

Mocambique, Portugal 
Compta- Equipamentos e Serviyos de Informatica S.A. 51 4 Portugal 
Computer 2000 Portuguesa Lda 72 1 Portugal 
Conduril - Construtora Duriense S.A. 45 4 Angola, Portugal 
Construtora Abrantina S.A. 45 4 Mocambique, Portugal 
Construtora do Tamega S.A. 45 4 Portugal 
Contacto- Sociedade de ConstruyOes S.A. 45 1 Portugal 
Continental-lnvestimentos lmobiliarios S.A. 55 1 Portugal 
Continental Mabor - Industria de Pneus S.A. 25 1 Portugal 
Corticeira Amorim - Industria S.A. 20 13 Alemanha, Espanha, Portugal 
Corticeira Valerio S.A. 20 1 Espanha 
Covina - Companhia Vidreira Nacional S.A. 26 1 Diversos 
CPCIS- ca Port. de Comput., Informatica e Sistemas Lda 72 1 Portugal 
CTT - Correios de Portu9a1 S.A. 64 5 Espanha, Holanda, Mocambique, Portugal 
Cutipol - Cutelarias Portuguesas Lda 28 1 Diversos 
Datinfor- Informatica, Serviyos e Estudos Lda 51 1 Portugal 
Decada - Informatica S.A. 51 1 Portugal 
Dibel - Soc. lmportadora de Produtos de Beleza Lda 52 1 Portugal 
Digital Equipment Portugal Lda 51 3 Portugal 
Distebe- Distribuiy8o de Produtos Tl!xteis Lda 51 1 Portugal 
Duvldeo II - Profissionais de lmagem S.A. 92 1 Espanha 
Edifer- ConstruyOes Pires Coelho & Fernandes S.A. 45 5 Portugal 

I 

EDP - Electricidade de Portugal 40 12 Brasil, China, Colombia, Diversos, Espanha, Marrocos, Portugal, Russia 
Efacec- Empresa Fabril de Maquinas Electricas S.A. 31 9 China, C. Verde, India, Portugal, R. Checa, Singapura 

~ 

Elotecnico- Electr6nica e TelecomunicayOes S.A. 32 1 Portugal 

J EMPEC- Empresa de Estudos e Construyao Lda 45 1 Portugal 
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Quadro A4-2 (continua~iio) 

Lista de empresas envolvidas em alian~as 

Designa~io da empresa CAE N°al. Mercados de destino 
Enatur- Empresa Nacional de Turismo S.A. 55 1 C. Verde 
Engil - Sociedade de Construyao Civil S.A. 45 8 Alemanha, C. Verde, Peru, Portugal 
Entreposto V.H. -lmportac;:ao de Autom6veis S.A. 50 3 Moc;:ambique, Portugal 
EPAL- Empresa Portuguesa das Aguas Livres S.A. 41 2 Angola, Brasil 
Esta - Gestao de Hoteis S.A. 55 1 Angola 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. 35 1 Tunisia 
Estorii-Piage S.A. 55 1 Portugal 
Estorii-Sol S.A. 92 1 Portugal 
Etermar- Empresa de Obras Terrestres e Marftimas S.A. 45 1 Angola 
Evicar- Comercio de CamiOes Lda 50 2 Holanda, Portugal 
FAF- Produtos Siderurgicos S.A. 51 3 Portugal 
Faianc;:as Subtil S.A. 26 1 EUA 
Fenacom - Fed. Nac. de Caixas de Cr. Agr. Mutuo FCRL 65 1 Portugal 
Fereonsult- Cons., Est. e Projeetos de Transportes S.A. 74 1 Diversos 
Fernandes Tecnica- Desenho e Reproduc;:ao S.A. 52 1 Portugal 
Fernave - Form. Tee. e Cons. em Transportes e Portos 80 1 Argentina 
Finaeom - Servic;:os de Mensagens S.A. 64 1 Portugal 
Finibaneo S.A. 65 2 Espanha, Macau 
Fitor- Companhia Portuguesa de T6xteis S.A. 17 1 Portugal 
Foncar- Organizac;:ao Industrial e Comereial T6xtil S.A. 17 3 Espanha, Moc;:ambique 
Foznave - Estaleiros Navais da Figueira da Foz Lda 35 1 Angola 
Frezite- Ferramentas de Corte S.A. 29 1 Diversos 
Friaque - Refrigerac;:ao e Ventilac;:ao Lda 29 1 Moc;:ambique 
Gasin - Gases lndustriais S.A. 24 1 Portugal 
Gaspar Correia -lnstalac;:Oes Tecnieas Especiais S.A. 45 1 Portugal 
GOP - Gas de Portugal 40 7 Marroeos, Portugal 
Geco- Gab. Tee. e Cont. de Moldes em Fabricac;:ao Lda 29 1 Diversos 
Gelcampo - Congelac;:ao de Produtos Hortfeolas S.A. 15 1 Franc;:a 
Global - Companhia de Seguros S.A. __ ~ 66 3 Portugal 
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Quadro A4-2 (continua9ao) 

I Lista de empresas envolvidas em alian9as 

Designa~io da empresa CAE N°al. Mercados de destino ' Grula - Grupo Lisboeta de Ab. de Pr. Alimentares CRL 51 2 Mocambique, Portugal 
Grupo Visabeira SGPS S.A. 74 2 Marrocos, Mocambique 
Hidroprojecto - Engen haria e Gestao S.A. 74 1 Angola 
Hidrotecnica Portuguesa - Cons. para Est. e Pro. Lda 74 2 Portugal 
HLC - Engen haria e Gestao de Projectos S.A. 74 6 Portugal 
Hoechst- Fibras S.A. 24 1 Diversos 
Hoover Electrica Portuguesa 51 1 Portugal 
lbersol - Restauracao S.A. 55 2 Portugal 
lmprensa Nacional - Casa da Maeda EP 22 1 Espanha 
lnjecmold - Moldes para Plasticos Lda 29 1 Diversos 
lnovacao - Alimentacao e Services Lda 55 1 Portugal 
lnterchampagne- Fab. de Rolhas de Champagne S.A. 20 1 Franca 
Intercontinental- Peixe e Ind. de Pesca e Transf. Lda 50 1 Angola 
lrmaos Costa Pais S.A. 52 1 Portugal 
Jer6nimo Martins - Distribuicao de Pr. de Consume Lda 51 5 Diversos, Espanha, Pol6nia, Portugal 
Jose Julio Jordao Lda 29 2 Hungria, Mocambique 
Kaiser Engineers and Constructors INC 74 1 Portugal 
Koch de Portugal - Services de Eng. e Comerc. Ind. Lda 74 1 Portugal 
Labesfal - Laborat6rios Almira S.A. 24 1 C. Verde 
Laborat6rios Azevedos -Industria Farmaceutica S.A. 24 2 Marrocos, Mocambique 
Lacticinios Vigor S.A. 15 1 Portugal 
Lacticoop- Un. de Coop. de Pr. de Leite de E. D. e Mond. 51 4 Angola, Diversos, Portugal 
Lactogal - Produtos Alimentares S.A. 15 1 Mocambique 
Lismolde - Ind. de Moldes para Materias Plasticas Lda 29 1 Diversos 
Lisnave - lnfraestruturas Navais S.A. 35 9 Espanha, EUA, Guine, Mocambique, Portugal, Russia, Tunisia 
Logoplaste, Consultores Tecnicos S.A. 74 1 Espanha 
Longa Vida - lndustrias Lacteas S.A. 15 1 Portugal 
Luis Filipe & lrmao Lda 50 1 Portugal 
Lusalite - Sociedade Portuguesa de Fibro-Cimento S.A. 26 1 Diversos 
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Quadro A4-2 (continuafiio) 

Lista de empresas envolvidas em alian9as 

Designa~io da empresa CAE N°al. Mercados de destino 
Lusiteca - Transf. e Embalagem de Pr. Alimentares S.A. 15 1 Portugal 
Lusomundo Cinemas S.A. 92 5 Diversos, Espanha, Portugal 
Lusotecna- Consultores Tecnicos lndustriais S.A. 74 1 Portugal 
Lusotur- Sociedade Financeira de Turismo S.A. 70 1 EUA 
Maconde - ConfecyOes S.A. 18 1 Portugal 
Mague - Equipamentos de Movimentayao S.A. 29 3 Diversos, Portugal 
Maiaplas - Plasticos da Maia Lda 25 1 Diversos 
Maprel - Emp. de Pavimentos e Mat. Pre-esforyados Lda 26 1 Angola 
Metalurgica do Levira S.A. 26 1 ltalia 
Metropolitano de Lisboa EP 60 1 Diversos 
Mitsubishi Motors de Portugal S.A. 50 1 Angola ! 

Mocar, S.A. 50 1 Portugal 
Modele Continente Hipermercados S.A. 52 1 Portugal 
Moniz da Maia, Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. 45 2 Portugal 
Monteiro/Ribas - lndustrias S.A. 19 1 Moyambique 
Mota & Ca S.A. 45 18 Angola, China, Moyambique, Peru, Portugal, R. Checa 
Motive - Comercio e MotivayOes de Mercados S.A. 51 3 Portugal 
Nason - Gestae lmobiliaria Lda 52 2 Portugal 
Novabase - Sist. de lnformayao e Bases de Dados S.A. 72 2 Angola, Portugal 
Nutasa - Nutriyao Animal e Produtos para a Pecuaria S.A. 15 1 Portugal 
Obrecol - Obras e ConstruyOes S.A. 45 2 Portugal 
Oele - lnstalayOes Electricas e Mecanicas Lda 45 1 Portugal 
Olivetti Solutions Portugal- SoluyOes lnformaticas S.A. 51 1 Portugal 
OPCA- ConstruyOes Tecnicas ACE 45 7 China, Macau, Portugal 
OPCA - Obras Publicas e Cimento Armada S.A. 45 8 Portugal 
Oracle Portugal - Sistemas de lnformayao Lda 72 3 Portugal 
Pao de Acucar- ca Iberica de Distribuiyao (SGPS) S.A. 74 1 Portugal 
ParaRede- Tecnologias de Comunicayao S.A. 52 3 Portugal 
Parmalat Portugal - Produtos Alimentares S.A. 15 2 Portugal 
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Quadro A4-2 (continuar;ao) 

Lista de empresas envolvidas em alianr;as 

Designa~io da empresa CAE N° al. Mercados de destino 
Parque Expo 98 S.A. 74 1 Portugal 
Partex- Companhia Portuguesa de Servi~os S.A. 74 8 Diversos, Macau, Oma, Portugal, Quirguistao 
Persulnos S.A. 15 1 Portugal 

1

Petr61eos de Portugal- Petrogal S.A. 23 20 Angola, Guine, Mo~ambique, Portugal, Slria 
1 Polimaia - Perfumaria e Cosmetica S.A. 51 3 Espanha 
Poliplastic - Embalagens Flexlveis S.A. 25 1 Portugal 
Portis - Hoteis Portugueses S.A. 55 1 Portugal 
Portline - Transportes Marltimos lnternacionais S.A. 61 1 Diversos 
Portucel Embalagem - Empresa Produtora de Cartao S.A. 21 1 Portugal 
Portugal Telecom lnternacional, SGPS S.A. 74 2 Botswana, Diversos 
Portugal Telecom S.A. 64 9 Diversos, Mo~mbique, Portugal, Quenia 
Portugalia - ca Portuguesa de Transportes Aereos S.A. 62 8 Diversos, Portugal 
Profabrillndustria- Projectos S.A. 74 3 Portugal 
Projecontrol - Sistemas Electr6nicos S.A. 31 1 Diversos 
Prol6gica - Sistemas lnformaticos S.A. 52 2 Portugal 
Proman - Centro de Estudos e Projectos S.A. 74 1 Portugal 
Promolde - Produ~ao de Moldes Lda 29 1 Diversos i 

Promosoft- Servi~os de Informatica Lda 72 1 Portugal 
PTC- Projectos de Telecomunica~Oes S.A. 74 2 Diversos, Portugal 
Radiotelevisao Portuguesa S.A. 92 1 China 
Ramalho Rosa - Cobetar Sociedade de Constru~Oes S.A. 45 6 Portugal 
RAR - Refinarias de Acucar Reunidas S.A. 15 3 Portugal 
Recer- Industria de Revestimentos Ceramicos S.A. 26 1 Diversos 
Refrige - Sociedade de Refrigerantes S.A. 15 1 Portugal 
Regisconta - Informatica Lda 52 3 Portugal 
Renault Portuguesa - Soc. Industrial e Comercial S.A. 34 1 Portugal 
Resin - Reslduos lndustriais S.A. 90 1 Portugal 
Reuters Portugal - Agencia Noticiosa Lda 92 2 Portugal 

t 
Rical - Empresa de Refrigerantes e Agua~da_ 15 1 Portugal 

-- --- ---- -- ------
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Quadro A4-2 (continua9iio) 

Lista de empresas envolvidas em alian9as 

r Designa~io da empresa CAE N° al. Mercados de destino 
Rican- Ribeirao Confecc;:Oes Texteis S.A. 18 6 Alemanha, Diversos, Espanha, EUA, Holanda, ltalia 
Saatchi & Saatchi Advertising Portugal- Publicidade Lda 74 1 Portugal 
Sacor Maritima S.A. 61 1 Portugal 
Salvador Caetano - Comercio de Autom6veis S.A. 50 2 Moc;:ambique, Portugal 
Salvor- Sociedade de lnvestimento Hoteleiro S.A. 55 1 Moc;:ambique 
Sardinha & Leite S.A. 20 1 Portugal 
Secil- Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. 26 2 C. Verde, Diversos 
Siemens S.A. 32 2 Portugal 
SIVA- Soc. de lmportac;:ao de Velculos Autom6veis S.A. 50 3 Portugal 
SMD Informatica - Sistemas Multiposto Distriburdos S.A. 30 1 Portugal 
Sobrinca - Brinquedos e Utilidades para Crianc;:a Lda 36 1 China 
Sociedade de Construc;:Oes H. Hagen S.A. 45 4 Portugal 
Sociedade de Construc;:Oes Soares da Costa S.A. 45 13 Angola, H. Kong, Macau, Portugal 
Sociedade de Empreitadas Adriano 45 1 C. Verde 
Sociedade de Pesca Brasilia Lda 05 1 Angola 
Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor S.A. 31 1 Portugal 
Soconstroi - Sociedade de Construc;:Oes S.A. 45 9 Alemanha, Portugal 
Sofarimex- Industria e Farmaceutica Lda 24 1 Portugal 
Solidal- Condutores Electricos S.A. 31 1 Portugal 
Solverde - Soc. de Invest. Turlsticos da Costa Verde S.A. 92 1 EUA 
Somafel- Sociedade de Materiais Ferroviarios Lda 45 2 Portugal 
Somague - Sociedade de Construc;:Oes S.A. 45 11 ColOmbia, C. Verde, Diversos, Portugal 
Somec - Sociedade Metropolitana de Construc;:Oes S.A. 45 5 Angola, Portugal 
Somelos - Acabamentos Texteis S.A. 17 1 Portugal 
Somincor- Sociedade Mineira de Neves-Corvo S.A. 13 1 Brasil 
Sanae lnvestimentos- Soc. Gestora de Part. Sociais S.A. 74 17 Diversos, Espanha, Japao, Portugal, Zimbabwe 
Sopete- Soc. Poveira de Empr. Turlsticos S.A. 92 1 Portugal .--- ·-
Sopol - Soc. Geral de Construc;:Oes e Obras Publicas S.A. 45 2 Portugal / ;-\ -., · :; -:-\ 
Soponata- Sociedade Portugesa de Navies Tanques S.A. 61 3 Diversos, Espanha, Portugal :'_:- . ~ . . :--\ 

. ~ ·- .rJ; . "~ ·'-..--;./ . -~ . 
\ C'· -~i' 
\,~ ........ ~ . ../ .... ~ 
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Quadro A4-2 (continua9iio) 

Lista de empresas envolvidas em alian9as 

Designa~io da empresa CAE N°al. Mercados de destino 
Subercor - Cortiyas de Portugal Lda 20 1 Bulgaria 
Superfresco- Refrigerantes Lda 15 2 Diversos, Portugal 
Tecnovia- Sociedade de Empreitadas S.A. 45 1 Portugal 
Teixeira Duarte - Engenharia e Construyoes S.A. 45 9 Angola, Espanha, Macau, Moyambique, Portugal 
Telechamada- Chamada de Pessoas S.A. 74 2 Portugal 
Telepac- Serviyos de Telecomunicayoes S.A. 64 4 Oiversos, Espanha, Portugal 
Telepizza Portugal- Com. de Produtos Alimentares S.A. 55 1 Portugal 
Tertir- Terminais de Portugal S.A. 63 7 Angola, Guine, Moyambique, Portugal 
Time Sharing - Sistemas de lnformayao S.A. 72 1 Diversos 
TMG - Acabamentos T~xteis S.A. 17 2 Portugal 
Tomas de Oliveira, Empreiteiros S.A. 45 1 Portugal 
Transgas - Sociedade Portuguesa de Gas Natural S.A. 40 1 Espanha 
Transinsular- Transportes Marrtimos lnsulares S.A. 61 1 Moyambique 
Transportes Aereos Portugueses S.A. 62 21 Alemanha, Oiversos, Japao, Macau, Mexico, Portugal S. T. Principe, 

Venezuela 
Tudo Azul - Comercio de Produtos Naturais Lda 51 1 Espanha 
UCB Pharma (Produtos Farmac~uticos) Lda 51 1 Portugal 
Unicer - Uniao Cervejeira S.A. 15 3 Portugal 
Unisys (Portugal) - Sistemas de lnformayao S.A. 72 3 Diversos, Portugal 
Veldec- T~xteis S.A. 17 2 Diversos, Espanha 
Vista Alegre - Louyas, Vidros e Utilidades Lda 52 2 Diversos, Japao 
Zagope- Emp. Ger. de Ob. Pub., Terrestres e Mar. S.A. 45 3 Portugal 

-- ------ --

* Inclui apenas as empresas que figuram entre as 10 005 maiores da Base Bel em, ordenadas pelo numero de trabalhadores. 

Fonte: Base CEDIN- Imprensa Economica. 



QuadroA4-3 
Resultados do teste ao enviesamento da amostra 

Case Processina S 
~.0-- --------

Cases 
Valid Missino Total 

N I Percent N I Percent N I Percent 

' 
_28031 100,0% Jl ,0% 28~ 100,0% 

Crosstabulation 
CAE 

17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 
sim Coun 4( 22 21 13 14 11 1;: 35 6 32 29 

Expected Coun 45,2 71,2 34,€ 17,1 6,1 12.~ 10.~ 29,7 5,4 25,5 20,5 
%within CAE 12,2% 4,3o/c 8,4% 10,5% 31,8% 11,7% 17,3% 16,2% 15,4% 17,3% 19,5% 

% ofTota 1,4% ,8% ,7% ,5% ,5% ,4% ,5% 1,2% ,2% 1,1% 1,0% 
nac Coun 28S 495 23( 111 30 a~ 62 181 33 153 12C 

Expected Coun 2a2,a 445,a 216.~ 106,9 37,9 81,1 64,7 186,3 33,e 159,5 128,5 
%within CAE 87,8% 95,7% 91,6% 89,5% 68,2% 88,3% 82,7% 83,8% 84,6% 82,7% 80,5% 

% ofTota 10,3% 17,7% 8,2% 4,0% 1,1% 3,0% 2,2% 6,5% 1,2% 5,5% 4,3% 
Tota Coun 32S 511 251 124 44 94 75 21€ 3~ 18E 14~ 

Expected Coun 328,C 517,( 251,0 124,C 44,( 94,0 75,0 216,( 39,( 185,( 149,( 
%within CAE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 11,7% 18,4% 9,0% 
- 4.~ --

1,6% 
-

3,4% 
--

2,Z_% 
-~ 

7,1% 1~ - 6,6% 5,3% 

t w 



QuadroA5-3 

Participa9tlo das empresas portuguesas no capital das joint-ventures, por 

mercados 

Total Maio rita ria Minoritaria Equitativa ND 
Total 239 78 44 40 77 

Portugal 98 37 17 19 25 
Mo~ambique 29 IO I 4 14 
Angola 14 5 I 2 6 
China 12 3 4 - 5 
Espanha 10 2 4 2 2 
Macau 7 4 I I I 
Russia 5 I - I 3 
Hungria 4 - 2 - 2 
C. Verde 3 - I I I 
EUA 3 2 - I -
Marrocos 3 - - - 3 
Brasil 2 - I I -
Bulgaria 2 I - I -
Fran~a 2 - - I I 
Guine 2 2 - -. -
Alemanha 1 - - - I 
Botswana 1 - - - I 
Congo 1 I - - -
india 1 - - - I 
Japio 1 - I - -
Lfbia 1 - I - -
Peru 1 I - - -
Pol6nia 1 I - - -
Quenia 1 I - - -
R. Checa 1 I - - -
S. T. Principe 1 - I - -
Singapura 1 - - -- I 
Siria 1 - I - -
Suazilandia 1 - I - -
Tunisia 1 - I -
Zimbabwe 1 - - I -
Diversos 27 6 7 4 IO 
ND - Nilo dtsponivel. 
Fonte: Base CEDIN- Imprensa Econ6mica. 
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- f;Jr;l s u 
~ < 

Total 760 5 
1989 16 1 
1990 113 1 
1991 108 1 
1992 59 -
1993 68 -
1994 107 -
1995 58 1 
1996 59 1 
1997 56 -
1998 30 -

Outros 15 -
ND 71 -

' ND - Nilo dtspomvel. 

QuadroA5-4 
R r- d t epar u;ao as a zan~as por anos 

f;Jr;l .s .e c .r I'll c 1-4 = ~ 1111 .... 
f;Jr;l ~ .c.r ·10 = < e 'GI = "5 = 

~ = ,Q ·=-= c ·c II: c .e u .... ::! CJ .ra .ra ~ Q Q ;.. ~ e 1-4 

c. 
< 

4 18 119 143 51 2 
1 - - - 1 -
- 1 11 11 4 1 
1 1 19 10 1 -
- 5 14 9 - -
1 3 11 13 2 -
- 4 20 16 5 -
- - 15 10 2 -
- 1 14 15 6 -
1 1 11 10 7 -
- - 3 3 12 1 
- - - 4 5 -
- 2 1 42 6 -

Fonte: Base CEDIN- Imprensa Econ6mica. 

- f;Jr;l s u 
~ < 

-

Total 114 3 
1989 4 -
1990 3 1 
1991 2 -
1992 6 -
1993 8 1 
1994 7 -
1995 12 I 
1996 11 -
1997 18 -
1998 20 -

Outros 18 -
NR 5 -

NR- Nao responde. 

QuadroA5-5 
R r- d t epar z~ao as a zan~as por anos 

.s .e c ~ I'll .s .s = ~ 1111 
~ .c,r ·10 = e 'GI = "5 = .... 
= = ,Q = = c ·- II: c a. .e u .... ::! CJ 

I'll 
I'll Q ~ Q ·;: 
c ~ 
a. 1-4 

c. 
< 

9 6 22 1 11 

- - 1 - -
- - - - 1 

- - 1 - -
- 1 2 - -
1 - - - 1 

- 1 - - -
2 - 3 - I 
I - 4 - 2 
2 2 3 - I 

- I 4 - 4 
2 I 4 I -
I - - - I 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

~ c c ... .... C> a = 1111 -e ~ .!f ~ = C> 
;:.. e f! c.-
..!. = = -.s ·c::; = ... 

C> 

~ = c ... 
~ l -= CJ 
;:j = 0 

rn 

239 6 1 172 
8 1 - 4 

54 - - 30 
45 3 - 27 
19 - - 12 
19 - - 19 
28 1 1 32 
15 - - 15 
13 - - 9 
14 - - 12 
7 - - 4 
5 - - 1 
12 1 - 7 

~ .s c I'll c a ~ 1111 "CC = .!f a. 
~ e c 

CJ ;:.. = = ..!. 'c:i a. = -.s I'll = = c 
~ 

~ c a. 
CJ CJ -;:j }:;. = = 0 

rn 

23 9 17 13 
2 - - 1 
1 - - -
1 - - -
2 - 1 -
2 1 1 1 
4 I - I 
- 2 2 I 
1 - 2 1 
2 - 3 5 
2 3 4 2 
4 2 3 I 
2 - I -
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QuadroAS-6 

Repartiflio das alianfas por divisoes da CAE Rev 2 das empresas portuguesas 

envolvidas 

- lilil lilil = .e = .~ 
., 

~ = = .s - .s -u - = ~ !Gil a ~ !Gil 
~ < lilil ~ ·"" ·!:2 = = Jr < a "GG = '5 = 5 a 

ell = .c ';' ::0. .! ~ = = ·c ~ = ..!. y = u - y .s = = :ii .!a w;; Q ~ 
~ 1 Q y ... ~ .... 

e ...:I - = c. Cll < 

Frequlncia 760 5 4 18 119 143 51 2 239 6 1 
74 99 - I I 27 9 3 - 42 - -
65 92 - - - 20 - - - 33 - -
45 88 3 - - 56 I - - I9 - 1 
72 45 - - I 1 32 - - 4 - -
51 41 - - - 3 20 4 - I2 - -
64 39 - - - 4 I - - 20 - -
52 38 I - - - I3 13 - 8 - -
62 30 - - - - - - - 6 - -
15 26 - - - - 8 3 - 11 ·2 -
50 23 - - I I I3 I - 7 - -
23 20 - - 2 6 - - - IO - -
40 20 - - - 7 - - - 9 - -
66 20 - I - 5 - - - I2 - -
20 18 - - I 3 I I - II - -
31 18 - - I 4 I - - IO I -
35 18 - - - 7 - - - 3 2 -
92 14 - - - - I I 1 5 - -
26 13 I - 2 I I - - 7 - -
17 12 - - - 2 I 2 - 4 I -
24- 12 - - - - 2 - I 9 - -
29 12 I - - I 6 - - 3 - -
63 11 - - - 3 - - - 5 - -
55 10 - - - 2 - 3 - 3 - -
70 10 - - - 3 I - - 3 - -
18 9 - - 5 - 2 I - I - -
25 6 - - I - I - - 4 - -
34 6 - - - - - - - 4 - -
60 6 - 2 - 2 I - - - - -
61 5 - - - 2 - - - I - -
90 4 - - - I 2 - - - - -
13 3 - - I I - - - I - -
36 3 - - - - I - - 2 - -
19 2 - - I - - - - l - -
22 2 - - - - I - - - - -
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., 
= "E = y 
ell ., 
= .. -= 0 

172 
16 
39 
8 
7 
2 
14 
3 
24 
2 
-
2 
4 
2 
I 
I 
6 
6 
I 
2 

-
I 
3 
2 
3 
-
-
2 
I 
2 
l 

-
-
-
1 



Quadro A 5-6 (continua~iio) 

Reparti~lio das a/ian~as por divisoes da CAE Rev 2 das empresas portuguesas 

envolvidas 

a l:lil l:lil = .s = .~ 
Ill ~ = = u - - ~ .s -~ l:lil = IGII a u IGII 

< u ·"" ·= = = .!t < a 'GI = '5 = ~ a 
Ill! = .CI ·=- .! f = = ·- ~ = ..!. .. (J -.s u - (J .s = = .!ti .!ti ~ Q ~ 

u = ;a. Q 
~ .S:l l e ...::~ - = Q, 00 < 

28 2 1 - - - 1 - - - - -
32 2 - - - 1 - - - 1 - -
41 2 - - - - - - - - - -
67 2 - - - - - - - - - -
OS 1 - - - I - - - - - -
14 1 - - - - - - - I - -
21 1 - - - - - - - - - -
27 1 - - - - - - - 1 - -
30 1 - - - - - - - - - -
71 1 - - - - 1 - - - - -
80 1 - - - I - - - - - -
ND 80 - I 1 5 22 20 - I5 - -

ND - Nao dtspomvel. 
Fonte: Base CEDIN- lmprensa Econ6mica. 
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! -e 
= (J 
Ill! 

e -= 0 

-
-
2 
2 
-
-
1 

-
1 

-
-
16 
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QuadroA5-7 

Repartiflio das alianfas por divisoes da CAE Rev 2 das empresas declarantes 

- r-l .s ·~ c .~ !l ~ .s c !l s 
~ 

u = ~ - a ~ ~ "E < ~ .'-lo .t'l = = !' Ei "' = "5 = ~ Ei B = = .Q ·a- = f = c ·c § c ..!. ·u = -.s u - c:.l .s = = ! "' 
,!Q r:: Q ~ 

~ c ·;= Q c:.l l -c ~ ;:s = .. .. = 0 c. C"l} 

< 

Total 114 3 9 6 22 1 11 23 9 17 13 
15 21 1 - 1 10 1 - 2 - 4 2 
29 11 1 1 - - - 3 2 - 1 3 
25 10 - - 2 2 - - 1 2 1 2 
36 9 - 1 - 1 - 1 2 - 3 1 
26 7 1 - - 1 - - 1 - 2 2 
28 7 - 1 - - - 2 3 - 1 -
21 6 - 3 - 1 - - 1 - 1 -
24 6 - 2 - - - 1 3 - -
17 5 - - - 1 - 1 3 - - -
18 5 - - 1 2 - 1 - - 1 -
34 5 - - - 1 - - - 4 - -
19 4 - - - 1 - 1 - - 1 1 
20 4 - - - 1 - 2 - - - 1 
35 4 - 1 - - - - 1 - 2 -
14 2 - - 2 - - - - - - -
23 2 - - - - - - 2 - - -
31 2 - - - - - - 2 - - -
40 2 - - - - - - 1 - - 1 
05 1 - - - - - - 1 - - -
27 1 - - - 1 - - - - - -

Fonte: Base CEDIN- Inquento as empresas 
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QuadroA5-8 

Reparti9iio das alian9as por paises/territ6rios de origem dos parceiros das 

empresas portuguesas 

- ~ ~ .s .s e .se {II 

~ e e 
~ .s -u ..... = ~ tea a ~ tea 
~ < ~ ~ '"" ·= = = .!t < E! 'GI = '5 = Ei E! 

1111 = .Q ·=- ;li. .! f = e ·c 1:: e ..!. "" .... e u .... := "" .s = = :ra .!l ~ Q ~ 
~ e 

Q "" l ... ~ ;:s e .. ..... = Q, rl.l < 

Frequlnda 760 5 4 18 119 143 51 2 239 6 1 
UE 361 1 4 10 79 50 23 2 113 5 1 
Espanha 105 - 3 2 28 6 6 1 33 - -
Fran~a 98 - 1 3 30 7 5 - 33 4 -
EUA 93 - - 2 11 41 IO - 9 - -
Alemanha 57 I - 1 17 I2 I 1 I2 1 I 
RU 50 - - - 9 6 6 - 16 - -
Italia 42 - 2 2 8 10 4 - 10 - -
Portugal 38 3 - - 8 1 1 - 17 - -
Angola 34 - - 2 3 1 - - 13 - -
Brasil 30 - - 1 6 2 4 - 8 1 -
M~mbique 25 - - - 1 - - - I8 - -
China 21 - - - 1 I - - 16 - -
Rolanda 20 - - 2 4 2 - - 7 - -
Japlo 20 - - - 2 12 - - 4 - -
B~lgica 13 - - - 1 3 I - 5 - -
Suf~a 12 - - - 3 - - - 5 - -
Su~cia 9 - - - 3 - - - 4 - -
Marrocos 9 - - 1 I - - - 4 - -
Macau 8 - - - 1 - - - 5 - -
A. Sui 7 - - - 1 - 1 - 3 - -
C. Verde 7 - - - - 1 - - 3 - -
R. Checa 7 - - - - I - - 1 - -
Canadli 6 - - - - - 3 - 2 - -
Austria 5 - - - - - - - 2 - -
Dinamarca 5 - - - 2 3 - - - - -
Finlindia 5 - - - I I - - 2 - -
Russia 5 - - - - - - - 4 - -
Hungria 4 - - - - I - - 2 - -
Guin~ 3 - - - - - - - 2 - -
Irlanda 3 - - - I - - - - - -
M~xico 3 - - - I - - - I - -
R.Coreia 3 - - - - I - - 2 - -
Venezuela 3 - - - - I - - - - -
Zimbabwe 3 - - - I - - - 2 - -

45I 

~ 
'E 
8 
1111 

e .... 
= 0 

172 
73 
26 
IS 
20 
10 
13 
6 
8 
15 
8 
6 
3 
5 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
I 
3 

-
1 
I 
I 
I 
2 
I 

-
2 

-



Quadro A5-8 (continuat;iio) 

Repartit;iio das aliant;as por paises/territ6rios de origem dos parceiros das 

empresas portuguesas 

- ~ ~ .s .e = .r "' ~ = = s = -~ - = ~ ~ - a ~ ~ 
~ ~ ~ '"" .~ = = .!r < e 'C/1 ::I '5 ::I ~ e 

CIS = ~ 'iii' CIS f! = = ·c It: = ..!. ·-u e u -.e - u .s = = .!a .!a ~ Q ~ 
~ = Q .~ l ;;.. ~ e ,_;j - ::I c. rl.l < 

Argentina 3 - - - 2 1 - - - - -
AustrAlia 2 - - - - - 1 - 1 - -
BulgAria 2 - - - - - - - 2 - -
Hong-Kong 2 - - - - 1 - - - - -

1
1ndia 2 - - - I - - - I - -
Israel 2 - - - - 1 - - I - -
Lfbia 2 - - - - - - - 2 - -
Luxemburgo 2 - - - - - I - I - -
Noruega 2 - - - - - - - I - -
Argllia 1 - - - - - - - I - -
Chile 1 - - - I - - - - - -
Congo 1 - - - - - - - I - -
Malta 1 - - - - I - - - - -
Turquia 1 - - - - - - - I - -
Grlcia 1 - - - - - - - I - -
Seychelles 1 - - - - I - - - - -
lrilo 1 - - - - - - - - - -
JugoslAvia 1 - - - I - - - - - -
Pol6nia 1 - - - - - - - - - -
QuEnia 1 - - - - - - - I - -
Suazilindia 1 - - - - - - - I - -
Tailindia 1 - - - - I - - - - -
Zaire 1 - - - - - - - - - -
Col6mbia 1 - - - 1 - - - - - -
Tunisia 1 - - - - - - - 1 - -
ND 64 1 - 2 13 24 7 - 6 - -
ND - Nao disponivel. 
Fonte: Base CEDIN- Imprensa Econ6mica. 
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QuadroA5-9 

Repartir;lio das alianr;as por paises/territ6rios de origem dos parceiros das 

empresas declarantes 

- lilol = ·2 = .~ 
Ill ~ .s = II) s - .s = 

~ 
u = leiS a ~ leiS 'E < ~ '"" ·tl = = Jt 5 'GI ::I '5 ::I ~ 5 = = = .c ·=- = = u 

= = ·c It: = ...!. ·u .. = u e - Ill .s - u .s = = = .~ .~ ~ Q ~ 
~ = .. 

Q u l -~ :! ·- ::I .. ,_;j 
::I 0 

c. fl.) 

< 

Frequlncia 114 3 9 6 22 1 11 23 9 17 13 
UE 68 I 6 4 I5 I 8 I2 6 8 7 
Espanba 19 - I I 3 - 3 2 I 4 4 
Portugal I9 2 2 I 2 - 3 I - 8 -
Fran~a I8 I - 2 5 I 2 2 I 2 2 
RU 15 - 2 2 1 - 4 3 - 2 1 
Alemanha 10 - 2 2 I - 2 2 - - 1 
BEigica 9 - 1 1 1 - 1 1 - 1 3 
EUA 7 - - I I - - 3 I I -
Itlilia 5 - - - 2 - 2 - - - 1 
Angola 4 - - - 1 - - 3 - - -
C. Verde 4 - - - - - - 3 - - I 
Japlo 4 - - - I - - - 2 - I 
SuEcia 4 - - - I - - 2 1 - -
Suf~a 4 - I 1 I - - - - - 1 
Finlindia 3 - - - I - I - 1 - -
Holanda 3 - - - 1 - - - I - 1 
Brasil 2 - - - I - - - - - 1 
China 2 - - - - - - 2 - - -
Dinamarca 2 - - 1 - - - - 1 - -
Argentina 1 - - - - - - I - - -
!Austria 1 - - 1 - - - - - - -
GrEcia I - - - - - 1 - - - -
H. Kong 1 - - - - - - I - - -
Mamfbia I - - - - - - - - - 1 
Marrocos 1 - - - - - - I - - -
R.Cbeca 1 - - - - - - - - - 1 
Fonte: Base CEDIN- Inquento as empresas. 

. 
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Quadro A5-10 

Repartir;iio das alianr;as por mercados de destino 

- f;ril f;ril s .s 0 .so "' ~ ~ 0 "' ,s u ~ ~ s 0 

~ f;ril = Ia! = a IGII 'E! < Ql ·"" ·= = .!t < e 'GI :I '5 :I ~ e 0 

= = .CI 'i' .! ~ 
(,1 

= 0 ·c § 0 

""' 
= .s u - (,1 .s (,1 

"' .!l ~ = = e .!l Q ~ 
Ql 0 

Q (,1 l -e ~ :.:3 :I 
~ 

:I 0 =- fl.) 

< 

Total 760 5 4 18 119 143 51 2 239 6 1 172 
Portugal 402 2 I 4 82 II5 42 - 98 5 - 53 
Angola 42 I - I 6 2 - - 14 - - 18 
M~mbique 37 - - - 2 - - - 29 - - 6 
Espanba 36 - I 2 2 4 4 I 10 - - 12 
Cbina 17 - - - 1 1 - - I2 - - 3 
Alemanba 14 - - 2 1 3 - - 1 - 1 6 
Macau 14 - - - 5 - - - 7 - - 2 
Brasil 12 - - 1 1 2 I - 2 - - 5 
C. Verde 10 - - - 2 I - - 3 - - 4 
Marrocos 10 - - 1 2 - - - 3 - - 4 
EUA 6 - - I - I - - 3 - - I 
Fran~a 6 - - - - 3 - - 2 - - I 
Hungria 6 - - - - I - - 4 - - 1 
R. Cbeca 6 - - - - - - - I - - 5 
Russia 6 - - - - - - - 5 - - I 
Japilo 4 - - - - 2 - - I - - I 
Bulgliria 3 - - - I - - - 2 - - -
Guin~ 3 - - - - - - - 2 - - I 
Holanda 3 - - 2 - - - - - - - I 
Itlilia 3 - - 2 - - - - - - - I 
Venezuela 3 - - - - I - - - - - 2 
Argentina- 2 - - - 2 - - - - - - -
Col6mbia 2 - - - 2 - - - - - - -
India 2 - - - I - - - I - - -
Omil 2 - - - I - - - - - - I 
Pol6nia 2 - - - - - - - I - - I 
Botswana 1 - - - - - - - I - - -
Canadli 1 - - - - - - - - - - I 
Congo 1 - - - - - - - I - - -
H. Kong 1 - - - I - - - - - - -
lrilo 1 - - - - - - - - - - I 
lrlanda 1 - - - - - - - - - - I 
Lfbia 1 - - - - - - - I - - -
Luxemburgo 1 - - - - - I - - - - -
M~xico 1 - - - - - - - - - - I 
Noruega 1 - - - - - - - - - - I 
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Peru 1 
Quinia 1 
Quirguistio 1 
S. T. Principe 1 
Singapura 1 
Sf ria 1 
SuaziUlndia 1 
Tunisia 1 
Zimbabwe 1 
Diversos 88 

Quadro A 5-10 (continuaflio) 

RepartifliO das alianfas por mercados de destino 

r-:1 r-:1 s ·2 = .r ,., 2! u ... s 
~ = * a < ~ .~ .sa = m E! 'G ::I '5 ::I 

(Ill = .CI ·=-= = ·c ~ 8 ..!. = u - .s 
:~a .!Q 'ii; Q ~ Q e ~ -c. 
< 

- - - - - - - I 
- - - - - - - I 

- - - I - - - -
- - - - - - - I 

- - - - - - - I 

- - - - - - - I 

- - - - - - - I 

- - - - - - - I 
- - - - - - - I 
2 2 2 6 7 3 I 27 

Fonte: Base CEDIN- lmprensa Econ6m1ca. 

= = ! -~ * 1! = .!t E! 8 .! f (Ill 
~ -= = ~ ~ = ~ l ;:s ::I 

::I 0 
(I) 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I - 37 
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Quadro A5-ll 

Repartiflio das alian9as por mercados e por paises/territorios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados - -; ~ 
~ ell ell ell = - ~ a ~ 

c.u 
·~ s ·-~ = .1:1 = .1:1 5 

.., 'E e ~ . 9" = :a = E ... = ~ ell ~ lilil .... = .Q ell u ell = e = ... < ! Cl. e :E ... = = .., 
i r.. 

=- lilil .!:! u = 
W' < 
:E 

P. orig(!m 
Frequencia 760 402 42 37 36 17 14 14 12 10 10 6 6 6 

Espanha 105 58 I - 25 - - - I - 2 - 1 -
Fran~a 98 7I 4 - I - - I I - I - 4 I 
EUA 93 70 4 - 2 - I - - - - 3 - -
Alemanha 57 33 2 - 2 - 9 - - - I - - -
RU 50 33 I I 2 - - I - - - - - -
ltalia 42 28 3 - - - - I - - - - - 2 
Portugal 38 - 5 II I - 2 I I 3 2 I - I 
Angola 34 2 3I - - - - - - - - - - -
Brasil 30 I3 - - I - - I IO - - - - -
Mo~ambique 25 - - 25 - - - - - - - - - -
China 21 2 - - - I5 - 3 - - - - - -
Holanda 20 6 - - I - I I - - - - - -
JapAo 20 IO I - - - - - - - - - - -
Belgica 13 9 - - - - - - - - - - - -
Suf~a 12 6 - - - - - - - - - - - -
Marrocos 9 - - - I - - - - - 8 - - -
Suecia 9 7 I - - - - - - - - - - -
Macau 8 - - - - 2 - 5 - - - - - -
A. Sui 7 2 2 I I - - - - - - - - -
C. Verde 7 - - - - - - - - 7 - - - -
R. Checa 7 I - - - - - - - - - - - -
Canada 6 4 - - - - - - - - - - - -
Austria 5 2 - - - - - - - - - - - -
Dinamarca 5 2 - - - - - - - - - - - -
Finlandia 5 4 - - - - - - - - - - - -
Russia 5 - - - - - - - - - - - - -
Hungria 4 - - - - - - - - - - - - 3 
Argentina 3 - - - - - - - - - - - - -
Guine 3 - - - - - - - - - - - - -
Irlanda 3 - - - - - - - - - - - - -
Mexico 3 - - - - - - - - - - I - -
R. Coreia 3 2 - - - - - - - - - - - -
Venezuela 3 - - - - - - - - - - - - -
Zimbabwe 3 - - I - - - - - - - - - -
Australia 2 2 - - - - - - - - - - - -
Bulgaria 2 - - - - - - - - - - - - -
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QuadroA5-ll (continua~lio) 

Reparti~lio das a/ian~as por mercados e por paises/territ6rios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados - i .! u ~ ~ ~ :I - u Ill < ~ ~ .s 
~ 

:I .c = .c 5 ·;; 'E Q 
::J ·c 

~ C" = :a = f Col It 01) :I :s ~ ~ 
Q ~ t: = ~ u ~ 

~ = .. ~ = < i =- E! .. .. :I Q Ill ~ ~ =... ~ ~ u ~ = ... 
~ 

P. origem 
Hong-Kong 2 1 - - - 1 - - - - - - - -
India 2 - - - - - - - - - - - - -
Israel 2 2 - - - - - - - - - - - -
Lfbia 2 I - - - - - - - - - - - -
Luxemburgo 2 I - - - - - - - - - - - -
Noruega 2 - - - - - - - - - - - - -
Argelia 1 - - - - - - - - - I - - -
Chile 1 - - - - - - - I - - - - -
Colombia 1 - - - - - - - - - - - - -
Congo 1 - - - - - - - - - - - - -
Grecia 1 - - - - - - - - - - - - -
I. Seychelles 1 I - - - - - - - - - - - -
I rio 1 - - - - - - - - - - - - -
Jugoslavia 1 - I - - - - - - - - - - -
Malta I I - - - - - - - - - - - -
Polonia 1 - - - - - - - - - - - - -
Quenia 1 - - - - - - - - - - - - -
Suazilindia 1 - - - - - - - - - - - - -
Tailindia I I - - - - - - - - - - - -
Tunisia 1 - - - - - - - - - - - - -
Turquia 1 - - - - - - - - - - - - -
Zaire 1 - I - - - - - - - - - - -
ND -- 64 52 2 - - - - I I - - I - -
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Quadro A5-ll (continua9iio) 

Reparti9iio das a/ian9as por mercados e por paises/territorios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados = ·! «< :! ~ «< 1 t ·I «< ~ ... "CC .5! 'I = "!! '!.. ·; = .. = - ~ «< = :: :!1 «< - ~ = ·- 0 IQ = = c - ~ = .:l u = = = f:D 
fQ ~ «< 

= = ~ = = u 
> < u = P. origem 

Frequencia 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 I I I 
Espanha - - - - - - - 1 - - - - - -
Fran~a - - - - - - - - - 2 - - - -
EUA - - - - - - - 1 - - - - - -
Alemanha - - - - - - - - - - - - - -
RU - - - - - - - - - 2 1 - - -
Italia - - - - 3 - - - - - - - - -
Portugal - 1 - - - - - - - - - - - -
Angola - - - - - - - - - - - - - -
Brasil - - - - - - - - - - - - - -
Mo~ambique - - - - - - - - - - - - - -
China - - - - - - - - - - - - - -
Holanda - - - 3 - - - - - - - - - -
Japao 4 - - - - - - - - 1 - - - -
Belgica - - - - - - - - - - - - - -
Sui~a - - - - - - - - - - - - - -
Marrocos - - - - - - - - - - - - - -
Suecia - - - - - - - - - - - - - -
Macau - - - - - - - - - - - - - -
A. Sui - - - - - - - - - - - - - -
C. Verde - - - - - - - - - - - - - -
R. Checa - - - - - - - - - - - - - -
Canada - - - - - - - - - - - - 1 -
Austria - - - - - - - - - - - - - -
Dinamarca - - - - - - - - - - - - - -
Finlindia - - - - - - - - - - - - - -
Russia - - - - - - - - - - - - - -
Hungria - - - - - - - - - - - - - -
Argentina - - - - - - 2 - - - - - - -
Guine - - 3 - - - - - - - - - - -
lrlanda - - - - - - - - - - - - - -
Mexico - - - - - - - - - - - - - -
R. Coreia - - - - - - - - - - - - - -
Venezuela - - - - - 3 - - - - - - - -
Zimbabwe - - - - - - - - - - - 1 - -
Australia - - - - - - - - - - - - - -
Bulgaria - 2 - - - - - - - - - - - -
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Quadro A5-ll (continuaflio) 

Repartiflio das alianfas por mercados e por paises/territ6rios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados Q ·! = &! .! = i t ·I = ~ "'Il "CC .a '! = leJ If!. = ~ 

~ = ·; 1111 = - = ~ .. = N = 0 w= Q 

= c c; - ~ 

~ - l. lJ = u = foCI = = = > Q Q u < u = 
P. origem 
Hong-Kong - - - - - - - - - - - - - -
India - - - - - - - - 2 - - - - -
Israel - - - - - - - - - - - - - -
Lfbia - - - - - - - - - - - - - -
Luxemburgo - - - - - - - - - - - - - -
Noruega - - - - - - - - - - - - - -
Argelia - - - - - - - - - - - - - -
Chile - - - - - - - - - - - - - -
Colombia - - - - - - - I - - - - - -
Congo - - - - - - - - - - - - - I 
Grecia - - - - - - - - - - - - - -
I. Seychelles - - - - - - - - - - - - - -
Irllo - - - - - - - - - - - - - -
Jugoslavia - - - - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - - - - -
Pol6nia - - - - - - - - - - I - - -
Quenia - - - - - - - - - - - - - -
Suazilandia - - - - - - - - - - - - - -
Tailandia - - - - - - - - - - - - - -
Tunisia - - - - - - - - - - - - - -
Turquia - - - - - - - - - - - - - -
Zaire - - - - - - - - - - - - - -
ND - - - - - - - - - - - - - -
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Quadro A5-ll (continuafao) 

Repartifao das alianfaS por mercados e por paises/territorios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados = :S e 
·~ = ·~ e 8. f! ·! i ·I ~ 

-= Cl) ff 'iii ~ = .. ~ 1111 "Q = ,Q = IIi = = ~ 111 .!a =- fi!l .. = ;:::: ,Q 
~ 

.. = :., Ioiii = a e 0' ~ 
.... "t:::j Eo-

,Q - z ~ = a ~ ·; ri3 = t::j 1"1 ~ = = 0' C"l.l 
....;! r/3 

P. origem 
Frequencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 

Espanba - - - - - - - - - - 1 - - -
Fran~a - - - - - - - - 1 - - - - -
EUA - - - - - - - - - - - - - -
Alemanba - - - - - - - - - - - - - -
RU - - - - - - - - - - - - - -
It alia - - - - - - - 1 - - - - - -
Portugal - - - - - 1 - - - - - - - -
Angola - - - - - - - - - - - - - -
Brasil - - - - - - - - - - - - - -
Mo~ambique - - - - - - - - - - - - - -
China - - - - - - - - - - - - - -
Holanda - - - - - - - - - - - - - -
JapAo - - - - - - - - - 1 - - - -
Belgica - - - - - - - - - - - - - -
Sui~a - - - - - - - - - - - - - -
Marrocos - - - - - - - - - - - - - -
Suecia - - - - - - - - - - - - - -
Macau - - - - - - - - - - - - - -
A. Sui - - - - - - - - - - - - - -
C. Verde - - - - - - - - - - - - - -
R. Cbeca - - - - - - - - - - - - - -
Canada - - - - - - - - - - - - - -
Austria - - - - - - - - - - - - - -
Dinamarca - - - - - - - I - - - - - -
FinUindia - - - - - - - - - - - - - -
Russia - - - - - - - - - - - - - -
Hungria - - - - - - - - - - - - - -
Argentina - - - - - - - - - - - - - -
Guine - - - - - - - - - - - - - -
Irlanda I - - - - - - - - - - - - -
Mexico - - - I - - - - - - - - - -
R. Coreia - - - - - - - - - - - - - -
Venezuela - - - - - - - - - - - - - -
Zimbabwe - - - - - - - - - - - - - I 
Australia - - - - - - - - - - - - - -
Bulgaria - - - - - - - - - - - - - -
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QuadroA5-ll (continua~iio) 

Reparti~iio das alian~as por mercados e por paises/territorios de origem dos 

parceiros das empresas portuguesas 

Mercados ~ :! C) 

·~ 
~ ·I C) !. E ·! t ·I ~ -= ti.O if 1il = ""' ~ 1111 ·a = .Q 

.! = = = 1:1. 111 I'll Q,. ~ .. aa .c ~ ""' ·; " = ""' E C) 0' ... ti.O .. 
Eo-

.Q - z E,Al 1:1. = ·~ a ~ ·; fi3 ~ llo4 ~ = = 0' VJ 
.:I rl5 

P. origem 
Hong-Kong - - - - - - - - - - - - - -
llndia - - - - - - - - - - - - - -
Israel - - - - - - - - - - - - - -
Libia - 1 - - - - - - - - - - - -
Luxemburgo - - 1 - - - - - - - - - - -
Noruega - - - - 1 - - - - - - - - -
Argelia - - - - - - - - - - - - - -
Chile - - - - - - - - - - - - - -
Colombia - - - - - - - - - - - - - -
Congo - - - - - - - - - - - - - -
Grecia - - - - - - - - - - - - - -
I. Seychelles - - - - - - - - - - - - - -
Irio - - - - - - - - - - - - - -
Jugoslavia - - - - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - - - - -
Polonia - - - - - - - - - - - - - -
Quenia - - - - - - 1 - - - - - - -
Suazilandia - - - - - - - - - - - 1 - -
Tailandia - - - - - - - - - - - - - -
Tunisia - - - - - - - - - - - - 1 -
Turquia - - - - - - - - - - - - - -
Zaire - - - - - - - - - - - - - -
ND - - - - - - - - - - - - - -
ND - Nao dtsponivel. 
Fonte: Base CEDIN - Imprensa Econ6mica. 
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QuadroAS-12 

Sentidos dos jluxos internacionais gerados pelas alian~as 

- ~iii~ ~iii~ .s .e = .so <I) 2! ~ = ! a u - = ~ aea .s a aea 'E ~ < ~iii~ Ql ..... .~ = = !' < e 'Gt = '5 = ~ e Q 
all = ~ ·;o .! ~ 

u 

= a ·c 11:: Q ..!. all 

e u <I) .s - u .s = = .r. .r. ~ Q ~ 
Ql Q e 

Q u l -e ~ ;J = = 0 =- C'll < 

Total 760 5 4 18 ll9 143 51 2 239 6 I 172 
Entrada 402 2 1 4 82 115 42 - 98 5 - 53 
Said a 251 3 1 12 34 20 5 - 117 - 1 58 
Entrada/safda 107 - 2 2 3 8 4 2 24 1 - 61 
Fonte: Base CEDIN- Imprensa Econ6m1ca. 

Quadro AS-13 

Sentidos dos fluxos internacionais gerados pelas alian~as 

- ~iii~ .s .s Q :t <I) 2! Q Q <I) a .s - Q 

~ 
u = ~ aea .... a Ql aea 'E < Ql ..... .~ = ~ = er e 'Gt = "5 = e - Q 

all = ~ ·=- ;;.. all all u 

= Q ·c 11:: Q ..!. 'Cj .. = .s u - e u .s - <I) 
<I) = = e <I) 

i:S ~ Q ~ 
Ql Q ·;: u u -~ ;J .Q = e - = 0 =- C'll < 

Total ll4 3 9 6 22 I II 23 9 17 13 
Entrada 30 1 6 - 10 - 1 2 4 4 2 
Said a 40 1 1 1 10 1 2 10 3 9 2 
Entrada/saida 34 1 2 3 2 - 5 9 1 3 8 
NR 10 - - 2 - - 3 2 1 1 1 
NR- Nao responde. 
Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-14 

Tipos de fluxos gerados pelas a/ian~as 

Total Entrada Sa fda Entrada/sa fda 
Total 211 90 8/ 40 

Mercadorias 78 26 39 13 
Conhecimentos 43 18 12 13 
Tecnologias 36 19 II 6 
Investimento 26 12 II 3 
Servi~os /6 8 6 2 
Pessoal /0 5 2 3 
Outros 2 2 - -
Fonte: Base CEDIN- Inquento as empresas. 

QuadroAS-15 

Reparti~iio das a/ian~as segundo a posi~iio dos parceiros das empresas 

dec/arantes 

- ~iii~ Q .sa Q tiel <I) ~ Q Q s - .s Q -~ 
u = ~ ~ - a u ~ 

< u • l,lo ·!:2 = = !' E! 'Ga = '5 = 5 E! .... = = .CI = ... = E = Q ·.: &:: Q ..!. ·o -.sa u - e Col .s = .!(l = .!:!l ~ Q ~ 
u Q 

Q Col Col ... ~ :.:i I 
Q .CI .. - = c. Cl.l < 

Frequencia J/4 3 9 6 22 1 11 23 9 /7 
Concorrente 32 I I 4 I 1 3 6 2 4 
Cliente 33 I 2 3 13 - 2 5 I 4 
Fornecedor 38 I 6 3 8 - 3 3 6 7 
Outra 30 I - 2 I - 8 I3 - 2 
Fonte: Base CEDIN- Inquento as empresas. 

<I) 

Q 
"'CC .. 
Q 
Col = 
<I) 

Q .. -= 0 

/3 
9 
2 
I 
3 
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Quadro AS-16 

Reparlifiio das alianfas intra-divisiio por divisoes da CAE Rev 2 

- lir;1 lir;1 = ·e = ' 
Ill ~ = = Ill .s u - - .s - = 

~ lir;1 = ICIII = a ~ ICIII ., 
< ~ ..... ·= = !' .. < Ei 'Gt = '5 = ~ Ei = = = .CI "j;' = f u 

= = ·c 1:: = J. ·- = u -.s u - ~ u .s = Ill 

.!!l = E Ill ~ Q ~ 
~ l -~ Q u -~ ·- = - ~ 

= 0 =- Cll < 

Frequlncia 760 5 4 18 119 143 51 2 239 6 1 172 
Total 244 4 1 7 30 37 6 1 53 4 1 100 

65 41 - - - - - - - 9 - - 32 

45 34 3 - - 24 - - - 3 - I 3 

62 27 - - - - - - - 3 - - 24 

64 18 - - - 2 - - - 7 - - 9 
15 16 - - - - 7 3 - 2 2 - 2 

72 16 - - - - 14 - - - - - 2 

92 9 - - - - 2 - I 2 - - 4 

18 8 - - 5 - 2 - - I - - -
23 8 - - 2 I - - - 3 - - 2 

74 8 - - - - 3 - - 1 - - 4 
17 6 - - - 1 I - - I I - 2 
24 6 - - - - - - - 6 - - -
29 6 1 - - - 4 - - 1 - - -
40 5 - - - - - - - I - - 4 

26 4 - - - I - - - 2 - - I 
35 4 - - - I - - - I - - 2 

61 3 - - - - - - - I - - 2 
34 2 - - - - - - - 1 - - I 
50 2 - - - - I - - I - - -
51 2 - - - - I - - I - - -
55 2 - - - - - 2 - - - - -
60 2 - I - - - - - - - - I 
63 2 - - - - - - - I - - I 
66 2 - - - - - - - I - - I 
70 2 - - - - 1 - - I - - -
14 1 - - - - - - - I - - -
21 1 - - - - - - - - - - I 
22 1 - - - - - - - - - - I 
25 1 - - - - - - - I - - -
27 1 - - - - - - - I - - -
31 1 - - - - - - - - I - -
52 1 - - - - - I - - - - -
67 1 - - - - - - - - - - I 
71 1 - - - - I - - - - - -

Fonte: Base CEDIN- lmprensa Econ6mtca. 
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Quadro A5-18 

ReparlifiiO das alianfas segundo os objectivos 

- lilil = ·~ = .se "' t! .s = s ,a - .s u = tea a ~ tea "e ~ < ~ '"" ·!a = = .!r ra 'GI ::I '5 ::I ~ ra = ea = .c 'ii' .! t: ~ 

= = ·c ~ = ..!. ea 
= u - ~ .s ~ 

= 
., 

:i .~ = e ~ Q ~ 
~ = Q ~ l -e :! ::3 ::I 

::I 0 
c. f'-l < 

Frequlncia ll4 3 9 6 22 I lJ 23 9 I7 13 
Produ~llo de mercadorias/servi~os 38 1 3 4 3 - 1 9 3 10 4 
Acesso a mercados estrangeiros 38 1 2 2 8 1 1 13 7 - 3 
Transac~o de mercadorias/servi~os 35 - 6 - 14 - - 8 - 5 2 
Transac~llo de tecnologias/conbecimentos 27 - 1 2 2 - 6 5 6 1 4 
Diversifica~o de actividades I6 - 2 1 2 - - 6 3 1 I 
Produ~llo de tecnologias/conbecimentos I2 - - - - - 7 - 3 - 2 
Externaliza~llo de actividades IO 1 - 1 2 - - 1 2 2 1 
Acesso ao mercado portugues 8 - 1 - 2 - - 3 - 1 1 
Outros 5 - 1 1 1 - - 1 - - 1 
NR I 1 - - - - - - - - -
NR- Nao responde. 
Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas 

467 
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00 

c --. ·-----··· s ······-· 
Cases 

Valid Missin!l 
N I Percent N I Percent 

4111 100,0% Q ,Oo/c 

Crosstabulation -.--- ---~ ----------

01+02+05+ 17+18+19 
14+15 

sim Coun 13 9 
Expected Coun 14,9 14,9 

%within CAE 15,7% 10,8% 
% ofTota 3,2% 2,2% 

nao Coun to 74 
Expected Coun 68,1 68,1 

%within CAE 84,3% 89,2% 
% ofTota 17,0% 18,0% 

Tota Coun 83 83 
Expected Coun 83,0 83,0 

%within CAE 100,0% 100,0% 
% ofTota 20,2% 20,2% 

Chi-Sauare Test -
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 20,276 10 ,0211 
Likelihood Ratio 19,240 10 ,031 

N of Valid Cases 411 

Quadro AS-19 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: CAE Rev 2 das empresas) 

Total 
N I Percent 

4111 100,0% 

CAE 
20+21+22 23+24+25 26 27+28 29+31 

7 11 5 7 g 
6,8 5,S 6,3 7,4 7,0 

18,4% 34,4% 14,3% 17,1% 23,1% 
1,7% 2,7% 1 ,2% 1,7% 2,2% 

31 21 30 34 3C 
31,2 26,2 28,7 33,6 32,0 

81,6% 65,6% 85,7% 82,9% 76,9% 
7,5% 5,1 o/c 7,3% 8,3% 7,3% 

3S 32 35 41 39 
38,0 32,0 35,0 41,C 39,0 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
9,2% 7,8% 8,5% 10,0% 9,5% 

a 4 cells {18,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90. 

Fonte: Base CEO IN- Inquerito as empresas. 

30+32+33 34+35 36 37+40 Total 

c I 5 1 74 
1,4 2,7 5,8 ,9 74,0 

,Oo/c 46,7% 15,6% 20,0% 18,0% 
Oo/c 1,7% 1 ,2% 2% 18,0% 

8 8 27 4 337 
6,6 12,3 26,2 4,1 337,0 

100,0% 53,3% 84,4% 80,0% 82,0% 
1 ,9% 1,9% 6,6% 1 ,Oo/c 82,0% 

a Hi 3~ f 411 
8,0 15,0 32,0 5,0 411,0 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
.t9o/c 3 6% 7 8% 1 2% 100 Oo/c 
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0\ 
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Case Processina S 
Cases 

Valid Missina 
N I Percent N I Percent 

451T 100,0% ~ ,0% 

Crosstabulation 

P1+02+05+ 17+18+19 
14+15 

sim Coun 24 14 
Expected Coun 23,8 22,2 

%within CAE 25,5% 15,9% 
% ofTota 5,3% 3,1% 

nao Coun 70 74 
Expected Coun 70,2 65,a 

%within CAE 74,5o/c 84,1 o/c 
% ofTota 15,5% 16,4% 

Tota Coun 94 Sf 
Expected Coun 94,C 88,( 

%within CAE 100,0% 100,0% 
% ofTota 208% 19,5% 

Chi-Sauare T' ----
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 25,1248 10 ,OO!i 
Likelihood Ratio 25,515 10 ,004 

N of Valid Cases 451 

Quadro AS-20 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: CAE Rev 2 das empresas) 

Total 
N I Percent 

4511 __ 1!)Q,O% 

CAE 
20+21+22 23+24+25 26 27+28 29+31 

10 18 I a 1.: 
10,4 9,9 9,4 10,6 10,5 

24,4% 46,2% 18,9% 19,0% 30,2% 
2,2% 4,0% 1,6% 1,8% 2,9% 

31 21 30 34 30 
30,6 29,1 27,6 31,4 32,1 

75,6% 53,8o/i 81,1o/i 81,0o/i 69,8o/i 
6,9% 4,7% 6,7o/i 7,5% 6,7% 

41 35 37 4:.. 43 
41,( 39,C 37,0 42,( 43,0 

100,0o/c 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0% 
9,1% 8,6o/i 82% 9,3o/i 9,5% 

a 4 cells (18,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,52. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas . 

30+32+33 34+35 36 37+40 Total 

0 ~ ~ :2 114 
2,0 4.~ 9,1 1,5 114,0 

,0% 52,9% 25,0% 33,3% 25,3% 
,0% 20% 2,0% ,4o/c 25,3% 

a a 27 4 337 
6,(] 12,7 26,9 4,E 337,0 

100,0o/i 47,1o/i 75,0o/i 66,7o/i 74,7% 
1,8% 1,8% 6,0% ,9% 74,7% 

f 17 36 e 451 
a.c 17,0 36,0 6,0 451,0 

100,0% 100,0o/i 100,0% 100,0o/i 100,00.tf 
1,8% 3 BOA 8,0o/i 1 3o/i 100 Oo/c 
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Case Processina S ---------

Valid 
N I Percent N 

4091 99,5% 

Crosstabulation 

sim Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAC 
% ofTota 

nao Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAO 
% ofTota 

Tota Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAO 

Cases 
Missin!l 

Quadro AS-21 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Dimensiio das empresas- no de empregados) 

Total 
I Percent N I Percent 

21 ,5o/c 4111 100,0% 

DIMENSAO 
1 2 3 4 5 6 7 

9 7 6 14 1C € 9 
9,0 9,6 9,2 9,8 8,f 9,4 9,2 

18,0% 13,2% 11,8% 25,9% 21,3% 11,5% 17,6% 
2,2% 1,7% 1,5% 3,4% 2,4% 1,5°/c 2,2% 

41 4€ 4f 40 37 46 42 
41,0 43,4 41,S 44,2 38,5 42,6 41,8 

82,0% 86,8% 88,2% 74,1% 78,7% 88,5% 82,4% 
10,0% 11,2% 11,0% 9,8% 9,0% 11,2% 10,3% 

5C 53 51 54 47 52 51 
50,C 53,0 51,0 54,0 47,0 52,0 51,( 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8 
13 

9,2 
25,5% 

3,2°/c 
3S 

41,S 
74,5% 

9,3% 
51 

51,0 
100,0% 

% ofTota 12,2% 13,0% 12,5% 13,2% 11,5% 
--

12,7~ _1~ ~-1~ 

Chi-Sauare Test -
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 8,187 7 ,31€ 
Likelihood Ratio 8,205 7 ,31f 

Linear -by-Linear Association ,976 1 ,32~ 
N of Valid Cases 409 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 

Total 
74 

74,( 
18,1% 
18,1% 

33f 
335,( 

81,9% 
81,9% 

4(M 
409,( 

100,0o/i 
100,0o/i 



Case Processina S -----· -

Valid 
N I Percent N 

44Q 99,6% 

Crosstabulation 

sim Coun 
Expected Coun 

%within DIMENSAa 
% ofTota 

nac Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAC 
% ofTota 

Tota Coun 
Expected Coun 

%within DIMENSAa 

Cases 
Missina 

Quadro A5-22 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Dimensao das empresas- no de empregados) 

Total _,._ 
I Percent N I Percent 
~ ,4% 4511 100,0% 

DIM EN SAO 
1 2 3 4 5 6 7 

13 11 9 2€ 13 e 1~ 
13,7 14,5 14,7 15,7 12,7 14,2 14,2 

24, 1o/c 19,3% 15,5o/c 41 ,9o/c 26,0o/c 14,3o/c 23,2o/c 
2,9o/c 2,4% 2,0o/c 5,8o/c 2,9o/c 1 ,8o/c 2,9o/c 

41 4€ 49 3€ 37 4E 43 
40,3 42,5 43,3 46.~ 37,3 4U 41,8 

75,9o/c 80,7o/c 84,5o/c 58,1 o/c 74,0o/c 85,7o/c 76,8o/c 
9,1 o/c 10,2% 10,9o/c 8,0o/c 8,2o/c 10,7o/c 9,6o/c 

54 51 5S 62 50 56 5€ 
54,C 57,( 58,0 62,( 50,0 56,0 56,0 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

8 
21 

14,2 
37,5o/c 

4,7o/c 
35 

41,8 
62,5o/c 

7,8o/c 
5€ 

56,0 
100,0o/c 

'--- -
____ %otTo~ _j~ _12,7o/c L_ _12,9o/c 13,8% - 1_1 '1 o/c ~.5~ _12~ _1~o/c 

Chi-S ,, ____ . __ ..,_ 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 21,240 I ,003 
Likelihood Ratio 20,843 I ,004 

Linear -by-Linear Association 1,540 1 ,215 
N of Valid Cases 449 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,69. 

:!:J Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

Total 
114 

114,0 
25,4% 
25,4% 

335 
335,0 

74,6% 
74,6% 

449 
449,0 

100,0o/c 
_100,00/c 
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Case Processina S 
Cases 

Valid Missing 

Quadro A5-23 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Dimensiio das empresas- volume de vendas) 

Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4011 97,6% 10 2,4% 4111 100,0% 

Crosstabulation 
DIMENSAO 

1 2 3 4 5 6 7 
sim Coun I 6 ~ 4 s a 1!i 

Expected Coun 9,1 9,1 9,1 9,1 9.~ 9,1 9,1 
% within DIMENSA.O 14,0% 12,0% 18,0% 8,0% 15,7% 16,0% 30,0% 

% ofTota 1,7% 1 ,5% 2,2% 1 ,0% 2,0% 2,0% 3,7% 
nac Coun 4~ 44 41 46 4.: 42 3E 

Expected Coun 40.~ 40,g 40,9 40,9 41,7 40,g 40.~ 
%within DIMENSAO 86,0% 88,0% 82,0% 92,0% 84,3% 84,0% 70,0% 

% ofTota 10,7% 11,0% 10,2% 11 ,5o/c 10,7% 10,5% 8,7% 
Tota Coun 50 5C 50 5C 51 5C 5( 

Expected Coun 50,0 50,C 50,0 50,C 51,0 50,C 50,( 
% within DIMENSAC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,7% 12,5% ~2.5% 

Chi-Sauare Test -
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 16,827 7 ,OH 
Likelihood Ratio 16,276 7 ,02~ 

Linear-by-Linear Association 9,442 1 ,om 
N of Valid Cases 401 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,10. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas . 

8 Total 
16 73 

9,1 73,0 
32,0% 18,2% 

4,0% 18,2% 
34 328 

40,9 328,(] 
68,0% 81 ,8o/c 

8,5o/c 81 ,8o/c 
50 401 

50,0 401,( 
100,0% 100,0% 

12,5% 100,0% 



Case Processina S ------ -

Valid 
N I Percent N 

4411 97,8o/c 

Crosstabulation 

sim Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAO 
% ofTota 

nao Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAO 
% ofTota 

Tota Coun 
Expected Coun 

% within DIMENSAC 

Cases 
MissinQ 

Quadro AS-24 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variizvel: Dimensiio das empresas- volume de vendas) 

Total 
I Percent N I Percent 

1Q 2,2o/c 4511 100,0o/c 

DIMENSAO 
1 2 3 4 5 6 7 

11 10 13 5 14 15 21 
14,1 14,1 14,1 14,1 14,3 13,8 14,3 

20,0% 18,2o/c 23,6o/c 9,1 o/c 25,0o/c 27,8o/c 37,5o/c 
2,5o/c 2,3o/c 2,9o/c 1,1o/c 3,2o/c 3,4o/c 4,8o/c 

44 45 4~ 50 4~ 39 3E 
40,9 40,9 40,6 40,9 41,1 40,2 41,1 

80,0o/c 81 ,8°/c 76,4o/c 90,9o/c 75,0o/c 72,2o/c 62,5o/c 
10,0o/c 10,2o/c 9,5o/c 11 ,3o/c 9,5o/c 8,8o/c 7,9o/c 

55 55 55 55 5€ 54 5€ 
55,0 55,0 55,0 55,0 56,0 54,C 56,( 

100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 

8 
24 

14,1 
43,6o/c 

5,4o/c 
31 

40,6 
56,4o/c 

7,0o/c 
55 

55,0 
100,0o/c 

% ofTota 12,5o/c 12,5o/c 12,5o/c 12,5o/c 12,7o/c 12,2o/c 1~,7j'c . .. . 12,5o/c 

Chi-Sauare Test -
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 24,164 ~ ,001 
Likelihood Ratic 24,827 I ,001 

Linear -by-Linear Associatio11 14,520 1 ,000 
N of Valid Cases 441 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,84. 

~ Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
w 

Total 
113 

113,0 
25,6% 
25,6% 

328 
328,0 

74,4% 
74,4% 

441 
441,0 

100,0% 
100,0% 

- ·-·-~ ----·-----~-
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Cases 
Valid Missing 

N I Percent N I Percent 
4011 97,6o/c 1~ 2,4o/c 

Crosstabulation 

1 
sim Coun 16 

Expected Coun 8,9 
%within ANTIGUIDADE 32,7o/c 

% ofTota 4,0o/c 
nac Coun 3~ 

Expected Coun 40,1 
%within ANTIGUIDADE 67,3% 

% ofTota 8,2o/c 
Tota Coun 4~ 

Expected Coun 49,( 
%within ANTIGUIDADE 100,0% 

% ofTota 12,2% 

Chi-Sauare Tests 
Value I df 

Pearson Chi-Squar~ 19,503' 
Likelihood Rati 18 ,9 

Linear-by-Linear Associatio 8,33. 
N of Valid Case 401 

Quadro AS-25 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Antiguidade das empresas) 

. 

Total 
-• N _I Percent 

4111 100,0% 

ANTIGUIDADE 
2 ~ 4 Ji _6 

1S f 6 11 a 
9,1 9,€ 8,4 8,7 9,f 

30,0o/c 9,4% 13,0% 22,9% 15,4% 
3, 7o/c 1 ,2o/c 1 ,5o/c 2 7o/c 2,0o/c 

3f 48 4C 31 4<1 
40.~ 43,4 37,6 39.~ 42,f 

70,0% 90,6% 87,0o/c 77,1% 84,6% 
8,7o/c 12,0o/c 10,0o/c 9,2o/c 11 ,0% 

50 53 46 4E 52 
50,0 53,C 46,( 48,( 52,0 

I 

f 
9,E 

9,3% 
1 ,2o/c 

49 
44,2 

90,7% 
12,2o/c 

54 
54,(] 

100,0% 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,00.h 
12,5% 13,2% 11 ,5% 12,0o/c 13,0% 13,5o/c 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,37. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

I 

a Tot~ 
I 73 

a.~ 73,0 
14,3% 18,2% 
1 ,7o/c 18,2% 

42 328 
40,1 328,0 

85,7% 81,8% 
10,5o/c 81,8% 

49 401 
49,C 401,(] 

100,0% 100,00A 
12,2o/c 100,0% 
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Case Processina S ······-· 
Cases 

Valid Missing 
N 1 Percent N I Percent 

' --
4411 97,8o/c 1Q 2,2o/c 

Crosstabulation 

1 
sim Coun 21 

Expected Coun 13,8 
% within ANTIGUIDADE 38,9o/c 

% ofTota 4,8o/c 
nao Coun 33 

Expected Coun 40,:2 
% within ANTIGUIDADE 61 '1o/c 

% ofTota 7,5o/c 
Tota Coun 5<1 

Expected Coun 54,( 
% within ANTIGUIDADE 100,0o/c 

% ofTota 12 2% 

Chi-S --·- . __ ,_ 

Value df 

Pearson Chi-Square 20,163 
Likelihood Ratio 19,91:2 

Linear-by-Linear Association 10,95E 
N of Valid Cases 441 

Quadro A5-26 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Antiguidade das empresas) 

I 

Total 
N I Percent 

4511 100,0% 

ANTIGUIDADE 
2 3 4 5 6 7 

24 e 15 1E 11 8 
15,1 12,€ 15,9 13.~ 14,1 14,6 

40,7o/c 16,3o/c 24,2o/c 28,8o/c 20,0o/c 14,0o/c 
5,4o/c 1 ,8o/c 3,4o/c 3,4o/c 2,5o/c 1 ,8o/c 

35 41 47 37 44 49 
43,9 36,4 46,1 38,7 40,9 42,4 

59,3o/c 83,7o/c 75,8o/c 71 ,2o/c 80,0o/c 86,0o/c 
7,9o/c 9,3o/c 10,7o/c 8,4o/c 10,0o/c 11,1o/c 

5~ 49 6~ 5" 55 51 
59,( 49,0 62,( 52,C 55,C 57,C 

100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 
13 4% 111% 14 1 o/c 11 8% 12 5o/c 12,9% 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

7 ,005 
7 ,006 
1 ,001 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,56. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 

8 Total 
11 113 

13,€ 113,0 
20,8o/c 25,6% 

2,5o/c 25,6% 
4~ 328 

39,-4 328,0 
79,2o/c 74,4% 

9,5o/c 74,4% 
53 441 

53,0 441,C 
100,0o/c 100,0% 
12 Oo/c 100 Oo/c 



Quadro A5-27 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Nacionalidade do capital) 

c p s ase rocess1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4061 98,8o/c 5I 1,2% 4111 

Crosstabulation 
NACIONALIDADE 

sim* nao 
sim Coun 62 12 

Expected Coun 61,1 12,9 
% within NACIONALIDADE 18,5% 16,9o/c 

% ofTota 15,3% 30% 
nao Coun 27~ 56 

Expected Coun 273,9 58,1 
%within NACIONALIDADE 81,5% 83,1o/c 

% ofTota 67,2% 14 5o/c 
Tota Coun 33S 71 

Expected Coun 335,0 71,0 
% within NACIONALIDADE 100,0% 100,0% 

% ofTota 82,5o/c 17,5o/c 

Ch" S T 1- ;quare ests 
Value df Asymp. Exact 

Sig. (2- Sig. (2-
sided) sided) 

Pearson Chi-Square ,101 1 ,750 
Continuity Corrections ,022 1 ,881 

Likelihood Ratio ,10~ 1 ,748 
Fisher's Exact Tes ,866 

Linear-by-Linear Association ,101 1 ,750 
N of Valid Cases 406 

* 0 capital e detldo em maiS de 50% por aCCIOniStas portugueses. 
a Computed only for a 2x2 table 

100,0% 

Total 
74 

74,0 
18,2% 
182% 

332 
332,0 

81,8% 
81,8% 

406 
406,0 

100,0% 
100,0% 

Exact 
Sig. (1-
side<!}_ 

,450 

b 0 cells {,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,94. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-28 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Nacionalidade do capital) 

c p s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4461 98,9o/c 5I 1 1 o/c 4511 100 Oo/c 

Crosstabulation 
NACIONALIDADE 

sim* nAo 
sim Count 98 16 

Expected Count 94,8 19,2 
% within NACIONALIDADE 26,4% 21,3o/c 

% ofTota 220% 36% 
nao Coun 273 59 

Expected Coun 276,2 55,a 
% within NACIONALIDADE 73,6% 78,7% 

% ofTota 61,2% 13,2% 
Total Coun 371 75 

Expected Coun 371,0 75,0 
% within NACIONALIDADE 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 832% 16 8o/c 

Ch" S T ests 1- ;quare 
Value df Asymp. Exact 

Sig. {2- Sig. {2-
sided) sided) 

Pearson Chi-SquarE! ,847 1 ,357 
Continuity Correction8 ,601 1 ,43a 

Likelihood Ratic ,874 1 ,350 
Fisher's Exact Tes ,388 

Linear-by-Linear Association ,845 1 ,358 
N of Valid Cases 446 

* 0 cap1tal e detldo em ma1s de 50% por acc1omstas portugueses. 
a Computed only for a 2x2 table 

Total 
114 

114,C 
25,6% 
25,6o/c 

332 
332,0 

74,4o/c 
74,4% 

446 
446,C 

100,0% 
1000% 

Exact 
Sig. {1-
sided) 

,221 

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,17. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-29 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Actividades de /&D) 

Case ProcessinQ Summarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3991 97,1o/c 121 2,9% 4111 

Crosstabulation 
I&D 

sim* nao Total 
sim Coun 36 36 72 

Expected Coun 19,8 52,2 72,0 
%within I&D 32,7o/c 12,5o/c 18,0o/c 

% ofTotal 9,0% 90% 18 Oo/c 
nao Count 74 253 327 

Expected Count 90,2 236,8 327,0 
%within I&C 67,3% 87,5% 82,0o/c 

%of Total 18,5o/c 63,4% 82 Oo/c 
Tota Coun 110 289 39E 

Expected Coun 110,0 289,0 399,( 
%within 1&0 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 

%of Total 27,6o/c 72,4o/c 100,0o/c 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. Exact 

Sig. (2- Sig. (2-
sided) sided) 

Pearson Chi-Square 22,137 1 ,000 
Continuity Corrections 20,787 1 ,000 

Likelihood Ratio 20,340 1 .ooc 
Fisher's Exact Tes .ooc 

Linear-by-Linear Association 22,081 1 ,000 
N of Valid Cases 399 .. 

* Procede regularmente a act1v1dades de I&D. 
a Computed only for a 2x2 table 

1000% 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

,000 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,85. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro A5-30 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variizvel: Actividades de /&D) 

c p s ase rocessmQ ummarv 
Cases 

Valid MissinQ Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4391 97,3o/c 121 2,7% 4511 

Crosstabulation 
1&0 

sim* nao Total 
sim Coun sg 53 112 

Expected Coun 33,g 78,1 112,0 
%within I&D 44,4o/c 17,3o/c 25,5o/c 

% ofTota 13,4o/c 12 1o/c 25 5o/c 
nac Coun 74 253 321 

Expected Coun 99,1 227,9 327,C 
%within 1&0 55,6o/c 82,7o/c 74,5o/c 

% ofTotal 16,9% 57,6% 74 5o/c 
Total Coun 133 30€ 43g 

Expected Coun 133,C 306,C 439,0 
%within 1&0 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 

% ofTota 30,3% 69,7o/c 100 Oo/c 

c·s T ests h1- ;Quare 
Value df Asymp. Exact 

Sig. (2- Sig. (2-
sided) sided) 

Pearson Chi-Squar~ 35,670 1 ,000 
Continuity Correction~ 34,261 1 ,OOC 

Likelihood Ratio 33,843 1 .ooc 
Fisher's Exact Tes ,000 

Linear-by-Linear Association 35,589 1 ,000 
N of Valid Cases 439 .. 

* Procede regularmente a act1v1dades de 1&0. 
a Computed only for a 2x2 table 

100,0% 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

,000 

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,93. 

Fonte: Base CEO IN- Inquerito as empresas. 
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QuadroAS-31 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Nivel de internacionaliza9ao das empresas) 

s Case Processing ummary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4101 99,8°/c 11 ,2% 4111 100,0% 

Crosstabulation 
INTERNACIONALIZA?AO 

1 2 3 4 5 
sim Coun 7 1~ 17 16 21 

Expected Coun 16,6 13,2 14,3 14,1 15,S 
%within INTERNACIONALIZACAO 7,6o/c 17,8o/c 21,5o/c 20,5o/c 23,9% 

% ofTotal 1, 7o/c 32% 41o/c 3,9o/c 5,1% 
nao Count 85 6C 62 62 67 

Expected Count 75,4 59,a 64,7 63,9 72,1 
% within INTERNACIONALIZACAO 92,4% 82,2% 78,5% 79,5% 76,1% 

% ofTotal 20,7% 146% 15 1o/c 15,1% 16 3o/c 
Tota Coun 9" 73 79 78 sa 

Expected Coun 92,C 73,0 79,0 78,0 88,0 
% within INTERNACIONALIZACAO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0o/c .100,0% 

% ofTotal 22,4% 178% 19,3o/c 19,0% 21,5% 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 9,757 4 ,045 
Likelihood Ratio 11,085 4 ,026 

Linear-by-Linear Association 7,704 1 ,006 
N of Valid Cases 410 .. 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 13,18. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

Total 
74 

74,0 
18,0% 
18,0% 

336 
336,0 

82,0% 
82,0% 

410 
410,0 

100,0% 
100,0% 
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Quadro A5-32 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Nivel de internacionalizafao das empresas) 

Case Processing Summarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N l Percent 

45Q 99,8% 11 ,2% 4511 100,0% 

Crosstabulation 
INTERNACIONALIZAQAO 

1 2 3 4 
sim Coun 11 2~ 2fi 26 

Expected Coun 24,3 21,( 22,0 22,3 
% within INTERNACIONALIZACAO 11,5% 27,7% 28,7% 29,5% 

%of Total 2,4% 5,1% 56% 58% 
nac Coun 8f 6C 6~ 6~ 

Expected Coun 71,i 62,C 65,( 65,i 
% within INTERNACIONALIZACAO 88,5% 72,3% 71,3% 70,5% 

% ofTotal 18 9% 133% 138% 13,8% 
Tota Coun 96 83 87 8e 

Expected Coun 96,( 83,C 87,C 88,( 
%within INTERNACIONALIZACAO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTotal 21 ,3o/c 18,4% 19,3% 19,6% 

Chi-Sauare Tests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sidecJl 

Pearson Chi-Square 12,583 ~ ,01~ 
Likelihood Ratic 14,23E ~ ,OOi 

Linear-by-Linear Association 7,99E 1 ,OOf 
N of Valid Cases 45C . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 21 ,03 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

5 Total 
21:: 11~ 

24,3 114,( 
30,2% 25,3% 
6,4% 253% 

67 336 
71,7 336,C 

69,8% 74,7% 
14 9% 747% 

9f 450 
96,( 450,0 

100,0o/c 100,0% 
21 ,3o/c 100,0% 



Quadro AS-33 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Outrasformas de internacionalizafiio- Comercio externo) 

c p s ase rocessmg ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4091 99,5o/c 2l ,5% 4111 100 Oo/c 

Crosstabulation 
COMI:RCIO 

Sim* Nao Total 
sim Coun 61 7 74 

Expected Coun 58,6 15,-4 74,0 
% within COMI:RCIO 20,7% 82o/c 18,1o/c 

% ofTota 164% 1 7o/c 18, 1o/c 
nac Coun 257 7S 33!i 

Expected Coun 265,4 69,6 335,0 
% within COMI:RCIO 79,3o/c 91 8o/c 819% 

% ofTota 62,8% 19,1o/c 81,9% 
Tota Coun 32-4 8!i 409 

Expected Coun 324,C 85,0 409,0 
% within COMERCIO 100,0% 100,0o/c 100,0% 

% ofTota 79,2o/c 20,8o/c 100,0% 

Ch S T ests i- >Quare 
Value df Asymp. Exact Exact 

Sig. (2- Sig. (2- Sig. (1-
sided) sided) sided) 

Pearson Chi-Squar~ 7,036 1 .ooe 
Continuity Corrections 6,221 1 ,013 

Likelihood Ratio 8,121 1 ,004 
Fisher's Exact Tes ,007 ,00-4 

Linear -by-Linear Association 7,019 1 ,008 
N of Valid Cases 409 - .. - -* Ex1stenc1a de rela90es comerc1a1s como extenor (exporta9()es e/ou 1mportacoes). 

a Computed only for a 2x2 table 
b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,38. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 



Quadro AS-34 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variizvel: Outras formas de internacionalizafao- Comercio externo) 

s Case Processina ummarv 
Cases 

Valid Miss ina Total 
N I Percent N I Percent N J Percent 

4491 99,6o/c 21 ,4% 4511 100,0o/c 

Crosstabulation 
COMERCIO 

Sim* NAo Total 
sim Coun 10~ 12 114 

Expected Coun 91,1 22,9 114,( 
% within COMERCIC 28,4o/c 13,3% 25,4% 

% ofTota 22,7o/c ~7% 254% 
nac Coun 25i 78 33f 

Expected Coun 267,9 67,1 335,( 
% within COMERCIO 71,6o/c 86,7% 74,6% 

%of Total 57,2o/c 17,4% 746% 
Tota Coun 359 9C 446 

Expected Coun 359,0 90,( 449,( 
% within COMERCIO 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 80,0o/c 200% 100,0o/c 

Chi-Sauare T ests 
Value df Asymp. Exact Exact 

Sig. (2- Sig. (2- Sig. (1-
sided) sided) sided) 

Pearson Chi-Squar~ 8,637 1 ,00~ 
Continuity Correction1 7,86( 1 ,OOE 

Likelihood Ratic 9,595 1 ,00:2 
Fisher's Exact Tes ,00~ ,00~ 

Linear-by-Linear Association 8,61f 1 ,00~ 
N of Valid Cases 446 

A - .. -* Ex1stenc1a de rela~es comerc1a1s como extenor (exportaC(ies e/ou 1mporta~es). 
a Computed only for a 2x2 table 
b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,85. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro AS-35 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Outras formas de internacionaliza9ao - Investimento directo no 
estrangeiro) 

c p s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4081 99,3% 31 ,7% 4111 

Crosstabulation 
IDE 

Sim* Nao Total 
sim Coun 20 54 7~ 

Expected Coun 11,6 62,4 74,C 
%within IDE 31,3% 15,7% 18,1% 

%of Total 4,9% 13,2% 18 1% 
nac Coun M 29C 3~ 

Expected Coun 52,4 281,6 334,0 
%within IDE 68,8% 84,3% 81,9% 

% ofTota 10,8% 711% 81,9% 
Tota Coun 64 3M 408 

Expected Coun 64,0 344,0 408,0 
%within IDE 100,0% 100,0% 100,0% 

%of Total 15 7% 84,3% 100 Oo/c 

Ch. S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. Exact 

Sig. (2- Sig. (2-
sided) sided) 

Pearson Chi-Squar~ 8,790 1 ,003 
Continuity Corrections 7.77~ 1 ,005 

Likelihood Ratio 7,831 1 ,005 
Fisher's Exact Tes ,005 

Linear-by-Linear Association 8,76g 1 ,003 
N of Valid Cases 408 - .. - . . 

* Ex1stenc1a de filla1s (de produ9So ou comerc1a1s) no estrange1ro . 
a Computed only for a 2x2 table 

100,0% 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

,00~ 

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,61. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro A5-36 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Varitivel: Outras formas de internacionaliza~iio- Investimento directo no 
estrangeiro) 

s Case Processin~ ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N J Percent N I Percent 

4481 99,3% 31 7% 4511 

Crosstabulation 
IDE 

Sim* Nao Total 
sim Coun 37 71 114 

Expected Coun 20,6 93,.11 114,0 
%within IDE 45,7% 21 ,Oo/c 25,4% 

% ofTota 8,3% 17,2% 25,4% 
nao Coun 44 29C 33.11 

Expected Coun 60,.11 273,6 334,C 
%within IDE 54,3% 79,0% 74,6% 

% ofTota 9,8% 64,7% 74 6o/c 
Total Coun 81 367 44S 

Expected Coun 81,C 367,0 448,C 
%within IDE 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 18,1% 81,9% 100,0% 

Chi-Square T ests 
Value df Asymp. Exact 

Sig. (2- Sig. (2-
sided) sided) 

Pearson Chi-Square 21,336c 1 ,000 
Continuity Corrections 20,054 1 ,000 

Likelihood Ratio 19,457 1 ,OOC 
Fisher's Exact Tes ,000 

Linear-by-Linear Association 21,28S 1 ,ooc 
N of Valid Cases 44S 

A . . - .. 
* Ex1stenc1a de fiha1s (de produ9ao ou comerCials) no estrange1ro. 
a Computed only for a 2x2 table 

1000% 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

,OOC 

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,61. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro A5-37 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- a) A concorrencia por 
parte de empresas portuguesas, no mercado portugues) 

Case Processino Summarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

402! 97,8% 91 2,2% 4111 100 Oo/c 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 16 13 1-4 18 1;c 73 

Expected Coun 12,S 13,6 17,8 16,3 12,1 73,C 
% within CONCORRtNCIA 23,2% 17,3% 14,3o/c 20,0% 17,1% 18,2% 

% ofTota 4,0% 3,2% 3,5o/c 45% 3 Oo/c 182% 
nao Coun 53 62 84 72 sa 329 

Expected Coun 56,5 61,4 80,2 73,7 57,3 329,0 
% within CONCORRtNCIA 76,8% 82,7% 85,7% 80,0% 82,9% 81,8% 

% ofTota 13,2% 15,4% 20 9o/c 17,9% 14,4% 818% 
Tota Coun 69 75 98 90 70 402 

Expected Coun 69,0 75,0 98,0 90,0 70,0 402,0 
% within CONCORRtNCIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 17,2% 18,7% 244o/c 22,4% 17,4% 100,0% 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. {2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,452 o4 ,653 
Likelihood Ratio 2,436 o4 ,656 

Linear -by-Linear Association ,345 1 ,557 
N of Valid Cases 402 . . 

a 0 cells {.0%) have expected count less than 5. The mm1mum expected count is 12,53 . 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro A5-38 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas -a) A concorrencia por 
parte de empresas portuguesas, no mercado portugues) 

Case Processing Summ~ry 
Cases 

Valid Missin_g_ Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

441L 97,8o/c 10 2 2o/c 451] 100,0% 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1!3 25 21 33 14 112 

Expected Coun 18,3 22,1 26,7 26,7 18,3 112,0 
% within CONCORR~NCIA 26,4o/c 28,7% 20,0% 31,4o/c 19,4o/c 25,4% 

%of Total 4 3o/c 5,7% 4,8% 7,5% 3 2o/c 25 4o/c 
nac Coun 53 62 84 72 58 32!3 

Expected Coun 53,7 64,!3 78,3 78,3 53,7 329,0 
% within CONCORR~NCIA 73,6o/c 71,3o/c 80,0o/c 68,6% 80,6o/c 74,6°/c 

%of Total 12,0o/c 14,1% 19,0o/c 16,3% 13 2o/c 74 6o/c 
Total Count 72 87 105 105 1ii. 441 

Expected Count 72,C 87,0 105,0 105,0 72,C 441,0 
% within CONCORR~NCIA 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 

%of Total 16,3o/c 197% 23,8% 23,8o/c 16,3o/c 100,0% 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,526 4 ,237 
Likelihood Ratio 5,58€ 4 ,232 

Linear-by-Linear Association ,296 1 ,586 
N of Valid Cases 441 .. 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 18,29. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro AS-39 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- b) A concorrencia por 
parte de empresas estrangeiras, no mercado portugues) 

c p s ase rocessrng ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3981 96,8o/c 131 3,2% 4111 100,0% 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 16 11 14 19 1:.: n. 

Expected Coun 16,1 15,9 16,5 14,1 9,4 72,C 
% within CONCORR!:NCIA 18,0o/c 12,5o/c 15,4o/c 24,4o/c 23,1% 18,1% 

% ofTota 4,0o/c 2,8% 3,5% 4,8o/c 3,0% 181% 
nac Coun 73 77 77 59 40 326 

Expected Coun 72,6 72,1 74,5 63,6 42,6 326,0 
%within CONCORR!:NCIA 82,0% 87,5o/c 84,6% 75,6o/c 76,9% 81,9% 

% ofTota 18,3% 19,3o/c 19,3% 14,8% 10,1% 819% 
Tota Coun 86 sa 91 7S 52 398 

Expected Coun 89,C 88,C 91,0 78,C 52,0 398,0 
% within CONCORRJ:NCIA 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0% 

% ofTota 22,4% 22, 1°/c 22,9% 19,6o/c 13,1% 100,0o/c 

C S T ests hi- )Quare 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,247 4 ,263 
Likelihood Ratio 5,233 4 ,264 

Linear-by-Linear Association 2,182 1 ,14C 
N of Valid Cases 398 . . 

a 0 cells {,0%) have expected count less than 5. The mrnrmum expected count is 9,41 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-40 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(V ariavel: Condicionantes estrategicas das empresas - b) A concorrencia por 
parte de empresas estrangeiras, no mercado portugues) 

c p s ase rocessmg ummarv 
Cases 

Valid Missing 
N I Percent N I Percent 

4371 96,9o/c 141 3 1°/c 

Crosstabulation 

1 
sim Count 2/ 

Expected Count 25,.11 
% within CONCORRi:NCIA 27,0o/c 

% ofTotal 6 2o/c 
nac Coun 7~ 

Expected Coun 74,6 
% within CONCORRi:NCIA 73,0o/c 

%of Total 16,7o/c 
Tota Coun 100 

Expected Coun 100,0 
% within CONCORR!:NCIA 100,0o/c 

% ofTotal 22,9o/c 

Chi-S uare Tests 
Value df 

Pearson Chi-Squ~r 
Likelihood Rati 

Linear-by-Linear Associatio 
N of Valid Case 

Total 
N I Percent 

4511 1000% 

CONCORRENCIA 
2 3 4 

16 19 30 
23,6 24,4 22,6 

17,2o/c 19,8% 33,7o/c 
3 7o/c 43% 6 9o/c 

77 77 59 
69,4 71,6 66,.11 

82,8o/c 80,2o/c 66,3o/c 
17 6o/c 17,6% 13,5% 

93 9€ 89 
93,( 96,C 89,C 

100,0% 100,0% 100,0% 
21,3% 22,0% 20,4% 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,99. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresa.>. 

5 Total 
19 111 

15,( 111,0 
32,2o/c 25,4% 
4 3o/c 25,4% 

4C 326 
44,C 326,0 

67,8o/c 74,6% 
9,2o/c 74,6% 

59 437 
59,C 437,0 

100,0o/c 100,0% 
13,5o/c 100,0% 
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Quadro AS-41 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- c) A concorrencia no 
mercado espanhol) 

c p s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missing 
N I Percent N I Percent 

3861 93,9o/c 251 6,1% 

Crosstabulation 

1 
sim Coun 14 

Expected Coun 17.~ 
% within CONCORR~NCIA 15,1 o/c 

%of Total 3 6o/c 
nao Coun 76 

Expected Count 75,1 
% within CONCORR~NCIA 84,9o/c 

% ofTotal 20,5o/c 
Total Coun 93 

Expected Count 93,C 
% within CONCORR~NCIA 100,0o/c 

%of Total 24,1o/c 

Chi-S uare Tests 
Value df 

Pearson Chi-Squar 
Likelihood Rati 

Linear-by-Linear Associatio 
N of Valid Case 

Total 
N I Percent 

4111 100,0o/c 

CONCORRENCIA 
2 3 4 5 

14 1<4 20 1C 
18,1 14,7 15,1 6,7 

14,4% 17, 7o/c 24,7°A 27,8% 
3,6% 3,6o/c 5.2% 26o/c 

83 6!i 61 26 
78,9 64,3 65,6 29,3 

85,6% 82,3o/c 75,3% 72,2% 
215% 16,8o/c 15,8% 6 7o/c 

91 79 81 36 
97,C 79,0 81,C 36,0 

100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 
25,1% 20,5o/c 21,0% 9,3% 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,72. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 

Total 
7.t. 

72,C 
18,7% 
18 7o/c 

31<4 
314,0 

81,3% 
81 ,3o/c 

386 
386,0 

100,0% 
100,0% 
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Quadro A5-42 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- c) A concorrencia no 
mercado espanhol) 

Case Processing Summary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

42~ 94,5% 251 5,5% 4511 1000% 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 22 24 21 27 1S 112 

Expected Coun 26,6 28,1 22,6 23,1 11,€ 112,0 
% within CONCORR!:NCIA 21,8% 22,4% 24,4% 30,7% 40,9% 26,3% 

% ofTotal 5 2o/c 5 6o/c 4 9o/c 6,3o/c 4 2o/c 263% 
nao Coun 79 83 65 61 26 314 

Expected Count 74,4 78,9 63,4 64,9 32,4 314,C 
% within CONCORR!:NCIA 78,2% 77,6% 75,6% 69,3% 59,1% 73,7% 

%of Total 18,5°11 19,5% 15,3% 14,3% 6,1 o/c 73,7% 
Tota Count 101 107 se sa 44 426 

Expected Count 101,C 107,0 86,C 88,0 44,0 426,C 
% within CONCORR!:NCIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTotal 23,7% 25,1 o/c 20,2% 207% 10,3% 100,0% 

Ch. S T t 1- ;quare es s 
Value d Asymp. 

Sig. (2 
sided' 

Pearson Chi-Square 7,766 4 ,101 
Likelihood Ratic 7,382 4 ,11 I 

Linear-by-Linear Association 6,303 1 ,012 
N of Valid Cases 426 .. a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 11,57. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito il:; empresas. 
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Quadro A5-43 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- d) A concorrencia na 
Uniiio Europeia, excepto Espanha e Portugal) 

Case p s rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3881 94,4o/c 231 5,6% 4111 1000% 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 6 15 14 23 13 71 

Expected Coun 17,2 16,1 15,7 14,€ 7,3 71,C 
% within CONCORR~NCIA 6,4o/c 17,0% 16,3o/c 28,8o/c 32,5% 18,3% 

% ofTotal 1 ,5o/c 39% 3 6o/c 59% 34% 18,3% 
nao Coun 88 73 71. 57 27 317 

Expected Count 76,8 71,9 70.~ 65,4 32,7 317,0 
% within CONCORR~NCIA 93,6o/c 83,0% 83,7o/c 71,3% 67,5% 81,7% 

% ofTotal 22,7o/c 18,8% 18,6o/c 14,7% 7,0% 81,7% 
Total Coun 94 88 8€ 80 40 388 

Expected Coun 94,0 88,0 86,C 80,0 40,0 388,0 
% within CONCORR~NCIA 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 

% ofTotal 24,2o/c 22,7% 22,2o/c 20,6o/c 103% 100,0% 

Ch" S T t 1- :;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 20,495 4 ,OOC 
Likelihood Ratio 21,462 4 ,000 
Linear-by-Linea 18,625 1 ,000 

Association 
N of Valid Cases 388 . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 7,32 . 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro AS-44 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas -d) A concorrencia na 
Uniiio Europeia, excepto Espanha e Portugal) 

c p s ase rocessmg ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4281 94,9o/c 231 51o/c 4511 100 Oo/c 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 13 22 18 41 11 111 

Expected Coun 26,2 24,E 23,3 25,4 11,4 111,0 
% within CONCORR!:NCIA 12,9o/c 23,2% 20,0% 41 ,8o/c 38,6% 25,9% 

%of Total 3,0o/c 51o/c 4,2% 96% 4,0o/c 25,9% 
nao Coun 88 73 72 57 27 317 

Expected Count 74,S 70,4 66,7 72,El 32,El 317,0 
% within CONCORRJ:NCIA 87,1 o/c 76,8% 80,0o/c 58,2% 61,4% 74,1% 

%of Total 20 6o/c 17,1o/c 16,8o/c 133% 63% 741% 
Tota Coun 101 9!i 90 98 44 428 

Expected Coun 101,C 95,0 90,0 98,0 44,0 428,0 
% within CONCORR!:NCIA 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTotal 23,6o/c 22,2% 21 ,Oo/c 22,9% 10,3% 100,0% 

Chi-Square T ests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 27,602 4 ,000 
Likelihood Ratio 27,562 4 ,000 

Linear -by-Linear Association 21,720 1 ,000 
N of Valid Cases 428 .. 

a 0 cells (,0%) have expected count Jess than 5. The mrmmum expected count is 11 ,41. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro AS-45 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- e) A concorrenciafora da 
Uniiio Europeia) 

s Case Process1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N l Percent N 1 Percent 

3821 92,9o/c 291 7,1% 4111 100 Oo/c 

Crosstabulation 
CONCORRENCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1~ 17 16 14 ~ 6~ 

Expected Coun 23,7 12,1 10,7 12,3 10,~ 69,C 
% within CONCORR!:NCIA 9,9% 25,4o/c 27,1% 20,6% 15,8% 18,1o/c 

% ofTota 3,4% 4,5o/c 42% 3 7o/c 24% 18 1o/c 
nao Coun 118 5C 4~ ~ 48 313 

Expected Coun 107,3 54.~ 48.~ 55,7 46,7 313,0 
% within CONCORR!:NCIA 90,1% 74,6o/c 72,9o/c 79,4o/c 84,2o/c 81 ,9o/c 

%of Total 30,9% 13, 1o/c 11 3o/c 14,1o/c 12,6o/c 81 ,9o/c 
Tota Coun 131 61 5~ 6e 57 382 

Expected Coun 131,( 67,( 59,( 68,( 57,( 382,( 
% within CONCORR!:NCIJ! 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 34,3% 17,5o/c 15,4% 17,8o/c 14,9% 100,0o/c 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 12,044 4 ,017 
Likelihood Ratic 12,40f 4 ,01E 

Linear -by-Linear Associatiol1 1,96~ 1 ,161 
N of Valid Cases 38~ .. 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 10,30. 

Fonte: Base CEDIN- lnquerito as empresas. 
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Quadro AS-46 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- e) A concorrenciafora da 
Uniao Europeia) 

c p s ase rocessmg ummary 
Cases 

Valid MissiQQ Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4221 93,6% 291 6,4% 451l 1000% 

Crosstabulation 
CONCORRgNCIA 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 25 21 28 2~ 13 10S 

Expected Coun 36,9 18,3 18,3 19,€ 15,8 109,0 
%within CONCORRtNCIA 17,5% 29,6% 39,4% 28,9% 21,3% 25,8% 

% ofTota 5,9% 5 Oo/c 66% 5,2% 3,1 o/c 25,8% 
nac Coun 118 50 43 54 48 313 

Expected Coun 106,1 52,7 52,7 56,4 45,2 313,0 
% within CONCORRtNCIA 82,5% 70,4% 60,6°/c 71,1% 78,7% 74,2% 

%of Total 28,0% 11,8% 10,2% 12,8°/c 11,4% 74,2% 
Tota Coun 143 71 71 76 61 422 

Expected Coun 143,C 71,0 71,0 76,0 61,C 422,C 
% within CONCORRtNCIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 33,9% 16 8o/c 16,8% 18,0% 14,5% 100,0% 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 13,619 4 ,009 
Likelihood Ratio 13,479 4 ,009 

Linear-by-Linear Association 1,883 1 ,170 
N of Valid Cases 422 .. 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 15,76. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro A5-47 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas-f) 0 ritmo dos 
desenvolvimentos tecno/6gicos contemporiineos) 

Case Processing Summary_ 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3931 95,6o/c 181 4 4o/c 4111 1000% 

Crosstabulation 
ROTC 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 9 11 21 17 7 71 

Expected Coun 11,0 14,a 25.~ 14,1 s,a 71,0 
% within ROTC 14,8o/c 13,4o/c 19,3o/c 21 ,8o/c 21 ,9o/c 18,1o/c 

%of Total 2,3o/c 2,8o/c 6,9o/c 4,3o/c 18% 18,1o/c 
nac Coun 52 71 113 61 2S 322 

Expected Coun 50,C 67,2 114,7 63,9 26,2 322,( 
%within ROTC 85,2% 86,6o/c 80,7o/c 78,2o/c 78,1% 81 ,9o/c 

%of Total 13,2o/c 18 1o/c 28,8o/c 15 5o/c 6,4o/c 81 ,9o/c 
Tota Coun 61 82 140 78 32 39~ 

Expected Coun 61,C 82,0 140,0 78,( 32,0 393,C 
%within ROTC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 15,5o/c 20,9o/c 35,6o/c 19,8% 8,1 o/c 100,0% 

Ch' S T t 1- square es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,838 o4 ,58!: 
Likelihood Ratic 2,901 o4 ,57-4 

Linear-by-Linear Association 2,24S 1 '13-4 
N of Valid Cases 39~ .. a 0 cells {,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 5,78. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-48 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas-f) 0 ritmo dos 
desenvolvimentos tecnol6gicos contemporaneos) 

Case p s rocess1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4321 95,8o/c 191 4,2% 4511 100 Oo/c 

Crosstabulation 
ROTC 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1€ 21 37 27 9 110 

Expected Coun 17,:: 23,-4 38,2 22,-4 8,7 110,0 
% within ROTC 23,5o/c 22,8% 24,7% 30,7% 26,5% 25,5o/c 

% ofTota 3,7% 4,9% 8 6o/c 6,3% 2,1% 25,5% 
nao Coun 52 71 113 61 25 322 

Expected Coun 50,7 68,6 111,8 65,6 25,3 322,C 
% within ROTC 76,5% 77,2% 75,3% 69,3% 73,5% 74,5o/c 

%of Total 12,0% 16,4% 26,2o/c 14,1% 5,8% 74,5o/c 
Total Coun 68 92 150 88 34 432 

Expected Coun 68,0 92,0 150,0 88,0 34,C 432,C 
% within ROTC 100,0% 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 

% ofTota 15,7% 21 ,3o/c 34,7o/c 20,4% 7,9% 100,0o/c 

Ch" S T t 1- ;quare ess 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,802 4 ,772 
Likelihood Ratio 1,762 -4 ,779 

Linear-by-Linear Association ,974 1 ,324 
N of Valid Cases 432 . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 8,66 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro A5-49 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- g) A complexidade dos 
desenvolvimentos tecnologicos contemporaneos) 

c p s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3861 93,9o/c 251 6,1 o/c 4111 100 Oo/c 

Crosstabulation 
CDTC 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 13 10 3C 1-4 4 71 

Expected Coun 14,2 15,e 25,5 11,2 3,9 71,( 
%within CDTC 16,9% 11,6o/c 21,3o/c 23,0°A 19,0o/c 18,4~ 

% ofTotal 3,4% 26% 7 8o/c 36°A 1 Oo/c 184~ 
nac Coun 64 7€ 111 47 17 31!5 

Expected Coun 62,a 70,2 115,1 49,a 17,1 315,C 
% within CDTC 83,1 o/c 88,4o/c 78,7% 77,0o/c 81,0% 81,6o/c 

% ofTota 16,6% 19 7o/c 28,8o/c 12,2% 44% 81,6o/c 
Total Coun 77 8€ 141 61 21 38El 

Expected Coun 77,C 86,C 141,0 61,0 21,C 386,0 
% within CDTC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0°A 100,0~ 

% ofTota 19,9o/c 22,3o/c 36,5°A 15,8% 5,4% 100,0o/c 

Ch" S T t 1- ;quare es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sidecl}_ 

Pearson Chi-Square 4,370 4 ,35B 
Likelihood Ratic 4,60S 4 ,330 

Linear-by-Linear Association 1,70C 1 ,192 
N of Valid Cases 38€ . . 

a 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 3,86 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-50 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- g) A complexidade dos 
desenvolvimentos tecnologicos contemportineos) 

c p s ase rocess.ng ummary 
Cases 

Valid Missina Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4251 94,2o/c 261 5 8o/c 4511 100 Oo/c 

Crosstabulation 
CDTC 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 24 16 40 22 8 11( 

Expected Coun 22,8 23,8 39,1 17,9 6,5 110,( 
% within CDTC 27,3% 17,4% 26,5o/c 31,9% 32,0% 25,9o/c 

% ofTota 5,6o/c 3,8% 9,4o/c 52% 1,9% 25 9o/c 
nao Coun 64 76 111 47 17 31E 

Expected Coun 65,2 68,2 111,9 51,1 18,5 315,C 
%within CDTC 72,7o/c 82,6% 73,5o/c 68,1% 68,0% 74,1o/c 

%of Total 15,1% 179% 26 1o/c 11,1% 4,0% 74,1o/c 
Total Coun 88 92 151 69 25 42E 

Expected Coun 88,0 92,0 151,( 69,C 25,0 425,C 
% within CDTC 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 20,7o/c 21,6% 35,5o/c 162% 5,9% 100,0o/c 

S T Chi- >Quare ests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,359a 4 ,252 
Likelihood Ratio 5,584 4 ,232 

Linear-by-Linear Association 1,464 1 ,226 
N of Valid Cases 425 .. 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 6,47. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-51 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas - h) 0 custo da inova9ao 
tecnologica) 

c p s ase rocessrng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3891 94,6o/c 221 54% 4111 1000% 

Crosstabulation 
CIT 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun s 11 20 25 7 72 

Expected Coun 8,fi 13,3 20,5 19,S 9,8 72,0 
%within CIT 19,6% 15,3o/c 18,0o/c 23,4o/c 13,2% 18,5o/c 

%of Total 2,3o/c 2,8°/c 51o/c 64% 18% 18 5o/c 
nao Coun 37 61 91 8:1 4€ 317 

Expected Coun 37,5 58,7 90,f 87,:1 43,:1 317,0 
%within en 80,4% 84,7o/c 82,0o/c 76,6o/c 86,8o/c 81 ,5o/c 

%of Total 9,5o/c 15 7o/c 23 4o/c 21,1% 11,8% 81 ,5o/c 
Total Coun 46 72 111 107 53 389 

Expected Coun 46,0 72,0 111,C 107,0 53,0 389,0 
%within en 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 

%of Total 11,8% 18,5o/c 28,5o/c 27,5% 13,6% 100,0o/c 

Ch" S T ests r- ;quare 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,210& -4 ,523 
Likelihood Ratic 3,222 -4 ,521 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,920 
N of Valid Cases 389 . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The mrnrmum expected count is 8,51 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-52 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- h) 0 custo da inova9iio 
tecnol6gica) 

Case Processing Summary 
Cases 

Valid Missin!l Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4281 94,9% 231 51o/c 4511 1000% 

Crosstabulation 
CIT 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1S 1S 3C 3~ Hi 111 

Expected Coun 14.~ 19,7 31,-4 29,a 15,a 111 ,c 
%within en 32,7% 19, 7o/c 24,8% 28,7% 24,6% 25,9% 

%of Total 4,2% 3,5% 70% 77% 35% 259% 
nao Coun 37 61 91 82 46 317 

Expected Coun 40,7 56,~ 89,€ 85,2 45,2 317,C 
%within en 67,3% 80,3% 75,2% 71,3% 75,4% 74,1% 

% ofTota 8,6% 143% 213% 19,2% 10,7% 74,1% 
Total Coun 55 76 121 115 61 42S 

Expected Coun 55,C 76,0 121,0 115,0 61,0 428,C 
%within CIT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTotal 12,9% 17,8% 28,3% 26,9% 14,3% 100,0o/c 

S T ests Chi- ;Quare 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,437 -4 ,48S 
Likelihood Ratio 3,455 4 ,485 

Linear -by-Linear Association ,012 1 ,91~ 
N of Valid Cases 428 . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The mmrmum expected count is 14,26 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-53 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- i) A dificuldade de acesso 
a tecnologias ou conhecimentos) 

c p s ase rocessrng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3871 94 2o/c 241 5,8o/c 4111 1000% 

Crosstabulation 
DATC 

1 2 3 4 !_: Tota 
sim Coun 17 20 21 11 2 71 

Expected Coun 18,C 22,0 20,0 9,C 2,C 71,C 
%within DATC 17,3o/c 16,7% 19,3°/c 22,4% 18,2% 18,3~ 

%of Total 4,4% 5,2% 5 4o/c 2,8% ,5% 18 3~ 
nao Coun 81 100 88 38 g 316 

Expected Coun 80,0 98,0 89,0 40,C 9,0 316,0 
% within DATC 82,7°/c 83,3o/c 80,7o/c 77,6o/c 81,8% 81,7~ 

% ofTota 20,9o/c 25,8o/c 22 7o/c 9,8% 2,3% 81 7~ 
Tota Coun 98 12C 10E 49 11 387 

Expected Coun 98,0 120,C 109,C 49,0 11,0 387,0 
% within DATC 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 25,3o/c 31,0o/c 28,2o/c 12,7o/c 2,8% 100,0o/c 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,904 4 ,924 
Likelihood Ratic ,881 4 ,927 

Linear-by-Linear Association ,524 1 ,461:: 
N of Valid Cases 387 .. a 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The mrnrmum expected count is 2,02. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro A5-54 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- i) A dificuldade de acesso 
a tecnologias ou conhecimentos) 

,_~ase p s rocessrng ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4261 94,5o/c 251 5,5% 4511 1000% 

Crosstabulation 
DATC 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 29 30 28 20 3 110 

Expected Coun 28,4 33,6 30,C 15,0 3,1 110,0 
% within DATC 26,4% 23,1% 24, 1o/c 34,5o/c 25,0% 25,8°A 

%of Total 6,8% 7,0% 6 6o/c 4,7% 7% 25,8o/c 
nao Coun 81 100 sa 38 9 316 

Expected Coun 81,6 96,4 86,0 43,0 8,9 316,0 
%within DATC 73,6% 76,9o/c 75,9o/c 65,5o/c 75,0% 74,2o/c 

% ofTota 19,0o/c 23,5% 20,7o/c 89% 21% 74,2o/c 
Total Count 110 130 116 58 12 426 

Expected Coun 110,0 130,0 116,0 58,C 12,C 426,C 
% within DATC 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

%of Total 25,8o/c 30 5o/c 27,2o/c 13,6% 2,8% 100,0o/c 

Ch' S T t r- ;auare ess 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,976 -4 ,56:2 
Likelihood Ratio 2,853 -4 ,583 

Linear-by-Linear Association ,532 1 ,46€ 
N of Valid CaseE; 426 .. 

a 1 cells (10,0%} have expected count less than 5. The mrnrmum expected count is 3, 10. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-55 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- j) 0 comportamento geral 
daprocura) 

c p s ase rocess1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N L Percent N J Percent N J Percent 

393/ 95,6% 181 44% 4111 100,0% 

Crosstabulation 
CGP 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1 6 17 33 15 12 

Expected Coun 3,!: 5,5 22,9 24,0 16,1 72,0 
%within CGP 5,3% 20,0% 13,6% 25,2% 17,0% 18,3% 

% ofTota ,3% 1,5% 43% 8,4% 3,8% 18 3o/c 
nao Coun 18 2ll 10f 98 73 321 

Expected Coun 15,5 24,!: 102,1 107,0 71,9 321,C 
%within CGP 94,7% 80,0% 86,4o/c 74,8% 83,0o/c 81,7o/c 

% ofTota 4,6% 6,1% 27 5o/c 249% 186% 81,7% 
Total Count 19 3C 12!: 131 88 39:3 

Expected Coun 19,0 30,0 125,C 131,0 88,0 393,0 
%within CGP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% ofTota 4,8% 7,6% 31,8% 33,3% 22,4% 100,0o/c 

Chi-5_quare Tests 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 8,310 4 ,081 
Likelihood Ratio 8,800 4 ,066 

Linear-by-Linear Association 1,889 1 ,169 
N of Valid Cases 39:3 . . 

a 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The mm1mum expected count is 3,48 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-56 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas- j) 0 comportamento geral 
daprocura) 

Case p s rocess1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4321 95,8o/c 191 42% 4511 1000% 

Crosstabulation 
CGP 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1 11 29 41 2:3 111 

Expected Coun 4,9 9,C 35,2 37,:3 24,7 111,0 
%within CGP 5,3o/c 31,4o/c 21,2o/c 32,4o/c 24,0% 25,7o/c 

% ofTota ,2o/c 2,5% 6,7o/c 109% 5,3% 25,7o/c 
nao Coun 1S 2-4 10S 9S 7:3 321 

Expected Coun 14,1 26,0 101,S 107,7 71,:3 321,C 
%within CGP 94,7o/c 68,6% 78,8°/c 67,6% 76,0% 74,3o/c 

% ofTotal 4,2% 5,6o/c 25,0o/c 227% 169% 74,3o/c 
Tota Coun 19 35 137 145 96 43<~ 

Expected Coun 19,0 35,0 137,0 145,0 96,0 432,C 
%within CGP 100,0o/c 100,0% 1 OO,Oo/c 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 

% ofTotal 4,4% 8,1 o/c 31, 7o/c 33,6o/c 22,2% 100,0o/c 

Ch. S T t 1- ;quare ess 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 9,808 -4 ,04-4 
Likelihood Ratio 11,09S -4 ,025 

Linear-by-Linear Association 1,616 1 ,20-4 
N of Valid Cases 432 .. 

a 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The mm1mum expected count is 4,88. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-57 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Varitivel: Condicionantes estrategicas das empresas- k) Afalta de recursos 
financeiros em geral) 

c p s ase rocess1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

39~ 95,4o/c 191 4,6% 411[ 100 Oo/c 

Crosstabulation 
FRF 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 1~ 23 1~ 1~ 6 7~ 

Expected Coun 14,9 17,7 18,1 12,1 10,2 73,C 
%within FRF 15,0% 24,2o/c 19,6o/c 20,0% 10,9% 18,6o/c 

o/o ofTota 3,1 o/o 5,9o/c 4,8o/c 3,3% 1,5o/c 18,6o/c 
nao Coun sa 72 1a 52 49 319 

Expected Coun 65,1 77,3 78,9 52,9 44,8 319,0 
%within FRF 85,0o/c 75,8% 80,4o/c 80,0% 89,1 o/o 81,4o/c 

% ofTota 17,3% 18,4o/c 19,9o/c 13,3°A 12 5o/c 81_,_4o/c 
Total Coun 80 95 97 65 55 392 

Expected Coun 80,0 95,C 97,0 65,0 55,C 392,( 
%within FRF 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 20,4o/c 24,2% 24,7o/c 16,6% 14,0% 100,0o/c 

Ch" S T t 1- square es s 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,951 -4 ,292 
Likelihood Ratio 5,155 -4 ,272 

Linear -by-Linear Association ,486 1 ,486 
N of Valid Case_§ 392 . . 

a 0 cells {,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 10,24 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro AS-58 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(V ariizvel: Condicionantes estrategicas das empresas - k) A [alta de recursos 
financeiros em geral) 

s Case Process1ng ummarv 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4321 95,8o/c 191 4,2% 4511 1000% 

Crosstabulation 
FRF 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 17 37 3( 1E 1C 11~ 

Expected Coun 22,2 28,5 28.~ 18,€ 15,<4 113,C 
%within FRF 20,0o/c 33,9o/c 27,8o/c 26,8o/c 16,9o/c 26,2o/c 

% ofTota 3,9% 8,6o/c 6,9o/c 44% 2,3% 26 2o/c 
nac Coun sa 72 7S 52 4E 31E 

Expected Coun 62,f 80,E 79,a 52,4 43,€ 319,( 
%within FRF 80,0o/c 66,1% 72,2o/c 73,2o/c 83,1% 73,8o/c 

% ofTotal 15, 7o/c 16,7% 18 1o/c 12,0o/c 11,3% 73,8o/c 
Total Coun BE 10E 10S 71 5E 43~ 

Expected Coun 85,( 109,( 108,( 71,( 59,( 432,( 
%within FRF 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

% ofTota 19 7o/c 25 2o/c 25,0o/c 16,4% 13,7% 100,0o/c 

Ch" S T t 1- square ess 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,841 .ti ,09f 
Likelihood Ratic 8,00( .ti ,09~ 

Linear-by-Linear Associatiol" ,501 1 ,47E 
N of Valid Cases 432 . . 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 15,43 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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Quadro A5-59 
Resultados dos testes estatisticos (N = 411) 

(Variavel: Condicionantes estrategicas das empresas -l) Afalta de pessoal 
especializado) 

c p . s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

3951 96,1 o/c 161 3,9% 4111 100 Oo/c 

Crosstabulation 
FPE 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 10 1S 19 17 9 73 

Expected Coun 9,6 17,7 21,3 15,2 9,2 73,( 
%within FPE 19,2o/c 18,8o/c 16,5o/c 20,7o/c 18,0% 18,5o/c 

% ofTota 2,5% 4,6o/c 48o/c 43% 2,3% 18 5o/c 
nao Coun 42 1a 9€ 65 41 322 

Expected Coun 42,-4 78,3 93,1 66,a 40,8 322,C 
%within FPE 80,8% 81,3o/c 83,5°!1 79,3o/c 82,0o/c 81,5o/c 

% ofTota 10,6o/c 19 7o/c 24,3o/c 16,5o/c 10 4o/c 81 5o/c 
Tota Coun 52 96 11f 82 50 39S 

Expected Coun 52,0 96,( 115,0 82,0 50,C 395,0 
%within FPE 100,0% 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 100,0o/c 

% ofTota 13,2o/c 24,3% 29,1% 20,8% 12,7% 100,0% 

Ch'S T ests 1- ;Quare 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,600 4 ,963 
Likelihood Ratio ,601 4 ,963 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,972 
N of Valid Cases 3!:!_5 . . 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The mm1mum expected count is 9,24 . 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 

508 



Quadro AS-60 
Resultados dos testes estatisticos (N = 451) 

(Variizvel: Condicionantes estrategicas das empresas -I) Afalta de pessoal 
especializado) 

c p s ase rocess1ng ummary 
Cases 

Valid Missing Total 
N I Percent N I Percent N I Percent 

4351 96,5o/c 161 3 5o/c 4511 100,0o/c 

Crosstabulation 
FPE 

1 2 3 4 5 Total 
sim Coun 14 32 26 22 16 11~ 

Expected Coun 14,5 28,6 32,!: 22,6 14,a 113,C 
%within FPE 25,0°/c 29,1 o/c 23,2o/c 25,3% 28,1% 26,0o/c 

% ofTota 32% 74% 6,7o/c 51% 37% 26 Oo/c 
nao Coun 42 7B 96 65 41 32~ 

Expected Coun 41,5 81,4 92,5 64,4 42,2 322,C 
%within FPE 75,0o/c 70,9% 76,8o/c 74,7o/c 71,9% 74,0o/c 

% ofTota 9 7o/c 17,9% 22,1 o/c 14,9% 9,4o/c 74,0o/c 
Total Coun 5€ 11C 125 81 57 435 

Expected Coun 56,C 110,C 125,0 87,C 57,0 435,C 
%within FPE 100,0% 100,0% 100,0o/c 100,0% 100,0% 100,0o/c 

% ofTotal 12,9% 25,3% 28,7o/c 200% 13,1% 100,0o/c 

C S T ests hi- ;quare 
Value df Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,235 4 ,87~ 
Likelihood Ratio 1,232 4 ,87:3 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,961 
N of Valid Cases 435 .. 

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The m1mmum expected count is 14,55. 

Fonte: Base CEDIN- Inquerito as empresas. 
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INQUERITO 



----------- -----------



Universidade Tecnica de Lisboa 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTAO 

CEDIN- Centro de Estudos de Economia Europeia e Internacional 

Rua Miguel Lupi, 20, 1200 Lisboa 

Telef.: + 351.1.3925952 I 3953156- Fax: + 351.1.3953155 

AS EMPRESAS PORTUGUESAS FACE A GLOBALIZA~AO TECNO

ECONOMICA 

(Projecto de investiga~ao financiado pelo programa PRAXIS XXI do Ministerio 

da Ciencia e da Tecnologia) 

IJNQuERITO As EMPRESAsl 

AS INFORMA<;OES RECOLHIDAS NO AMBITO DESTE INQuERITO SAO 

RIGOROSAMENTE CONFIDENCIAIS. OS RESULTADOS SO PODERAO 

SER PUBLICADOS DE FORMA AGREGADA, SAL V AGUARDANDO-SE 

SE:MPRE 0 ANONIMATO DAS E:MPRESAS OBJECTO DE ESTUDO. 

Em caso de duvida, contactar Dr. Vitor Magri9o (01-4532022) ou Celia Torres (01-

3953156). 



Nota previa 

Este inquerito e composto por tres PARTES. 

As perguntas da PARTE A e da PARTE C destinam-se a ser respondidas 

por todas as empresas. 

As perguntas da PARTE B s6 devem ser respondidas caso a empresa tenha 

estabelecido algum acordo de coopera9ao com outra ou outras empresas, entre 

1980 e 1998. Em rela9ao as questoes desta PARTE, proceda da seguinte forma: 

~ Se a empresa estabeleceu apenas um acordo, responda apenas a questio 6; 

~Sea empresa estabeleceu dois acordos, responda as questoes 6 e 7; 

~ Se a empresa estabeleceu tres ou mais acordos, responda as questoes 6, 7 e 8. 

PARTE A 

1. ldentifica~io da empresa 

1.1. Designa~ao (opcional): ------------------

1.2. Sector de actividade/CAE (de preferencia, indique o c6digo tal como consta 

no cartao de identifica~ao da empresa; em caso de dificuldade na obten~ao deste 

c6digo, por favor consulte a lista a dois digitos, Nota 1, pag. 1 ): ___ _ 

1.3. Dimensao (em nfunero de activos): ____ empregados 

1.4. Dimensao (em volume de vendas, anode 1997): 

----------contos (aprox.) 

1.5. Ano de constitui~ao: ___ _ 

1.6. 0 capital da empresa e detido em mais de 50% por accionistas portugueses? 

Sim 0 Nao 0 
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2. Dados relativos as actividades de investiga~io e desenvolvimento (I&D) (em caso 

de duvida, por favor consulte a defini~ao de actividades de I&D, Nota 2, pag. 2) 

2.1. A empresa procede, regularmente, a actividades de I&D? Sim Cl Nao Cl 

(Se respondeu Nao passe a pergunta 3.) 

2.2. lndique a percentagem aproximada das despesas anuais em I&D, 

relativamente ao volume de vendas: % 

2.3. Indique o nitmero de activos que se dedicam a actividades de I&D, durante 

mais de 50% do seu tempo ao servi~o da empresa: ___ activos 

3. Dados relativos ao nivel de internacionaliza~io da empresa (em caso de duvida 

sobre o significado de "nivel de intemacionaliza~ao" da empresa, por favor consulte a 

Nota 3, pag. 2) 

3.1. Indique com X, na escala que e proposta, o nivel de intemacionaliza~ao da 

empresa: 

nao intemacionalizada ... 1 2 3 4 5 ... fortemente internacionalizada 

I I I I I I 
(Se assinalou a primeira quadricula- nao internacionalizada- passe a pergunta 

4.) 

3.2. Trata-se de uma empresa exportadora de produtos e/ou servi~os? 

Sim Cl Nao Cl 

(Se respondeu Nao, passe a pergunta 3.4.) 
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3.3. Mercados de exportayao (anode 1997): 

Espanha ( contos, aprox.) 

Uniao Europeia, excepto Espanha ------( contos, aprox.) 

Outros mercados ( contos, aprox.) 

3.4. Trata-se de uma empresa importadora de produtos e/ou serviyos? 

Sim a Nao a 
(Se respondeu Niio, passe a pergunta 3.6.) 

3.5. Mercados de importayao (anode 1997): 

Espanha ( contos, aprox.) 

Uniao Europeia, excepto Espanha ______ ( contos, aprox.) 

Outros mercados ( contos, aprox.) 

3.6. A empresa detem unidades de produyao ou de prestayao de servi~os no 

estrangeiro (filiais produtivas)? 

Sim a Nao a 
(Se respondeu Niio, passe a pergunta 3.8.) 

3.7. Indique o nlimero aproximado de activos que a empresa possui em filiais 

produtivas localizadas em cada uma das seguintes areas geograticas: 

Espanha __ empregados 

Uniao Europeia, excepto Espanha __ empregados 

Outros mercados __ empregados 

3.8. A empresa detem unidades de comercializayao ou alguma agencia de 

representayao no estrangeiro (filiais comerciais)? 

Sim a Nao a 
(Se respondeu Niio, passe a pergunta 4.) 
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3.9. Indique o ninnero aproximado de activos que a empresa possui em filiais 

comerciais localizadas em cada uma das seguintes areas geograficas: 

Espanha __ empregados 

Uniao Europeia, excepto Espanha 

Outros mercados 

__ empregados 

__ empregados 

3.10. Se considerar conveniente, por favor indique outras formas de 

intemacionaliza~ao em que a sua empresa se encontra envolvida, bern como as 

respectivas areas geograficas: ___________________ _ 

4. Condicionantes estrategicas da empresa (em caso de duvida sobre o significado de 

"condicionantes estrategicas", por favor consulte a Nota 4, pag. 3) 

4.1. Indique com X, nas escalas que sao propostas (de 1-+ n/io condiciona a 5--+ 

condiciona fortemente ), a intensidade com que os seguintes factores tern 

condicionado a defmi~ao de estrategias para a empresa, nos anos oitenta e 

noventa: 

1 2 3 4 5 

a) A concorrencia por parte de empresas portuguesas, no mercado portugues 

b) A concorrencia por parte de empresas estrangeiras, no mercado portugues 

c) A concorrencia no mercado espanhol 

d) A concorrencia na Uniiio Europeia, excepto Espanha e Portugal 
'-- --·1 

e) A concorrencia fora da Uniiio Europeia I 

i 
f) 0 ritmo dos desenvolvimentos tecnol6gicos contemporaneos 

g) A complexidade dos desenvolvimentos tecnol6gicos contemporaneos 

h) 0 custo da inova9iio tecnol6gica 

i) A dificuldade de acesso a tecnologias ou conhecimentos 

j) 0 comportamento geral da procura 

k) A falta de recursos financeiros em geral 

I) A falta de pessoal especializado 
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4.2. Caso considere conveniente, por favor indique outros factores importantes 

para a empresa: ------------------------

5. Dados relativos ao envolvimento da empresa em acordos de coopera~io com 

outras empresas (em caso de duvida, por favor. consulte a definiyao de "acordo de 

cooperayao" na Nota 5, pag. 3) 

Entre 1980 e 1998, a empresa estabeleceu algum acordo de cooperayao com outra 

ou outras empresas? Sim Q Nao · CJ 

(Se respondeu Nao, passe a PARTE C. Se respondeu Sim, seleccione os acordos 

que considera que tern ou tiveram maior importancia para a empresa, ate ao 

maximo de tres, e responda, por favor, as perguntas da PARTE B.) 
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PARTED 

6. Dados referentes ao primeiro acordo 

6.1. Ano do estabelecimento do acordo: ---

6.2. Natureza do contrato que serviu de base ao acordo: Escrito Q Verbal Q 

6.3. Responda com X as seguintes questoes: 

Sim Nao 

a) 0 acordo contou com algum incentivo governamental? 

b) A empresa e/era detida em mais de 50% por algum dos parceiros? 

c) A empresa deternldetinha em mais de 50% algum dos parceiros? 

6.4. Indique com X qual o principal objectivo do acordo: 

a) Transacyao de tecnologias/conhecimentos 

b) Produyao de tecnologias/conhecimentos 

c) Transacyao de mercadorias/serviyos 
··-

d) Produyao de mercadorias/serviyos 

e) Acesso a mercados estrangeiros por parte da empresa 

f) Acesso ao mercado portugues por parte de parceiros estrangeiros 

g) Diversificayao das actividades da empresa 

h) Extemalizayao de alguma ou algumas actividades da empresa 

i) Outro (diga qual) 

6.5. 0 acordo continua vigente? Sim Nao 

(Se respondeu Sim, passe a pergunta 6.8.) 

6.6. 0 acordo terminou no anode ---
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6. 7. 0 acordo terminou: a) Na data prevista a b) Prematuramente a 

6.8. Indique o nfunero de empresas envolvidas no acordo, incluindo a sua 

empresa: Duas a Tres a Mais de tres a 

6.9. Indique a nacionalidade dos parceiros (caso o acordo envolva mais de quatro 

empresas, seleccione apenas tres parceiros, excepto a sua empresa): 

Parceiro 1: -----
Parceiro 2: -----
Parceiro 3: -----

6.1 0. Indique com X a posi~ao de cada urn dos parceiros em rela~ao a sua 

empresa: 

a) Concorrente b) Cliente c) Fomecedor d) Outra 

Parceiro 1 

Parceiro 2 

Parceiro 3 
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------- ~---

6.11. Indique com X a forma do contrato em que se baseia/baseou o acordo (em 

caso de duvida, por favor consulte a Nota 6, pags 3 e 4): 

a) Contrato de joint venture ( empresa com urn) 

b) Contrato de franchising 

c) Contrato de sub-contrata~ao 

d) Contrato de licenciamento 

e) Contrato de aprovisionamento 

f) Contrato de distribui~ao 

g) Contrato de cons6rcio 

h) Investiga~ao sob contrato 

i) Contrato de I&D conjuntos 

j) Outra (indique qual): 

6.12. Caso o acordo tenha dado origem a fluxos internacionais, indique com X o 

tipo e o sentido desses fluxos: 

I. De 2.Do 3. Nos 

Senti do Portugal para exterior para do is 

Tipo o exterior Portugal sentidos 

a) De investimento 

b) De mercadorias/produtos 

c) De servi~os 

d) De tecnologias 

e) De conhecimentos 

f) De pessoal 

g) Outro (qual?) 
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7. Dados referentes ao segundo acordo (se a empresa estabeleceu apenas um acordo 

no periodo 1980-1998, passe a pergunta 9) 

7.1. Ano do estabelecimento do acordo: ---

7.2. Natureza do contrato que serviu de base ao acordo: Escrito a Verbal a 

7.3. Responda com X as seguintes questoes: 

Sim Nao 

a) 0 acordo contou com algum incentivo governamental? 

b) A empresa e/era detida em mais de 50% por algum dos parceiros? 

c) A empresa detem/detinha em mais de 50% algum dos parceiros? 

7.4. Indique com X qual o principal objectivo do acordo: 

a) Transacyao de tecnologias/conhecimentos 

b) Produyao de tecnologias/conhecimentos 

c) Transacyao de mercadorias/serviyos 

d) Produyao de mercadorias/serviyos 

e) Acesso a mercados estrangeiros por parte da empresa 

f) Acesso ao mercado portugues por parte de parceiros estrangeiros 

g) Diversificayao das actividades da empresa 

h) Extemalizayao de alguma ou algumas actividades da empresa 

i) Outro (diga qual) 

7.5. 0 acordo continua vigente? Sim a Nao a 
(Se respondeu Sim, passe a pergunta 7.8.) 

7.6. 0 acordo terminou no anode ---

7.7. 0 acordo terminou: a) Na data prevista a b) Prematuramente a 
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7.9. Indique a nacionalidade dos parceiros (caso o acordo envolva mais de quatro · · ---~ 

empresas, seleccione apenas tres parceiros, excepto a sua empresa): 

Parceiro 1: ------
Parceiro 2: ------
Parceiro 3: ·------

7.10. Indique com X a posi~ao de cada urn dos parceiros em rela~ao a sua 

empresa: 

a) Concorrente b) Cliente c) Fomecedor d) Outra 

Parceiro 1 

Parceiro 2 

Parceiro 3 

7 .11. lndique com X a forma do contrato em que se baseialbaseou o acordo (em 

caso de duvida, por favor consulte a Nota 6, pags 3 e 4): 

a) Contrato de joint venture (empresa comum) 

b) Contrato de franchising 

c) Contrato de sub-contrata~ao 

d) Contrato de licenciamento 

e) Contrato de aprovisionamento 

f) Contrato de distribui~ao 

g) Contrato de cons6rcio 

h) Investiga~ao sob contrato 

i) Contrato de I&D conjuntos 

j) Outra (indique qual): 
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7.12. Caso o acordo tenha dado origem a fluxos intemacionais, indique com X o 

tipo eo sentido desses fluxos: 

1. De 2.Do 3. Nos dois 

Senti do Portugal para exterior para sentidos 

Tipo o exterior Portugal 

a) De investimento 

b) De mercadorias/produtos 

c) De serviyos 

d) De tecnologias 

e) De conhecimentos 

f) De pessoal 

g) Outro (qual?) 
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8. Dados referentes ao terceiro acordo (se a empresa estabeleceu apenas dois 

acordos no periodo 1980-1998, passe a pergunta 9) 

8.1. Ano do estabelecimento do acordo: ---

8.2. Natureza do contrato que serviu de base ao acordo: Escrito Cl Verbal Cl 

8.3. Responda com X as seguintes questoes: 

Sim Nao 

a) 0 acordo contou com algum incentivo govemamental? 

b) A empresa e/era detida em mais de 50% por algum dos parceiros? 

c) A empresa detem/detinha em mais de 50% algum dos parceiros? 

8.4. Indique com X qual o principal objectivo do acordo: 

a) Transact;ao de tecnologias/conhecimentos 

b) Produt;ao de tecnologias/conhecimentos 

c) Transact;ao de mercadorias/servit;os 

d) Produt;ao de mercadorias/servit;os 

e) Acesso a mercados estrangeiros por parte da empresa 

f) Acesso ao mercado portugues por parte de parceiros estrangeiros 

g) Diversificat;ao das actividades da empresa 

h) Extemalizat;ao de alguma ou algumas actividades da empresa 

i) Outro ( diga qual) 

8.5. 0 acordo continua vigente? Sim Nao 0 

(Se respondeu Sim, passe a pergunta 8.8.) 

8.6. 0 acordo terminou no ano de ---

8.7. 0 acordo terminou: a) Na data prevista 0 b) Prematuramente 0 
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8.8. Indique o nfunero de empresas envolvidas no acordo, incluindo a sua 

empresa: Duas 0 Tres 0 Mais de tres 0 

8.9. Indique a nacionalidade dos parceiros (caso o acordo envolva mais de quatro 

empresas, seleccione apenas tres parceiros, excepto a sua empresa): 

Parceiro 1: -----
Parceiro 2: -----
Parceiro 3: -----

8.1 0. lndique com X a posi~ao de cada urn dos parceiros em rela~ao a sua 

empresa: 

a) Concorrente b) Cliente c) Fomecedor d) Outra 

Parceiro 1 

Parceiro 2 

Parceiro 3 

8.11. lndique com X a forma do contrato em que se baseia/baseou o acordo (em 

caso de duvida, por favor consulte a Nota 6, pags 3 e 4): 

a) Contrato de joint venture ( empresa comum) 

b) Contrato de franchising 

c) Contrato de sub-contrata~ao 

d) Contrato de licenciamento 

e) Contrato de aprovisionamento 

f) Contrato de distribui~ao 

g) Contrato de cons6rcio 

h) Investiga~ao sob contrato 

i) Contrato de I&D conjuntos 

j) Outra (indique qual): 
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8.12. Caso o acordo tenha dado origem a fluxos intemacionais, indique com X o 

tipo e o sentido desses fluxos: 

I. De 2.Do 3. Nos dais 

Senti do Portugal para exterior para sentidos 

Tipo o exterior Portugal 

a) De mercadorias/produtos 

b) De servi~s 

c) De tecnologias 

d) De conhecimentos 

e) De pessoal 

f) De investimento 

g) Outro (qual?) 
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PARTEC 

9. Por favor, indique-nos a sua opiniao sobre os motivos pelos quais algumas empresas 

estao, actualmente, a recorrer cada vez com maior frequencia a estrategias de coopera~ao 

com outras empresas, em vez de seguirem estrategias de crescimento aut6nomo (se 

desejar, pode anexar outras paginas): 

10. Deseja receber o resumo das conclusoes deste inquerito? 

Sim Nao 

11. (Opcional) Por favor, indique o seu nome, fun~ao na empresa e telefone de contacto 

11.1. Nome: ______________________ _ 

11.2. Fun~ao: ______________________ _ 

11.3. Telefone: ____ _ 

TERMINOU AQUI 0 PREENCHIMENTO DESTE INQUERITO. POR FAVOR, 

REMETA-0 PARA A MORADA INDICADA NA CARTA DE 

ACOMPANHAMENTO, UTILIZANDO PARA 0 EFEITO 0 ENVELOPE RSF, OU, 

SE PREFERIR, PARA 0 FAX 01.3953155. 

0 CEDIN E A EQUIP A DE INVESTIGA9AO DESTE PROJECTO AGRADECEM A SUA 

COLABORA9AO! 
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